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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan salah satu proses utama

dalam suatu proyek karena merupakan dasar untuk membuat kerangka budget

yang akan dikeluarkan. Rencana Anggaran Biaya diperlukan untuk

memperhitungkan suatu bangunan atau proyek dengan banyaknya biaya yang

diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya - biaya lain yang berhubungan

dengan pelaksanaan bangunan atau proyek. Untuk itu diperlukan perhitungan-

perhitungan yang teliti. Baik dari jumlah biaya pembuatannya, volume pekerjaan,

jenis pekerjaan, dan harga bahan. Semua itu bertujuan untuk mengetahui biaya

pembuatan rumah sehingga lebih efisien dan terukur sesuai dengan keinginan

pemilik dalam membangun rumah[1].

Pada CV. Maju makmur, RAB dipergunakan untuk merencanakan jumlah

biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaan rumah. Penghitungan RAB didasarkan

pada suatu analis yang dituangkan dalam standarisasi indeks biaya di lingkungan

kota Blitar. RAB ini dibuat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau

Burgeslijke Openbare Werken (BOW).

Saat ini pembuatan RAB sampai penjabarannya menjadi daftar kebutuhan

material dan upah tenaga di CV. Maju makmur masih dilakukan secara manual,

sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang dan sering kali terjadi

kesalahan yang menyebabkan perhitungan menjadi salah dan merugikan beberapa

pihak yang terlibat. Dengan semakin ketatnya persaingan di dunia jasa konstruksi,

maka diperlukan suatu strategi yang dapat mempermudah dalam melaksanakan

perhitungan rencana anggaran biaya. Selain mudah, strategi ini pun dapat

dilakukan secara cepat. Dengan waktu yang cepat diharapkan dapat memperkecil

biaya yang dibutuhkan.

Berdasaran pemaparan tersebut, maka penulis bermaksud membuat sebuah

aplikasi menghitung rencana anggaran biaya berbasis Android yang dapat

digunakan khususnya pada proyek bangunan rumah tinggal dengan tampilan yang
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mudah dipelajari oleh pelaksana proyek tersebut. Dengan adanya aplikasi ini

maka perencana tidak perlu mengeluarkan biaya lagi kepada instansi lain untuk

membuat sebuah Rencana anggaran biaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan,  maka rumusan

masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana membangun aplikasi Menghitung Rencana Anggaran Biaya

Bangunan Rumah Sederhana berbasis Android?

1.3 Batasan Masalah

1. Aplikasi ini berbasis mobile(Android).

2. Aplikasi ini hanya menghitung Rencana Anggaran Biaya Bangunan.

3. Aplikasi ini hanya menghitung Rumah 1(satu) Lantai saja.

1.4 Tujuan

Dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah

untuk menghasilkan aplikasi menghitung Rencana Anggaran Biaya Bangunan

Rumah Sederhana berbasis Android.

1.5 Metodologi Penelitian

Tugas akhir ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.5.1 Studi Literatur

a. Mempelajari literatur mengenai konsep dan cara pembuatan aplikasi

berbasis mobile (Android).

b. Mempelajari literatur mengenai pemrograman perangkat mobile phone

berbasis Android.

1.5.2 Analisa dan Perancangan Sistem

Analisa  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  jenis aplikasi yang  akan

dibuat  dan  tujuan penggunaannya. Selain itu Analisa kebutuhan sistem juga

dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi

dan juga menjadi patokan agar nantinya aplikasi Menghitung Rencana Anggaran
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Biaya Bangunan Rumah Sederhana berbasis Android sesuai dengan yang

diharapkan.

Setelah mendapatkan kebutuhan sistem, selanjutnya adalah merancang

fitur-fitur dari aplikasi ini. Pada tahapan ini dibuat user interface, skenario

pembuatan aplikasi.

1.5.3 Implementasi Sistem

Implementasi sistem adalah tahapan dimana sistem yang sudah dirancang,

mulai dari skenario, perhitungan, pembuatan aplikasi, dan tingkat kesulitan

Menghitung Rencana Anggaran Biaya Bangunan Rumah Sederhana berbasis

Android ini diterapkan pada bahasa yang dimengerti oleh komputer. Bagaimana

sistem yang sudah dirancang pada tahap sebelumnya bisa menjadi sebuah aplikasi

yang bisa digunakan pada smartphone berbasis Android.

1.5.4 Pengujian

Evaluasi dilakukan dengan 2 jenis pengujian:

a. Pengujian Fungsional, yaitu pengujan yang dilakukan apakah aplikasi

sesuai dengan yang diharapkan atau tidak.

b. Pengujian Kuesioner, pengujian yang dilakukan dengan menyebar

kuisioner agar mendapatkan hasil dari pendapat user yang sudah

mencoba mengoperasikan aplikasi yang akan dibuat.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang akan dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini dibagi

menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud

dan tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas berbagai konsep dan dasar-dasar teori yang menunjang dalam

kaitan dengan topik aplikasi pada mobile phone berbasis Android.
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang analisis deskripsi sistem, analisis perancangan fungsional,

analisis kebutuhan non fungsional dan perancangan antarmuka dari perangkat

lunak yang akan dibangun.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas implementasi antarmuka perangkat lunak, implementasi

perangkat lunak, pengujian perangkat lunak secara fungsional dan usability

beserta kesimpulan dari hasil pengujian perangkat lunak yang dibangun.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban yang melatar

belakangi masalah pada bab 1, dan saran yang nantinya akan berguna bagi

pengembang perangkat lunak ini ke depannya.

 


