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Abstrak  

Sebagai sebuah patahan aktif yang diprediksi mampu menghasilkan gempa sebesar 6-7 SR dan 

melewati daerah padat penduduk, Patahan Lembang memiliki urgensi untuk diteliti lebih lanjut. 

Penelitian ini  memiliki fokus mengenai kesiapan rumah penduduk dalam menghadapi gempa 

khususnya di kawasan Patahan Lembang. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kuantitatif 

melalui penyebaran 251 kuesioner kepada rumah tangga di kawasan Patahan Lembang, yang 

dimaksudkan untuk  mengidentifikasi karakteristik rumah, tingkat pengetahuan penduduk, tingkat 

kekuatan rumah, dan pandangan mereka mengenai rumah tahan gempa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rumah-rumah di wilayah penelitian tidak siap menghadapi bencana gempa 

bumi,  sehingga ke depan diperlukan berbagai tindak lanjut oleh pemerintah untuk mengurangi 

kerentanan di wilayah penelitian. 

Kata Kunci:  Patahan Lembang; Gempa Bumi; Kesiapan Rumah. 

1. Pendahuluan 

Gempa bumi merupakan salah satu ancaman semenjak ratusan tahun yang lalu dan sering terjadi di 

negara berkembang seperti Indonesia (Boen dan Pribadi, 2012). Risiko gempa bumi menjadi lebih 

besar bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah pusat gempa seperti daerah patahan aktif. 

Berbagai kejadian gempa bumi yang menyebabkan  korban jiwa besar seperti di Yogyakarta, Padang  

justru lebih diakibatkan rubuhnya bangunan rumah penduduk yang tidak dibangun dengan 

menggunakan standar konstruksi tahan gempa dan tenaga ahli konstruksi bangunan yang memadai. 

Dengan demikian diperlukan suatu penelitian yang mengidentifikasi mengenai rumah-rumah di 

kawasan rawan gempa yang tidak menggunakan standar konstruksi dan tenaga ahli sehingga 

kerentanan kawasan tersebut dapat diketahui (Green, 2008). 

 
Gambar 1 Peta Patahan Lembang 

Sumber: Hidayat et.al, 2008 
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Risiko bencana terjadi akibat adanya pertemuan antara ancaman/ bahaya dengan faktor kerentanan 

dan faktor kapasitas. Namun demikian, risiko bencana dapat dikurangi dengan meningkatkan 

kapasitas dan mengurangi kerentanan, salah satunya dengan melakukan analisis mengenai kesiapan 

pendududuk. Manajemen bencana yang dulunya lebih fokus kepada penanganan pasca bencana perlu 

alihkan untuk kegiatan pengurangan kerentanan dan pengembangan kapasitas (Alexander et.al, 2006). 

Dengan demikian, sesuai dengan fokus penelitian ini,  upaya mendorong agar rumah penduduk lebih 

siap menghadapi bahaya gempa merupakan salah satu fase kesiapsiagaan dan juga fase mitigasi 

bencana. 

Masyarakat sebagai kumpulan individu dengan karakteristik yang berbeda-beda cenderung bersikap 

pragmatis dengan menganggap bencana sebagai takdir yang tidak dapat dihindari dan lebih memilih 

bersikap pasrah (Alcantara, 2002). Pembangunan rumah tahan gempa, sebagai salah satu contoh cara 

untuk mengurangi risiko bencana, menjadi sesuatu yang tidak diprioritaskan karena alasan ekonomi 

dan kurangnya pengetahuan terhadap kebencanaan.Berbagai faktor yang mempengaruhi kewaspadaan 

dan kesiapsiagaan seseorang terhadap bencana antara lain pengetahuan terhadap bahaya, pengalaman 

bencana sebelumnya, usaha peningkatan kewaspadaan, dan kemampuan untuk bereaksi (Enders, 

2002). 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kesiapan konstruksi rumah penduduk dalam 

menghadapi ancaman gempa bumi di area yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Pada bagian 

kedua, metode penelitian akan diuraikan dengan penjelasan mengenai pendekatan penelitian yang 

diterapkan dan metode pengumpulan data. Pada bagian ketiga, Dimana Dalam penelitian ini akan 

dituliskan hasil yang analisis yang telah dicapai, yaitu karakteristik rumah-rumah penduduk di sekitar 

kawasan patahan lembang, teridentifikasinya kondisi tingkat pengetahuan penduduk, 

teridentifikasinya kondisi kekuatan rumah penduduk, dan teridentifikasinya pandangan penduduk 

terhadap pembangunan rumah tahan gempa. Pada bagian keempat, kesimpulan dari studi ini akan 

dijabarkan.   

