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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Gambar 3.1 Layout dari rencana pengembangan bandara radin inten II 

 

3.1 Objek Penelitian 

   Dalam pengerjaan skripsi ini, yang diangkat sebagai bahan sekripsi 

berupa rencana anggaran biaya dan perencanaan penjadwalan perpanjangan 

dan perkerasan pada RUNWAY serta pelebaran APRON pada Bandara Radin 

Inten II Provinsi Lampung. 

. 

3.2 Lokasi Penelitian 

   Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah pengembangan dari 

bandar udara Raden Inten II di Provinsi Lampung. 

3.3 Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakuan sejak 2 mei – 24 mei 2017. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Pengambilan data yang sudah ada 

 Pengumpulan data – data primer yang sudah ada dari hasil 

penelitian sebelumnya dan peraturan menteri pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat : 

a. Gambar – gambar perencanaan perpanjangan dan perkerasan 

Runway serta perlebaran dan perpanjangan Apron 

b. Hasil bahan material untuk pekerjaan pada perencanaan 

perpanjangan dan perkerasan Runway serta perlebaran dan 

perpanjangan Apron 

c. Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) oleh menteri 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam peraturan 

nomor : 28/PRT/M/2016 bidang bina marga. 

3.4.2. Studi literatur 

 Skripsi ini diangkat berdasarkan publikasi hasil penelitian 

para pakar di dunia teknik sipil yang relevan dengan skripsi ini, 

peraturan – peraturan yang berlaku, dan buku – buku pelajaran 

terutama yang berhubungan dengan tema dari skripsi ini. 

 

3.5 Analisa Data 

  Analisa data untuk untuk merencanakan estimasi biaya dan 

penjadwalan menggunaka beberapa tahapan, yaitu : 

3.5.1. Analisa gambar rencana: 

Menganalisa gambar untuk mengetahui rencana pekerjaan 

yang akan dilakunan. 

3.5.2. Pengumpulan data – data teknis dan lapangan: 

Pengumpulan data bertujuan untuk mengetahui atau 

merencanakan langkah – langkah yang akan dikerjakan. 
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3.5.3. Estimasi pendahuluan: 

Estimasi pendahuluan adalah proses untuk memperkirakan 

ketersediaan sumber daya yang akan digunakan dalam 

melaksanakan pekerjaan kostruksi. 

3.5.4. Mengelompokan data kedalam daftar urutan pekerjaan: 

Pengelompokan data yang akan dikerjakan dengan 

menyusun alur rencana pengerjaan konstruksi. 

3.5.5. Menghitung volume pekerjaan: 

Menghitung volume pekerjaan yang akan dilakukan sebagai 

dasar pengerjaan proyek konstruksi nantinya, serta akan digunakan 

untuk menentukan sumber daya yang akan digunakan. 

3.5.6. Mengelompokan daftar harga perprogresi: 

Mengelompokkan pekerjaan berdasarkan alur rencana mulai 

dari awal pekerjaan proyek hingga akhir pekerjaan. 

3.5.7. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB): 

Merencanakan anggaran biaya pekerjaan berdasarkan 

volume pekerjaan, tenaga kerja, alat dan peralatan dengan 

memperkirakan waktu yang dibutuhkan. Ini dapat di kerjakan 

menggunakan metode Barchart. 

3.5.8. Menghitung produktifitas tenaga dan peralatan. 

Excavator 

Excavator/backhoe termasuk alat penggali hidraulis 

memiliki backet yang dipasang di depannya, yang dimaksud dengan 

alat penggali hidraulis adalah alat yang bekerja karena adanya 

tekanan hidraulis pada mesin di dalam pengoprasiannya. 

Dengan demikian dikatakan bahwa backhoe menggali material yang 

berada di bawah permukaan tempat alat tersebut berada. Pada 

perhitungan dalam mencari Produktivitas backhoe dipakai : 

Produktivitas (Q)=   
q x 60 x E  

CM
 m³/jam 
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Dimana : 

Q = Produksi per siklus (m³) 

q = KB x BF 

KB = Kapasitas Bucket 

BF = Bucket Factor 

E = Faktor effisiensi kerja 

Cm = Waktu siklus (menit) 

 = waktu gali + (waktu putar x2) + 

waktu buang 

Dump Truck 

Alat pengangkut atau lebih sering disebut dump truck 

mempunyai fungsi untuk mengangkut material seperti tanah, pasir, 

batuan untuk proyek konstruksi. Kapasitas bak penampung truck 

terdiri dari struck capacity (kapasitas peres) dan heaped capacity 

(kapasitas menunjang). Struck campacity adalah kapasitas alat yang 

muatannya mencapai ketinggian dari bak penampung. 

