
BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab - bab sebelumnya ada beberapa hal yang dapat 

dijadikan kesimpulan akhir dari tugas akhir ini. 

1.	 Penerapan metode konstuksi basement akan memberikan berbagai keuntungan 

waktu pelaksanaan pada kondisi I keadaan seperti tersebut di bawah ini : 

a.	 Pada proyek pembangunan pasar Tanah Abang menggunakan dinding 

diafragma yang terdiri dari panel - panel dengan angkur, dikarenakan dinding 

diafragma mempunyai kcunggulan yaitu lcbih kcdap air dan dapat sckaligus 

I 
-J----------sebagai-dinding-basement;-serta-dikarenak-an-kebumhan-da -' -----t. 

yaitu sebagai fasilitas umum sehingga pelaksanaanya membutuhkan waktu 

yang singkat daripada penggunaan dinding diafragma dengan tiang bor. 

b.	 Lahan kerja sempit dan disekitarnya terdapat bangunan-bangunan yang perlu 

diamankan pondasinya dengan menggunakan dinding diafragma agar tanah di 

sekitar lokasi proyek tidak runtuh dan juga tidak merusak struktur bangunan 

sekitar proyek. 

99 

. \ 



100 

c.	 Pada bangunan yang ada disekitar lokasi proyek tidak ada yang mcnggunakan 

struktur bawah tanah atau basement sehingga pemasangan angkur tidak akan 

mengganggu bangunan sekitar. 

6.2 Saran 

Setelah penyusun melaksanakan tugas akhir IllI, ada beberapa hal yang 

dijadikan saran penyusun pada pembaca sekalian yang mungkin dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dan pemikiran di masa datang. 

1.	 Perkembangan teknologi ketekniksipilan secara umum yang pesat perlu untuk 

senantiasa diikuti dan diketahui oleh semua insan teknik sipil, baik praktisi, 

akademisi maupun mahasiswa. 

2.	 Perkembangan yang pesat dari metode konstruksi dan menajemen konstruksi serta 

pentingnya manajemen konstruksi dalam pelaksanaan suatu poyek hendaknya 

diantisipasi oleh kalangan pendidikan dengan memperkenalkan manajemen 

konstruksi secara lengkap pada mahasiswa. 

3. Suatu teknulugi bam dalam dunia konstruksi, hendalmya tidak langsung 

-\----diterapkan,_tctapLharuLdilakukan terlebill dahull.Lstudi_se~ara _rnenyelumh, bai k _ 

I teknis, ekonomis bahkan sosial. 

: 4. Mengingat pada tugas akhir ini tidak dilakukan studi tentang perbandingan waktu 

dan biaya, perlu dilakukan studi lanjutan penerapan metode konstruksi semi top 

down ditinjau daTi waktu dan biaya pelaksanaan. 

5.	 Masih terbuka kesempatan untuk melakukan studi terhadap berbagai komponen 

penunjang metode konstruksi semi top down, seperti. diaphragm wall, kingpost, 

boredpile, manajemen peralatan dan sumberdaya manusia dan lain-lain. 