 

Gambar 2 Gunung Batu Sebagai Salah Satu Bagian dari Patahan Lembang 
Sumber: Hasil Observasi, 2013 

Salah satu komponen yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah penggunaan tulangan di dalam 

pembangunan rumah. Klasifikasi penggunaan tulangan yang difokuskan diantaranya: 1) Reinforced 

Masonry - penggunaan dinding dari batu bata atau blok beton yang dipasangi tulangan; 2) 

Unreinforced masonry . - penggunaan batu bata dengan tidak menggunakan tulangan, dan biasanya 

memakai semen lemah mengikat dindingnya;dan  3) Non-masonry - penggunaan kayu untuk tulangan, 

dan biasanya memakai bilik atau papan sebagai dindingnya. Halakan membantu analisis mengenai 

kesiapan rumah penduduk dalam menghadapi ancaman gempa di area rawan gempa yang akhirnya 

mampu merumuskan rekomendasi mengenai bagaimana mendorong penerapan rumah tahan gempa 

yang menjadi acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung 

Barat. 
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2. Metode dan Area Studi  

2.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagai pendekatan utama dimana proses 

pengukuran merupakan bagian yang sentral dalam penelitian karena pengukuran memberikan 

hubungan fundamental antara pengamatan empiris dengan ekspresi matematis. Perolehan data dari 

responden dianalisis secara induktif, yang berarti penelitian berdasarkan kondisi yang paling mungkin 

yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah hipotesis baru yang bersifat umum. 

Pendekatan kuantitatif yang dilakukan dilanjutkan dengan pengolahan dengan menggunakan statistik 

deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi. Analisis Statistik Deskriptif digunakan untuk 

menjelaskan keadaan objek penelitian sehingga informasi dapat lebih mudah dibaca dan juga 

dimengerti. Analisis selanjutnya yaitu korelasi, merupakan teknis analisis yang termasuk dalam salah 

satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan (Sarwono, 2009). Pengukuran ini dilakukan untuk 

mengetahui atau mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisis regresi digunakan untuk 

mengukur besarnya pengaruh variabel beas terhadap variabel tergantung dan memprediksi variabel 

tergantung dengan menggunakan variabel bebas (Sarwono, 2009). 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesiapan rumah terhadap gempa bumi dilihat dari 

berbagai komponen seperti tingkat pengetahuan penduduk, tingkat kekuatan rumah, dan persepsi 

penduduk terhadap pembangunan rumah. Tingkat pengetahuan penduduk sendiri merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari tingkat kekuatan rumah dan tingkat persepsi penduduk Penelitian ini pada 

dasarnya ingin mendorong bagaimana agar masyarakat menyadari bahwa mereka berada di daerah 

rawan bencana dan membuat mereka berkeinginan untuk melakukan aksi mitigasi berupa penguatan 

rumah mereka. 

Area yang diambil didalam penelitian ini merupakan wilayah wilayah yang berdekatan dengan 

patahan lembang (memiliki nilai PGA tinggi) dan tingkat kerentanan yang tinggi pula dilihat dari 

kepadatan rumah dan lokasi rumah yang di tempat berbukit. 

2.2. Metode Pengumpulan Data 

Kajian mengenai ketahanan dan persepsi ini dilakukan melalui pendekatan kuantitatif, dimana 

dihimpun pendapat dan kondisi dari penduduk melalui 251 kuesioner di 7 desa di Kecamatan 

Lembang. Menurut Bartlett (2001), dengan tingkat kepercayaan (alpha): 0.01 maka jika populasi lebih 

besar dari 10.000 maka besar sampel menunjukkan angka sekitar 209. Populasi dari 6 desa di 

Kecamatan Lembang adalah 22989. Oleh karena itu, besar nilai yang diambil adalah sebesar 253, 

untuk menghindari survey error (human error), ketika pengisian data, missing value, dll dan didapat 

hasil sampel yang valid sebanyak 251 maka sudah bisa dianggap mewakili populasi. 

