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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Desain penampang balok pada perencanaan struktur dengan menggunakan 

plat lantai beton konvensional yang dilakukan penulis menghasilkan jumlah 

tulangan geser yang lebih banyak daripada perencanaan struktur dengan 

menggunakan fly slab yang sesuai dengan gambar perencanaan.  

2. Desain penampang kolom pada perencanaan struktur dengan menggunakan 

plat lantai beton konvensional yang dilakukan penulis menghasilkan jumlah 

tulangan longitudinal yang sama dengan perencanaan struktur dengan 

menggunakan fly slab yang sesuai dengan gambar perencanaan pada 

seluruh desain penampang kolom. Tulangan lateral pada kedua perencanaan 

juga memiliki rancangan yang sama. 

3. Diagram interaksi kolom pada perencanaan struktur dengan menggunakan 

plat lantai beton konvensional memiliki titik interaksi lebih condong ke 

kanan atas daripada perencanaan struktur dengan menggunakan fly slab, 

dikarenakan beban yang dipikul lebih besar serta diikuti dengan momen 

yang lebih besar juga. 

4. Simpangan struktur pada perencanaan struktur dengan menggunakan fly 

slab lebih besar daripada perencanaan struktur dengan menggunakan plat 

lantai beton konvensional, dikarenakan massa yang lebih rendah 

mengakibatkan struktur lebih mudah digoyahkan oleh gempa. 
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5. Perencanaan struktur dengan menggunakan plat lantai beton konvensional 

yang dilakukan penulis memerlukan jumlah bored pile yang lebih banyak 

daripada perencanaan struktur dengan menggunakan fly slab yang sesuai 

dengan gambar perencanaan, yaitu pada pondasi gabungan dari titik 59, 62, 

65, dan 315, serta titik 60, 61, 63, dan 314. 

6. Volume beton pada perencanaan struktur dengan menggunakan plat lantai 

beton konvesional adalah sebesar 8.951,75 m3 atau lebih tinggi 20,2 % dari 

perencanaan struktur dengan fly slab yang memiliki volume beton sebesar 

7449,66 m3. Penggunaan plat lantai beton konvensional meningkatkan 

pemakaian beton pada plat lantai sebesar 80% dibandingkan menggunakan 

fly slab. 

 

Pemilihan fly slab pada proyek pembangunan apartemen Puri Khayangan 

Residence dinilai tepat jika dilihat dari biaya akan kebutuhan jumlah tulangan, 

jumlah pondasi, dan volume beton serta waktu pelaksanaannya yang lebih singkat 

daripada menggunakan plat lantai beton konvensional. 
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5.2 Saran 

1. Perbandingan perencanaan struktur pada penelitian ini adalah menggunakan 

fly slab dan plat lantai beton konvensional, sehingga untuk penelitian 

selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan membandingkan inovasi 

beton lainnya atau membandingkan antar inovasi beton yang ada. 

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

penelitian selanjutnya dapat dilakukan perencanaan dengan meninjau zona 

gempa yang lain. 

3. Perencanaan struktur dilakukan dengan program ETABS, sehingga untuk 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan program yang 

lain. 
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