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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari semua hasil analisa diatas terdapat kesimpulan adalah sebagai berikut: 

1. Konstruksi Apron baru pada Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang 

dengan kodisi eksisting yang berdimensi 551,5 m x 131,5 dan tebal slab 

beton 46 cm dengan kuat tekan k-350. Dalam analisa perhitungan tebal 

perkerasan slab beton dengan metode FAA diperoleh tebal lapis 48,26 cm, 

metode LCN dipeoleh tebal lapis 40 cm. 

2. Dalam analisa perancangan tebal perkerasan dengan dua metode yang 

berbeda menghasilkan hasil yang berbeda dibandingkan konstruksi apron 

baru pada bandara Internasional Ahmad Yani Semarang. 

3. Pada kedua metode FAA dan LCN untuk Analisa tebal perkerasan slab 

beton Apron menghasilkan tulangan wiremesh, tie bar dan dowel yang 

berbeda. Dari analisa yang berbeda menghasilkan anggaran yang berbeda. 

Biaya untuk tebal slab beton metode FAA adalah sebesar                                                 

Rp. 44.279.681.900,00 (Empat puluh empat miliar, dua ratus tujuh puluh 

sembilan juta, enam ratus delapan puluh satu ribu, sembilan ratus rupiah). 

dan slab beton metode LCN adalah sebesar Rp. 36.106.554.300,00 (Tiga 

puluh enam miliar, seratus enam juta, lima ratus lima puluh empat ribu, 

tiga ratus rupiah). 

Selisih anggaran biaya antara metode FAA dan LCN adalah kurang lebih 

sebesar RP. 8.173.127.600,00 ( Delapan miliar seratus tujuh puluh tiga 

juta, seratus dua puluh tujuh ribu, enam ratus rupiah). 

 

5.2. Saran 

Adapun saran dari penulis yaitu: 

1. Sebaiknya konstruksi apron yang baru segera diselesaikan dan segera 

digunakan dikarenakan kapasitas apron yang lama pada bandara 

Internasional Ahmad Yani sudah melampaui kapasitas tampung pesawat.  
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2. Disarankan agar memilih metode dalam Perancangan tebal perkerasan  

menggunakan metode FAA, dikarenakan dari segi desain lebih teliti dan 

detail dalam tahap tahap perhitungan dangan persamaan.  

3. Disarankan agar Dinas terkait melakukan evaluasi sebelum memilih 

metode untuk desain, dikarenakan beda Metode desain akan berpengaruh 

pada anggaran biaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