 Produktivitas dump truck per jam dapat di hitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Produktifitas Q = 
𝑞 𝑥 60 𝑥 𝐸

𝐶𝑚
 m³/jam  

Dimana : 

Q = Produksi per siklus (m³) 

q = KB x BF 

KB = Kapasitas Bucket 

BF = Bucket Factor 

E = Faktor effisiensi kerja 

Waktu pemuat (T1)  

𝑇1= 
𝑐𝑑

𝑞1
𝑥 𝑘 𝑥 𝐶𝑚       

dimana        cd : kapasitas dump truck  m3 

                                       ‘q1: kapasitas bucket excavator m3 

                                            k: faktor bucket 0,8 
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                                         Cm: Cycle Time excavator 22 detik 

𝑇1 = 
12

0.9
𝑥 0.8 𝑥 22 = 234,66 detik  = 3,91 menit 

Waktu pengangkutan  

Th = 
𝐷

𝑉1
   menit 

Waktu kembali  

Tr  = 
𝐷

𝑉2
     

Waktu buang + waktu tunggu   

Waktu bagi dump truck untuk mengambil posisi muat  

Waktu siklus dump truck  

Cm = Waktu pemuat (T1) + Waktu pengangkutan  + Waktu kembali  

+ Waktu buang + waktu tunggu  + Waktu bagi dump truck untuk 

mengambil posisi muat   

Bulldozer 

Pada proyek konstruksi terdapat bermacam – macam alat 

pengolah lahan seperti dozer, ripper, motor grader, dan scraper. 

Fungsi alat pengolah lahan adalah antara lain : (1) mengupas lapisan 

permukaan, (2) membuka jalan baru, dan (3) menyebarkan material. 

Dozer merupakan traktor yang dipasang pisau (blade) dibagian 

depannya. Pisau berfungsi untuk mendorong, atau memotong 

material yang ada didepannya (Fatena, 2008). 

Produktivitas (Q) =   
KB x 60 x FK  

(
𝐽

𝐹
)+(

𝐽

𝑅
)+𝑍

 m³/jam 

Dimana : 

TP = Taksiran produksi (m3/jam) 

KB = Kapasitas blade (m3) 

FK = Faktor koreksi 

J = Jarak dorong (m) 

F = Kecepatan maju (m/menit) 

R = Kecepatan mundur (m/menit) 

Z = Waktu tetap (menit) 
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Motor Grader 

Untuk keperluan perataan tanah, digunakan grader, 

disamping itu untuk membentuk permukaan yang dikehendaki. Hal 

ini bisa dilaksanakan karena blade dari grader dapat diatur 

sedemikian rupa. Motor grader digunakan untuk mengupas, 

memotong, meratakan suatu pekerjaan tanah, terutama pada tahap 

finishing agar diperoleh hasil pekerjaan dengan kerataan dan 

ketelitian yang optimal (Tenrisukki, 2003). 

Produktivitas (Q) = 
(𝐽 𝑥 ((𝐿𝑒−𝐿𝑜)+𝐿𝑜))𝑥 𝐻 𝑋 𝐸 𝑥 60

(𝑛 𝑥 𝑇3)
 m³/jam  

Dimana : 

Q = Produksi per siklus (m³) 

Le = Lebar blade efektif 

Lo = Lebar overlap 

E = Efisiensi kerja 

W = lebar hamparan 

J = jarak antar STA 

H = tebal lapisan yang di kerjakan 

(m) 

n = jumlah lintasan yang dikerjakan 

(m) 

T1 = Waktu perataan 1 lintasan 

T2 = Waktu unloading 

T3 = cycle time 

Vibrating Roller 

Jenis lain dari tandem roller adalah vibrating roller 

(penggilas getar), Vibrating roller mempunyai efisiensi pemadatan 

yang sangat baik. Produksi vibrating roller biasanya dinyatakan 

dalam luasan (m2) yang dapat dipampatkan oleh penggilas sampai 

kepampatan yang dikehendaki per satuan waktu. Untuk menghitung 

dapat digunakan Persamaan berikut : 
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       Produktivitas (Q)  = 
(𝑉 𝑥 ((𝐿𝑒−𝐿𝑜)+𝐿𝑜))𝑥 𝐻 𝑋 𝐸

𝑛 
 m³/jam  

Dimana : 

Q = Produksi per siklus (m³) 

V = Kecepatan kerja (m/jam) 

Le = Lebar blade efektif 

Lo = Lebar overlap 

E = Efisiensi kerja 

W = lebar hamparan 

H = tebal lapisan yang di kerjakan 

(m) 

n = jumlah lintasan yang dikerjakan 

(m) 

 

3.5.9. Merencanakan jadwal pekerjaan: 

Proses penjadwalan mengunakan hasil dari barchat dan 

kurva S. 