Didalam penelitian ini digunakan Quota Sampling, dimana merupakan teknik untuk menentukan 

sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Pada 

pengambilan sampel penelitian ini diusahakan untuk diambil sampel yang merata berdasarkan 

kelompok rumah besar, kelompok rumah sedang, kelompok rumah kecil. Hal ini ditujukan untuk 

mengetahui sejauh apa kesiapan rumah penduduk dengan persebaran yang merata antar orang yang 

pendidikan tinggi atau kaya, dengan pendidikan menengah atau ekonomi sedang, dan pendidikan 

kurang atau ekonomi dibawah, dengan asumsi bahwa kelompok rumah besar diwakili oleh responden 

yang lebih berkecukupan secara ekonomi dan pendidikan, diikuti oleh rumah sedang dengan 

pendidikan yang setara dan ekonomi yang cukup, dan rumah kecil dengan pendidikan rendah dan 

ekonomi yang rendah pula. 

Pengumpulan data demi pencapaian tujuan kajian ini, dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu survey 

data sekunder serta survey data primer. Survey data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur, 

dan pengumpulan data dari berbagai instansi terkait. Sedangkan untuk survey data primer selain 

melalui penyebaran kuesioner juga dilakukan observasi yang dimaksudkan agar peneliti dapat 

melakukan identifikasi obyektif terhadap berbagai hal yang terjadi di wilayah penelitian yang ikut 

mempengaruhi kondisi masyarakat dalam membangun rumah di lokasi tersebut.  
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Wilayah-wilayah yang diambil didalam penelitian ini merupakan wilayah dimana terdapat aglomerasi 

permukiman penduduk. Mengingat kondisi wilayah penelitian yang berada di Lembang, dimana 

masih terdapat rumah yang terpencil dan tidak terletak dengan permukiman lain. Sampling yang 

diambil untuk berbagai jenis rumah (rumah besar, rumah sedang, dan rumah kecil), yaitu sebanyak 

 33,33% untuk masing-masing. Terdapat 4 Wilayah penyebaran kuesioner yang diambil di dalam 

penelitian ini, yaitu: 

 Wilayah 1 (Desa Pagerwangi dan Desa Langensari) 

o Total kepala keluarga di dalam wilayah ini sebanyak 5935 KK.  

o Wilayah yang didominasi oleh rumah kecil dengan kondisi sosial ekonomi penduduk 

menengah kebawah. 

o Diambil sebanyak 84 responden untuk memenuhi kuesioner yang disebarkan terkait 

penelitian.  

 Wilayah 2 (Desa Lembang dan Desa Kayu Ambon) 

o Total Kepala keluarga yang terdapat di desa ini yaitu 5.992 KK 

o Wilayah yang didominasi oleh rumah sedang dengan kondisi sosial ekonomi 

penduduk menengah. 

o Dari wilayah ini diambil sebanyak 80 responden untuk memenuhi kuesioner yang 

disebarkan terkait penelitian 

 Wilayah 3 (Desa Cikahuripan) 

o Total kepala keluarga yang terdapat di desa ini yaitu 3.033 KK 

o Wilayah yang didominasi oleh rumah menengah keatas dimana terdapat rumah-

rumah besar dan juga vila-vila untuk para wisatawan.  

o Dari wilayah ini diambil sebanyak 20 responden untuk memenuhi kuesioner yang 

disebarkan terkait penelitian 

 Wilayah 4 (Desa Sukajaya)  

o Total Kepala keluarga yang terdapat di desa ini yaitu 2.975 KK 

o Wilayah yang didominasi oleh rumah besar dan juga vila-vila.  

o Dari wilayah ini diambil sebanyak 67 responden untuk memenuhi kuesioner yang 

disebarkan terkait penelitian 

3. Hasil dan Diskusi 

Diskusi ini akan membahas mengenai pengolahan analisis statistik deskriptif, analisis korelasi, dan 

juga analisis regresi. Berbagai komponen yang dirasa mempengaruhi kesiapan rumah penduduk akan 

dianalisis mendalam melalui analisis statistik deskriptif. Kemudian komponen yang diperkirakan 

berhubungan dan mempengaruhi kesiapan rumah penduduk akan dianalisis menggunakan analisis 

korelasi dan regresi. 

