
Abstraksi 

Semarang dan sekitarnya merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap bahaya 
gempa bumi. Penghuni yang menempati rumah tinggal di Semarang dan sekitarnya perlu 
mempunyai pemahaman yang cukup terhadap bangunan yang ditempatinya agar dapat 
mereduksi bahaya-bahaya yang mungkin timbul akibat adanya gempa. Penelitian ini 
mengambil topik Studi Pemahaman Masyarakat tentang Keamanan Bangunan Terhadap 
Gampa di Wilayah Semarang. 

Populasi penelitian adalah penghuni rumah tinggal di Kota Semarang. Sampel 
ditentukan secara acak sejumlah 100 responden. Data penelitian diambil dengan kuesioner 
yang diuji validitasnya dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan analisis regresi 
linear berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Untuk memudahkan 
perhitungan digunakan alat bantu berupa program SPSS Versi 11.5. Hasil uji validitas 
menunjukkan bahwa nilai r hitung untuk semua indikator di atas nilai r tabel (0,195) yang 
menunjukkan bahwa indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid. Hasil 
uji reliabilitas memberikan nilai Cronbach Alpha di atas 0,6 yang menunjukkan bahwa 
rangkaian kuesioner yang dipergunakam dalam penelitian ini adalah reliabel. Hasil uji 
asumsi klasik menunjukkan bahwa model yang dipergunakan layak dan terbebas dari 
gangguan. Uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
Pemahaman Perencanaan terhadap Rasa Aman yang ditunjukkan dengan t hitung sebesar 
5,656 ( > t tabel = 1,98); terdapat pengaruh yang signifikan antara Pemahaman Struktur 
Bangunan terhadap Rasa Aman dengan t hitung sebesar 5,227 (> t tabel = 1,98). Uji 
simultan memberikan hasil terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 
Pemahaman Perencanaan dan Pemahaman Struktur Bangunan terhadap Rasa Aman dengan 
F hitung sebesar 47,513 (> F Tabel = 2,84). Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan 
agar dilakukan sosialisasi tentang gempa dan akibat buruk yang mungkin terjadi kepada 
masyarakat luas. Hal ini dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap perencanaan 
bangunan dan struktural meningkat. Hal ini akan meningkatkan kontrol masyarakat 
terhadap kualitas bangunan yang mereka tempati sehingga akibat buruk adanya gempa 
dapat direduksi dan Rasa Aman dalam menempati rumah tinggal dapat meningkat. 
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