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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan jaman di era globalisasi ini, 

manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Semakin banyaknya perangkat lunak (Software), dan semakin meningkatnya 

kecanggihan perangkat keras (Hardware), maka peran komputer sebagai alat bantu 

menjadi semakin berperan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Tersedianya 

bahasa-bahasa pemrograman komputer (Pascal, C++, Fortran, Basic,dan lain-lain) 

telah mendorong para ahli komputer untuk merancang sebuah program aplikasi yang 

dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk membantu menyelesaikan berbagai 

masalah pekerjaan dalam bidang tertentu, misal dalam bidang keteknik sipilan, dibuat 

program perhitungan struktur (SAP,Microfeap, dan sebagainya) atau program desain 

(Autocad Sketch up, CorelDraw, dan sebagainya).

Perhitungan alat berat dalam pekerjaan cut and fill merupakan sebuah 

pekerjaan manajemen lapangan dalam bidang Teknik Sipil yang juga memerlukan 

sebuah perhitungan yang cukup rumit, dan dibutuhkan ketelitian juga pemahaman 

akan alat berat yang digunakan supaya perhitungan yang dilakukan dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menyusun RAB (Rencana Anggaran dan Biaya).

Microsoft Visual Basic 6.0 merupakan salah satu Software komputer yang 

populer yang merupakan keluaran perusahaan Software raksasa “Microsoft”. 

Software ini mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya mudah dalam pemakaian 

dan kaya fasilitas. Alasan dipilihnya aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 untuk 

pembuatan program perhitungan alat berat dalam pekerjaan cut and fill ini adalah 

bahasa program yang digunakan bukanlah bahasa pemrograman yang baru. Selain itu 

Microsoft Visual Basic 6.0 relatif mudah digunakan dan dalam implementasinya 
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sangat erat dengan sistem operasi Windows yang telah banyak digunakan oleh 

pengguna komputer saat ini.

Program perhitungan alat berat pada pekerjaan Cut and Fill ini dinamai GT-6, 

merupakan singkatan dari Guard Track 6, yang berarti “software sebagai alat bantu 

perhitungan kebutuhan alat berat pada awal (guard) suatu pekerjaan ( Cut and Fill ) 

dengan development software Microsoft Visual Basic 6.0”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada bagian latar belakang, 

dapatlah diambil suatu rumusan yang akan digunakan sebagai acuan. Adapun 

rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1). Melihat perkembangan era globalisasi yang pesat maka diperlukan alat bantu 

untuk memenuhi tuntutan akses cepat yang mempermudah seorang engineer

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

2). Kebutuhan alat berat pada pekerjaan tanah merupakan sebuah pekerjaan 

manajemen lapangan dalam bidang Teknik Sipil yang juga memerlukan sebuah 

perhitungan yang cukup rumit. Dengan pembuatan program GT-6 diharapkan 

dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam memperkirakan kebutuhan 

alat berat pada sebuah pekerjaan tanah.

C. Tujuan dan Manfaat Pembuatan Program

1. Tujuan pembuatan program

Tujuan dari pembuatan program aplikasi GT-6 adalah :

1). Mempercepat proses perhitungan alat berat pada awal perencanaan.

2). Mempermudah perencana untuk memperkirakan kebutuhan alat berat pada suatu 

proyek.
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2. Manfaat pembuatan program

Kehadiran program GT-6 ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

nyata bagi para perancang bangunan, baik bangunan gedung, transportasi, maupun 

bangunan air. Program ini juga dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan 

tugas perkuliahan, khususnya pada mata kuliah Peralatan dan Metode Pelaksanaan 

Konstruksi (PMPK) dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

D. Lingkup Program

GT-6 merupakan program komputer dalam bidang Teknik Sipil yang di

khususkan pada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan cut and fill. Untuk 

memudahkan dalam penyusunan maupun penggunaan program aplikasi GT-6, maka 

dibuat batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1). GT-6 dibuat untuk menghitung kebutuhan Bulldozer, Loader, DumpTruck, dan 

Compactor.

2). Perhitungan alat berat pada program GT-6 mengacu pada jenis tanah, volume 

tanah, dan lama pengerjaan.

3). Program GT-6 direkomendasikan untuk dijalankan hanya pada Sistem Operasi 

Microsoft Windows saja.

4). Rumus-rumus yang dipakai dalam pembuatan program GT-6 mengacu pada buku 

“Perpindahan Tanah Mekanik” oleh Praptosuhardjo (1987).

E. Keaslian Program

Pembuatan program aplikasi perhitungan alat berat pada pekerjaan cut and fill

dengan menggunakan Software Microsoft Visual Basic 6.0 belum pernah     dilakukan 

di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya Fakultas Teknik 

Jurusan Teknik Sipil.
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