3.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis di dalam penelitian ini melingkupi karakteristik rumah penduduk, tingkat pengetahuan 

penduduk, kekuatan rumah terhadap gempa, asuransi, dan pandangan penduduk terhadap 

pembangunan rumah tahan gempa.Karakteristik rumah-rumah di wilayah studi sangat beragam, 

namun dari sisi jenis rumah, material pembentuk rumah, dan beberapa komponen lainnya hampir 

didominasi oleh jenis yang sama. Dari segi jenis rumah, 89% rumah-rumah yang berada di wilayah 

penelitian merupakan rumah tembok, 9% merupakan rumah sebagian tembok, dan 2% merupakan 

rumah bilik atau kayu. 
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Gambar 3 Jenis Rumah 
Sumber: Hasil Analisis, 2013 

 
Rumah Tembok dengan Tulangan/Reinforced 

Masonry 

 
Rumah Tembok Tanpa 

Tulangan/Unreinforced Masonry 

 
Rumah Setengah Tembok Tulangan 

Kayu/Non Masonry 

 
Rumah Kayu Tulangan Kayu/Non Masonry 

Gambar 4 Jenis Rumah di Wilayah Penelitian 
Sumber: Hasil Observasi, 2013 

Komponen karakteristik selanjutnya adalah usia bangunan rumah, dimana hampir seperempat rumah 

merupakan rumah yang berumur 10-20 Tahun, kemudian seperempat lagi berumur 20-30 Tahun. 

Akan tetapi apabila dilihat lebih jauh, terdapat 75% rumah di wilayah penelitian yang sudah berumur 

lebih dari 10 tahun yang berarti rumah tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi dibanding rumah 

yang baru dibangun baru-baru ini 

2% 
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9% Rumah Bilik atau
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Hanya Tembok, 
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Gambar 5 Umur Rumah Dibangun 
Sumber: Hasil Analisis, 2013 

Analisis kedua yang dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan penduduk. Pengetahuan 

penduduk merupakan hal sosial utama yang perlu dikaji didalam pengurangan resiko bencana, dan 

beberapa hal yang akan diteliti lebih jauh antara lain yang terkait  pengetahuan penduduk terhadap 

sumber bahaya, pengalaman akan gempa bumi, dan pendidikan bencana. Tingkat pengetahuan 

penduduk dapat dicapai dengan berbagai cara. Hal yang paling pertama kali dapat digali adalah sejauh 

apa pengetahuan penduduk mengenai istilah "patahan lembang".  Kemudian hal lainnya adalah 

kesadaran akan lokasi tempat tinggal mereka selama ini yang ternyata rawan akan gempa bumi. 

Pengalaman gempa bumi pun akan menjadi suatu pemicu yang mampu meningkatkan pengetahuan 

mereka akan ancaman gempa bumi yang berada di sekitar mereka. Yang terakhir tentu saja apakah 

penduduk pernah mendapatkan penyuluhan mengenai gempa bumi yang nantinya akan 

mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka terhadap ancaman gempa bumi yang berada di sekitar 

mereka. 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Tingkat Pengetahuan Penduduk 
Sumber: dari berbagai sumber, 2013 

Dari penelitian ini diketahui bahwa 56% responden menjawab pernah mendengar mengenai patahan 

lembang, lalu terdapat 51% responden yang mengetahui bahwa wilayah mereka rawan akan gempa 

bumi, kemudian terdapat 80% responden yang pernah mengalami kejadian gempa bumi, dan hanya 

14% responden yang pernah mendapatkan penyuluhan sebelumnya.  

Kemudian analisis selanjutnya yang dilakukan adalah untuk mengetahui kekuatan rumah yang berada 

di wilayah penelitian. Kekuatan rumah penting untuk diteliti karena rumah seringkali menjadi 
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penyebab utama timbulnya korban jiwa ketika terjadi gempa bumi. Terdapat sangat banyak komponen 

pembentuk dari rumah tahan gempa, akan tetapi untuk penelitian ini beberapa hal yang akan dianalisis 

secara lebih mendalam antara lain penggunaan penggunaan tulangan didalam rumah. kondisi struktur 

yang menyatu utuh, penggunaan tenaga ahli bangunan, dan pertimbangan akan kekuatan rumah 

terhadap gempa bumi semenjak awal dibangun atau dibeli. Aspek yang diteliti dalam analisis ini 

terdiri dari segi struktur dan konstruksi. 

