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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah langkah-langkah atau cara-cara penelitian suatu 

masalah, kasus, gejala atau fenomena dengan jalan ilmiah untuk menghasilkan 

jawaban yang rasional. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, 

penelitian yang menggambarkan kondisi proyek tertentu dengan analisis data-data 

yang ada. Analisis data menggunakan metode analitis dan deskriptif. Analitis 

berarti data yang sudah ada diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil 

akhir yang dapat disimpulkan. Sedangkan deskriptif maksudnya adalah dengan 

memaparkan masalahmasalah yang sudah ada atau tampak. Konsep Nilai Hasil 

(Earned Value Analysis) mengkaji kecenderungan varian jadwal dan varian biaya 

pada suatu periode waktu selama proyek belangsung. Namun dalam penelitian ini 

hanya akan membahas pada varian waktu. 

 

4.2. SUBJEK PENELITIAN 

Subjek penelitian pada penelitian ini menitik beratkan pada masalah 

pengendalian kinerja biaya dan waktu pada proyek Operasi dan Pemeliharaan 

SDA Serayu Opak di Kali Gawe, Krembangan, Panjatan, Kabupaten Kulon 

Progo, yang nantinya diketahui perkiraan antara realisasi proyek yang 

sesungguhnya di lapangan dengan perencanaan proyek sebelumnya. 

 

4.3. OBJEK PENELITIAN 

Objek penelitian yang ditinjau adalah proyek pembangunan Bronjong, 

Krembangan, Panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta dengan data umum sebagai 

berikut: 

Nama proyek : Pemeliharaan Berkala Tanggul dan Tebing WS POS kali  

Gawe, Kabupaten Kulon Progo 
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Nilai kontrak : Rp 1.390.920.162,13 (Satu Milyar Tiga  Ratus  Sembilan      

Puluh  Juta  Sembilan  Ratus  Dua Puluh Ribu Rupiah) 

Alamat proyek : Krembangan, panjatan, Kulon Progo, Yogyakarta 

Tanggal Mulai : 23 Maret 2018 

Tanggal Selesai : 20 September 2018 

Kontraktor : CV. KUS 

Masa Kerja : 5 Bulan 23 hari / 180 hari kalender 

 

4.4. DATA PENELITIAN 

Metode penelitian yaitu tahapan kerja atau tata cara bagaimana suatu 

penelitian akan dilakukan dalam rangka membantu dalam proses pemecahan 

masalah. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa ketentuan yang 

disusun secara sistematis. Peneliti memastikan semua data yang dibutuhkan 

tersusun rapi untuk bisa melakukan proses pengambilan data. Untuk 

mempermudah analisis diperlukan data-data yang berkaitan langsung dengan 

proyek tersebut. 

Data-data tersebut antara lain: 

1. Data Primer 

a. Laporan mingguan/harian jumlah tenaga kerja berdasarkan laporan 

konsultan pengawas. 

b. Daftar harga bahan dan upah pekerja. 

c. Kurva S. 

d. Rekapitulasi perhitungan proyek. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang mengacu pada dokumen-dokumen penelitian sebelumnya dan 

literatur yang berhubungan dengan manajemen kontruksi pada umumnya dan 

khususnya mengenai pengendalian waktu dan biaya,serta microsoft project. Data 

sekunder berfungsi sebagai pendukung data primer. 
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4.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk 

mendapatkan data. Data dalam penelitian ini adalah time schedule, gambar 

rencana, daftar harga bahan dan upah, dan laporan mingguan/ harian, rekapitulasi 

perhitungan biaya proyek. Data tersebut diperloleh dari konsultan pengawas yang 

melakukan pengawasan pembangunan proyek tersebut. Daftar harga dan bahan 

sebagian diperoleh dari pelaksana proyek dilapangan. 

 

4.6. TAHAPAN PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan secara sistematis dan dengan urutan yang jelas dan 

teratur, sehingga akan diperoleh hasil sesuai dengan harapan. Pelaksanaan 

penelitian ini dibagi dalam beberapa tahapan yaitu: 

1. Tahapan Persiapan 

Tahap persiapan dilakukan dengan cara melakukan study literatur dengan 

membaca buku materi kuliah, jurnal, dan referensi yang berhubungan 

dengan pembuatan laporan penelitian. 

2. Tahap Penentuan Objek Penelitian 

Pada tahap ini dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Observasi lapangan dan identifikasi proyek yang akan diteliti 

b. Melakukan proses perizinan kepada pihak proyek untuk pengambilan 

data 

3. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk analisis 

dan pembuatan laporan penelitian ini, yang meliputi 

a. Rencana anggaran biaya (RAB) yang didapatkan dari proyek. 

b. Time Schedule atau Kurva S yang didapatkan dari proyek. 

c. Actual Cost atau laporan pengeluaran proyek berupa laporan 

mingguan maupun laporan bulanan.  

d. Biaya anggaran yang dilaksanakan (BCWP) yang didapat dari laporan 

prosentase penyelesaian fisik proyek saat pelaporan atau dari kurva 

realisasi proyek. 
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e. Biaya anggaran yang dijadwalkan (BCWS) yang didapatkan dari time 

schedule proyek. 

f.        Laporan mingguan atau bulanan yang berisi kemajuan proyek. 

