
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kemajuan era globalisasi sekarang ini menuntut semua aspek untuk 

bekerja serba cepat dan efisien, tak terkecuali di dunia kontruksi sekarang ini, 

tuntutan dalam perancangan suatu kontruksi harus secepat mungkin, mulai dari 

perancangan balok, plat, kolom, hingga fondasi. Maka dari itu perlu adanya 

suatu terobosan untuk mengatasi masalah waktu dalam perancangan kontruksi. 

Perkembangan dunia kontruksi di Indonesia sendiri sudah cukup maju, salah 

satunya yaitu perkembangan teknologi beton. Hampir semua bangunan kontruksi 

teknik sipil dalam dua dekade ini menggunakan teknologi beton. Oleh karena itu 

Badan Standarisasi Nasional (BSN) melakukan penyesuaian perencanaan dan 

perancangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih dalam masalah 

struktur beton bertulang. Pedoman standar yang mengatur perencanaan beton 

bertulang banyak mengalami perubahan, mulai dari Peraturan Beton Indonesia 

1955 (PBI 1955), kemudian PBI 1971, dan terakhir adalah   SNI 2847-2013.  

Kemajuan teknologi di zaman modern ini membuat semua aktifitas 

manusia tak lepas dari perangkat elektronik seperti komputer yang telah menjadi 

kebutuhan dalam melakukan pekerjaan, termasuk dalam dunia teknik sipil 

sendiri yang mana sudah banyak program rekayasa teknik sipil. Suatu program 

berbasis komputer tersebut tentunya sangat membantu dalam perencanaan dan 

perancangan kontruksi teknik sipil, sehingga dalam suatu perencanaan dan 

perancangan yang awalnya mengunakan waktu hingga berhari-hari karena masih 

menghitung secara manual (metode konvensional) kini dapat diselesaikan 

hitungan jam menggunakan aplikasi rekayasa tersebut. 

Banyaknya jasa kontruksi yang ada saat ini mengakibatkan tingginya 

persaingan dalam bisnis, hal ini membuat banyaknya jasa kontruksi sering 

melalaikan tujuan perencanaan bangunan agar aman dan nyaman digunakan. 

Pada perencanaan suatu bangunan sering terjadi masalah di belakangnya, seperti 

contohnya pada perencanaan fondasi sering terjadinya perancangan yang salah,

1 



 

seperti: penurunan pada fondasi yang kurang baik, membuat bagunan megalami 

kerusakan, keretakan pada beton hingga runtuhnya bangunan karena salah 

perhitungan perencanaan. Terlebih pada jenis fondasi telapak, karena fondasi 

telapak ini perlu hitungan yang benar-benar teliti dalam perancangannya agar 

aman dan efisien yang mana akan memakan waktu lebih lama dalam 

perancangan, berbeda dengan fondasi tiang pancang atau bore pile yang mana 

bisa langsung memesan di pabrik (pabrikasi) sesuai kebutuhan. Maka dari itu 

aplikasi perencanaan fondasi telapak ini sangat perlu untuk menunjang tujuan 

dari adanya pembangunan kontruksi itu sendiri.      

Pada dasarnya program komputer dirancang untuk mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan. Program komputer untuk perhitungan struktur beton 

bertulang yang diajukan ini menggunakan bahasa pemprograman Phyton, karena 

Phyton dianggap sebagai bahasa pemrograman yang menggabungkan 

kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan 

penggunaan grafis berbasis GUI (Graphical User Interface). Sehingga hasil 

output software ini akan mempermudah interaksi dengan pengguna karena 

permodelan obyek dengan ketelitian hitungan tinggi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

masalahnya yaitu bagaimana cara merancang dan menggunakan software 

perancangan fondasi telapak berdasarkan SNI 2847-2013 dengan bahasa 

pemograman Python. 

 

C. Tujuan Perancangan 

Tujuan perancangan ini adalah untuk menghasilkan software perancangan 

fondasi telapak berdasarkan SNI 2847-2013 yang dapat mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan. 

 



 

D. Manfaat Perancangan 

Program perencanaan fondasi telapak ini diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut: 

1). Bagi penulis, dapat menguasai dan mengaplikasikan bahasa pemograman 

PYTHON berbasis GUI (Graphical User Interface) selain ilmu struktur 

beton lanjut yang sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari selama ini. 

2). Bagi instansi atau praktisi, aplikasi ini dapat memudahkan perancangan 

fondasi telapak beton bertulang dengan meminimalisir kesalahan hitungan 

dan mempercepat waktu. 

3). Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempercepat 

perhitungan fondasi telapak dengan menggunakan aplikasi komputer. 

 

E. Batasan Masalah 

Perancangan aplikasi ini dibatasi pada masalah-masalah berikut : 

1). Perhitungan fondasi telapak meliputi 3 macam, yaitu: fondasi telapak 

tunggal dengan jepit, fondasi telapak menerus, dan fondasi telapak tunggal 

dengan sendi. 

2). Data yang diperlukan untuk perancangan meliputi : mutu beton (f’c), mutu 

baja (fy, fyt ), beban perlu ( Pu, Mu), kedalaman fondasi, daya dukung tanah 

di bawah fondasi, tebal fondasi, berat tanah diatas fondasi (ℽt), dan berat 

beton (ℽc). 

3). Hasil/keluaran berupa: dimensi fondasi, penulangan fondasi, dan gambar 

detail fondasi telapak.  

4). Perhitungan fondasi telapak tunggal dengan jepit dan fondasi telapak 

tunggal dengan sendi khusus untuk fondasi telapak segi empat. 

5). Perencanaan fondasi menerus hanya menghitung tulangan fondasi tanpa 

menghitung tulangan sloof.  

 

 

 



 

F. Keaslian Tugas Akhir 

Perancangan perhitungan struktur fondasi telapak telah dikembangkan 

bersama perangkat lunak (software) dengan bahasa pemrograman VISUAL BASIC 

oleh Setyo Purnomo Y pada tahun 2010 untuk memperoleh hasil perhitungan 

dengan cepat, akurat, dan mudah dipergunakan dalam sebuah jurnal berjudul 

“Perhitungan Struktur Beton Bertulang Tahan Gempa Dengan Bahasa 

Pemrograman Visual Basic”. Mengembangkan dari perancangan tersebut, akan 

dibuat software perencanaan fondasi telapak berdasarkan SNI 2847-2013 dengan 

bahasa pemograman PYTHON berbasis GUI (Graphical User Interface). 

Software ini dapat digunakan untuk Perencanaan fondasi telapak tunggal dengan 

jepit, fondasi telapak tunggal dengan sendi, dan fondasi telapak menerus.  

 

 

 

 