 

Gambar 7 Kekuatan Rumah  
Sumber: dari berbagai sumber, 2013 

Dari segi struktur rumah, diketahui bahwa 55% rumah yang berada di lokasi penelitian adalah rumah 

dengan tulangan beton, 41% adalah rumah tanpa tulangan, sedangkan 4% adalah rumah dengan 

struktur kayu (Gambar 8). Salah satu desain bangunan yang tahan terhadap gempa bumi adalahh  

bangunan yang memiliki tulangan, yaitu terdiri dari “practical colomns” dan “practical beams” pada 

bagian fondasi dan atas suatu dinding. (Boen dan Pribadi, 2011).  Rumah dengan tulangan beton tentu 

akan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan rumah tanpa tulangan. 

 

Gambar 8 Struktur Dasar Rumah  
Sumber: Hasil Analisis, 2013 

Oleh karena itu dapat diketahui bahwa sebagian rumah yang berada di wilayah penelitian belum 

memiliki struktur dasar rumah yang kuat, karena salah satu desain bangunan yang tahan terhadap 

gempa bumi adalah bangunan yang memiliki tulangan (Boen dan Pribadi, 2011). Dari segi struktur 

rumah yang menyatu atau tidak, diketahui bahwa sebanyak 41% responden membangun rumahnya 

tidak menyatu secara utuh. 
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Tabel 1. Tenaga Pembangun Rumah 

Tenaga Pembangun Persentase 

Tukang 74% 

Pengembang 10% 

Penduduk Setempat 5% 

Arsitek dan Tenaga Tukang 4% 

Arsitek dan Insinyur Sipil 3% 

Arsitek dan Kontrakor 2% 

Tidak Tahu 2% 

Sumber: Hasil Analisis, 2013 

Dari sisi tenaga pembangun, terdapat 74% responden yang rumahnya dibangun hanya dengan bantuan 

tukang tanpa bantuan tenaga ahli lain (Tabel 1). Alasan yang paling banyak dipilih adalah karena 

menggunakan tenaga tukang hanya akan mengeluarkan biaya yang lebih murah dibandingkan 

menggunakan tenaga ahli apalagi pengembang. Selain itu menggunakan tenaga tukang juga dilakukan 

karena tukang dianggap capable dalam membangun sebuah rumah. Meskipun definisi rumah akan 

menjadi berbeda-beda tergantung persepsi masing-masing yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, 

pendidikan, dan lain sebagainya. Alasan lainnya yaitu karena tidak perlu repot, dan sudah merupakan 

tradisi menggunakan tenaga tukang. Penggunaan tenaga tukang pun seringkali digunakan setelah 

responden menggunakan tenaga arsitektur terlebih dahulu. Untuk beberapa responden yang 

menggunakan tenaga arsitektur dan tenaga tukang sebagai pembangun rumah mereka, responden 

menilai agar rumah mereka memiliki bentuk yang lebih bagus dan tertata (hasil tenaga arsitek), dan 

untuk konstruksi diserahkan kepada tenaga tukang.  Selain berbagai pilihan tenaga pembangun yang 

telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula responden yang memadukan antara tenaga kontraktor atau 

pengembang dengan tenaga arsitektur. Hal ini dimungkinkan karena berbagai alasan seperti karena 

responden ini mendesain rumahnya sendiri, dan ingin rumahnya memiliki konstruksi dan struktur 

yang kuat dan bagus. 

Pertimbangan terhadap kekuatan rumah menjadi sesuatu yang harus diperhatikan lebih lanjut. Ketika 

seseorang sedikit banyak sudah memperhatikan mengenai gempa bumi semenjak awal orang tersebut 

membeli atau membangun rumah, maka kerentanan rumah tersebut menjadi berkurang sedikit lebih 

banyak dibandingkan orang yang tidak memperhatikan hal tersebut sama sekali. Pertimbangan 

terhadap kekuatan rumah dapat dilihat ketika seseorang menyadari bahwa lokasi mereka rawan gempa 

bumi dan mereka membangun atau membeli rumah yang dirasa cukup kokoh untuk menghadapi 

ancaman gempa bumi tersebut.  

