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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peradaban manusia berkembang seiring dengan meningkatnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Beragam infrastruktur terus dibangun guna memenuhi 

hasrat dan kebutuhan hidup manusia. Seiring dengan berkembangnya pola pikir 

manusia dan semakin kompleksnya beragam permasalahan yang berkembang 

maka tuntutan terhadap perkembangan teknologi di bidang teknik sipil juga 

semakin meningkat. Salah satunya adalah tuntutan untuk sistem perhitungan dan 

analisa struktur yang cepat serta menyeluruh guna menghasilkan suatu rancangan 

struktur yang mampu memenuhi semua aspek kriteria yang dipersyaratkan dan 

menghasilkan suatu bangunan yang kuat, ekonomis serta mampu bertahan lama 

sebagaimana yang direncanakan.  

Saat ini dunia sudah banyak mengandalkan sistem komputerisasi guna 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan serta menyelesaikan beragam 

permasalahan di bidang teknik sipil. Beragam perangkat lunak telah dihasilkan 

untuk membantu para ahli di bidang teknik sipil dalam mengerjakan tugasnya. 

SAP dan ETABS adalah dua diantaranya, namun dari sekian banyak perangkat 

lunak tersebut hanya sedikit yang merupakan hasil karya anak bangsa sendiri. 

SANSPRO dan Beton 2000 adalah contoh dua karya anak bangsa yang dapat 

membantu pekerjaan di bidang teknik sipil namun demikian keberadaannya masih 

belum mampu menyamai keunggulan ataupun ketenaran dari perangkat lunak 

yang dihasilkan oleh bangsa lain. Untuk itu dirasa masih perlu dikembangkan lagi 

perangkat lunak lainnya yang merupakan hasil karya anak bangsa sendiri, 

mungkin masih terlalu jauh untuk membayangkan perangkat lunak tersebut 

mampu menyamai keunggulan maupun ketenaran software seperti SAP maupun 

ETABS akan tetapi keberadaannya akan mewarnai perkembangan teknologi di 

Indonesia, menjadi pemicu bagi generasi berikutnya untuk terus berkembang dan 

tidak menggantungkan diri pada teknologi yang dihasilkan bangsa lain. Pada 

akhirnya diharapkan kelak tercipta sebuah perangkat lunak bidang teknik sipil 
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yang mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia dan menjadi kebanggaan 

para engineer bangsa ini. 

 

B. Rumusan Masalah 

PRASASTI Pelat Lantai merupakan sebuah program rintisan yang memiliki 

fungsi untuk menganalisa struktur pelat lantai. Terkait hal tersebut maka yang 

menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menerapkan metode koefisien momen untuk menganalisa struktur 

pelat lantai dalam sebuah sistem terkomputerisasi ? 

2. Bagaimana membuat hasil analisa dalam sebuah bentuk pelaporan yang 

mudah dipahami secara umum dan mampu menyajikan data serta informasi 

dengan tingkat ketelitian yang relatif baik ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Membuat sebuah program aplikasi untuk menganalisa struktur pelat lantai 

dengan menggunakan metode koefisien momen. 

2. Membandingkan hasil analisa program dengan sistem perhitungan ataupun 

analisa struktur pelat lantai secara manual. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dihasilkannya sebuah 

program aplikasi yang dapat mempermudah proses analisa struktur pelat lantai 

dengan menggunakan metode koefisien momen. Selain itu hasil penelitian ini 

dapat menjadi pembanding dari suatu proses perhitungan manual yang umumnya 

diterapkan dalam menganalisa pelat lantai menggunakan metode koefisien 

momen. 
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E. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan program rintisan ini terdapat batasan maupun kondisi-

kondisi tertentu yang telah ditetapkan baik dari sisi konsep analisa strukturnya 

maupun dari sisi pemrograman visualnya.  

1. Aspek Analisa Struktur 

a. Analisa struktur pelat lantai dilakukan dengan menggunakan metode 

koefisien momen dan terbatas pada beban merata. 

b. Pembebanan pada pelat lantai didasarkan pada Peraturan Pembebanan 

Indonesia Tahun 1983. 

c. Pelat lantai merupakan struktur beton bertulang dan juga merupakan 

pelat persegi. Selain itu pelat lantai yang dianalisa bukanlah pelat yang 

difungsikan atau menjadi bagian dari Sistem Rangka Pemikul Momen 

Menengah maupun Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus. 

d. Semua kondisi yang menjadi batasan bagi penerapan metode koefisien 

momen sekaligus menjadi batasan dalam sistem analisa struktur yang 

dilakukan oleh program. 

e. Dalam proses analisa pengaruh lendutan dan torsi diabaikan atau 

dianggap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap struktur 

secara keseluruhan. 

2. Aspek Pemrograman Visual 

a. Program dibuat tanpa paket instalasi dan hanya dapat digunakan pada 

sistem operasi windows. 

b. Hasil analisa tidak menampilkan grafik maupun diagram yang 

menunjukan reaksi gaya dalam pada struktur. 

c. Output maupun fasilitas lainnya terbatas pada apa yang tampak dan 

tersedia di dalam program. 

 

F. Keaslian Program 

Program aplikasi yang dibuat dalam Tugas Akhir ini merupakan karya 

sendiri dan tidak dibuat dengan bantuan pihak lain. Keunggulan program ini 

dibandingkan dengan program lainnya adalah adanya detil perhitungan yang 

ditampilkan sebagai laporan. 


