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BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Flowchart Penelitian 

 Metodologi penelitian ini akan di tampilkan pada flowchart berikut ini : 
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Membuat gambar jaringan dari pekerjaan struktur 

Mencari lintasan kritis 

Melakukan percepatan pada pekerjaan struktur 

Melakukan analisa biaya terhadap pekerjaan struktur yang dipercepat 
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Gambar 3.1 Flowchart penelitian 
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 Untuk dapat menyelesaikan penelitian ini perlu dilakukan pengumpulan 
data, agar dapat menyelesaikan masalah yang ada dan didapatkan hasil yang 
sesuai dengan apa yang di inginkan.  
  Serta dalam tata cara dalam penelitian ini disusun dengan langkah-
langkah sebagai berikut ini : 

a. Mengidentfikasi permasalahan yag ada, yaitu terjadi keterlambatan proyek 
pada pekerjaan struktur sehingga dapat menimbulkan penambahan biaya 
(anggaran) yang bisa membuat kerugian pada proyek. 

b. Merumuskan permasalahan yaitu dengan membuat jaringan kerja yang bisa 
mengelola waktu dan biaya yang ada pada proyek secara optimal. 

c. Untuk bisa menuntaskan permasalahan yang sudah dirumuskan, perlu 
adanya teori dasar yang benar serta tepat melalui literature yang ada. 

d. Mengumpulkan data berupa jadwal pelaksanaan dan rencana anggaran 
biaya untuk proyek selama masa pelaksanaan.  

e. Mengolah semua data yang sudah diperoleh menggunakan metode CPM. 

3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian  

 Objek penelitian ini ialah pada proyek Apartemen Klaska Residence 
yang berlokasi di Jl. Jagir Wonokromo no.100 Surabaya. PT Duta Pertiwi 
member of Sinar Mas Land selaku pemilik proyek ini, dengan adanya dukungan 
dari Konsultan arsitektur PT.Arimas Asri, Konsultan struktur PT.Stadin dan 
untuk konsultan M.E.P PT.Pasada dan PT.Estimatika sebagai Quantity 
Surveyor Kontraktor PT. Mitra Langgeng Jaya Konstruksi selaku kontraktor 
pelaksana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Lokasi Objek Penelitian  
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 Proyek apartemen Klaska Residence ini memiliki tinggi bangunan 
kurang lebih 144 m dimana pada apartemen ini terdiri dari 1 basement,1 lantai 
podium (ground floor) 5 lantai parkir 36 lantai tower dan 1 lantai atap. 

3.3 Pengumpulan Data 

  Untuk pengumpulan data diperlukan buat data agar penelitian ini bisa 
diselesaikan dengan baik dan benar, yaitu data primer dan data sekunder. 

3.3.1 Data Primer 
  Data primer ialah data yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung 
dilapangan secara informal yaitu : 
 

a. Pengamatan langsung 
  Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang property yaitu PT Mitra Langgeng Jaya Konstruksi pada salah satu 
proyeknya yang sedang dikerjakan yaitu Apartemen Klaska Residence yang 
berada di Jln Jagir no.100 Wonokromo, Surabaya. Pengamatan ini bertujuan 
untuk melihat secara langsung tahapan pekerjaan yang ada. Sehingga data 
yang dihasilkan berupa uratan pelaksanan pekerjaan yang dilakukan 
diproyek tersebut. 

 
b. Wawancara 

  Wawancara langsung dilakukan untuk medapatkan data yang 
diperlukan. Wawancara dilakukan kepada karyawan PT Mitra Langeng Jaya 
Konstruksi yang terlibat pada pelaksanaan proyek pembangunan apartemen 
Klaska Residence. Staff yang terlibat pada wawancara ini ialah staf yang 
mengetahui kegiatan pelaksaan proyek secara langsung mulai dari kegiatan 
penjadwalan , pelaksanaan , pengontrolan dan kegiatan revisi pada jadwal 
(rescheduling) proyek Klaska Residence. 
 

3.3.2 Data Sekunder  
 Data sekunder ialah data yang didapatkan peneliti dari sumber lain yang 
berkaitan dengan obyek yang sedang diteliti. 
a. Studi Pustaka 
 Studi pustaka adalah konsep dimana teori tentang manajemen proyek, 
yang telah didapatkan dari beberapa sumber dan referensi yang ada. Dimana 
pengumpulan teori dari berbagai sumber dan referensi tersebut masih berkaitan 
dengan bagaimana pelaksanaan dan proses suatu proyek dalam manajemen 
waktu yang baik dan benar supaya tidak terjadi keterlambatan suatu pekerjaan 
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yang ada di poyek tersebut.  Studi pustaka bertujuan agar bisa mengetahui dasar 
teori yang menunjang penelitian. 

