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B'ABIV 

METODE PENELITIAN 

Metode peneJitian merupakan suam aturaIl atall filta - ca.r~ pe~~_~~aan 

penelitian dalam rangka mencari jawahan atas penna"alahan penelitian yang, 

diajukan atau diuraikan menurut tahapan yang sistematis, agar bisa menjadi acuan 

atau masulan ba~ dunia Konstruksi 

4.1 Data yang. dipertukan
. . ...... -- _. 

Data-data yang. dipcrlukan daIam pcnelitian; 

J.	 Jumfah kebutuban materiaf (semen &, Vasir}. 

2.	 Volume kebutuhan material (~men & pasir). 

3.	 Time Schedule. dan 

4.	 Gambar struktut'. 

4.3' P'eng,umvufan Data 

L	 Data Primer 

Data primer adafah data pokok yang diverofeh mefafui vengamafaI1 

langsun& dari pro):'ek., Data ini berupa fYlIDbar struktur dan arsitektur" Time 

schedule (Bar chart dan kurva S) serta rencana anggaran pelaksanaan 

(RAP). 
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Quantity), POQ (Periode Order Quantity), dan MRP (Material 

Requirment Planning) yang biasanya berupa teori atau cam 

mengendalikan material. 

4.3 Metode Pengolaban Data 

Sebelnm dilakukan pengolahan data dengan cam perhitungan manual 

terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1.	 Studi pustaka dari berbagai buku literature yang berhubungan dengan 

topik penelitian. 

2.	 Merangkum teori yang saling berhubungan antara manaJemen 

konstruksi dan hal-hal yang terkait. 

3.	 Mengumpulkan data dan penjelasan yang didapat dari pelaksanaan 

proyek dilapangan. 

4.4 Proses Penelitian 

Penelitian yang dilakukan mempakan penelitian study kasus tentang 

perbandingan antara metode EOQ, POQ dan MRP terhadap pengendaliaaIl: 

material (semen dan pasir) pada proyek gedung Direktorat Jenderal pajak, 

proyek gedung lAIN, dan proyek gedung Yogyakarta international hospital. 

Proses penelitian ini sesuai dengan bagan alir dibawah ini. 

28 



., -- --'--'-'-'--._."~.,--.-.'..-

4.5 Bagan atir jalannya penetitian 

--
- Mulai 

i 
InventorY' status 

, 

Identifikasi dan 
pernmuS8D masa)ab ( Data teknis 1 

MetodeEOQ, 
POQ~danMRP 

Data Teknis 
nOM 

-

,1. 

Pembahasan I 
Pengolahan Data 1..-

Kesimpulan 

- -

Gambar 1.2. Bagan alir jalannya penelitian 
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Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan : 

1) MengidetifIkasi dan merumuskan masalah yang akan menjadi bahan 

penelitian berupa kasus-kasus yang teIjadi pada proyek gedung 

Direktorat Jenderal Pajak, proyek gedung lAIN, dan proyek Jogjakarta 

International Hospital, dalam hal ini difokuskan pada pengendalian 

material (semen dan pasir) 

2) Pengendalian material pada proyek gedung Direktorat Jenderal Pajak, 

proyek gedung lAIN, dan proyek Jogjakarta International Hospital 

akan menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantiy), POQ 

(Period Order Quantity), dan MRP (Material Requirdment Planning) 

3)	 Mengumpulkan data-data teknis pada proyek pada proyek gedung 

Direktorat Jenderal Pajak, proyek gedung lAIN, dan proyek Jogjakarta 

International Hospital yang akan digunakan dalam menganalisis 

perhitungan. serta pengumpulan data-data born (bill ofmaterial) yang 

berisi tentang laporan keterangan mengenai semua jcnis bahan 

material (pasir dan semen) yang dibutuhkan dalam pekerjaan. 

4) Mengumpulkan data invetory status yang berupa stock material (safety 

stock), pengiriman material (lead time), dan jumlah pemesanan 

material (order quantity). 

5)	 Mengolah data yang telah dikumpulkan kedalam metode EOQ, POQ, 

dan MRP yang berupa data volume pengeIjaan, durasi pekeIjaan yang 

berhubungan dengan time schedule serta data-data tentang semua 
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lcebutuhan material (pasir dan semen) pada proyek Kantor Direlctorat 

Jenderal Pajak, Gedung IAIN, dan Jogjakarta International Hospital 

6)	 Menganalisis kebutuhan semen dan pasir, apakah dengan metode 

EOQ (Economic Order Quantiy), POQ (Period Order Quantity), dan 

MRP (Material Requirdment Planning) ini dapat menanggulangi 

masalah-masalah dalam penyediaan material serta apakah metode ini 

bisa diterapkan dalam proyek Direktorat Jenderal Pajak, Gedung lAIN, . 

dan Jogjakarta International Hospital. 

7)	 Menentukan metode mana yang paling cocok digunakan untuk: ketiga 

proyek diatas. 
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