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ABSTRAKSI 

 Aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 untuk Pembuatan Aplikasi Perhitungan 

Rencana Anggaran Biaya Bangunan. Perhitungan kebutuhan biaya bahan bangunan 

dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan validitas suatu Rencana 

Anggaran Biaya (RAB).  

Pengembangan aplikasi dimulai dari tahap perancangan yang meliputi 

perancangan spesifikasi aplikasi, flowchart, database, dan antarmuka. Perangkat 

lunak akan diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman visual dan 

penyimpanan datanya menggunakan database. Data yang diperlukan oleh perangkat 

lunak sistem informasi ini antara lain adalah data mengenai harga bahan-bahan di 

pasaran, daftar satuan pekerjaan dan lain-lain dan report dibuat engan 

menggunakan Data Report dan Crystal Report, tahap perancangan kemudian 

dilanjutkan dengan implementasi program menggunakan Visual Basic 6.0 dan 

diakhiri dengan uji coba aplikasi menggunakan Perhitungan manual. 

Hasil perhitungan analisa kebutuhan bahan lebih akurat karena data yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan disimpan dalam database sehingga konsisten. 

Terjadinya perubahan harga bahan baku,  dan pekerja tidak lagi membutuhkan 

perhitungan ulang secara manual terhadap setiap harga satuan pekerjaan karena hal 

itu telah ditangani oleh sistem informasi. 

 

Kata Kunci: RAB, Visual Basic,  Sistem Informasi 



PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi lancarnya pelaksanaan suatu proyek 

konstruksi. Salah satunya adalah ketersediaan dana untuk membiayai pelaksanaan 

proyek konstruksi. Suatu proyek konstruksi akan sulit terwujud apabila tidak tersedia 

cukup dana untuk membiayainya. Sebaliknya, suatu konstruksi akan berjalan lancar 

apabila dana yang dibutuhkan terpenuhi. 

Besarnya biaya kebutuhan bahan yang diperlukan untuk merealisasikan suatu 

proyek konstruksi harus sudah diketahui terlebih dahulu sebelum proyek berjalan 

agar dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek tersebut dapat dipersiapkan. 

Apabila dana untuk kebuthan bahan proyek sudah dipersiapkan sejak awal maka 

kemungkinan terhentinya proyek di tengah jalan akibat kekurangan dana dapat 

diminimalisir. 

Pengetahuan mengenai biaya proyek yang akan dilaksanakan sangat penting 

bagi para kontraktor dan pemilik proyek. Bagi para kontraktor, pengetahuan tersebut 

bermanfaat untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan diajukan ke 

pemilik proyek untuk menganalisa. Sedangkan bagi pemilik proyek, pengetahuan 

tersebut dapat digunakan untuk mempertimbangkan kelayakan dan kerealistisan 

Rencana Anggaran Biaya kebutuhan bahan bangunan oleh masing-masing kontraktor. 

 

Perhitungan kebutuhan biaya bahan bangunan dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk menentukan validitas suatu Rencana Anggaran Biaya (RAB). 



Apabila suatu RAB memiliki nilai yang jauh lebih besar dari pada biaya kebuthan 

bahan maka hampir dapat dipastikan bahwa konstruktor telah melakukan mark up 

(pembengkakan) biaya proyek. Sedangkan apabila suatu RAB memiliki nilai yang 

jauh lebih kecil daripada biaya kebutuhan maka bangunan yang akan dihasilkan 

kemungkinan tidak memiliki kualitas sebagaimana yang diharapkan. 

Penghitungan biaya kebutuhan secara ‘manual’ adalah kurang efektif karena 

memakan waktu lebih banyak dalam melakukan perhitungan. Di samping itu, 

perhitungan biaya bahan secara ‘manual’ lebih rawan terhadap terjadinya 

inkonsistensi data karena tidak ditunjang oleh suatu database. Selain dua hal di atas, 

perhitungan biaya bahan secara ‘manual’ juga membutuhkan tenaga dan pikiran yang 

tidak sedikit. 