3.4 Pengelolaan Data 

3.4.1 Durasi Pekerjaan Struktur  
 Pengertian durasi pekerjaan adalah total waktu yang diperlukan dalam 
menyelesaikan suatu kegiatan yang ada diproyek dengan sumber daya manusia 
yang telah ditentukan terlebih dahulu. Biasanya pada schedule atau kurva S 
yang ada diproyek menampilkan semua pekerjaan yang ada seperti kegiatan 
struktur,arsitek dan MEP pada satu master schedule. Pada pembahasan yang 
diambil pada skripsi ini hanyalah pekerjaan struktur saja, maka dari itu akan 
dibuatkan schedule pekerjaan struktur secara terpisah dengan detail setiap item 
pekerjaan struktur. Untuk memperoleh durasi pekerjaan pada proyek maka bisa 
dihitung menggunakan rumus sebagai berikut ini :  
 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
     

    
 ........................ (3.1) 

 
 Sedangkan rumus yang digunakan untuk mencari total sumber daya 
manusia untuk suatu pekerjaan yang ada pada proyek konstruksi adalah sebagai 
berikut : 
 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐷𝑀 =  
      

  
 ........... (3.2) 

 
3.4.2 Biaya Normal Pekerjaan Struktur 

 Melakukan analisa biaya pada pekerjaan struktur agar bisa mengetahui 
pengeluaran biaya pada setiap detail pekerjaan struktur yang ada pada proyek 
tersebut. Data rencana anggara biaya (RAB) yang didapatkan dari proyek 
Apartemen Klaska Residence ini akan dikelola kembali untuk mengetahui 
harga pada setiap pekerjaan struktur, dan juga seluruh biaya yang diperlukan 
untuk pekerjaan struktur pada proyek ini. 
 

3.4.3 Menentukan Gambar Jaringan Kerja (Network) 
 Sesuai dengan rumusan masalah pada peneltian ini ialah membuat 
gambar jaringan kerja dari proyek Apartemen Klaska Residence. Jaringan kerja 
(network) adalah suatu kegiatan proyek yang terdiri dari komponen – 
komponen pekerjaan yang saling tehubung satu dengan yang lain yang 
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ditampilkan dalam bentuk diagram network. Berikut adalah urutan dan proses 
dalam penyusunan jaringan kerja (network). 
a. Mengidentifikasi lingkup pekerjaan proyek dan menguraikan atau 

memecahnya menjadi kegiatan – kegiatan atau kelompok kegiatan yang 
masih menjadi dalam komponen pada pekerjaan proyek. 

b. Dari hasil mengidentifikasi lingkup pekerjaan proyek selanjutnya adalah 
menyusun kembali pekerjaan yang telah diuraikan menjadi urutan yang 
sesuai dengan logika ketergantungan. 

c. Memberikan perkiraan kurun waktu tertentu pada masing-masing pekerjaan 
yang telah diuraikan dari penguraian lingkup pekerjaan proyek. 

d. Mengidentifikasi jalur kritis (critical path method) dan float atau time slack  
 

Untuk visualisai jaringan kerja dilakukan memasukan data yang telah 
dikelola urutan nya sudah sesuai dengan pekerjaan struktur kedalam software 
Microsoft project. Berikut adalah langkah-langkah tahapan dalam 
menggunakan Microsoft project : 
a. Buka software Microsoft project 
b. Setalah muncul main interface dari Microsoft project , atur setting project 

untuk mengatur tanggal mulai proyek tersebut. 
c. Selanjutnya atur kalender kerja pada menu option. 
d. Masukan jenis pekerjaan pada task name dengan urutan pekerjaan yang 

telah diatur sesuai dengan pekerjaan yang ada proyek. Misal pada basemant 
terdapat pekerjaan galian, urugan pasir,dan pembesian raft dll 

e. Setelah itu isi kolom duration/durasi pada setiap pekerjaan, tanggal mulai 
pekerjaan pada kolom start dan akhir/selesai pekerjaan pada kolom finish. 

f. Setelah selesai mengisi pada kolom duration, selanjutnya isi kolom 
prodocesor (kegiatan yang saling berkaitan dengan kegiatan sebelumnya 
atau kegiatan pendahulu) 

g. Setelah mengisi semua kolom yang ada pada main interface, menentukan 
gambar jaringan kerja dengan mengubah gant chart menjadi network 
diagram.  

h. Menampilkan lintasan kritis dengan cara klik report pada ribbon bar. 
 