3.5.10. Cara membuat Barchart: 

Penggunaan Barchart bertujuan untuk mengidentifikasi 

unsur waktu dan urutan dalam merencanakan suatu kegiatan, terdiri 

dari waktu mulai, waktu selesai dan waktu pelaporan. Pengambaran 

Barchart terdiri dari kolom dan baris. Pada kolom tersusun urutan 

kegiatan yang disusun secara berurutan, sedangkan baris 

menunjukan periode waktu yang dapat berupa hari, mingguan, atau 

bulanan. 

  Penentuan unsur – unsur pada Barchart bergantung pada 

kebutuhan proyek. Pada Barchart sederhana  format yang harus 

diikuti terdiri dari beberapa hal, antara lain : 

1.   Bagian kepala yang berisikan judul atau nama proyek, lokasi 

proyek, pemilik proyek, nomor proyek, nilai kontrak, nomor 
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kontrak, tanggal pembaharuan, dan data – data lain yang di anggap 

penting. 

2.   Bagian batang atau balok yang menujukkan waktu kegiatan 

selama kegiatan proyek berjalan. Sudah menjadi aturan umum 

bahwa subuah bagan balok atau Barchart tidak boleh memiliki lebih 

dari 100 kegiatan kerena jika hal itu terjadi, maka akan terjadi 

kesulitan dalam mengerti penjadwalan proyek tersebut. 

3.5.11. Cara membuat kurva S 

Langkah – langkah yang harus dilakukan dalam sebuah 

kurva S rencana menurut Bachtiar Ibrahim, adalah sebagai berikut 

(Ibrahim, 1993) 

1. Mencari % Bobot  Biaya Setiap Pekerjaan 

Bobot pekerjaan didefinisikan besarnya pekerjaan siap, 

dibandingkan dengan pekerjaan siap seluruhnya dan dinyatakan 

dalam bentuk persen (Ibrahim, 2008) 

Pekerjaan siap seluruhnya dinilai 100% untuk mengetahui 

bobot pekerjaan dilihat dari rencana anggaran biaya yang telah 

disusun sebelumnya. Uraian untuk mendapat nilai bobot pekerjaan 

digambarkan dalam skema berikut : 

presentase bobot pekerjaan =
volume x harga satuan pekerjaan

harga bangunan
 𝑥 100% 

2. Membagi % Bobot Biaya Pekerjaan Pada Durasi: 

Setelah bobot didapatkan, maka ditempatkan pada kolom 

bobot si barchart yang tersedia. Bobot yang didapat dibagi dengan 

durasi pekerjaan  / kegiatan sehingga didapat bobot biaya untuk 

setiap periodenya. 

3. Menjumlahkan % Bobot Biaya Pekerjaan Pada Setiap Lajur Waktu: 

Berikutnya adalah menjumlahkan bobot biaya sesuai dengan 

kolom lajur waktu dan hasilnya ditempatkan pada bagian bobot 

biaya di bagian bawah barchart. 
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4. Membuat Kumulatif Dari % Bobot Biaya Pekerjaan Pada Lajur % 

Kumulatif Bobot Biaya: 

Bobot biaya dikumulatifkan untuk setiap periode. Hal ini 

dimasukan untuk mengetahui progres yang nantinya akan digunakan 

untuk membuat arus kas rencana proyek. 

5. Membuat Kurva S Berdasar % Kumulatif Bobot Biaya: 

Langakah terakhir adalah membuat kurva S dengan mengacu 

pada kumulatif bobot sebagai absis dan periode / waktu sebagai 

ordinat. Di bagian paling kanan barchart dibuat skala untuk 

kumulatif bobot biaya sementara di bagian bawah barchart sebagai 

absis waktu. 
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Gambar 3.2. Bagan Alir Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pengumpulan Data: 

 Gambar Layout Perencana Pekerjaan  

 Data Hpesifikasi Teknis 

 Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

Analisa Data 

Kesimpulan Dan Saran 

MULAI  

SELESAI  

Hasil Dari Pembahasan 
 

Identifikasi Masalah 

Rumusan Masalah : 

 Berapa biaya yang dibutuhkan? 

 Berapa SDM dan peralatan? 

 Berapa waktu pengerjaan? 

 Volume pekerjaan 

 RAB 

 Rencana Durasi 

 Kurva S 

 Barchart 

 Kebutuhan SDM 

 Kebutuhan Peralatan 