Dilatarbelakangi oleh permasalahan di atas maka Tugas Akhir ini 

mengusulkan pengembangan suatu perangkat lunak sistem informasi yang 

mempermudah perhitungan biaya bahan konstruksi. Dengan perangkat lunak 

tersebut diharapkan kelemahan-kelemahan penghitungan perhitungan biaya 

bahan konstruksi secara ‘manual’ dapat dieliminasi atau setidaknya 

diminimalisasi. 

 

1.2 Tujuan Penenelitian 

1. Tujuan dari Tugas Akhir yang diusulkan ini adalah untuk mengembangkan 

suatu perangkat lunak sistem informasi yang mempermudah analisa dan 

perhitungan biaya bahan konstruksi pada proyek bangunan. 



2. Manfaat setelah diselesaikannya Tugas Akhir ini adalah dihasilkan 

perangkat lunak yang mempermudah user dalam menganalisa dan 

menghitung perhitungan biaya bahan konstruksi pada proyek bangunan. 

 

1. Bangunan yang akan diperhitungan biaya bahannya dibatasi hanya berupa 

bangunan rumah tinggal. 

2. Metode yang digunakan dalam melakukan perhitungan biaya bahan 

konstruksi adalah Metode Biaya Satuan. 

3. Perangkat lunak akan dikembangkan dengan menggunakan Microsoft 

Visual Basic, Crystal Report, dan Microsoft Access 2007. 

1.3 Tinjauan Pustaka 

 Aplikasi adalah penggunaan metode tertentu dengan input data yang 

diperlukan, lalu dilakukan suatu pengolahan, sehingga menghasilkan suatu output 

yang diinginkan. Dalam penulisan ilmiah ini, metode diartikan cara, baik cara manual 

yaitu penggunaan alat-alat tradisional seperti pulpen, kertas untuk membantu proses 

pengarsipan. Cara terkomputerisasi dengan mengubah data mentah menjadi data siap 

pakai, yang akan diolah dengan menggunakan salah satu peket software aplikasi. 

 

 

 

 

 



1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Studi literatur 

Mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan Tugas Akhir, seperti 

literatur yang berhubungan dengan sistem informasi dan perhitungan biaya 

bahan konstruksi. 

1.4.2 Analisa kebutuhan perangkat lunak 

Menganalisa dan mendaftar kemampuan-kemampuan yang hendaknya 

dimiliki oleh perangkat lunak agar benar-benar sesuai dengan yang 

dibutuhkan user. 

1.4.3 Koleksi data 

Data yang diperlukan oleh perangkat lunak sistem informasi ini antara 

lain adalah data mengenai harga bahan-bahan di pasaran, daftar satuan 

pekerjaan dan lain-lain. 

1.4.4  Perancangan perangkat lunak 

Perangkat lunak akan dirancang sedemikian rupa agar dapat 

menghasilkan informasi yang benar-benar bermanfaat bagi penggunanya. 

1.4.5 Implementasi perangkat lunak 

1. Perangkat lunak akan diimplementasikan menggunakan bahasa 

pemrograman visual dan penyimpanan datanya menggunakan 

database. 

2. Report dibuat dengan menggunakan Data Report dan Crystal Report 

1.4.6 Pengujian perangkat lunak 



Perangkat lunak yang dihasilkan akan diuji dengan menggunakan 

metode black box. 

1.4.7 Dokumentasi 

Perangkat lunak yang telah dikembangkan dan dievaluasi akan 

didokumentasikan dalam bentuk laporan Tugas Akhir (Skripsi). 

1.4.8. Peralatan Utama dan Pendukung 

Dalam implementasi dan ujicoba perangkat lunak, penulis menggunakan 

perangkat komputer dengan spesifikasi hardware sebagai berikut : 

1. Processor            : Intel Core2 duo 2.0 Ghz 

2. Memory : 2 GB 

3. Hardisk : 160 GB 

4. VGA Card         : 256 MB 

Berikut adalah beberapa software yang harus terinstall agar perangkat lunak 

dapat berjalan dengan baik. 