Dari sekian banyak alasan untuk tinggal di Lembang, ternyata lebih dari 50% responden menjawab 

belum mempertimbangkan ancaman gempa bumi disaat mereka memilih Lembang sebagai lokasi 

tempat tinggal mereka (baik untuk rumah yang dibangun sendiri ataupun rumah yang dibeli). Kurang 

dari 20% menjawab bahwa mereka sudah mempertimbangkan aspek gempa bumi ketika memilih 

membangun rumah di daerah Lembang. Sisanya tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan 

ini.   

 

Gambar 9 Pertimbangan Terhadap Kekuatan  
Sumber: Hasil Analisis, 2013 
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Analisis selanjutnya yaitu untuk mengetahui apakah responden menggunakan asuransi bencana 

gempa bumi untuk mengurangi kemungkinan risiko yang diterima apabila terjadi gempa bumi. 

Asuransi merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko finansial apabila terjadi bencana 

(Lindell & Perry, 2000). Dari hasil kuesioner diketahui bahwa 98% rumah yang terdapat di wilayah 

penelitian tidak menggunakan asuransi, yang dapat memperbesar risiko finansial dari rumah tersebut. 

Pada kenyataannya asuransi tidak dipengaruhi dengan tingkat kekayaan ataupun pendidikan 

seseorang. Terdapat banyak responden yang berpendidikan tinggi dan juga kaya yang pada nyatanya 

tidak memiliki asuransi. Asuransi tidaklah dikenal dengan baik oleh masyarakat sebagai suatu 

mekanisme pengurangan kerugian. Selain itu secara umum pun asuransi (misalkan, asuransi 

kesehatan) tidak banyak digunakan oleh masyarakat, karena memang pengeluaran untuk asuransi 

dianggap sebagai hal yang sama sekali tidak prioritas.     

Dari sisi pandangan penduduk terhadap pembangunan rumah tahan gempa, diketahui bahwa 42% 

penduduk menganggap bahwa pembangunan rumah tahan gempa merupakan suatu hal yang sangat 

penting., dan 50% menganggap bahwa tingkat kepentingan rumah merupakan hal yang penting. 

Kemudian dari tingkat keinginan penduduk untuk membangun rumah tahan gempa, diketahui bahwa 

40% responden yang berkeinginan untuk membangun rumah tahan gempa dan 36% menjawab ragu-

ragu, sedangkan 24% menjawab tidak akan membangun rumah tahan gempa. Kemudian dari segi 

rencana renovasi, 21% responden menjawab akan melakukan renovasi, sedangkan 79% tidak akan 

melakukan renovasi. Menurut responden sendiri aspek-aspek penting didalam pembangunan rumah 

tahan gempa yaitu biaya yang murah dan adanya kepastian bahwa rumah tersebut merupakan rumah 

yang tahan gempa. 

Tabel 2. Aspek Penting dalam Rumah Tahan Gempa 

Aspek Persentase 

Biaya Murah 52% 

Kepastian Rumah Tahan Gempa 31% 

Kesesuaian Karakteristik 12% 

Tidak Tahu 5% 

Sumber: Hasil Analisis, 2013 

3.2 Analisis Korelasi 

Dilakukan analisis korelasi dan regresi untuk mengetahui komponen yang saling berhubungan antara 

satu dengan yang lainnya. Beberapa yang dikorelasikan antara lain antara demografi responden 

dengan karakteristik dasar rumah dan juga kesiapan rumah. 

Tabel 3. Koefisien Korelasi antara Karakteristik Responden  

dengan Karakteristik Dasar Rumah 
 Pendidikan Terakhir Lama Tinggal di Lembang Penghasilan 

Jenis Rumah (A1) 0.268**   

Umur Bangunan (A4)  0.194**  

Material Dinding (A8) -0.196**   

Jumlah Lantai (A10) 0.225**  0.191** 

Balkon (A12)   -0.166** 

Sumber: Hasil Analisis, 2013 

Diketahui bahwa Pendidikan terakhir berkorelasi erat (sig<0,01) dengan Jenis Rumah (r=0,268), 

kemudian dengan Material Dinding (r = -0.196), dan Jumlah Lantai (r=0.225). Kemudian korelasi erat 

lainnya (sig<0,01), yaitu antara lama tinggal di lembang dengan umur bangunan (r=0,194), kemudian 

antara penghasilan dengan jumlah lantai (r=0.191) dengan keberadaan balkon (r=-0,166). Hal tersebut 

pun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Edwards (1993)  yang melakukan penelitian di Memphis, 

