
BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah proyek pembangunan gedung Guest House

PPPG Kesenian Yogyakarta. Obyek penelitian adalah merupakan analisis

perancangan ulang pemilihan jenis kayu pada pembangunan gedung Guest House

PPPG Kesenian Yogyakarta dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan dan

kualitas (kekuatan) yang didapat.

4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan yaitu pada bulan Januari 2004

sampai dengan bulan Februari 2004.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data tentang karakteristik atau atribut jenis pekerjaan kayu pada

Pembangunan Gedung Guest House PPPG Kesenian Yogyakarta

2. Data tentang karakteristik kelas kayu yang'ada di Indonesia berkaitan

dengan harga dan kekuatan.

3. Data tentang jenis kayu yang ada di pasaran termasuk harga dan kekuatan.

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui 2 tahapan, dimana untuk setiap

tahapan dilakukan dengan metode yang berbeda. Pengumpulan data meliputi :
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1. Pengumpulan data untuk Proses Hirarki Analisis, menentukan atribut, sub

atribut

2. Pengumpulan data untuk memecahkan masalah (alternatif solusi) dari

beberapa sumber data yang ada.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1). Data primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

2). Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai dokumen atau

catatan yang ada yang diperlukan dari penelitian ini.

4.4 Tinjauan Lapangan

Tinjauan lapangan dimaksudkan untuk mengetahui penyebab terjadinya

masalah yang dihadapi oieh pihak perencana, penyebab dan solusi yang diambil.

Tinjauan lapangandilakukan dengan mengadakan observasi di lokasi.

4.5 Metode Analisis

Analisis dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Memisahkan beberapa indikator yang ada kedalam indikator kualitas dan

biaya/profit. Indikator pertama adalah berhubungan dengan kualitas kayu

yang terdiri dari kekuatan. Indikator kedua adalah berkaitan dengan biaya

yangdikeluarkan diukur dari harga yang ada.
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2. Menghitung prioritas pemilihan material dengan dengan Metode Proses

Hirarki Analisis berdasarkan indikator kualitas.

3. Hasil analisis pada langkah (2) didapat hasil urutan dan skala prioritas

kayu berdasarkan indikator kualitas. Hasil ini akan berkebalikan dengan

perbandingan prioritas dari indikator harga. Semakin tinggi kualitas maka

akan semakin tinggi harga.

4. Untuk menentukan prioritas pemilihan berdasarkan jenis pekerjaan yang

ada ditentukan prioritas minimum yang boleh digunakan dan tingkat

kebutuhan. Misal : Pada pekerjaan kuda-kuda dari urutan yang ada

minimal adalah kayu kelas IV, maka kualitas kayu V dihilangkan (tidak

dimasukkan dalam perhitungan lebih lanjut).

5. Analisis terakhir adalah melakukan perbandingan dengan metode Proses

Hirarki Analisis antara kualitas dan harga. Hal ini akan didapat prioritas

optimum jenis kayu berdasarkan kualitas dan harga pada jenis pekerjaan

yang ada.


