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BAB V PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengujian dari program Pengembangan Program Aplikasi 

Perhitungan Balok Baja dengan Bahasa Web ini, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan antara lain : 

1. Dengan hadirnya desain balok baja ini proses mendesain pemakaian profil 

baja untuk balok semakin efisien dan efektif, karena pendesainan dapat 

dilakukan hanya dengan browsing program ini di internet dan hasilnya bisa 

didapatkan dengan waktu singkat, dengan waktu running dari 10 kali 

percobaan dengan rerata 0, 05 detik. 

2. Hasil dari pemrograman dapat dengan cepat diperoleh, karena bahasa 

pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan sebuah 

kompilasi dalam penggunaanya. 

3. Pemrograman ini hanya bisa mendesain balok baja yang ditumpu oleh sendi 

dan rol seperti pada jembatan, sedangkan untuk balok baja yang ditumpu oleh 

tumpuan lain program ini tidak dapat digunakan. 

4. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin 

(Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime 
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melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem, 

sehingga penggunaannya bisa fleksibel di semua perangkat komputer. 

5. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana - mana dari mulai 

Apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang mudah.   

 

B. Saran 

 

Untuk pemakai program dan peneliti selanjutnya mengenai program tentang balok 

baja ini, disarankan beberapa hal antara lain : 

1. Dengan hadirnya pemrograman dengan bahasa PHP ini, ke depan diharapkan 

akan lebih banyak lagi yang akan mengembangkan perhitungan lain di bidang 

teknik sipil dengan bahasa PHP.  

2. Menambahkan variabel tumpuan pada balok agar tumpuan dapat berupa jepit-

jepit, jepit-sendi, dan lainya, sehingga penggunaan program dapat lebih 

banyak untuk aplikasinya di lapangan. 

3. Pemberian beban pada program agar lebih variatif dan memiliki banyak 

pilihan pembebanan, seperti jarak beban beban pada balok. 

4. Program ini dapat dipakai oleh siapapun, akan tetapi dalam menggunakannya 

juga memerlukan ilmu dasar tentang perhitungan balok baja agar proses input  

data tidak mengalami kegagalan. 

 

 


