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i 

ABSTRAK 
 

Tingkat keberhasilan suatu proyek dapat dilihat dari besar biaya yang 
efisien, waktu yang singkat dan tepatnya kualitas produk yang dicapai. Dalam 
penyelenggaraan konstruksi, faktor biaya merupakan bahan pertimbangan utama 
karena menyangkut jumlah investasi yang besar yang harus ditanamkan oleh 
konsultan yang rentan terhadap resiko kegagalan. Estimasi biaya merupakan unsur 
penting dalam pengelolaan rencana anggaran biaya suatu proyek.  

Perancang suatu aplikasi perlu diketahui dan diidentifikasi terlebih dahulu 
spesifikasi aplikasi yang akan dibuat. Disesuaikan dengan kebutuhan dari sisi user, 
fungsionalitas sistem yang akan dirancang serta dukungan lingkungan yang 
dibutuhkan sesuai dengan study lapangan, juga hasil wawancara dengan pihak 
yang terkait. Pada aplikasi estimasi biaya terdapat user admin sebagai penyedia 
data dan juga konsultan sebagai estimator dari estimasi biaya suatu proyek.  

Ketepatan perhitungan sangat dibutuhkan dalam perencanaan proyek. 
Penghitungan estimasi biaya secara manual kurang efektif karena memakan waktu 
lebih banyak dalam melakukan perhitungan. Di samping itu, estimasi biaya secara 
manual lebih rawan terhadap terjadinya kesalahan data karena tidak ditunjang 
oleh suatu database. Oleh karena itu, aplikasi ini dapat membantu untuk 
melakukan estimasi biaya dengan cepat dan tepat agar tidak terjadi kesalahan 
dalam penentuan estimasi biaya yang diperlukan dalam suatu proyek kontruksi. 
 
 
Kata Kunci: Estimasi biaya, konsultan, konstruksi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Komputer merupakan salah satu media komunikasi yang memiliki peranan 

sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan manusia untuk 

menciptakan sebuah Aplikasi dari waktu ke waktu semakin bertambah pesat. 

Realisasi dan implementasi dari suatu Aplikasi ditandai dengan adanya berbagai 

fasilitas yang menggunakan komputer sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan. Perkembangan teknologi informasi sendiri pada saat ini sangat pesat 

seperti banyaknya Aplikasi yang beredar dilingkungan masyarakat. 

Sejalan dengan perkembangan zaman pada saat ini, sangat diperlukan suatu 

aplikasi yang cepat dan tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan 

dalam masyarakat yang paling mendasar dan bisa dikatakan primer yakni suatu 

bangunan. Tingkat keberhasilan suatu proyek dapat dilihat dari besar biaya yang 

efisien, waktu yang singkat dan tepatnya kualitas produk yang dicapai. Dalam 

penyelenggaraan konstruksi, faktor biaya merupakan bahan pertimbangan utama 

karena menyangkut jumlah investasi yang besar yang harus ditanamkan oleh 

konsultan yang rentan terhadap resiko kegagalan. 

Estimasi biaya merupakan unsur penting dalam pengelolaan rencana anggaran 

biaya suatu proyek. Bagi pemilik, pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk 

mempertimbangkan kelayakan dan kerealitissan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
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yang diajukan oleh masing-masing konsultan . Sedangkan Bagi konsultan , 

keuntungan finansial yang akan diperoleh tergantung pada berapa jauh kecakapannya 

memperkirakan biaya, dan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang 

akan diajukan ke pemilik proyek untuk memenangkan tender. 

Ketepatan perhitungan sangat dibutuhkan dalam perencanaan. Apabila 

perhitungan lebih besar dari pada estimasi biaya maka akan menyebabkan 

pembengkakan biaya proyek. Sedangkan apabila perhitungan tersebut memiliki nilai 

yang jauh lebih kecil dari pada estimasi biaya maka bangunan yang akan dihasilkan 

kemungkinan tidak memiliki kualitas sebagaimana yang diharapkan. 

Penghitungan estimasi biaya secara manual kurang efektif karena memakan  

waktu lebih banyak dalam melakukan perhitungan. Di samping itu, estimasi biaya 

secara manual lebih rawan terhadap terjadinya kesalahan data karena tidak ditunjang 

oleh suatu database. Maka dari itu diperlukan suatu aplikasi yang cepat dan tepat 

untuk perancangan rencana anggaran biaya proyek kontruksi. Aplikasi tersebut 

ditujukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan estimasi biaya yang 

merupakan unsur penting dalam pengelolaan rencana anggaran biaya dalam suatu 

proyek kontruksi. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang di atas, maka ditemukan rumusan masalah yaitu 

bagaimana membangun Aplikasi Estimasi Biaya pada proyek kontruksi bangunan? 
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1.3. Batasan Masalah 

a. Proyek kontruksi bangunan yang akan dibuat merupakan bangunan fisik. 

b. Metode yang digunakan dalam melakukan estimasi biaya konstruksi adalah 

  Metode Biaya Satuan ( Unit Cost Method ). 

c. Untuk menjaga privasi admin dan juga user maka aplikasi yang digunakan 

  berbasis desktop. 

d. Perangkat lunak akan dikembangkan dengan menggunakan Microsoft Visual 

  Basic, dengan database SQL Server . 

e. Formula untuk masing-masing item kerja mengacu pada standart nasional 

  konstruksi. 

