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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gedung bertingkat di Indonesia saat ini masih banyak yang belum 

memenuhi kriteria dan mempunyai jalur evakuasi yang sesuai standar. 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan salah satu institusi 

yang menerapkan sistem Gedung Kuliah Bersama (GKB), GKB merupakan 

sarana yang di berikan oleh UMM yang digunakan sebagai tempat untuk 

menimba ilmu oleh para mahasiswa, dengan jumlah mahasiswa yang bisa 

mencapai ribuan orang. Gedung besar dan bertingkat tinggi yang dapat 

menampung banyak orang berpotensi menimbulkan banyak korban apabila 

terjadi bencana antara lain kebakaran (Brady, 2003). Diperlukan perancangan 

jalur evakuasi yang baik agar dalam kondisi darurat dapat memberikan 

kemudahan bagi orang yang membacanya serta memahami informasi yang 

tertera pada jalur evakuasi tersebut. Maka dari itu perancangan jalur evakuasi 

dan visual display harus dibuat semenarik mungkin agar mudah dibaca dan tidak 

mengurangi kelengkapan informasi yang terdapat didalamnya.  

Gedung GKB III merupakan Gedung perkuliahan yang telah memiliki 

beberapa visual Display dan jalur evakuasi. Namun, di GKB 3 visual display dan 

jalur evakuasi belum memenuhi standar ISO 7010 serta belum lengkap disetiap 

lantai gedung, untuk visual display seperti use handrail dan emergency call 

belum ada. Oleh karena itu masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut guna 

mendapatkan hasil yang lebih optimal. Fungsi jalur evakuasi dan penandaanya 

sangat penting bagi suatu bangunan Gedung, terutama pada saat terjadi suatu 

bencana. Hal tersebut bertujuan agar proses evakuasi dapat dilakukan dengan 

cepat dan aman, sehingga banyak orang yang selamat dari kemungkinan bencana 

yang akan terjadi. Selain itu jalur evakuasi dan visual display yang baik juga 

penting agar penghuni gedung dapat memahami informasi dengan mudah. 

Visual display dibuat berdasarkan dengan standar ISO 7010, dimana standar ini 



2 
 

 
 

dipilih karena ruang lingkupnya sesuai dengan kajian yang membahas mengenai 

warna dan tanda keselamatan dengan detail.  

Jalur evakuasi dirancang dengan memperhatikan faktor lintasan tercepat 

yang digunakan untuk menentukan jalur tersingkat menuju titik kumpul saat 

terjadi bencana. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan 

lintasan terpendek adalah Algoritma Djikstra. Metode ini menggunakan prinsip 

greedy dimana metode ini akan terus melakukan perhitungan ulang dan akan 

berhenti sampai mendapatkan jalur tercepat. Pemilihan ini diambil berdasarkan 

gedung yang hanya membutuhkan kalkulasi jarak minimum. 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara merancang jalur evakuasi dan visual display di gedung 

GKB 3 Universitas Muhammadiyah malang dengan metode algoritma djikstra dan 

ISO 7010. 
 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Merancang jalur evakuasi dengan metode algoritma djikstra di gedung 

GKB 3 Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Merancang visual display untuk jalur evakuasi yang sesuai dengan ISO 

7010 di gedung GKB 3 Universitas Muhammadiyah malang. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebagai bahan/gambaran untuk memberikan saran dan masukan yang 

bermanfaat bagi pihak institusi untuk bahan evaluasi dan pertimbangan. 
 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari permasalahan yang lebih luas dan agar tujuan 

pembahasan semakin terarah, maka dilakukan pembatasan masalah, objek 

penelitiannya adalah pada gedung GKB III Universitas Muhammadiyah Malang. 

 


