
BABIV
 

METODOLOGI PENELITIAN
 

4.1. Vmum 

Metode penelitian yang dimaksud dalam Tugas Akhir ini adalah analisis 

dengan menggunakan hitungan Reneana Anggaran Pelaksanaan (RAP) dari 

gambar kerja dan didukung oleh pengamatan pada pelaksanaan pekeIjaan pelat 

lantai yang dilaksanakan seeara ekspos dan tidak ekspos. 

Pengamatan yang dilakukan adalah pada bekisting balok dan plat lantai 

yang digunakan dalam proyek konstruksi. 

Plat lantai yang diamati adalah plat lantai yang umum ada pada proyek 

konstruksi yang mempunyai ketebalan 12 em, dan diamati dalam satuan volume 

(m3
) atau per satuan luasan (m2

) yang ditinjau, yang dapat mewakili luasan total 

dati proyek yang diamati. 

4.2. Studi Pustaka 

Menekuni pustaka untuk mendapatkan gambaran umum permasalahan 

yang terkait dengan reneana tema tugas akhir meliputi buku-buku referensi teknik 

sipil, khususnya manajemen konstruksi. 
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4.3. Rumusan Masalah dan Tujuao PeoeJitian 

Setelah mendapatkan gambaran persoalan-persoalan yang menarik dari 

studi pustaka maka dipilih satu tema yang akan dijadikan kajian dalam tugas 

akhir. Ditetapkan apa saja persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan 

jawaban dari rumusan masalah sekaligus dijadikan sebagai tujuan penelitian. 

4.4. Studi Literatur 

Lebih fokus daripada tahapan studi pustaka, yaitu menekuni pustaka yang 

terkait dengan tema tugas akhir, lebih spesifik lagi pada referensi mengenai 

rencana anggaran pelaksanaan proyek. 

Literatur yang digunakan adalah sumber-sumber yang digunakan sebagai 

pedoman, yang digunakan sebagai titik acuan pembanding terhadap data-data 

yang diperoleh di proyek. 

4.5.Penetapan Proyek yang Diambil Dataoya 

Obyek penelitian studi kasus penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

Proyek pembangunan Gedung Kuliah Terpadu Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta dan Pembangunan Ruko Perwita Regency Yogyakarta. 

4.6.Metode Pengumpulan Data 

4.6.1. Metode Wawancara 

Metode wawancara dalam penulisan Tugas Akhir ini, adalah bagian dari 

metode pengumpulan data, sebagai pelengkap dari hasil pengamatan-pada proyek 
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yang ditinjau. Hasil wawancara mehputi produktivitas pekerja pada pelaksanaan 

pekerjaan plat lantai, lamanya pelaksanaan plat lantai, banyaknya bahan / material 

yang dibutuhkan, dan hal-hal sebagai data pelengkap dari pengamatan pada 

proyek yang ditinjau. 

4.6.2. Metode Observasi 

Observasi yang dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2003, 

yang diamati adalah mengenai pekeJjaan plat lantai dan produktivitas pekelja 

yang terlaksana pada obyek proyek yang ditinjau. Data-data yang dikumpulkan 

meliputi: 

1. Material 

2. Durasi 

3. Harga material dan tenaga keIja 

4.7. Analisis dan Pembahasan 

Data-data yang telah terkumpul dari proyek yang telah ditentukan dianalisis 

dengan menggunakan hitungan Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP). Harga 

material pekerjaan dikalikan dengan jumlah material yang digunakan ditambah 

upah pekeJjaan yang dilakukan kemudian dibagi dengan volume pekeJjaan 

sehingga didapatkan harga satuan per volume pekerjaan. 
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4.8. Kesim pulan 

Dibandingkan antara biaya-biaya dan durasi yang telah diketahui dari hasil 

analisis sehingga dapat diketahui mana yang lebih efisien antara satn metode dengan 

metode yang lainnya. 

4.9. Bagan Alir 

Rumusan Masalah 
Dan Tujuan penelitian 

Penetapan Proyek
 
Yang Diambil Datanya
 

Analisis dan Pembahasan 

- Material 
- Harga material 

dan tenaga kerja 
- Durasi 

Gambar 4.1 Bagan Alir Pelaksanaan Tugas Akhir 
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