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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melaksanakan perencanaan pada komponen bangunan Rumah 

Sakit Nongsa Batam, Kepulauan Riau yang digunakan dengan (SNI 03-2847-

2002) pada aplikasi SAP2000 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Untuk perencanaan bangunan Rumah Sakit Nongsa Batam, 

Kepulauan Riau mempunyai desain penampang kolom yang 

berbeda. Pada kolom persegi memiliki ukuran 350x350cm dengan 

perencanaan penulangan longitudinal dengan jumlah tulangan 6 

(enam) dan diameter 12mm dan untuk penulangan lateral arah Y dan 

X memiliki diameter 8 dan jarak 150mm, sedangkan pada kolom 

persegi panjang mempunyai ukuran 500x250cm dengan 

perencanaan penulangan longitudinal sebanyak 8 (delapan) dengan 

diameter 12mm, umtuk perencanaan penulangan lateral pada arah Y 

dan X menggunakan diameter 8mm dengan jarak 150mm. 

2. Dalam perencanaan Gedung Rumah Sakit Nongsa Batam bila 

menggunakan sistem kolom persegi panjang volume beton yang 

dihasilkan dari menggunakan SAP2000 senilai 870,63 sedangkan 

dengan sistem kolom persegi sebesar 873,42, maka untuk kebutuhan 

beton banyak digunakan untuk kolom persegi panjang dengan 

perbandingan rasio 1:1. 

3. Untuk perbandingan kebutuhan baja tulangan dengan sistem kolom 

persegi sebesar 116,701, sedangkan dengan sistem kolom persegi 
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4. sebanyak 146,756 sehingga untuk perbandingan rasio 1 : 3. Maka 

pada perencanaan ini sistem kolom persegi panjang memiliki 

banyak kebutuhan dari segi material. 

5.2 Saran  

1. Sebelum melaksanakan pembangunan gedung sebaiknya dapat 

mengerti peraturan-peraturan dalam memulai sebuah struktur 

dengan menggunakan (SNI 03-2874-2002) tentang pelaksanaan 

gedung untuk bangunan bertingkat. 

2. Tahap awal sebaiknya dilakukan estimasi awal untuk ukuran 

struktur yang akan digunakan sesuai analisa perencana. 

3. Untuk merencanakan sebuah bangunan gedung sebaiknya 

menggunakan ukuran yang sama pada plat lantai, balok, dan struktur 

kolom, Agar memiliki beban yang akan dipikul secara bersamaan. 
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