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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan perencanaan yang dilakukan dalam 

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Perencanaan Struktur Hotel Ibis 

Semarang dengan Metode Semi Pracetak”, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Desain struktur semi pracetak diharapkan akan mampu berperilaku 

seperti struktur beton monolit, tapi pada pelaksanaannya tidak 

menggunakan perancah. 

2. Dalam merencanakan elemen pracetak, harus meninjau dari beberapa 

kondisi tahapan pelaksanaan, yaitu : 

- saat proses pencetakan 

- saat proses pengangkatan (transport / erection) 

- saat menerima beban pelaksanaan 

- saat beban bekerja penuh 

3. Perencanaan Elemen Pracetak menggunakan konsep desain elastis, 

dengan tujuan supaya elemen masih bersifat elastis saat menerima 

beban saat pelaksanaan. 

4. Untuk mengkomparasikan, maka struktur tersebut juga direncanakan 

dengan metode konvensional (non-pracetak) atau beton dalam 

kondisi monolit. 

5. Setelah melalui proses perencanaan struktur baik elemen pracetak 

maupun struktur konvensional dengan batasan volume beton sama, 

maka didapat hasil perbandingan sebagai berikut : 

- Nilai RAB Struktur Konvensional =  Rp          39,436,514,420  

- Nilai RAB Semi Pracetak =  Rp          25,221,010,641  

Jadi, dengan menggunakan metode semi-pracetak, akan menghemat 

biaya kurang lebih 36.05%.  
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7.2. SARAN 

Dalam proses perencanaan dan komparasi biaya struktur dalam Laporan 

Tugas Akhir ini, tentu masih banyak parameter yang belum dapat ditinjau, 

sehingga validitas nilai penghematan belum maksimal. Karena itu penulis 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Desain yang dikerjakan dalam laporan ini menggunakan asumsi 

dimensi elemen-elemen struktur dibuat seragam atau tipikal baik 

untuk struktur semi pracetak maupun struktur beton konvensional. 

Akan lebih valid lagi komparasinya, bila pendimensian elemen-

elemen tersebut terpisah artinya masing-masing mempunyai variasi 

sendiri sesuai dengan konteks desain yang dibuat. 

2. Dalam mengkomparasikan biaya, hanya dikomparasikan volume 

pekerjaan ditinjau dari volume tulangan dan bekisting/perancah, 

sehingga akan lebih valid nilai komparasinya bila memasukkan juga 

parameter waktu pelaksanaan dan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan. 

3. Penulis mengusulkan untuk dilakukan penelitian atau analisa 

terhadap metode pelaksanaan semi pracetak ini dengan menganalisa 

pengaruh waktu terhadap penghematan biaya pelaksanaan. 

 


