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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada suatu struktur bangunan teknik sipil, plat lantai merupakan salah satu 

komponen penting, baik sebagai lantai bangunan, lantai atap maupun lantai 

jembatan. Plat lantai pada bangunan gedung umumnya menggunakan plat beton 

bertulang. Dengan penggunaan sistem beton bertulang plat lantai memiliki sifat 

kaku yang berfungsi sebagai pendukung ketegaran balok dan beban yang terjadi 

bersifat menyebar.  

Ada beberapa tumpuan plat, yaitu plat yang ditumpu balok (monolit), plat 

yang ditumpu dinding, plat yang ditumpu balok baja dengan sistem komposit, dan 

plat yang ditumpu kolom secara langsung. Perencanaan penulangan plat beton 

bertulang dibagi menjadi 2 macam, yaitu penulangan satu arah/one way slab dan 

penulangan dua arah/two way slab.  

Dalam perencanaan beton bertulang harus sesuai dengan standar peraturan 

yang berlaku, untuk saat ini telah ditetapkan SNI 2847-2013 Persyaratan Beton 

Struktural Untuk Bangunan Gedung yang merupakan revisi dari standar 

sebelumnya SNI 03-2847-2002 Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk 

Bangunan Gedung.  

Dengan semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK), pada bidang rekayasa teknik sipil semakin mengalami 

kemajuan dengan adanya teknologi komputer. Perencanaan struktur konstruksi 

dapat diaplikasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman komputer. Bahasa 

pemrograman komputer memberikan kemudahan bagi pengguna dan memberikan 

ketelitian perhitungan yang lebih akurat. Sehingga penggunaan bahasa 

pemrograman sangat diperlukan dalam bidang rekayasa teknologi teknik sipil. 

Dengan demikian penulis berkeinginan untuk merancang sebuah aplikasi 

perencanaan plat beton bertulang dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PYTHON berbasis GUI (Graphical User Interface). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, 

maka dapat dirumuskan tentang bagaimana merancang sebuah software 

perencanaan plat beton bertulang dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PYTHON berbasis GUI (Graphical User Interface). 

C. Tujuan Perencanaan 

Tugas akhir ini disusun dengan tujuan membuat program penulangan plat 

beton bertulang menggunakan bahasa pemrograman PYTHON berbasis GUI 

(Graphical User Interface) dalam sebuah software. 

D. Manfaat Perencanaan 

Manfaat pada perencanaan  ini adalah sebagai berikut : 

1). Bagi penulis, memperoleh pengetahuan, wawasan dan dapat menguasai 

bahasa pemograman PYTHON berbasis GUI (Graphical User Interface). 

2). Bagi bidang rekayasa teknologi teknik sipil, terobosan baru dalam 

perencanaan tulangan plat beton bertulang dengan menggunakan aplikasi 

komputer.  

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembahasan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1). Data yang diperlukan untuk perancangan meliputi : mutu bahan (f’c, fy), dan 

beban yang berupa momen perlu (Mu)  

2). Hasil yang dikeluarkan berupa kecukupan dimensi plat, tulangan pokok, 

tulangan bagi, tampak depan, dan tampak atas plat yang direncanakan. 

3). Pada perencanaan peraturan-peraturan yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  

a). SNI 2847-2013 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung.  

b). Bahasa pemograman PYTHON berbasis GUI (Graphical User Interface). 
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F. Keaslian Tugas Akhir 

Perencanaan plat beton bertulang dengan menggunakan aplikasi bahasa 

pemrograman PYTHON berbasis GUI (Graphical User Interface) belum pernah 

dilakukan (terutama di lingkungan Program Studi Teknik Sipil Universitas 

Muhammadiyah Surakarta). Program yang pernah digunakan di lingkungan 

Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah dengan menggunakan 

Microsoft Visual Basic 6.0 oleh Muhammad Nasrudin pada tahun 2006 dengan 

judul “Program Perhitungan Penulangan Plat Beton Bertulang Menggunakan 

Microsoft Visual Basic 6.0”. 

 


