
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pondasi  

 

1. Pondasi merupakan bagian dari struktur yang berfungsi meneruskan 

beban menuju lapisan tanah pendukung dibawahnya (Setyanto 2000). 

Dalam struktur apapun, beban yang terjadi baik yang disebabkan oleh 

berat sendiri ataupun akibat beban rencana harus disalurkan ke dalam 

suatu lapisan pendukung dalam hal ini adalah tanah yang ada di bawah 

struktur tersebut. Banyak faktor dalam pemilihan jenis pondasi, faktor 

tersebut antara lain beban yang direncanakan bekerja, jenis lapisan tanah 

dan faktor non teknis seperti biaya konstruksi, waktu konstruksi. 

Pemilihan jenis pondasi yang digunakan sangat berpengaruh kepada 

keamanan struktur yang berada diatas pondasi tersebut. Jenis pondasi 

yang dipilih harus mampu menjamin kedudukan struktur terhadap semua 

gaya yang bekerja. Selain itu, tanah pendukungnya harus mempunyai 

kapasitas daya dukung yang cukup untuk memikul beban yang bekerja 

sehingga tidak terjadi keruntuhan. Dalam kasus tertentu, apabila sudah 

tidak memungkinkan untuk menggunakan pondasi dangkal, maka 

digunakan pondasi dalam. Pondasi dalam yang sering dipakai adalah 

pondasi tiang pancang. Menurut Bowles (1997), pondasi tiang pancang 
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banyak digunakan pada struktur gedung tinggi yang mendapat beban 

lateral dan aksial. Pondasi jenis ini juga banyak digunakan pada struktur 

yang dibangun pada tanah mengembang (expansive soil). Daya dukung 

tiang pancang yang diperoleh dari skin friction dapat diaplikasikan untuk 

menahan gaya uplift yang terjadi. Faktor erosi pada sungai juga menjadi 

pertimbangan penggunaan tiang pancang pada jembatan. 

 

2. Pondasi foot plate 

 

Jenis fondasi yang sering digunakan oleh sebagian orang terutama 

gedung lantai dua adalah jenis fondasi telapak atau dikenal juga dengan 

nama foot plate. Jenis konstruksi ini lazimnya menggunakan beton 

bertulang dengan ukuran dan detail penulangan tertentu (Wahyudi, 

herman 2014). Sesuai dengan analisa teknis fondasi tersebut harus 

mampu berfungsi sesuai dengan peruntukanya 

 

3. Baja Tulangan Beton 

Baja tulangan merupakan baja berbentuk batang berpenampang bundar 

yang digunakan untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan 

baku billet dengan cara canai panas (hot rolling). Berdasarkan 

bentuknya, baja tulangan beton dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu 

baja tulangan beton polos dan baja tulangan beton sirip. Baja tulangan 

beton polos adalah baja tulangan beton berpenampang bundar dengan 

permukaan rata tidak bersirip, disingkat BjTP. Sedangkan baja 
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tulangan beton sirip (deform) adalah baja tulangan beton dengan bentuk 

khusus yang permukaannya memiliki sirip melintang dan rusuk 

memanjang yang dimaksudkan untuk rneningkatkan daya lekat dan guna 

menahan gerakan membujur dari batang secara relatif terhadap beton 

(Browiyana, 2015), disingkat BjTD. Pada penggunaannya, baja tulangan 

polos (BjTP) hanya digunakan untuk tulangan pengikat sengkang atau 

spiral, umumnya diberi kait pada ujungnya. Untuk tulangan utama beton 

sendiri digunakan baja tulangan sirip (BjTD) agar terjadi lekatan erat 

antara baja tulanga  dengan beton.  

 

 

B. Pengenalan WEB 

Dalam membuat web yang dapat diakses pada umumnya seorang 

pemogram harus melakukan penginstalan softwere pendukung untuk 

membuat webnya, untuk itu diperlukan pencarian dan penginstalan 

softwere tersebut, terutama yang sesuai dan yang diperlukan oleh web 

yang  akan kita desain. Sehingga setelah program dibuat nantinya tidak 

akan terjadi kegagalan pengoperasian (Purbo Onno, 2000). Dalam 

pembuatan web ini digunakan softwere atau program yang harus diinstal 

sebelumnya antara lain: 

 

1. Web server 

 

Web server atau server web merupakan perangkat lunak yang 

ditempatkan pada komputer jenis apapun. (Anhar 2010)  yang sesuai 

dengan spesifikasi teknis minimal yang dianjurkan oleh perangkat lunak 
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tersebut yang mampu menerima permintaan HTTP/HTTPS dari klien 

melalui media browser ( IE, Firefox, Chrome, dll) dan mengirimkan 

kembali dalam bentuk halaman-halaman website yang umumnya secara 

standar adalah Hypertext Markup Language (.html).  

