
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

pada tugas akhir ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penulisan dapat dipakai sebagai gambaranjika akan dibangun rumah susun

di Yogyakarta.

2. Untuk perhitungan jumlah tulangan struktur kolom menggunakan metode

diagram Interaksi dimana antara beban terfaktor (Pn) dan momen terfaktor (Mn)

akan terjadi suatu interaksi untuk mendapatkan rasio tulangan (p)dan rasio

tulangan yang didapat kurang dari 2%

3. Pada tugas akhir ini untuk menyakinkan bahwa hasil perencanaan struktur aman

makamenggunakan perbandingan dengan perhitungan cara yang lain yaitu dengan

bantuan program SAP90 (SAPCON). Dari hasil perhitungan didapat tulangan

pokok hampir sama dengan menggunakan SAPCON dan kondisi masih aman,

tetapi untuk tulangan geser lebihaman menggunakan hasil dari SAPCON.

4. Pada pelat jika menggunakan mutu baja rendah fy =240 MPa akan diperoleh

Pmmyang lebih besar.

5. Beban aksial yang ditahan oleh pondasi dan daya dukung tanah menentukan jenis

dan dimensi pondasi yang akan digunakan Beban aksial yang besar menyebabkan

dimensi pondasi besar.
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6. Apabila dimensi balok dan kolom berubah dari perencanaan awal. maka harus

dihitung ulang analisa strukturnya , karena kekakuan dan distribusi gaya-gaya yang

terjadi berubah

5.2 Saran

Dengan mempertimbangkan dari hasil perhitungan dan pembahasan maka

dapat diberikan beberapa saran tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Pada tugas akhir ini perlu diadakan perhitungan sampai tahap akhir (RAB),

sehingga dari segi biaya dapat diketahui biaya yang diperlukan untuk pembangunan

gedung rumah susun ini.

2. Perlu adanya perhitungan redesain dengan peningkatan spesifikasi bahan yang

lain, sehingga dapat diketahui sejauh mana efisiensi bahan yang digunakan.

3. Apabila beban aksial yang didukung pondasi sangat besar sehingga tidak dapat

ditahan oleh pondasi telapak, maka perlu direncanakan pondasi tiang pancang yang

kapasitasnya lebih besar.

4. Bentuk dimensi kolom sebaiknya disesuaikan dengan besar momen yang terjadi

ag?r diperoleh dimensi yang ekonomis.

5. Pada pelat sebaiknya menggunakan diameter tulangan 0 10 agar diperoleh jarak

antar tulangan tidak terlalu rapat.


