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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

a. Terdapat 39 segmen pada setiap jembatan kiri dan kanan, setiap jembatan 

memiliki kebutuhan shoring sebanyak 1,210.42 leg dan memiliki 

kebutuhan total dua jembatan sebanyak  2,420.42 leg.  

 

b. Metode balance cantilever membutuhkan waktu untuk menyelesaikan 2 

jembatan selama 213.75 hari atau lebih kurang 10 bulan yang dimulai 

pada 13 Maret 2017 dan perkiraan selesai pada 25 Januari 2018. Dalam 10 

bulan tersebut metode balance cantilever membutuhkan biaya sebanyak 

Rp 21.000.000.000. Metode Shoring membutuhkan waktu untuk 

menyelesaikan 2 jembatan selama 187.5 hari atau lebih kurang selama 7 

bulan yang dimulai pada 13 Maret 2017 dan perkiraan selesai pada 29 

November 2017 dengan pengeluaran biaya senilai Rp 7.295.423.610. 

Terdapat hari nonworking yang berada pada rentan waktu 19 Juni 2017 

hingga 07 Juli 2017 dikarenakan libur hari raya besar Idul Fitri, 

dikarenakan kebanyakan pekerja berasal dari daerah jawa sehingga 

membutuhkan waktu lebih lama untuk mudil Lebaran.  

 

c. Dari segi waktu metode shoring lebih unggul dari pada metode balance 

cantilever dengan perbedaan waktu kerja 26 hari kerja atau bisa dikatakan 

selama 1 bulan. Dari segi biaya, metode balance cantilever memakan 
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lebih banyak anggaran dikarenakan kontrak sewa alat balance cantilever 

formwork tersebut sangatlah mahal dan juga tenaga operasinya bukan 

tenaga biasa melainkan tenaga ahli yang sudah memiliki sertifikat 

pengalaman yaitu dengan nilai kontrak 21M sementara metode shoring 

hanya memerlukan 7.3M. Dengan perbedaan biaya kurang lebih 13.7M.  

 

5.2 Saran 

a. Dari segi biaya diharapkan karena perbedaan harga yang sangat tinggi 

maka sebaiknya digunakan metode shoring dalam pembangunan jembatan 

tersebut dan dilakukannya penutupan jalan sementara serta membangun 

jalan alih.  

b. Dari segi waktu juga diharapkan digunakan metode shoring karena proses 

pengerjaannya yang lebih cepat. 

c. Namun jika jalan memang tidak bisa ditutup maka dianjurkan 

menggunakan metode pembangunan jalan dengan balance cantilever 

formwork. 
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