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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Denah gedung parkir Universitas Internasional Batam mampu 

menampung 112 mobil, berdasarkan data kebutuhan parkir sebesar 511 

mobil maka dibutuhkan setidaknya 5 lantai tersedia untuk mencukupi 

kebutuhan tersebut ditambah 1 lantai sebagai rooftop/atap bangunan. 

Dengan menggunakan jenis pola parkir pulau dimana sudut yang 

diberikan adalah 90º denah ini memiliki lebar gang sebesar 6,5m. 

2. Untuk struktur, bangunan ini menggunakan sistem beton konvensional 

dengan mutu 30mpa / k-350 dimana seluruh pekerjaan desain dilakukan 

langsung di lapangan dengan menggunakan bekisting sebagai cetakan/ 

mal. Ukuran kolom ialah 75cm x 75cm, sedangkan untuk ukuran balok 

disini menggunakan 4 ukuran yakni balok 85cm x 45cm, 60cm x 30cm, 

55cm x 30cm, dan 40cm x 20cm. untuk pelat lantai menggunakan tebal 

15cm. Dimensi penampang tersebut telah di uji pada program SAP2000 

serta dikontrol berdasarkan persyaratan SNI. 

3. Perencanaan pondasi pada bangunan ini ialah dengan menggunakan 2 

metode yakni pondasi tiang pancang rectangle 400mm x 400mm dimana 

didapatkan daya dukung tiang pancang sebesar 157,2 ton per tiang serta 

dengan menggunakan pondasi tiang bor Ø400mm yang memiliki daya 

dukung tiang sebesar 114,8 ton. Masing masing ditinjau di kedalaman 

13,32m dengan kebutuhan daya dukung beban axial sebesar 302 ton 
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untuk penggunaan tiang pancang membutuhkan setidaknya 2 tiang dan 

untuk tiang bor membutuhkan 3 tiang. 

5.2 Saran 

1. Studi perencanaan denah dan layout sebatas mengikuti kebutuhan parkir 

yang ditinjau melalui data lapangan dan beberapa metode sederhana, 

akan lebih baik jika dikemudia hari kebutuhan parkir dapat dihitung 

menggunakan perhitungan atau metode lainnya yang cukup akurat untuk 

menghitung kebutuhan parkir di Universtitas Internasional Batam. 

2. Perencanaan struktur pada penelitian ini hanya menggunakan metode 

beton konvensional yang terbilang sederhana dibanding beberapa metode 

pengecoran lainnya, akan lebih baik jika dikemudian hari terdapat 

penelitian baru untuk mengembangkan penelitian ini dengan 

membandingkan beberapa metode hingga didapat metode yang paling 

tepat guna untuk di aplikasikan pada pembangunannya langsung. 

3. Data tanah yang terdapat pada laporan ini berbatas kepada data tanah 

yang ada digedung terdekat, alangkah baiknya jika selanjutnya penelitian 

data tanah dilokasi gedung ini sebagai modal perencanaan struktur dan 

pondasi. 

4. Untuk penelitian dan simulasi uji struktur pada penelitian ini 

menggunakan program SAP2000 sehingga, penelitian serupa dapat 

dilakukan dengan program – program lainnya. 
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