3.4.4 Menentukan Lintasan Kritis pada pekerjaan struktur 
 Agar bisa menentukan waktu penyelesaian suatu proyek, maka perlu 
diidentifikasi jalur kritis (critical path). Lintasan kritis (critical path) adalah 
suatu kegiatan yang aktifitas pekerjaannya saling berhubungan dari awal 
sampai dengan akhir. Untuk dapat menyelesaikan proyek semua jalur atau 
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lintasan harus dilewati. Maka dari itu harus ditentukan waktu yang dilewati 
pada berbagai jalur yang ada. Lintasan terpanjang yang dilewati menentukan 
waktu untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jika pekerja pada lintasan 
terpanjang tersebut mengalami penundaan maka semua kegiatan pada proyek 
tersebut akan mengalami keterlambatan. Pekerjaan atau aktivitas yang ada pada 
lintasan terpanjang itu disebut dengan lintasan kritis.  
 Lintasan kritis dapat ditentukan dengan menggunakan software 
microsoft project, yang langkah – langkah sudah dijelaskan pada sub bab 
sebelumnya. 
 

3.4.5 Percepatan Waktu (Crashing) 
 Permasalahan yang terjadi pada proyek apartemen Klaska Residence ini 
ialah dimana adanya perbedaan umur proyek pada pelaksanaan poyek dan 
rencana proyek yang telah disepakati bersama. Untuk bisa mengembalikan 
tingkat kemajuan pada proyek maka perlunya dilakukan percepatan durasi, 
meskipun nantinya akan terjadi penambahan biaya pada proyek. Untuk 
mempercepat durasi dilakukan dengan cara crashing. Kegiatan crashing 
difokuskan pada lintasan kritis. 
 Untuk mendapatkan percepatan waktu yang paling optimal maka 
percepatan dilakukan pada aktivitas yang berada pada lintasan kritis, sehingga 
dapat mengurangi waktu total proyek. Untuk memperpendek waktu 
pelaksanaan proyek dalam analisis crashing digunakan asumsi yang sesuai 
dengan kontraktor sebagai berikut :  
b. total sumber daya yang ada pada proyek tidak menjadi kendala, jadi untuk 

memperpedek waktu alternative yang digunakan tidak dibatasi dengan 
tersedianya jumlah sumber daya. 

c. Jika yang di inginkan mempercepat durasi waktu, maka sumber daya akan 
bertambah. Maksud sumber daya bertambah adalah penambahan pada 
tenaga kerja,material peralatan yang dinyatakan dalam sejumlah dana yang 
mengakibatkan penambahan biaya. 

d. Pada penelitian ini alternative yang digunakan untuk mempercepat waktu 
ialah penambahan jam kerja (lembur). 

 Melakukan percepatan waktu ini bisa mengakibatkan penambahan biaya 
sesuai dengan percepatan waktu yang dilakukan. Setelah didapatkan lintasan 
kritis maka langkah selanjutnya ialah melakukan percepatan waktu berikut 
langkah-langkahnya : 
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a. Menentukan waktu percepatan dan menghitung penambahan biaya pada 
setiap kegiatan yang dilakukan percepatan waktu. 

b. Percepatan waktu diutamakan pada kegiatan yang berada pada lintasan kritis 
yang mempunyai cost slope terendah, jika percepatan waktu dilakukan pada 
kegiatan yang tidak berada pada lintasan kritis maka waktu total proyek 
tidak akan mengalami pengurangan. 

c. Setelah didapatkan waktu percepatan yang optimal maka buat jaringan kerja 
nya kembali. 

d. Ulangi pada langkah kedua, dan berhenti melakukan percepatan waktu jika 
muncul lintasan kritis baru. Jika didapatkan lintasan kritis lebih dari satu, 
maka lakukan percepatan waktu secara serentak. Pada tahap ini usahakan 
untuk tidak ada penambahan lintasan kritis lagi jika dilakukan perceptan 
pada salah satu kegiatan. 

e. Berhenti melakukan percepatan waktu jika pada lintasan kritis sudah tidak 
bisa lagi ditekan waktunya. 
 
 

3.4.6 Biaya Percepatan 
 Percepatan waktu telah didapatkan maka selanjutnya ialah perhitungan 
biaya pada percepatan waktu yang dilakukan. Kegiatan ini dilakukan agar 
bisa mengetahui total biaya yang dikeluarkan atau penambahan biaya yang 
ada akibat dari percepatan waktu atau mengurangi durasi proyek. 

 Cara melakukan perhitungan biaya percepatan waktu ialah sebagai berikut 
(Rani 2016) : 

1. Mengetahui bobot pekerjaan yang dicari : 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
 

2. Durasi waktu percepatan 
3. Mengetahui nilai volume pekerjaan perhari  

                     
 

    
 

 
4. Mengetahui volume pekerjaan perhari yang telah dipercepat 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖
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5. Menghitung tambahan waktu lembur  

 

       
 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛  𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝑥 8 𝑗𝑎𝑚 

Note :  
8 jam ialah durasi perkerjaan yang ada pada proyek dalam sehari 
 

 
6. Biaya upah lembur mandor,kepala tukang, tukang, dan pekerja 

 
 Jumlah pekerja x Tambahan waktu lembur x Biaya perjam   
  
Setelah didapat biaya lemburnya perjam maka langkah selanjutnya 
dikalikan dengan durasi waktu yang telah dipercepat. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


