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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia konstruksi di Indonesia tidak terpisahkan dari 

perkembangan teknologi beton, mengingat material ini merupakan komponen 

struktur yang sering digunakan. Oleh karena perkembangan tersebut, terjadi 

penyesuaian perencanaan dan perancangan yang dilakukan Badan Standarisasi 

Nasional (BSN) dalam upaya mengimbangi pesatnya laju perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, khususnya beton bertulang. Pedoman standar yang 

mengatur perencanaan dan pelaksanaan beton bertulangan yang awalnya dari 

Peraturan Beton Indonesia 1955 (PBI 1955), kemudian PBI 1971 dan yang terakhir 

adalah SNI 2847-2013.  

Penggunaan alat elektronik seperti komputer telah menjadi kebutuhan yang 

tidak terpisahkan oleh masyarakat umum, termasuk bidang rekayasa teknik sipil. 

Adanya program rekayasa teknik berbasis komputer memudahkan pelaku dunia 

konstruksi dalam perencanaan dan perancangan keteniksipilan. Meskipun demikian, 

pemakaian program rekayasa ketekniksipilan berbeda dengan program bisnis pada 

umumnya (Wiryanto Dewobroto, 2005). Perlu adanya penyesuaian teknologi 

program rekayasa/aplikasi dalam bidang teknik sipil dengan standarisasi yang telah 

ditentukan oleh sebuah lembaga resmi seperti BSN. Perencanaan dan perancangan 

struktur beton bertulang di Indonesia yang terbaru adalah berdasarkan SNI 2847-

2013. 

Namun pada kenyataanya, kecepatan pemahaman akan standar teknis yang 

baru muncul tidak sama pada setiap pemangku kepentingan, khususnya pada standar 

beton Indonesia ini. Beberapa perencana maupun pihak akademis di daerah masih 

menggunakan standar yang lama (Herlina, 2007). Oleh sebab itu perlu adanya 

kombinasi antara standarisasi yang digunakan dengan perkembangan teknologi yang 

diwujudkan dalam sebuah program komputer. 
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Program komputer dibuat untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan 

bila dibandingkan dengan cara konvensional, yaitu dengan perhitungan manual 

kalkulator. Hitungan struktur balok beton bertulang akan lebih mudah dengan 

aplikasi bahasa pemrograman PYTHON dengan nama S-code yang berbasis GUI 

(Graphical User Interface). Hasil luaran program hitungan ini berupa kecukupan 

dimensi, jumlah dan diameter tulangan longitudinal, tulangan torsi, maupun tulangan 

geser, penampang melintang dan memanjang balok. Aplikasi ini juga memberikan 

keuntungan bagi perencana karena lebih mudah dan efisien dengan ketelitian 

hitungan tinggi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

yang bisa diambil adalah : 

1.) Bagaimana merancang program hitungan balok beton bertulang berdasarkan SNI 

2847-2013 dengan hasil yang akurat ? 

2.) Bagaimana menggunakan program hitungan balok beton bertulang berdasarkan 

SNI 2847-2013 yang mudah dioperasikan? 

 

C. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan program hitungan balok ini adalah : 

1.) Membuat program hitungan perancangan balok beton bertulang berdasarkan SNI 

2847-2013 dengan hasil yang akurat. 

2.) Menggunakan program hitungan balok beton bertulang berdasarkan SNI 2847-

2013 yang mudah dioperasikan. 

 

D. Manfaat Perancangan 

Manfaat yang bisa diambil dari program balok ini adalah sebagai berikut : 
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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 balok 

beton bertulang dengan meminimalisir kesalahan hitungan. 

3). Bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempercepat perhitungan 

balok beton bertulang dengan menggunakan aplikasi komputer. 

 

E. Batasan Masalah 

Perancangan aplikasi ini dibatasi pada masalah-masalah berikut : 

1). Perhitungan balok beton bertulang untuk desain balok dengan SRPMB, SRPMM, 

dan SRPMK. 

2). Scode Beam hanya untuk mendesain dan menghitung balok persegi kriteria balok 

biasa dengan ukuran h ≤ 2.b (bukan balok tinggi). 

3). Data pokok yang diperlukan untuk perancangan dan satuan yang digunakan 

meliputi :  

a).  Dimensi awal balok (b, h), dalam mm.  

b).  Mutu bahan beton (f’c), dalam MPa.  

c).  Mutu baja tulangan (fy dan fyt), dalam MPa. 

d).  Diameter penulangan (D, dp), dalam mm,   

e).  Beban perlu (Mu), dalam kN-m. 

f).  Beban geser perlu (Vu), dalam kN. 

g).  Beban torsi perlu (Tu), dalam kN-m. 

h).  Panjang balok (L), dalam m. 

4). Luaran program Scode Beam ini berupa : 

a).  Kecukupan dimensi balok. 

b).  Jumlah tulangan longitudinal balok. 

c).  Tulangan geser balok. 

d).  Tulangan torsi balok. 
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e).  Penampang melintang dan memanjang pada balok.  

5). Hasil dari program Scode Beam dapat disimpan, dibuka kembali di aplikasi, dan 

dicetak. 

6). Peraturan-peraturan  yang digunakan adalah : 

a).  Persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung SNI 2847-2013. 

b).  American conctrete institute 318-83 (ACI 318-83). 

c).  Bahasa pemograman PYTHON berbasis GUI (Graphical User Interface). 

 

F. Keaslian Tugas Akhir 

Perancangan perhitungan struktur balok beton bertulang dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PYTHON untuk hasil hitungan dimensi, jumlah tulangan 

longitudinal, tulangan geser dan hasil gambar rencana (terutama di lingkungan 

Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta) belum 

pernah dilakukan. Program yang sudah pernah dibuat untuk perhitungan balok beton 

bertulang di lingkungan Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, dibuat oleh Suparman (2005) dengan bahasa 

pemrograman Visual Basic 6.0. 

 