Tennesee, bahwa terdapat korelasi antara aktivitas kesiapsiagaan dengan karakteristik demografi 

antara lain pendidikan dan juga penghasilan. Russell et al (1995) dalam Lindell dan Perry (2000) 

melakukan penelitian di San Fransisco, California, mengatakan bahwa karakteristik demografi, yaitu 

pendidikan, penghasilan, kepemilikan rumah, berhubungan erat dengan penyesuaian yang dilakukan 

oleh rumah tangga 
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Analisis korelasi yang dilakukan selanjutnya adalah antara karakteristik responden dengan kesiapan 

rumah. Dari korelasi ini diketahui bahwa struktur rumah berhubungan erat (sig<0,01) dengan 

komponen pendidikan terakhir (r=0,284), lama tinggal di lembang (r=-0,280), dan komponen 

penghasilan (r=0,311). Untuk penduduk yang memiliki penghasilan kecil, dimana penghasilan 

mendekati batas ketahanan pangan dasar, seringkali terdapat penghematan yang dilakukan di bidang 

perumahan . Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Green (2008) di Istanbul Turki 

mengenai pembangunan non-engineered building terhadap gempa bumi.  

Tabel 4. Koefisien Korelasi antara Karakteristik Responden dengan Kesiapan Rumah 
 Pendidikan 

Terakhir 

Lama Tinggal di 

Lembang 

Penghasilan 

Struktur Rumah (A6) 0.284** -0.280** 0.311** 

Tingkat kepentingan rumah tahan gempa (E41) 0.189**   

Rencana Pindah (F45)  -0.192**  

Sumber: Hasil Analisis, 2013 

Pendidikan terakhir juga berhubungan erat (sig<0,01) dengan komponen tingkat kepentingan rumah 

tahan gempa (r=0,189). Kemudian rencana pindah berhubungan erat (sig<0,01) dengan lama tinggal 

di lembang (r=-0,192). Rencana pindah juga berhubungan negatif dengan kepemilikan rumah 

(sig<0,05, r =-0,155). Ketika rumah yang ditempati oleh responden adalah rumah hak milik, akan 

menjadi sulit bagi responden untuk menentukan rencana pindah ke tempat lain yang lebih aman. Hal 

ini kemudian sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Russell et al (1995) dalam Lindell dan Perry 

(2000) bahwa kepemilikan rumah merupakan salah satu yang mempengaruhi penyesuaian yang 

dilakukan oleh rumah tangga. 

3.3 Analisis Regresi 

Struktur rumah berhubungan erat dengan Pendidikan Terakhir, Lama Tinggal, dan juga Penghasilan. 

Dari komponen-komponen tersebut akan dianalisis lebih lanjut sebesar apa pengaruhnya dan 

komponen mana yang mempengaruhi paling besar dan juga signifikan. Untuk analisis regresi, 

diketahui bahwa struktur rumah dibentuk dari komponen pendidikan terakhir dengan koefisien Y = 

1.555 + 0.364 Penyuluhan Gempa + 0.121 Pendidikan Terakhir. Pendidikan memang berpengaruh 

sangat besar dibandingkan komponen-komponen lain pembentuk struktur rumah tahan gempa. Hal ini 

sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lindell dan Perry (2000) bahwa pencapaian pendidikan 

berpengaruh erat dengan berbagai adaptasi atau penyesuaian yang dilakukan oleh rumah 

tangga..Penyuluhan merupakan salah satu cara untuk menambahkan pengetahuan penduduk yang 

berasal dari eksternal sistem. Hal ini ternyata berpengaruh banyak terhadap pengetahuan dari 

penduduk terutamanya terhadap bagaimana mereka memutuskan bentuk struktur rumah mereka yang 

akan mereka tinggali di wilayah penelitian. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Enders 

(2002), bahwa aspek penyuluhan adalah aspek penting yang mampu mempengaruhi tingkat 

kewaspadaan dan kesiapsiagaan penduduk.  Apabila komponen ini menjadi sesuatu yang efektif, 

maka pada akhirnya aspek penyuluhan dan juga pendidikan merupakan sesuatu yang dapat dipikirkan 

menjadi alternatif solusi  bagi Pemerintah agar penduduk mau memikirkan struktur rumahnya menjadi 

lebih baik. 

