
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pondasi seperti yang dikenal adalah suatu bagian dari konstruksi bangunan 

yang berfungsi untuk menempatkan bangunan dan meneruskan beban yang 

disalurkan dari struktur atas ke tanah dasar pondasi yang cukup kuat menahan 

tanpa terjadi differential settlement pada sistem strukturnya. Dan dalam 

penggunaannya di konstruksi pondasi dibagi menjadi 2 tipe yaitu  

Pondasi dangkal dan pondasi dalam yang digunakan sesuai kebutuhan dan 

Sesuai dengan konstruksi yang diinginkan 

Dalam setiap kontruksi, seperti gedung, jembatan, jalan raya, terowongan, 

Dinding penahan, menara, tanggul, harus mempunyai pondasi yang dapat 

Mendukungnya. Pondasi harus diperhitungkan untuk dapat menjamin 

Kestabilan Bangunan terhadap berat sendiri, beban - beban bangunan, gaya-

Gaya luar seperti : tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Disamping itu, 

tidak boleh terjadi penurunan melebihi batas yang diijinkan. Agar Kegagalan 

Fungsi pondasi dapat dihindari, maka pondasi Bangunan harus diletakkan 

Pada lapisan tanah yang cukup keras, padat, dan kuat mendukung beban 

Bangunan tanpa menimbulkan penurunan yang berlebihan 
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Dinilai dari fungsi pondasi yang sangat penting maka dari itu perencanaan 

pondasi harus melalui proses yang sangat tepat agar pondasi yang didapat 

dapat menopang kontruksi sesuai yang kita inginkan. Dalam perencanaan 

pondasi ada beberapa model pondasi yang sering sekali dipakai dalam 

konstruksi dala satunya adalah pondasi telapak atau biasa disebut pondasi foot 

plate. Didalam metode perencanaan pondasi langkah perhitungannya secara 

manual banyak menggunakan perhitungan rumit sehingga menjadi kurang 

praktis dan relatif lama. Salah satu upaya untuk mendapatkan hasil 

perencanaan pondasi foot plate yang akurat dalam waktu singkat, yaitu dengan 

cara membuat program perencanaan pondasi foot plate  

Untuk membuat program perencanaan pondasi foot plate yang praktis dan 

mudah dijalankan maka diperlukan suatu bahasa pemrograman (software 

pembuat program) yang handal. Seiring dengan kemajuan software komputer 

yang semakin pesat, pemograman-pemograman berbasis web telah sangat 

berkembang, karena telah banyak orang yang menuangkan design-design 

analisis baik pekerjaan maupun di perkuliahannya di jaringan web tersebut.  

 

Dengan semakin berkembangnya penggunaan program yang berbasis web 

tersebut, maka perlu diperkenalkan suatu sistem analisis yang sesuai untuk 

mempermudah dan mempercepat proses analisis perencanaan pondasi foot 

plate yang dapat disajikan dalam sebuah program komputer berbasis web 

dengan menggunakan program Profesional Home Page Hypertext 

Preprocessor (PHP). Pembuatan program berbasis web ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu solusi yang tepat yang dapat membantu baik dalam dunia 

perkuliahan ataupun di dalam dunia kerja.  
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B. Rumusan Masalah 

 

Perencanaan pondasi foot plate apabila dilakukan manual membutuhkan 

waktu yang relatif lama karena banyak menggunakan perhitungan yang rumit. 

Karena itu diperlukan suatu program perencanaan pondasi foot plate untuk 

dapat menyederhanakan proses perhitungan sehingga diperoleh perencanaan 

pondasi foot plate yang baik dengan cepat dan tingkat ketelitian yang akurat. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

bagaimana mengaplikasikan perhitungan perencanaan pondasi foot plate 

kedalam program Profesional Home Page Hypertext Preprocessor (PHP). 

 

C. Batasan Masalah 

 

Untuk membatasi ruang lingkup perhitungan ini, diperlukan batasan-batasan 

sebagai berikut : 

1. Perhitungan pondasi hanya untuk pondasi telapak tunggal 

2. Perhitungan perencanaan pondasi foot plate dengan menggunakan program 

Profesional Home Page Hypertext Preprocessor (PHP). 

3. Perencanaan pondasi foot plate yang berpedoman pada aturan SNI 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pemograman perhitungan pondasi footplate/telapak  ini adalah : 

1. Membuat perangkat lunak (software) perencanaan pondasi foot plate dengan 

php script (program komputer berbasis web) 
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2. Mengenalkan dan memperdekat bahasa pemograman kedalam lingkungan 

teknik sipil. 

3. Memberi sarana yang praktis untuk digunakan tanpa harus mengunduh 

program tersebut dan menginstalnya ke PC. 

4. Menambah informasi yang dapat di akses internet, khususnya dunia Teknik 

Sipil. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah menjadi salah satu solusi yang tepat yang 

dapat membantu perhitungan perencanaan pondasi foot plate baik dalam dunia 

perkuliahan ataupun di dalam dunia kerja. 

 

F. Output (Keluaran) 

 

Keluaran yang dihasilkan dari program ini adalah : 

1. Software atau program analisis perencanaan pondasi foot plate 

2. Materi mengenai Pondasi  foot plate. 

3. Peraturan-peraturan SNI tentang perencanasan pondasi 