1.4. Tujuan 

Bagi pemilik, pengetahuan tentang perhitungan tersebut dapat digunakan 

untuk mempertimbangkan kelayakan dan kerealitissan Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) yang diajukan oleh masing-masing konsultan . Sedangkan seorang konsultan 

selalu dijenuhkan dengan perhitungan estimasi biaya yang dikeluarkan secara manual 

pada setiap proyek yang akan dikerjakan. Keuntungan finansial akan diperoleh karena 

tidak lagi menghitung secara manual untuk menentukan estimasi biaya yang 

dikeluarkan dengan tepat dan cepat. 

Maka dari itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah membuat aplikasi untuk 

perancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek kontruksi. Aplikasi tersebut 

dapat membantu dan bermanfaat bagi konsultan ataupun pemilik proyek. Yang mana 

untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek kontruksi dengan cepat dan tepat agar 
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tidak terjadi kesalahan dalam penentuan estimasi biaya yang diperlukan dalam suatu 

proyek kontruksi. 

1.5  Manfaat 

Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah: 

a) Mempermudah dalam penyediaan informasi jenis-jenis bahan bangunan untuk 

user yang membutuhkan. 

b)  Mempermudah konsultan dalam penentuan rencana anggaran biaya dalam suatu 

proyek bangunan tanpa perhitungan manual. 

c) Agar tidak terjadi kesalahan dalam perancangan estimasi biaya proyek kontruksi. 

d) Agar terhindar dari pemborosan dan kecerobohan ataupun pengelembungan dana 

yang yang berlebihan. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelotian pada tugas akhir ini adalah : 

1. Metode Observasi 

a. Melakukan pengambilan data untuk menentukan harga satuan dari setiap 

tipe pekerjaan yang digunakan pada saat estimasi biaya. 

b. Cara menghitung estimasi dilakukan dengan mengalikan setiap item 

harga satuan yang telah dipilih dengan volume pekerjaan yang 

dimasukkan. 

c. Tata aturan menggunakan harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya, 

dan data satuan tersebut telah valid. 

d. Tata urutan pada proses melakukan estimasi, user hanya menggunakan 
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data yang telah disediakan oleh admin dan dengan memasukkan jumlah volume 

pekerjaan. 

2. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi, dokumen, buku, 

sumber dari internet, dan lain-lain yang diperlukan untuk merancang dan 

mengimplementasikan aplikasi estimasi biaya pada proyek kontruksi 

bangunan. 

3. Analisis  

a. Analisis kebutuhan pada proyek, mencakup data-data yang diperlukan 

untuk melakukan estimasi biaya. 

b. Analisis data yang diterapkan pada PDM. 

c. Arsitektur umum sistem merupakan gambaran dari alur bisnis sistem 

yang akan dibuat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

d. Algoritma /prosedur umum sistem yang dijelaskan menggunakan konsep 

UML 

e. Antar muka pengguna untuk menginformasikan data kepada pengguna 

yang lebih memudahkan untuk dipahami. 

4. Perancangan 

Sistem yang akan dibuat ini berorientasi objek maka diagram proses 

bisnisnya menggunakan UML selanjutnya pembuatan pemodelan data yang 

masih berbentuk konsep yaitu Conseptual Data Model (CDM). Setelah itu 

dilakukan generate PDM menjadi Phisycal Data Model (PDM). 
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Perancangan proses, dan juga antar muka pengguna menggunakan 

konsep UML, CDM, PDM tersebut didesain untuk menginformasikan 

persepsi tentang data kepada para pemakai baik pemilik proyek atau 

konsultan . 

5. Pembuatan Aplikasi 

Perancangan UML menggunakan Rational Rose serta Sybase Power 

Designer 12.0 Evolution untuk perancangan Conseptual Data Model (CDM) 

dan PDM. Hasil perancangan sistem tersebut diterapkan dalam Visual Basic 

serta dukungan SQL Server sebagai engine database-nya. 

6. Testing 

Pada  tahap  ini  setelah  aplikasi  selesai  dibuat  maka  

dilakukan  pengujian  aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut 

telah bekerja dengan benar sesuai dengan konsep yang di ajukan atau tidak. 

7. Laporan 

Pembuatan laporan dari sistem yang telah dibuat, merupakan tahap 

akhir dari proyek pengembangan tugas akhir. Penyusunan laporan, dapat 

memudahkan pembaca untuk mengetahui alur dari aplikasi yang dibuat. Dari 

laporan tersebut pembaca bisa menyempurnakan dan mengembangkan 

aplikasi lebih lanjut. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi estimasi 
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biaya pada proyek kontruksi bangunan. Agar lebih memahami materi, laporan tugas 

akhir ini dibagi menjadi lima bab yang dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah 

dan ilustrasinya. 

BAB I  Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  Dasar Teori 

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 UML, CDM, PDM, 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. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung pembahasan pada 

laporan tugas akhir ini. 
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