Analisis regresi selanjutnya yaitu antara kesediaan membangun rumah tahan gempa dengan aspek 

karakteristik responden, dan tingkat pengetahuan penduduk. Diketahui bahwa kesediaan penduduk 

dalam membangun rumah tahan gempa terkait erat dengan tingkat kepentingan membangun rumah 

tahan gempa itu sendiri yang dilihat dari persamaan Y= 0.972 + 0.276 Tingkat Kepentingan. 

Berdasarkan analisis sebelumnya tingkat kepentingan membangun rumah tahan gempa sangat 

berkaitan erat dengan tingkat pendidikan dari penduduk yang berada di wilayah penelitian. Sehingga, 

untuk mendorong agar penduduk mau membangun rumah tahan gempa adalah dengan meningkatkan 

persepsi mereka bahwa membangun rumah tahan gempa sangatlah penting. Peningkatan persepsi 

mereka mengenai pembangun rumah tahan gempa, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 

pendidikan dari masing-masing penduduk yang tinggal di wilayah penelitian. 
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4. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu rumah penduduk belum siap menghadapi 

bencana gempa bumi yang mungkin terjadi akibat pergerakan patahan lembang. Dari segi struktur 

maupun konstruksi, rumah-rumah penduduk tidak memperhatikan dan mengikuti aspek-aspek penting 

dalam pembangunan rumah tahan gempa. Struktur rumah-rumah penduduk sebagian besar tidak 

menggunakan tulangan dan dibangun tanpa struktur yang menyatu utuh, ditambah lagi pembangunan 

yang tidak menggunakan tenaga ahli. Hal tersebut menekankan bahwa rumah-rumah penduduk di 

wilayah penelitian tidak siap menghadapi bencana gempa bumi. Pertimbangan selanjutnya adalah 

hanya sedikit sekali rumah penduduk yang menggunakan asuransi bencana gempa bumi. Maka ketika 

bencana gempa bumi terjadi, ketahanan penduduk sendiri menjadi rendah karena tidak adanya “risk 

transfer” akibat terjadinya bencana tersebut. Hal lain yang dapat disimpulkan yaitu ketidaksiapan 

rumah penduduk semakin jelas terlihat dari sisi tingkat pengetahuan penduduk sendiri yang sangat 

rendah. Baik dari segi pengetahuan terhadap sumber ancaman, lokasinya yang rawan, kemudian dari 

segi penyuluhan. Maka dapat dibayangkan ketika terjadi gempa bumi, penduduk sendiri tidak 

mengetahui apa yang harus dilakukan, dan bahkan mungkin tidak mengetahui resiko apa yang sedang 

dihadapi dan menganggap kejadian gempa bumi itu merupakan suatu hal yang biasa. Oleh karena itu 

semakin jelas bahwa dari sisi sosial maupun fisik, rumah-rumah penduduk di wilayah penelitian 

belum siap menghadapi ancaman bencana alam gempa bumi. Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa diperlukan adanya peningkatan pendidikan terhadap penduduk yang tinggal di lokasi 

penelitian. Hal ini dirasakan akan sangat signifikan berpengaruh terhadap kesiapan rumah mereka 

sendiri menghadapi bencana gempa bumi. Peningkatan pendidikan secara umum ini sendiri pada 

akhirnya akan membuka wawasan mereka sendiri terhadap pentingnya membangun rumah tahan 

gempa dengan penguatan struktur, pemilihan material yang baik, lokasi yang lebih baik, dan masih 

banyak hal lainnya. 

Rekomendasi kedua yang dapat diberikan yaitu mengenai kurangnya implementasi mengenai 

peraturan pembangunan rumah tahan gempa. Dimana peraturan tersebut tidak dapat terlaksana akibat 

masyarakat sendiri tidak diberi edukasi mengenai pentingnya pembangunan rumah tahan gempa. 

Untuk membangun rumah tahan gempa sendiri diperlukan adanya spesifikasi-spesifikasi khusus, 

dimana masyarakat, utamanya tenaga pembangun lokal, perlu diberikan pendidikan terkait hal ini. 

Rekomendasi yang terakhir yaitu perlunya penyuluhan mengenai pembangunan rumah tahan gempa 

yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat.  
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