 

Beberapa aplikasi perangkat lunak pembangun web server yang dapat 

dipergunakan diantaranya adalah Apache, Xitami, PWS, IIS dan 

sebagainya. Ada banyak web server yang dapat digunakan dan sesuai 

sebagai web server dikomputer  antara lain : 

 

a. XAMPP server 

XAMPP merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak 

ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal XAMPP maka tidak 

perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache, 

PHP dan MySQL secara manual. XAMPP akan menginstalasi dan 

mengkonfigurasikannya secara otomatis untuk anda. 

 

 

Gambar 1.  Logo XAMPP 
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b. Wamp Server 

Menginstal Wamp server sama seperti dengan XAMPP, menginstal 

Wamp juga menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah 

paket. Di dalam Wamp juga telah di lengkapi tool-tool seperti 

Aphace  dan Mysql.  

 

Gambar 2.  Logo Wamp Server 

2. PHP Editor 

 

Website baik di dalamnya terkandung PHP atau tidak dibangun 

menggunakan tag-tag HTML, dan untuk mengetikan tag-tag itu 

diperlukan aplikasi yang dapat menyimpan file berupa HTML, PHP atau 

Javascript. Ada beberapa editor yang digunakan untuk mengembangkan 

atau membangun website dan yang digunakan untuk membangun 

website ini adalah Notepad++. 

Notepad++ adalah sebuah editor text dan kode sumber yang berjalan di 

sistem operasi Windows. Notepad++ menggunakan komponen Scintilla 

untuk dapat menampilkan dan menyuntingan teks dan berkas kode 

sumber berbagai bahasa pemrograman. Notepad++ digunakan pada 

http://id.wikipedia.org/wiki/Penyunting_kode_sumber
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Scintilla&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_sumber
http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_sumber
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_pemrograman
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website ini karena termasuk editor yang sangat kompetibel dan karena 

dapat mendukung hampir semua bahasa pemograman. 

 

 
 

Gambar 3. Halaman Editor PHP 

 

3. HTML 

 

HTML adalah singkatan dari Hyper Text Markup Language. HTML 

merupakan sebuah dokumen berformat ASCII (American Standard Code 

for Information Interchange) sehingga dokumen HTML dapat dibuat 

dan dibaca dengan teks editor biasa. Teks editor yang bisa digunakan 

bisa bermacam-macam, asalkan dalam menyimpannya disimpan dengan 

format teks biasa dan dengan ekstensi .htm, .html, .HTM, atau .HTML. 

Beberapa teks editor yang biasa digunakan diantaranya adalah Notepad 

(teks editor yang terembed di Windows) atau apa saja yang bisa 

digunakan untuk menyimpan dokumen dengan format teks biasa. Semua 

teks editor tersebut umumnya dapat digunakan untuk membuat dokumen 
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HTML dengan cara mengetikkan langsung tag-tag HTML. Untuk itu, 

agar dapat membentuk dokumen HTML yang benar, kita harus mengerti 

tag-tag atau skrip-skrip yang terdapat di dalam HTML. 

 

Untuk dapat membuat dokumen HTML, selain harus mengerti tag atau 

skrip,  juga dapat menggunakan bantuan software-software pengolah 

dokumen HTML sehingga kita bisa membuatnya tanpa kita harus 

mengerti tag-tag HTML. Software-software yang dapat digunakan 

diantaranya adalah Dreamweaver, yaitu software keluaran Macromedia 

yang kini telah dibeli oleh Adobe. Sehingga yang dulunya disebut 

dengan Macromedia Dreamweaver sekarang menjadi Adobe 

Dreamweaver. Dreamweaver adalah tool atau software untuk mengolah 

dokumen HTML yang paling populer saat ini. Dengan Dreamweaver, 

kita bisa membuat dokumen HTML dengan mudah, tanpa kita harus tahu 

tag-tag yang ada. Dengan Dreamweaver, kita bisa membuat dokumen 

langsung isi dari dokumen HTML yang kita maksud, sedangkan sisanya, 

yaitu tag-tagnya sudah otomatis diketikkan oleh Dreamveaver. 

