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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. SANSPRO 

Perangkat lunak hasil karya anak bangsa yang bergerak di bidang teknik 

sipil memang belum banyak ditemukan. Umumnya para ahli di bidang teknik sipil 

juga masih cenderung menggunakan software dari luar seperti SAP, ETABS, 

STAAD dan lain sebagainya. Namun demikian sejak tahun 1989 sebuah program 

komputer untuk melakukan analisa struktur telah dikembangkan dan program 

yang kemudian diberi nama SANSPRO ini merupakan hasil karya anak bangsa 

sendiri. Program ini telah bertahan sejak lama dan terus dikembangkan hingga 

saat ini oleh Ir. Nathan Madutujuh, M.Sc dibawah naungan Engineering Software 

Research Center dan PT Anugrah Multi Cipta Karya yang berpusat di Bandung. 

SANSPRO merupakan program komputer yang memiliki fasilitas cukup 

lengkap dan mampu bersaing dengan software sejenisnya. SANSPRO dapat 

digunakan untuk perencanaan struktur balok, portal, rangka batang, dan juga 

untuk perencanaan sebuah gedung secara menyeluruh. Program ini memiliki 

berbagai kemampuan antara lain : 

a. Pemodelan struktur 

b. Analisis struktur 

c. Disain struktur baja dan beton 

d. Perencanaan sambungan rangka batang baja 

e. Perencanaan pondasi (telapak, pile, bored pile) 

f. Pengambaran struktur 

g. Perhitungan volume dan biaya 

Melihat dari spesifikasinya program ini memiliki beberapa kelebihan 

dibandingkan dengan SAP maupun ETABS karena program SANSPRO mampu 

memberikan gambaran Rencana Anggaran Biaya dari sebuah desain project yang 

dibuatnya. 
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Gambar 2.1 SANSPRO versi 4.79 

 

Dari sisi analisa struktur program ini memiliki kemampuan setara dengan 

SAP2000. Selain itu terdapat persamaan diantara keduanya yaitu penggunaan 

metode elemen hingga sebagai basis atau dasar dalam proses analisa strukturnya. 

Dengan menggunakan fasilitas OPENGL program ini juga mampu menampilkan 

bentuk tiga dimensi dengan sangat jelas sebagaimana yang juga disajikan oleh 

SAP2000. 

Untuk analisa pelat lantai SANSPRO memberikan banyak alternatif kondisi 

dengan disertai detil perhitungan yang sangat spesifik mulai dari pembebanan, 

desain tulangan hingga arah penulangannya.  

 

Gambar 2.2 Desain pelat lantai dengan SANSPRO 
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Gambar 2.3 Contoh output SANSPRO versi 4.79 

  

SANSPRO juga dilengkapi dengan beragam bentuk output hasil analisa 

yang tidak hanya dapat dicetak melainkan juga dapat di export kedalam format 

lain seperti excel. Secara umum dapat dikatakan software ini tidak kalah 

dibandingkan dengan software yang dibuat oleh bangsa lain namun demikian 

karena software ini berusaha menghasilkan output analisa dengan tingkat 

ketelitian serta keakuratan tinggi maka untuk menggunakannya juga dibutuhkan 

pemahaman yang cukup di bidang teknik sipil khususnya yang berkaitan dengan 

analisa struktur. Hal ini sangat dibutuhkan mengingat variasi input data yang perlu 

dilakukan cukup banyak dan tidak mungkin dilakukan tanpa pemahaman yang 

cukup.  

 

B. Beton 2000 

Beton 2000 merupakan sebuah program yang juga merupakan hasil karya 

anak bangsa. Program ini memang tergolong masih sangat sederhana dan 

mungkin masih sangat jauh jika hendak dibandingan dengan SANSPRO namun 

demikian program ini juga mampu membantu mempermudah dalam proses 

analisa dan perancangan balok khususnya untuk beton bertulang. Namun 

tampaknya program ini belum dikembangkan lebih lanjut sehingga saat ini 

keberadaannya kurang dikenal oleh para engineer muda.  
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Gambar 2.4 Layout program Beton 2000 

 

C. Response-2000 

Response-2000 merupakan program aplikasi yang dapat digunakan untuk 

menganalisa struktur dan tingkat daktilitas tulangan pada beton serta reaksinya 

terhadap gaya geser, momen maupun gaya aksial. Program ini dikembangkan di 

Universitas Toronto. Response-2000 mampu melakukan kalkulasi terhadap 

kekuatan balok dan kolom sebaik aplikasi lainnya yang sejenis. 

Response-2000 merupakan program berbasis sistem operasi windows. 

Program ini juga memiliki tingkat proses input dan output yang relatif cepat 

sehingga dapat mempermudah pekerjaan para ahli di bidang teknik sipil 

khususnya dalam menganalisa kekuatan balok dan kolom. 

 

Gambar 2.5 Layout program Response-2000 


