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BAB V 

PENUTUP 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

1. Desain penampang komponen balok pada perencanaan struktur gedung 

bangunan dengan menggunakan sistem beton konvensional dan sistem 

pracetak C-Plus memiliki desain penampang yang sama pada area tumpuan, 

namun menghasilkan jumlah baja tulangan yang lebih banyak area lapangan 

daripada perencanaan struktur dengan menggunakan sistem beton 

konvensional yang sesuai dengan struktur gedung bangunan pada penelitian 

yang dilakukan oleh penulis. 

2. Desain penampang komponen kolom pada perencanaan struktur gedung 

bangunan dengan menggunakan sistem pracetak C-Plus menghasilkan 

jumlah baja tulangan yang lebih banyak daripada perencanaan struktur 

dengan menggunakan sistem beton konvensional yang sesuai dengan struktur 

gedung bangunan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

3. Volume beton pada perencanaan struktur dengan menggunakan sistem beton 

konvensional adalah sebesar 522,23835m3 sedangkan pada perencanaan 

struktur dengan menggunakan sistem pracetak C-Plus adalah sebesar 

515,72835m3. Sehingga perbandingan volume beton pada sistem beton 

konvensional dengan sistem pracetak C-Plus memiliki rasio sebesar 1,01 : 1. 

Dari rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur sistem pracetak C-Plus 
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lebih sedikit membutuhkan beton dibandingkan dengan struktur sistem beton 

konvensional. 

4. Volume baja tulangan pada perencanaan struktur dengan menggunakan 

sistem beton konvensional adalah sebesar 6,469233304m3 sedangkan pada 

perencanaan struktur dengan menggunakan sistem pracetak C-Plus adalah 

sebesar 7,501690586m3. Sehingga perbandingan volume baja tulangan pada 

sistem beton konvensional dengan sistem pracetak C-Plus memiliki rasio 

sebesar 1,16 : 1. Dari rasio tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur sistem 

beton konvensional lebih sedikit membutuhkan baja tulangan dibandingkan 

dengan struktur sistem pracetak C-Plus. 

 

5.2 Saran 

1. Perbandingan perencanaan struktur pada penelitian ini adalah menggunakan 

pracetak C-Plus dan beton konvensional, sehingga untuk penelitian 

selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan membandingkan inovasi 

beton lainnya atau membandingkan antar inovasi beton yang ada. 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan analisis 

perbandingan dari segi manajemen pekerjaan proyek pembangunan sistem 

pracetak C-Plus dan sistem beton konvensional. 

3. Perencanaan struktur dilakukan pada zona gempa 1, sehingga untuk 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan perencanaan dengan meninjau zona 

gempa yang lain. 
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4. Perencanaan struktur dilakukan dengan program SAP2000, sehingga untuk 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan program yang 

lain. 
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