Selain dengan Dreamweaver, kita juga bisa membuat dokumen HTML 

dengan software lain yang juga lumayan terkenal, yaitu Microsoft 

Frontpage yang kini telah berganti nama menjadi Microsoft Expression 

Web. Microsoft frontpage merupakan software untuk mengolah 

dokumen HTML yang cukup banyak digunakan orang. Walaupun 

Frontpage juga cukup terkenal, namun dari beberapa artikel, 

Dreamweaverlah yang paling terkenal dan banyak digunakan para 

developer web internet. Dengan Front page, kita bisa membuat dan 
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mengedit dokumen HTML semudah kita mengedit dokumen di 

Microsoft Word. Kita bisa mengolahnya tanpa kita harus tahu tag-tag 

yang ada. 

 

Membuat dokumen HTML dengan bantuan software memang cukup 

mudah dan kita tidak perlu tahu ada apa dibalik dokumen tersebut. 

Namun demikian, hal ini tidak akan menjadi masalah bila hal ini untuk 

keperluan hal-hal yang sederhana. Masalah akan muncul bila kita tidak 

mengerti tag HTML kemudian kita akan melangkah pada hal-hal yang 

komplek yang berkaitan dengan HTML. Pengetahuan akan HTML dan 

beserta skrip-skrip/tag yang ada di dalamnya adalah hal mutlak yang 

harus dikuasai oleh seorang developer web. Seorang developer 

pengembang web harus mengetahui dan menguasai HTML  

Dalam membangun website yang sederhana sekalipun, kita harus 

mengerti tentang skrip HTML diantanya links. Dalam membangun 

website yang cukup komplek, HTML adalah skrip dasar yang harus 

dikuasai sebelum menguasai bahasa atau skrip lainya. Sebut saja PHP, 

dalam PHP, format penulisan dalam PHP adalah pengembangan dari 

HTML. Dalam PHP tersebut masih terdapat beberapa tag HTML 

walaupun di dalamnya ditambah keyword lainya. HTML dapat 

ditampilkan di berbagai macam browser yang berbeda. Baik itu browser 

yang ada di komputer dengan system operasi Windows diantara Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Netscape Nafigator, Opera, Avant Browser, 

NeoPlanet atau Safari di komputer Mac Intosh dan bahkan browser 

sederhana yang terdapat di PDA dan handphone. Dengan beragamnya 
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browser tersebut, akan memberi kemungkinan tampilan yang berbeda 

antara suatu browser dengan browser lainya. Dengan demikian, belum 

tentu semua tag HTML akan didukung oleh browser yang ada. Ambil 

saja satu contoh sederhana dari browser yang sama-sama dari komputer 

dengan system operasi Windows. Tag <blink>…</blink> akan 

memberikan efek berkedip dalam browser Mozilla Firefox dan Opera, 

sedangkan dalam browser Internet Explorer tidak memberikan efek 

apapun. Dalam Mozilla Firefox dan Opera sendiri yang sama-sama 

memberikan efek berkedip juga mempunyai perbedaan dalam 

kedipannya. Kedipan Opera lebih lambat dibanding kedipan Mozilla 

Firefox. 

 

Dokumen HTML bisa dibuka dengan teks editor (misal Notepad) 

maupun dengan browser (misal Internet Explorer) namun terdapat 

perbedaan keduanya dalam hal cara membuka. Dalam teks editor, 

HTML akan dibuka tanpa menerjemahkan tag-tagnya sehingga semua isi 

beserta tag-tagnya ditampilkan semua.  

 

Sedangkan dengan browser, dokumen HTML akan dibuka dengan 

menterjemahkan tag-tagnya sehingga yang ditampilkan adalah isinya 

saja sedangkan tag-tagnya digunakan untuk memerintahkan kepada 

browser bagaimanakah seharusnya isi dokumen tersebut ditampilkan. 

