
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesirapulan

Berdasarkan pengamatan dan studi kasus pada proyek Hotel Rekso

Internasional serta hasil analisis dari berbagai macam parameter, maka dengan

metode pelaksanaan "Semi Top Down" dapat disimpukan sebagai berikut ini.

1. Metode pelaksanaan "Semi Top Down" adalah suatu metode yang dipakai

pada pembuatan basemen yang pembangunannya dimulai dari lantai satu

diteruskan ke lantai basemen paling bawah kemudian baru pelaksanaan lantai

basemen yang diatasnya.

2. Keuntungan Metode "Semi Top Down" ini dapat digunakan pada kondisi

tanah yang lunak, lahan yang sempit, serta jarak dengan bangunan disekitamya

yang relatif dekat, dengan menganalisis bahwa dengan galian yang ditentukan

kestabilan dinding penahan tanah tidak dapat dicapai. Keuntungan yang lain

metode ini adalah tingkat pengerjaan yang relatif mudah dan lantai dasar untuk

sementara dapat digunakan sebagai tempat kerja misalnya untuk merakit

bekisting. Dari hasil perhitungan tekanan tanah lateral, pada lokasi tanah dengan

data Boring Log II menunjukkan betapa besar pengaruh dari kohesi (c) dan sudut

geser tanah ((j)), walaupun kedalaman bore pile ditambah atau dikurangi tetap

tidak dapat memberikan angka aman yang cukup (SF = 0,3 < 1,5), sehingga

metode "Semi Top Down" adalah metode yang tepat digunakan.
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3. Dari hasil pengamatan dan perhitungan maka besar kecilnya nilai sudut

geser tanah (<j>) dan kohesi (c) akan berpengaruh terhadap kekuatan tanah, untuk

selanjutnya berpengaruh terhadap perhitungan dalam merencanakan basemen

sesuai jenis pondasi yang akan dipakai.

4. Perlu perhatian khusus pada pembuatan basemen ini adalah cara

perhitungan dan pelaksanaan pengeringan air tanahnya ( "dewatering" ) dan

adanya gaya angkat keatas ( "uplift" ) oleh air tanah.

5. Secara umum metode "Semi Top Down" pada kasus ini ternyata efektif

yaitu dengan telah dibuatnya lantai dasar maka didapat lahan yang semakin luas.

Disamping itu juga cukup efisien, karena bila dipakai metode Konvensional

( memperdalam panjang "Bore Pile" ) maka biaya akan semakin besar, juga

metode ini akan lebih menjamin keamanan terhadap bahaya ketidakstabilan

dinding penahan tanah.

6. Kerugian metode ini menurut pengamatan adalah diperlukan waktu yang

agak lama untuk penggalian tanah dan pemotongan kolom sementara.

6.2 Saran - Saran

1. Mengingat kebutuhan akan metode "Semi Top Down" untuk basemen

relatif baru, maka analisis perencanaan perlu dikembangkan untuk mendekati

perilaku struktur yang paling relevan. Hal ini dapat dilakukan dengan

mengembangkan metode-metode analisis yang sudah ada.

2. Metode "Semi Top Down" hanya efektif pada kondisi tanah dan lokasi

yang sudah tertentu, maka sangat perlu memperhatikan uji tanah yang dilakukan,
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sehingga dapat direkomendasikan jenis pondasi yang dipakai serta metode

pembuatan basemen yang akan digunakan.

3. Kesalahan dalam mengasumsikan beban yang terjadi akan berpengaruh

terhadap dimensi dari elemen struktur yang direncanakan tersebut, untuk itu perlu

pengontrolan yang lebih teliti pada pembebanan terhadap struktur yang akan

dibuat.

4. Penggunaan perhitungan program komputer juga perlu ditunjang dengan

pengetahuan tentang mekanisme struktur tersebut serta diperlukan pengalaman

dalam mengaplikasikannya kedalam bentuk yang sesungguhnya.


