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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1  Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini, analisisnya menggunakan metode penelitian 

kuantitatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah 

sistematis, terencana, dan  terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan 

desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah 

penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan 

data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilandari hasilnya. Demikian 

pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan 

gambar, table, grafik, atau tampilan lainnya. 

Menurut  Sugiyono (2012:07) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Menurut Sudarwan Danim ( 2002:35) penelitian kuantitatif merupakan 

studi yang diposisikan sebagai bebas nilai (value free).Dengan kata lain, 

penelitian kuantitatif sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. 

Objektivitas itu diperoleh antara lain melalui penggunaan instrumen yang telah 

diuji validitas dan reliabilitasnya. Peneliti yang melakukan studi kuantitatif 
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mereduksi sedemikian rupa hal-hal yang dapat membuat bias, misalnya akibat 

masuknya persepsi dan nilai-nilai pribadi. Jika dalam penelaahan muncul adanya 

bias itu maka penelitian kuantitatif akan jauh dari kaidah-kaidah teknik ilmiah 

yang sesungguhnya 

 

3.2 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian pekerjaan Lanjutan Gedung Kuliah Jurusan Teknik Listrik 

Industri ini terletak di Jalan Raya Taddan Camplong Sampang Kab. Sampang – 

Madura, Propinsi JawaTimur. Jenis pekerjaan dalam proyek ini yaitu pekerjaan 

arsitektur yang meliputi Pekerjaan  pasangan dinding, Pekerjaan pelapis lantai dan 

dinding, Pekerjaan pasangan plafond, Pekerjaan pintu dan jendela, Pekerjaan 

sanitair, Pekerjaan pengecatan  dinding dan plafond dan Pekerjaan Non Standar 

yang meliputi Pekerjaan atap, Pekerjaan railling, Pekerjaan pengerasan dan taman, 

Pekerjaan saluran dan rabatan, Pekerjaan elektrikal, Pekerjaan elektronika, 

Pekerjaan mekanikal. 

Pelaksanaan proyek tersebut berlangsung dengan durasi 120 hari kalender. 

Waktu penelitian untuk pengumpulan data dilaksanakan selama 4 bulan 

(September 2016- Desember 2016) khususnya melihat penggunaan tenaga kerja 

dan waktu serta biaya dalam proyek ini. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Di dalam melakukan sebuah penelitian, data yang telah dikumpulkan  

digunakan untuk sebagai dasar analisis pemecahan masalah. Sehingga dalam hal 

ini suatu data yang dipakai harus benar-benar dapat diandalkan. Jadi dalam suatu 
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penelitian ilmiah, metode pengumpulan data sangat berpengaruh pada kualitas 

penelitian. Metode pengumpulan data yang saat ini dilakukan pada penelitian ini 

adalah dengan cara: 

a. Wawancara, sebagai tehnik pencarian dan pengumpulan informasi dilakukan 

dengan mendatangi secara langsung kepada para responden untuk dimintai 

keterangan mengenai sesuatu yang diketahuinya, bisa mengenai suatu 

kejadian, fakta, maupun pendapat responden. 

b. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas 

gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti. 

c. Studi Pustaka. Pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-

buku literatur,jurnal-jurnal, internet, majalah, dan penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.  

 

3.4  Teknik Pengolahan Data  

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian literatur dan 

penelitian lapangan. Kedua metode yang digunakan saling mendukung untuk 

mencapai tujuan akhir penulisan. Literatur yang digunakan antara lain : 

1. Buku-buku yang memuat tentang Manajemen Konstruksi. 

2. Buku-buku yang berisi tentang Analisa Pelaksanaan Proyek.  

 Data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer berupa hasil 

analisis dengan metode network planning. Data tersebut meliputi: Daftar bahan 

dan upah tenaga kerja, Rencana anggaran biaya  proyek, time schedule (Kurva-S), data 

biaya langsung dan  biaya tidak langsung. 
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3.4 Diagram Alir Penyelesaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alir Penyelesaian Penelitian 

 

Mulai 

Data : 

- Jenis pekerjaan proyek 

- Volume tiap jenis pekerjaan 

- Jumlah dan macam tenaga kerja dan material 

- -Durasi tiap pekerjaan 

 

Data Primer : 

Hasil Survey Dan Observasi: 

Data RAB , Data jadwal pelaksanaan proyek 

Data Sekunder : 

Literatur/Kepustakaan : 

Penggunaan metode CPM    

TIDAK 

YA 

Cetak hasil optimal 

Selesai 

Percepatan / crashing pada 

biayadan -waktu 

Hasil akhir 

optimal? 

Schedulling dan Relationship dengan metode 

CPM dengan network planning 

Ditemukan jalur /  

Lintasan kritis 
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3.5 Teknik Analisis Data  

Keadaan yang dihadapi disini adalah adanya perbedaan umur pelaksanaan 

proyek dengan umur rencana proyek yang telah ditetapkan. Umur rencana proyek 

biasanya lebih pendek dari umur pelaksanaan proyek. Langkah utama untuk 

membuat analisis dengan CPM menurut Heizer, at al (2005), yaitu:  

1) Mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja.  

2) Membangun hubungan antar kegiatan. Memutuskan kegiatan mana yang harus 

lebih dahulu mana yang harus mengikuti yang lain.  

3) Menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan.  

4) Menetapkan perkiraan waktu dan/atau biaya untuk tiap kegiatan.  

5) Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Ini yang disebut jalur 

kritis.  

6) Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan 

pengendalian proyek.  

Dalam penggunan analisis ini terdapat beberapa ketentuan antara lain:  

1) Jalur kritis juga diperkenankan melalui dummy.  

2) Jalur kritis tidak perlu hanya terdiri dari satu jalur, tetapi boleh terdiri dari dua 

atau lebih jalur.  

3) Waktu penyelesaian satu kegiatan kritis tidak boleh melebihi waktu yang sudah 

ditentukan, karena keterlambatan kegiatan kritis dapat mengganggu 

(memperpanjang) waktu penyelesaian seluruh proyek.  

Dengan mereduksi durasi pekerjaan yang berpengaruh pada waktu 

penyelesaian. Maka prosesnya lebih dipusatkan pada kegiatan pada jalur kritis. 


