
BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Pelaksanaan Penelitian

Obyek penelitian ini adalah proyek perkerasan jalan Jogja -

Prambanan yang menggunakan lapisan AC1 Base Course sebagai bagian

dari lapisan perkerasan jalan. Data-data yang kami butuhkan dalam

penelitian ini kami dapatkan dan PT. Perwita Karya selaku perusahaan

AMP dan suplier material proyek jalan tersebut dan untuk data mengenai

sieve analisis material kami peroleh dari laboratonum PT. Perwita Karya

4.2. Kerangka Pemecahan Masalah

Tahap-tahap yang akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah

dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Pendahuluan

Tahap dilakukannya studi pustaka dan observasi awal yang

merupakan pengenalan proyek yang menjadi obyek dalam penelitian

ini terutama yang berkaitan dengan masalah persediaan agregat.

b. Rumusan Masalah

Tahapandi manapenelitian yang lebih spesifik mulai dilakukan.
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c Pengumpulan Data dan Identifikasi Data

Data-data yang diperlukan adalah data-data mengenai fraksi

agregat, data Job Mix Formula yang digunakan pada proyek, dan data-

data mengenai quarry yang dijadikan sumber material. Berdasar

jemsnya, data yang diperlukan berupa data kuantitatif. Berdasarkan

sumbernya, diperlukan duajenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data yang diperoleh dan PT. Perwita Karya. Metode yang

digunakan untuk memperoleh data ini adalah :

a. Observasi

Mendapatkan data dengan cara mengadakan pengamatan

dan mencatat semua kegiatan operasional yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Memperoleh data berupa catatan atas jawaban-jawaban dari

beberapa pertanyaan peneliti.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dan literatur-literatur, majalah, bahan

kuhah, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti.
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d. Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini dilakukan setelah pengumpulan data, dengan langkah-

langkah sebagai benkut:

1. Menterjemahkan persoalan ke dalam kalimat matematis

Persoalan dalam penelitian im tersusun dalam beberapa variabei

penting, yaitu Fraksi agregat, JMF dan Biaya Pengadaan Agregat.

2. Diselesaikan dengan Metode Simpleks pada software QS 3 untuk

mendapatkan solusi yang diinginkan dengan etisien dan cepat.

3. Didapat hasil yang bisa dijadikan indikasi quarry mana yang

paling optimal untuk digunakan sebagai sumber material.

e. Kesimpuian

Membuat kesimpuian mengenai optimasi pengadaan material

agregat untuk proyek perkerasan jalan AC Base Course dengan

menentukan satu quariy unggulan sehingga diperoleh keuntungan

yang maksimai untuk perusahaanAMI'.

4.3. Diagram Alur Penelitian

Diagram alur kerangka pemecahan masalah Optimasi Agregat Pada

ACBase C'ourse adalah sebagai berikut;



Diagram .1.

Diagram Alur Penelitian

J_
Studi Pendahuluan

Permasalahan tentang pemilihan quarry
sebagai sumber daya material yang

optimal

y

Mengambil contoh satu proyek sebagai sebuah kasus

I
Menetapkan tujuan penelitian
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Diagram .2.

Diagram Alur Analisis Data

Fraksi agregat yang
disyaratkan pada proyek

(IMF)

Menentukan beberapa quariy dengan traksi
agregat yang mendekati JMF yang

memungkinkan quarry tersebut menjadi sumber
daya yang optimal

Quarry Kali Progo
Quarry Tinalah

Quarry Celereng
Quarry Merapi

Quarry Gununa Kidul

Memilih satu quarry yang optimal sebagai sumber daya

material proyek dengan metode simpleks

Selesai
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Diagram .3.

Diagram Alur Pemilihan Quarry Optimum

Mulai

I
Formulai masalah secara

matematis dengan metode

simpleks

Fungsi tujuan

Fungsi kendala

Tidak
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