 

Dalam HTML ada sintaks yang diguakan untuk membuat suatu halaman 

input. Input adalah elemen form yang paling banyak dipergunakan dalam 

HTML. Script input dan perintah form digunakan sebagai berikut : 
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a. Input Text 

Input Text dalam Html harus teliti dan diperhatikan agar tidak terjadi 

suatu kesalahan, karena bila terjadi kesalahan akan mengakibatkan 

program tidak bisa memprosesnya. Contoh penulisan skrip 

sederhananya adalah sebagai berikut : 

<HTML> 

<BODY> 

 

<TABLE BORDER =1> 

 PANJANG  <INPUT TYPE = "TEXT"  NAME = "PANJANG" 

size=30> 

 LEBAR  <INPUT TYPE = "TEXT"  NAME = "BEBAN" 

size=10> 

 

</TABLE> 

</BODY> 

</HTML> 

 
 
 
 
 

b. Input Submit 

Input submit biasanya digunakan pada bagian akhir sebuah form 

pada skrip HTML. Input submit adalah symbol yang digunakan 

untuk mengirim perintah Form. Penulisan skrip sederhana Input 

submit adalah sebagai berikut : 

<HTML> 

<BODY> 

<FORM> 

<INPUT TYPE = "SUBMIT" VALUE = "HITUNG"> <FORM> 

<INPUT TYPE = "RESET" VALUE = "BATAL"> 

</FORM> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 
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c. Perintah Form 

Dengan adanya perintah Form biasanya digunakan bersama dengan 

perintah Input. Skrip sederhana dari perintah form yang terdapat 

perintah input dan submit adalah sebagai berikut  : 

<HTML> 

<FORM ACTION = " HITUNG.PHP METHOD="POST"> 

<PRE> 

<TABLE BORDER ="1"> 

<TR><TD> PANJANG <TD> <INPUT TYPE = "TEXT"  NAME = 

"PANJANG" size=30> 

<TR><TD> LEBAR <TD> <INPUT TYPE = "TEXT"  NAME = 

"LEBAR" size=30> 

</TABLE> 

<BR> 

<INPUT TYPE = "SUBMIT" VALUE = "HITUNG"> <INPUT TYPE 

= "RESET" VALUE = "BATAL"> 

</FORM> 

</HTML> 

 

Perintah form adalah perintah dimana jika skrip diatas dijalankan 

pada sebuah browser, input submit di atas dapat mengirim Input 

sebuah HTML ke halaman lain  yang dipostkan. 

 

C. Skrip PHP 

 

Sebagaimana pemograman lain pada umumnya, PHP juga memiliki aturan 

dan variabel kode dalam penulisannya, antara lain: 

 

1. Aturan penulisan PHP skrip 

Di dalam PHP skrip harus diawali dan diakhiri dengan sintaks, 

diantaranya adalah sintaks PHP. Setelah itu interpreter akan 

menerjemahkannya, sehingga dapat dijalankan oleh komputer (Sinnia, 

HA, 2013). Didalam PHP skrip terdapat beberapa cara penulisan, secara 
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umum yang digunakan adalah dengan sintaks <?php  dan diakhiri dengan 

?>. 

 

2. Variabel dalam PHP 

Variabel dalam PHP adalah tempat di dalam memori komputer yang 

diperuntukan untuk menyimpan data. Untuk PHP pengidentifikasian 

Variabel dimulai dengan tanda ($) dan diikuti dengan nama variabel. 

Aturan penamaannya adalah sebagai berikut : 

a. Harus diawali dengan huruf atau garis bawah, dapat diikuti dengan 

huruf atau karakter lain. 

b. Karena sensitif, maka penulisan huruf kapital akan memberikan 

variabel berbeda dengan huruf kecil. 

c. Tidak menggunakan sepasi. 

 

Variabel yang dipergunakan pada skrip PHP  tidak perlu dideklarasikan 

terlebih dahulu, hal ini berbeda dengan pemograman Fortran yang 

variabelnya harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum dipergunakan. 

3. Metode Post 

Metode post merupakan metode dari syntax form untuk script HTML. 

Penggunaannya biasanya sejalan dengan submit. Pengerjaannya biasanya 

dilakukan untuk mengirim data dari berkas pertama (HTML) dan 

dipostkan pada berkas kedua, contohnya berkas PHP. Saat berkas HTML 

dibuka di browser, lalu kita input nilai dan kita tekan tombol hitung, 

maka nilai yang telah diinput akan dikirim ke berkas kedua dengan nama 

HITUNG.PHP. 
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4. Echo 

Sintaks echo digunakan untuk mencetak atau menampilkan string atau 

argument skrip HTML. Penulisan sederhana dari skrip echo adalah 

sebagai berikut : 

<HTML> 

<BODY> 

<?PHP 

  $P       = $_post[„panjang‟]; 

  $L       = $_lebar[„lebar‟]; 

$Luas =   $P * $L ; 

Echo ("panjang =<td> $P"); 

Echo"<BR>"; 

Echo ("lebar = $L"); 

Echo"<BR>" ; 

Echo ("luas  = $Luas"); 

?> 

</BODY> 

</HTML> 

 

5. Struktur Kontrol Pemograman PHP 

Untuk membuat program yang sedehana dalam menampilkan proses dari 

suatu pernyataan ke pernyataan berikutnya dilakukan secara urut sesuai 

dengan urutannya. Namun, jika program dibuat lebih kompleks perlu 

menggunakan proses penyelidikan kondisi (yufiter Ahmad, 2014.)  

