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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada bab ini penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan dari 

perencanaan gedung Showroom 5 Lantai di Semarang, dan juga saran – saran 

tentang berbagai alternatif pemecahan masalah seputar perencanaan struktur 

gedung bertingkat di pusat perkotaan. 

 

6.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil penulis dari data – data dan analisa 

perencanaan struktur yang telah dibahas pada bab – bab sebelumnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam perencanaan struktur bangunan gedung diperlukan data – data baik 

data primer maupun data sekunder. Ketepatan dan ketelitian dalam 

pengumpulan data sangat membantu dalam merencanakan struktur bangunan 

yang kuat, nyaman dan ekonomis.  

2. Perhitungan struktur utama dalam perencanaan gedung ini menggunakan 

Structural Analysis Program (SAP 2000) 3 dimensi. Pemodelan strukturnya 

terdiri dari dari struktur primer (kolom dan balok induk) dan struktur sekunder 

(pelat, balok anak, tangga dan lift), dimana struktur sekunder dilakukan 

perhitungan terlebih dahulu dan kemudian digabungkan dengan struktur 

utama (primer) sehingga pemodelannya menjadi lebih sederhana. 

3. Dalam perencanaan struktur gedung ini, pembebanan yang digunakan adalah 

kombinasi pembebanan tetap dan kombinasi pembebanan sementara. 

4. Dalam perencanaan struktur bawah (pondasi) digunakan jenis pondasi dalam 

yaitu pondasi tiang pancang, dengan pertimbangan lapisan tanah keras terletak 

pada kedalaman 19,6 m. 

5. Perencanaan struktur bangunan tidak hanya meliputi aspek analisa strukturnya 

saja, melainkan juga aspek biayanya (RAB) dan waktu pelaksanaannya. 

Dalam perencanaan gedung showroom ini, rencana anggaran biaya (RAB) 

struktur yang digunakan adalah sebesar Rp 3.612.515.000,00 (Tiga milyar 
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enam ratus dua belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dengan rencana 

waktu pelaksanaan (Time Shcedule) selama 9 bulan. 

 

6.2 SARAN 

Saran – saran yang dapat Penulis sampaikan berkaitan dengan 

perencanaan struktur bangunan gedung adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum merencanakan suatu struktur bangunan gedung hendaknya didahului 

dengan studi kelayakan agar pada perhitungan struktur nantinya dapat 

diperoleh hasil perencanaan yang memuaskan baik dari segi mutu, biaya dan 

waktu. 

2. Seorang perencana struktur hendaklah selalu mengikuti perkembangan 

peraturan dan pedoman – pedoman standar dalam perencanaan struktur, 

sehingga bangunan yang dihasilkan nantinya selalu memenuhi persyaratan 

terbaru yang ada seperti peraturan perencanaan struktur tahan gempa, standar 

perencanaan struktur beton, dan sebagainya. 

3. Setelah memasukkan input data ke program SAP 2000, hendaknya dilakukan 

cek ulang input yang dimasukkan, karena faktor ketelitian sangat diperlukan 

untuk mendapatkan hasil yang benar. 

4. Gambar kerja dan detail – detail perencanaan struktur harus jelas sesuai 

dengan perhitungan yang ada dan dapat diterapkan di lapangan. 


