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BAB I 

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. 
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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. Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji pada Tugas Akhir ini adalah bagaimana 

mengembangkan suatu perangkat lunak sistem informasi yang memudahkan 

analisa biaya, analisa sumberdaya dan perhitungan biaya bahan konstruksi pada 

proyek bangunan. 
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1.3. Batasan Masalah 

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. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat 

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. 

Manfaat setelah diselesaikannya Tugas Akhir ini adalah dihasilkan 

perangkat lunak yang mempermudah user dalam menganalisa dan menghitung 

perhitungan biaya bahan konstruksi pada proyek bangunan. 

1.5. Metode Penelitian 

1. Studi literatur 

a). Mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan Tugas 

Akhir, seperti literatur yang berhubungan dengan sistem 

informasi dan perhitungan biaya bahan konstruksi. 
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2. Analisa kebutuhan perangkat lunak 

Menganalisa dan mendaftar kemampuan-kemampuan yang hendaknya 

dimiliki oleh perangkat lunak agar benar-benar sesuai dengan yang 

dibutuhkan user. 

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. 

4. Perancangan perangkat lunak 

Perangkat lunak akan dirancang sedemikian rupa agar dapat menghasilkan 

informasi yang benar-benar bermanfaat bagi penggunanya. 

5. Implementasi perangkat lunak 

a). Perangkat lunak akan diimplementasikan menggunakan bahasa 

pemrograman visual dan penyimpanan datanya menggunakan 

database. 

b).   Report dibuat dengan menggunakan Data Report dan Crystal Report 

 

6. Pengujian perangkat lunak 

Perangkat lunak yang dihasilkan akan diuji dengan menggunakan metode 

black box. 
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7. Dokumentasi 

Perangkat lunak yang telah dikembangkan dan dievaluasi akan 

didokumentasikan dalam bentuk laporan Tugas Akhir (Skripsi). 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I  Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Menjelaskan tentang teori-teori dasar yang berhubungan dengan   

pengerjaan Tugas Akhir. 

BAB III Perancangan Sistem 

Menjelaskan tentang perancangan dan awal pembuatan perangkat lunak 

yang meliputi pembuatan PDM, DFD, flowchart, dan desain menu 

perangkat lunak. 

BAB IV Implementasi dan Uji Coba Sistem 

Menjelaskan tentang pengimplementasian perangkat lunak dan uji coba 

sistem perangkat lunak untuk proses validasi. 

BAB V Penutup 

Mengambil kesimpulan dari Tugas Akhir yang telah dilakukan dan 

menyebutkan saran-saran pengembangan lebih lanjut. 


