
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perencanaan dalam pembuatan rumah sangat diperlukan. Terlebih 

jika rumah yang direncanakan lebih dari 1 lantai dan sangat 

membutuhkan ketelitian dalam perhitungan kebutuhan bahan. Salah 

satu hal yang diperlukan dalam perencanaan pembuatan rumah 

diantaranya adalah perencanaan kebutuhan beton. 

Ketelitian dan keakuratan hasil yang diperoleh dalam perhitungan 

kebutuhan bahan untuk pembuatan beton sangatlah penting, terlebih 

lagi jika dana yang tersedia dalam pembuatan beton untuk rumah 

tersebut sangat minim. Perhitungan beton meliputi beberapa aspek 

tertentu yang dapat mempengaruhi kekuatan dari beton yang 

terbentuk. Namun demikian, permasalahan yang baru timbul saat 

waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan kebutuhan beton rumah 

bertingkat memakan waktu yang sangat lama akibat kerumitan dan 

banyaknya perhitungan yang harus dilakukan.  

Melihat permasalahan di atas, timbul keinginan untuk dapat 

membuat suatu aplikasi yang dapat menghitung jumlah kebutuhan 

beton pada rumah bertingkat dengan ketelitian, keakuratan dan 

kecepatan yang lebih dibandingkan dihitung secara manual. 

Komputerisasi perhitungan beton rumah bertingkat diharapkan dapat 
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membantu dalam menghitung berapa banyak kebutuhan bahan beton 

yang akan digunakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari latar belakang 

masalah diatas adalah bagaimana membangun sebuah program 

aplikasi khusus  perhitungan beton rumah bertingkat. Dalam hal ini, 

ada suatu kelebihan yang dapat digunakan pada aplikasi ini terutama 

pada ketelitian dan keakuratan dalam perhitungan kebutuhan bahan 

yang akan digunakan dalam pembuatan beton. Terlebih lagi, aplikasi 

ini dapat menyingkat waktu dalam perhitungannya. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Dalam penyusunan skripsi ini, hal-hal yang dibahas dibatasi 

dalam ruang lingkup seperti tertera di bawah ini. 

a. Perhitungan hanya pada Kebutuhan bahan beton diantaranya : 

semen, kerikil, pasir, dan air. 

b. Sistem akan menghitung hasil nilai inputan kebutuhan beton dari 

user mengenai panjang, lebar, tinggi dan jumlah beton serta 

ketetapan yang ditentukan sesuai jenis beton yang diinginkan 

untuk dapat menghasilkan keluaran berupa banyaknya kebutuhan 

semen, pasir, kerikil, air dan lain-lain. 

c. Visualisasi yang ditampilkan merupakan contoh/ sampel tentang 

beton yang akan dibuat. 
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d. Hasil dari perhitungan pada program ini adalah berupa rincian 

kebutuhan bahan,  yaitu : semen, kerikil, pasir, dan air. yang 

akan digunakan dalam pembuatan beton pada rumah bertingkat. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Membuat software untuk dapat membantu mempercepat 

perhitungan kebutuhan bahan dalam pembuatan beton rumah 

bertingkat. 

b. Dapat membantu mempercepat user dalam menghitung banyaknya 

bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan beton pada rumah 

bertingkat.  

3 