4. Tahap analisis data dan pembahasan 

Pada tahap ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan bantuan program 

Microsoft Excel dan dilakukan pembahasan sehingga diperoleh hasil yang 

mengarah pada tujuan penelitian. Adapun langkah yang dilakukan pada 

tahap ini adalah sebagai berikut: 

a. Analisis biaya dan waktu anggaran 

Nilai BCWS perbulan dapat diperoleh berdasarkan bobot bulanan 

yang ada pada kurva S (time schedule), dengan nilai BCWP perbulan 

diperoleh berdasarkan data jadwal pelaksanaan kemajuan. Sedangkan 

nilai ACWP diperoleh dari analisis anggaran biaya pekerjaan realisasi 

dengan penambahan atau pengurangan bobot prestasi terhadap 

BCWP. 

b. Analisis varian jadwal (SV), varian biaya (CV), dan varian anggaran 

(BV) 

Analisis penyimpangan ini mengacu pada konsep nilai hasil dengan 

indikatornya, yaitu ACWP, BCWP, dan BCWS. Melakukan analisis 

variansi secara kumulatif dan mingguan. Setelah diperoleh nilai ketiga 

indikator tersebut, maka selanjutnya menghitung analisis variansi 

sesuai dengan rumus yang telah ada. 

c. Analisis kinerja proyek cost performance indeks (CPI) dan schedule 

performance indeks (SPI) 

Untuk mendapatkan nilai SPI setiap periode dilakukan dengan cara 

perbandingan antara nilai BCWP terhadap nilai BCWS, sedangkan 

untuk mendapatkan nilai CPI pada setiap periode dilakukan dengan 

cara perbandingan antara nilai BCWP terhadap nilai ACWP. Semakin 

besar perbedaannya dari angka 1 maka semakin besar penyimpangan 

dari perencanaan dasar atau anggaran. Analisis ini dilakukan secara 
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kumulatif dan bulanan yang kemudian disajikan dalam bentuk grafik 

hubungan waktu dan indeks kinerja bulanan. 

d. Analisis metode rasio kritis (critical ratio) 

Analisis ini menggunakan indeks untuk menentukan apakah proyek 

tersebut telah berjalan sesuai perencanaan atau tidak. Dengan 

indikator CPI dan SPI indeks rasio kritis didapatkan dari hasil kali CPI 

dengan SPI. Jika angka yang didapat pada proyek tersebut berkisar 

antara 1,0-1,2 maka proyek tersebut layak, namun sebaliknya jika 

kurang atau lebih maka perlu ada evaluasi pada proyek. 

e. Analisis perkiraan waktu dan biaya akhir proyek 

Analisis perkiraan waktu, biaya, dan jadwal sangat bermanfaat karena 

dapat memberikan peringatan dini mengenai hal-hal yang akan terjadi 

pada masa yang akan datang. Berdasarkan analisis sebelumnya yang 

diperoleh sampai tanggal pelaporan (nilai kumulatif), maka dapat 

ditentukan nilai perkiraan waktu dan biaya, dengan cara menghitung 

penyimpangan yang terjadi dan indeks kinerja sesuai rumus yang ada. 

Dengan indikator perbandingan sisa waktu yang tersisa dengan nilai 

SPI ditambah waktu yang telah dilalui maka didapat seberapa banyak 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Untuk 

menganalisa biaya akhir proyek digunakan indikator ETC dan ACWP. 

Dari analisis perkiraan waktu dan biaya tersebut dapat diketahui kapan 

proyek tersebut selesai dengan biaya yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek hingga penyerahan kepada pihak owner. 

5. Tahap Kesimpulan 

Pada tahap ini data yang telah dianalisis akan dievaluasi kembali, kemudian 

dibuat suatu kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. 

Untuk lebih jelasnya tahapan penelitian dapat dilihat pada diagram alir 

penelitian ditampilkan pada Gambar 4.2 berikut ini 
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Mulai

Persiapan Penelitian dan Studi Literatur :

  a. Karya ilmiah, jurnal, penelitian terdahulu

  b. Buku penuntun manajemen proyek konstruksi

  c. Buku-buku materi perkuliahan

Penentuan Objek Penelitian

  a. Observasi lapangan

  b. Identifikasi proyek yang akan diteliti

  c. Melakukan perizinan dengna pihak proyek untuk penelitian

Persiapan Peralatan Penelitian :

  1. Peralatan tulis

  2. Alat penghitung (kalkulator)

  3. Kamera

  4. Seperangkat alat komputer

Pengumpulan Data

Data Penelitian

 Time Schedule/kurva S Rencana

      Proyek (BCWS)

 Time Schedule/Kurva S Progres

      Pelaksanaan Proyek (BCWP)

 Jurnal/Laporan Pengeluaran

      Keuangan Proyek (ACWP)

 Rencana Anggaran Biaya (RAB)

      Proyek

A
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Data Terkumpul

Analisa dengan mengguanakn Ms.Excel

Analisa Kinerja Biaya (CPI)

CPI = BCWP/ACWP

Analisa Kinerja Jadwal (SPI)

SPI = BCWP/BCWS

Didapat Hasil Berupa :

  a.  Analisa Varian Biaya (CV) dan Varian Jadwal (SV)

  b.  Analisa Kinerja jadwal (SPI) dan Kinerja Biaya (CPI)

  c.  Analisa Perkiraan Waktu dan Biaya Penyelesaian Akhir  Proyek

A

Analisa Varian Biaya (CV)

CV = BCWP – ACWP

Analisa Varian Jadwal (SV)

SV = BCWP – BCWS

Simpulan dan Saran

Selesai
 

Gambar 4.2 Flowchart penelitian 

 

 

 

 

 

 


