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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, memberikan tawaran bagi 

banyak orang untuk melakukan segala sesuatu dengan mudah dan cepat. 

Demikian pula dengan teknologi informatika yang hampir setiap tahun mengalami 

perkembangan dengan semakin banyaknya program – program komputer 

(software) yang dibuat untuk memecahkan berbagai permasalahan yang rumit. 

Seiring dengan berkembangnya perangkat-perangkat komputer seperti hardware 

dan software, maka peran komputer sebagai alat bantu untuk memecahkan 

permasalahan di segala bidang semakin banyak digunakan.  Dalam bidang teknik 

sipil, perkembangan bahasa pemrograman ini akan dapat memberikan manfaat 

yang berarti, dengan jalan menggunakan bahasa pemrograman tersebut untuk 

membuat suatu program aplikasi yang dapat digunakan dalam ruang lingkup 

teknik sipil, terutama untuk perhitungan yang memerlukan kecepatan dan tingkat 

akurasi tinggi. Tersedianya bahasa–bahasa pemrograman komputer (pascal, 

fortran, basic,  dan lain-lain) telah mendorong para ahli – ahli Teknik Sipil untuk 

merancang program komputer sehingga mempermudah perhitungan – perhitungan 

di bidang teknik sipil dengan waktu yang cepat.  

Perhitungan tulangan geser join beton bertulang dalam perencanaan 

struktur portal gedung dengan prinsip daktilitas tingkat 3 merupakan salah satu 

hal yang sangat diperhatikan, terutama untuk menentukan keamanan struktur 

portal secara keseluruhan. Karena itu perhitungan tulangan join sangat 

memerlukan ketelitian dan ketepatan. Selama ini perhitungan tulangan geser join 

struktur beton bertulang masih banyak dilakukan dengan cara manual, meskipun 

perhitungan dengan cara ini memerlukan waktu yang lama. Maka, sangatlah perlu 

adanya program aplikasi untuk perhitungan tulangan geser join yang akan 

menghemat waktu dan tenaga dan tentu saja tingkat ketelitian hasilnya lebih tinggi 

daripada perhitungan secara manual. Kemampuan dan perkembangan software 
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saat ini memungkinkan dibuatnya program komputer untuk perhitungan tulangan 

geser join struktur beton bertulang. 

Microsoft Visual Basic 6.0  merupakan salah satu software komputer 

yang populer keluaran dari perusahaan komputer Microsoft yang memiliki 

keunggulan diantaranya mudah pemakaian dan  kaya dengan fasilitas. Dipilihnya 

aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 untuk pembuatan program perhitungan 

tulangan join yang bernama RC Joint diantara bahasa pemrograman yang lain, 

karena Microsoft Visual Basic 6.0  bukanlah bahasa pemrograman yang baru. 

Selain itu Microsoft Visual Basic 6.0 relatif mudah digunakan dan dalam 

implementasinya sangat erat kaitannya dengan sistem operasi Windows yang telah 

banyak digunakan pemakai komputer saat ini.   

 

 

B. Tujuan dan Manfaat Pembuatan Program 

 

1.  Tujuan pembuatan program 

Tujuan dari pembuatan program aplikasi RC Joint adalah : 

a). Mempercepat proses perhitungan tulangan geser join  struktur beton bertulang. 

b). Meningkatkan akurasi perhitungan tulangan geser join struktur beton 

bertulang. 

c). Memudahkan dalam mendesain suatu join struktur beton bertulang. 

 

2.  Manfaat pembuatan program 

Kehadiran RC Joint diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata 

bagi para perancang bangunan, terutama bangunan gedung meskipun hanya dalam 

skala yang sangat kecil. RC Joint secara intern juga dapat digunakan untuk 

membantu mahasiswa teknik sipil dalam menyelesaikan tugas perkuliahan, 

khususnya tugas mata kuliah struktur beton, dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya. 
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C. Lingkup Program 

 

RC Joint merupakan program aplikasi dalam bidang teknik sipil yang 

dikhususkan pada hal-hal yang berhubungan dengan join beton bertulang suatu 

portal gedung. Untuk memudahkan dalam penyusunan maupun penggunaan 

program aplikasi RC Joint, dibuat batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut : 

1). RC Joint khusus untuk mendesain dan menghitung tulangan geser join suatu 

portal gedung dari bahan beton bertulang. 

2). Program aplikasi RC Joint hanya dapat  dipakai untuk : 

a). Perhitungan tulangan geser horisontal join beton bertulang. 

b). Perhitungan tulangan geser vertikal join beton bertulang. 

c). Penggambaran penulangan geser join beton bertulang. 

3). Rumus-rumus yang dipakai dalam pembuatan program RC Joint berdasarkan 

Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk Bangunan Gedung SK SNI T-15-

1991-03 dengan prinsip daktilitas tingkat 3. 

4).  Ketentuan satuan-satuan yang dipakai : 

 a). Dimensi balok dan diameter tulangan dinyatakan dalam mm. 

 b). Panjang bentang balok dan kolom dinyatakan dalam m. 

c). Jumlah tulangan balok dan kolom dinyatakan dalam tulangan. 

d). Beban geser perlu kolom (Vu,k) dinyatakan dalam kN. 

 e). Mutu bahan beton (fc’) dan mutu baja tulangan (fy) dalam MPa. 

f). Beban aksial kolom (Nu,k) dinyatakan dalam kN 

5). Hasil hitungan dapat disimpan dalam file dan sewaktu-waktu dapat dibuka dan 

direvisi. 

6). Hasil hitungan dapat pula ditampilkan pada layar atau dicetak dalam bentuk 

gambar penulangan. 
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D. Keaslian Program 

 

Berdasarkan pengetahuan penyusun, penyusunan program aplikasi dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0 untuk perhitungan 

tulangan geser join beton bertulang (terutama di lingkungan Fakultas Teknik 

Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta) belum pernah 

dilakukan. Program yang pernah dibuat untuk perhitungan tulangan geser join 

beton bertulang di lingkungan  Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, dibuat oleh Asroni (2000) dengan bahasa 

pemrograman Fortran 77. Namun program tersebut visualisasinya masih 

sederhana, karena berbasis DOS serta belum menampilkan gambar tulangan. 

Selain program aplikasi perhitungan tulangan geser join beton bertulang, 

di lingkungan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta program 

aplikasi lainnya juga pernah dibuat oleh Erwan (2004) dengan judul 

“Pemrograman Hitungan Kolom Dengan Borland Delphi 6.0 Berdasarkan SK SNI 

T-15-1991-03”, Suparman (2005) dengan judul “Program Perhitungan Tulangan 

Balok Beton Bertulang Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0” dan Rachman 

Burhani (2003) dengan judul “Analisis dan Perencanaan Struktur Tangga 

Melingkar (Helicoidal Stairs) Dengan Bahasa Program Visual Basic” 
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