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METODE PENELITIAN
 

Metode Penelitian adalah langkah-Iangkah dan rencana dari proses 

berpikir dan memecahkan masalah mulai dari penefitian pendahuluan, penemuan 

masalah, pengamatan, pengumpulan data, baik dari referensi tertulis maupun 

observasi langsung di lapangan. Melakukan pengolahan dan interpretasi data 

sampai penarikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti. 

4.1	 Sumber Data 

Sumber utama penelitian yang digunakan adalah : 

I.	 Data primer : data yang diperoleh dari CY. REKANESA KARYA 

MANDIRI. Data yang diambil adalah shop drawing, surat perjanjian kerja, 

nilailbiaya estimasi pekerjaan. 

2.	 Data sekunder : data yang diperoleh referensi tertentu atau Iiteratur-literatur 

yang berkaitan dengan alat berat. 

4.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini dipcroleh 

dcngan bcrbagai cara antara lain: 

42
 

-~
 



r--- '---l 

43
 

4.2.1 Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan adalah metode untuk mendapatkan infonnasi dan 

data mengenai teori-teori yang berkaitan dengan pokok pennasalahan yang 

diperoleh dari literature-Iiteratur, bahan kuliah, majalah konstruksi, media 

internet, dan media cetak lainnya. Studi kepustakaan digunakan untuk 

mendapatkan gambaran mengenai teori yang dapat dipakai dalam penelitiann 

sehingga hasil yang didapatkan bersifat ilmiah. 

.! 
4.2.2 Penelitian Lapangan 

Pengumpulan data dilakukan secara langsung pada lokasi pengamatan 

setelah terlebih dahulu mengetahui kondisi proyek dimana penelitian akan 

dilakukan. Pada studi lapangan ini teknik-teknik pengambilan data yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

a.	 Wawancara 

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. 

b.	 Observasilangsung 

Yaitu dengan mengadakan pengamatan sccara langsung tcrhadap kegiatan

kegiatan yang terdapat di lapangan. 

4.3 Mctodc Pcngolahan Data 

Pada tahap ini yaitu mclakukan pcngolahan tcrhadap data-data yang tclah 

dikumpulkan. Analisis yang digunakan pada pcnclitian ini, yaitu anal isis 
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mengenai topik yang menyangkut tentang optimalisasi alat berat pada pekerjaan 

sipil di bidang drainasi, dengan menggunakan program excel sebagai alat bantu 

dalam pengolahan data. Dari pengolahan data dalam penelitian ini diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas, efisiensi waktu dan biaya. 

4.4	 Bagan Alir Penelitian 

Bagan alir penelitian ini pada gambar : 
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