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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis di dapatkan hasil sebagai 

berikut. Pekerjaan pondasi Pancang dengan metode Static dan Dynamic memiliki 

nilai positif dan negatif yaitu pada pemancangan Static harga yang di keluarkan 

minim akan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang maksimal dengan arti tidak 

dapat selesai sesuai dengan jadwal yang di rencanakan.  

Pada metode pekerjaan Static harga yang di keluarkan agar pekerjaan ini 

dapat berjalan dengan baik juga memiliki nilai lebih minim jika di bandingkan 

dengan metode Dynamic yang memiliki nilai yang lebih tinggi pekerjaan nya. 

Akan tetapi pada setiap pekerjaan juga terdapat kelebihan serta kekurangan dari 

pekerjaan ini.  

Pada metode pekerjaan Static dimana harga yang di butuhkan lebih tinggi 

akan tetapi pada pekerjaan nya dinilai juga dapat menghabiskan waktu yang lebih 

lama, pada pemancangan metode Static memiliki kelebihan serta kekurangan yang 

dapat di jadikan sebagai acuan pemilihan metode pekerjaan jika di analisa dari 

segi waktu maupun harga. 

Kelebihan dari pekerjaan menggunakan metode Static : 

1. Pemancangan tidak menimbulkan kebisingan. 

2. Alat dapat digunakan pada daerah/lokasi yang berdekatan dengan rumah 

warga. 

3. Ukuran tiang dapat di sesuaikan. 

Leni Lita. Studi Perbandingan Efisiensi Waktu dan Biaya pada Metode Pemancangan Static dan Dynamic Tiang 
Beton Prestressed pada Proyek Pembangunan Apartemen Oxley Convention City Center.  
UIB Repository©2019



42 
 

Universitas Internasional Batam 

4. Tekanan dapat di sesuaikan dengan beban rencana.  

Kekurangan dari pekerjaan menggunakan metode Static : 

1. Perpindahan alat pada lokasi pekerjaan dapat memakan waktu yang lama.  

2. Pemancangan menggunakan alat Jacking tidak dapat dilakukan pada tanah 

keras karena dapat menimbulkan keretakan pada tiang.  

3. Pemancangan menggunakan metode Static tidak dapat di lakukan pada 

kondisi tanah keras/tanah lensa.  

Sedangkan pada pekerjaan menggunakan metode Dynamic harga pada 

metode ini memiliki nilai yang rendah jika dibandingkan dengan metode Static di 

mana pada metode ini memiliki nilai yang lebih tinggi dalam segi harga, dan 

durasi pekerjaan yang pendek dimana pekerjaan menggunakan metode ini dinilai 

sangat cepat akan tetapi harus menjadi pertimbangan jika pemancangan 

menggunakan metode ini dikerjakan dilokasi yang berdekatan dengan rumah 

warga.  

Akan tetapi pada pekerjaan menggunakan metode ini juga memiliki kelebihan 

dan kekurangan pada setiap pemancangan nya. Kelebihan serta kekurangan ini 

juga dapat di jadikan sebagai acuan agar pekerjaan metode ini dapat dianalisa 

dengan baik sebelum melakukan pekerjaan.  

Kelebihan dari pekerjaan menggunakan metode Dynamic :  

1. Pemancangan menggunakan metode Dynamic dapat dikerjakan dengan 

cepat.  

2. Proses Perpindahan dari satu titik ke titik yang lain tidak menghabiskan 

waktu yang lama.  

3. Perawatan alat juga dinilai mudah.  

Leni Lita. Studi Perbandingan Efisiensi Waktu dan Biaya pada Metode Pemancangan Static dan Dynamic Tiang 
Beton Prestressed pada Proyek Pembangunan Apartemen Oxley Convention City Center.  
UIB Repository©2019



43 
 

Universitas Internasional Batam 

Kekurangan dari pekerjaan menggunakan metode Dynamic : 

1. Alat ini tidak dapat di gunakan pada daerah atau lokasi yang berdekatan 

dengan rumah warga. 

2. Getaran akibat pukulan Hammer sangat kuat.  

3. Kebisingan yang di timbulkan akibat pukulan. 

4. Sulit mengatur pukulan serta tinggi jatuh Hammer itu sendiri. 

5. Pekerjaan menggunakan alat Dynamic sulit dikerjakan pada tanah lunak. 

6. Akibat dari metode pemancangan Dynamic juga dapat menimbulkan 

keretakan pada bangunan sekitar.  

 

5.2 Saran 

1. Pada pekerjaan pembangunan apartemen Oxley Convention City di 

harapkan dapat memilih metode sesuai dengan lokasi agar tidak terjadi 

kerusakan yang dapat terjadi pada pemukiman warga sekitar.  

2. Pengadaan material dapat disediakan sehari sebelum pekerjaan akan 

dilaksanakan.  

3. Penambahan manpower dalam bidang mekanik yang selalu berada di 

lokasi.  

4. Melakukan pengecekan alat setiap hari sebelum pekerjaan dimulai.  

5. Setiap pekerja dapat menghidupkan/memanaskan alat sebelum 

pekerjaan dimulai.  
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