 

Jenis struktur kontrol dalam PHP yang dimaksud, yaitu : 

a. If 

Pernyataan if digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi atau syarat 

tertentu. Sintaks dari pernyataan if sebagai berikut : 

 
 If (kondisi)  { 

  Stetment  

} 
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Pada sintaks di atas, kondisi dilihat dari kebenarannya, jika kondisi 

bernilai benar atau true, PHP akan memproses stetment tetapi jika 

benilai salah atau false, stetment tidak akan diproses. Contoh 

penggunaan sintaks if : 

<?php 

$a = 4; 

$b = 3; 

If ($a>$b) { 

Echo (“ a lebih besar dari b”); 

} 

?> 

Dibawah ini gambar tampilan dari contoh penggunaan sintaks if. 

 

Gambar 4. Output contoh penggunaan struktur kontrol If 

b. Else 

Pada penggunaan if di atas, proses dilakukan jika kondisi bernilai 

benar, dan jika kondisi bernilai salah maka PHP tidak akan 

mengeksekusi apapun. Jika kita ingin mengetahui stetment lain, kita 

dapat menggunakan pernyataan else. Bentuk dari penggunaan 

pernyataan else adalah sebagai berikut : 

If (kondisi)  { 

  Stetment 1  

} 
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Else   { 

Stetment 2 

} 

Sebagai contoh a lebih besar daripada b, kondisi akan di cetak jika  

bernilai benar, jika tidak a tidak lebih besar daripada b, pernyataan else 

atau else if hanya akan dieksekusi jika kondisi if bernilai salah. Contoh 

penggunaan sintaks else : 

<?php 

$a = 4; 

$b = 5; 

If ($a>$b) { 

Echo (" a lebih besar dari b"); 

} else { 

echo (" a tidak lebih besar daipada b"); 

Dibawah ini tampilan contoh penggunaan struktur control if else 

 

Gambar 5. Output contoh penggunaan struktur control if else 

c. Else If 

Bentuk dari pernayataan else if adalah sebagai berikut : 

If (kondisi 1)  { 

  Stetment 1  

} 

Else if (kondisi 2)   

Stetment 2 

} 

… 

Else  { stetment …) 
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Sebagai contoh dari pernyataan else if, jika kita menambahkan 

pernyataan jika nilai a akan sama dengan b, a lebih besar daripada atau 

tidak keduanya, skripnya sebagai berikut:  

<?php 

$a = 5; 

$b = 5; 

If ($a>$b) { 

Echo (" a lebih besar dari b"); 

} 

else if ($a==$b) { 

echo (" a sama dengan b"); 

} 

else { 

echo (" a tidak lebih besar daipada b"); 

} 

?>  

 

Dibawah ini tampilan contoh penggunaan struktur control if else 

 

Gambar 6. Output contoh penggunaan struktur control Else if 
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D. Server 

 

Gambar 7.  Proses Kerja klien-server 

 

Browsing ke suatu situs di internet, dan memasukkan alamat URL pada 

kolom address di web browser, lalu setelah itu akan tampil halaman situs 

tersebut, proses tersebut adalah bagian dari proses kerja konsep klien – 

server pada protokol Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) yang digunakan 

dalam Word Wide Web (WWW) antar komputer yang terhubung dalam 

jaringan internet. Browser merequest halaman situs kepada web server, 

selanjutnya web server akan merespon permintaan klien dengan 

mengirimkan halaman yang diminta setelah melalui proses penerjemahan ke 

klien. Bila halaman yang diminta klien tidak terdapat pada web server, maka 

web server akan mengirimkan pesan dan kode ke klien yaitu 404 Page Not 

Found. Disaat web dinamis seperti sekarang ini, web server membutuhkan 

aplikasi pendukung untuk mengolah data yang dikirim klien dengan metode-

metodenya seperti Get, Post, Head, Options, dan Trace namun saat ini yang 

paling sering dipakai adalah metode Post dan Get saja. Melalui tag Form 

pada HTML, yang juga memiliki kemampuan membangun aplikasi web 

dinamis. 