1. Windows 7 ultimate (Sistem Operasi) 

2. Microsoft Visual Basic 6.0 

3. Microsoft Access 

4. Crystal Reports  

1.4.9. Alur Penelitian 



 

 

Gambar 1. Struktur komponen penyusun  proyek konstruksi 

c.Analisa Sistem 

 Adapun metode biaya satuan sederhana (simple unit cost method) tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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 dimana: 

 Y = biaya estimasi proyek atau jumlah biaya seluruh item kerja 

ui = biaya satuan item kerja ke-i 

Qi = kuantitas item kerja ke-i 

Persamaan di atas dapat diterjemahkan dengan kalimat yaitu metode 

biaya satuan sederhana (simple unit cost method) merupakan suatu 

metode penghitungan biaya estimasi proyek dengan cara menjumlahkan 



semua hasil perkalian antara kuantitas item kerja dengan harga satuan 

item kerja tersebut. 

Pada Gambar 3.1 dapat kita lihat juga bahwa setiap item kerja 

membutuhkan beberapa sumberdaya agar dapat terealisasi. Sumberdaya-

sumberdaya tersebut adalah pekerja, material, dan peralatan. Terdapat 

biaya (cost) yang harus dikeluarkan apabila sumberdaya tersebut akan 

digunakan untuk merealisasikan suatu item kerja dari proyek konstruksi. 

Dengan demikian maka kita dapat menghitung biaya satuan setiap item 

kerja dengan cara menjumlahkan biaya-biaya yang digunakan untuk 

merealisasikan item kerja tersebut, yaitu gaji pekerja, biaya pembelian 

material, dan biaya sewa peralatan. 

Jadi biaya satuan item kerja ke-i (ui) dalam persamaan 3.1 dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

ui = Mi + Ei + WiLi    
(3.1)

   

dimana: 

 ui  = biaya satuan item kerja i 

Mi = biaya satuan bahan baku untuk item kerja i 

Ei = biaya sewa peralatan untuk satu satuan item kerja i 

Wi = tingkat gaji yang bersesuaian dengan Li 

Li = jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk satu satuan item 

kerja i 



 

Dari persamaan 3.1 dan 3.2 maka diperoleh rumus untuk menghitung estimasi biaya 

proyek secara keseluruhan yaitu: 
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dimana: 

Y = biaya estimasi proyek atau jumlah biaya seluruh item kerja 

ui = biaya satuan item kerja ke-i 

Qi = kuantitas item kerja ke-i 

Mi = biaya satuan bahan baku untuk item kerja i 

Ei = biaya sewa peralatan untuk satu satuan item kerja i 

Wi = tingkat gaji yang bersesuaian dengan Li 

Li = jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk satu satuan item kerja i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Hasil Penelitian 

1. Form Analisa 

 

2. Form rab 

 

 

 

 



3. Laporan (Report) 

1. Laporan Daft 

 

2. Laporan Daftar Analisa Bahan 

 

3. Laporan Rencana Anggaran Biaya 

 

 



1.6. Kesimpulan  

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Terjadinya perubahan harga bahan baku,  dan pekerja tidak lagi membutuhkan 

perhitungan ulang secara manual terhadap setiap harga satuan pekerjaan 

karena hal itu telah ditangani oleh sistem informasi. 

2. Hasil perhitungan analisa kebutuhan bahan lebih akurat karena data yang 

digunakan sebagai dasar perhitungan disimpan dalam database sehingga 

konsisten. 

3. User dapat melihat kembali data proyek-proyek yang pernah dikerjakan. 

4. Hasil analisa kebutuhan bahan dengan menggunakan perangkat lunak terbukti 

valid setelah dilakukan ujicoba. 

1.7 Saran 

Untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengintegrasikan perangkat lunak dengan software AutoCAD atau sejenisnya 

sehingga gambar yang dihasilkan oleh AutoCAD dapat langsung diolah dan 

menghasilkan output berupa volume pekerjaan untuk masing-masing item 

kerja. Dengan demikian, volume pekerjaan tidak perlu lagi diinputkan secara 

manual. 

2. Melengkapi perangkat lunak dengan kemampuan untuk melakukan optimasi 

biaya, sehingga tidak hanya sebatas Perhitungan kebutuhan bahan dan biaya. 

. 
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