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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tinjauan Proyek 

Proyek yang menjadi tinjauan studi kasus pengerjaan tugas akhir bertempat 

di pembangunan gedung tujuh lantai Neo Condotel yang berlokasi di Jalan Abdul 

Gani Atas Nomor 5 Kota Batu. Masa pengerjaan pembangunan gedung Neo 

Condotel dilakukan selama 310 hari. Pelaksana proyek pembangunan Neo 

Condotel oleh PT. Goldenindo Lestari yang beralamat di Jalan Abdul Gani Bawah 

Ruko Emerald. Bangunan gedung Hotel Neo Condotel direncanakan terdiri dari 

tujuh lantai. Pembangunan gedung dimulai pada bulan Januari 2017 dan 

direncanakan selesai pada Februari 2018.  

Berikut ini merupakan lokasi pembangunan Hotel Neo Condotel : 

 
Gambar 3.1 Lokasi proyek pembangunan Neo Condotel 

 

3.2 Tahapan Studi 

3.2.1    Pengumpulan Data Proyek 

 Data yang digunakan dalam pengerjaan studi tugas akhir meliputi dua 

katagori. Katagori tersebut yaitu : 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari instansi proyek terkait 

yaitu PT. Goldenindo Lestari. Data yang diperoleh meliputi RAB, 

jadwal pekerjaan proyek, analisa harga, dan gambar shop drawing 

proyek. Selain itu hasil dari kegiatan wawancara dan pengisian 

kuisioner juga merupakan data primer bagi penulisan tugas akhir ini. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku referensi, 

jurnal, sumber sumber lain seperti internet, serta data yang diperoleh 

dari instansi yang terkait. Selain itu, catatan informasi hasil pengolahan 

data yang didapatkan dari orang lain yang pernah melakukan penelitian 

yang sama juga dapat dijadikan sebagai sumber data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil 

penelitian Monte Carlo yang pernah dilakukan sebelumnya baik dalam 

berupa buku maupun jurnal. Dalam pengumpulan data sekunder, 

terdapat beberapa cara yang digunakan yaitu: 

• Field Research 

Field research adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menghadapi kenyataan yang ada di dalam kegiatan 

proyek. Metode yang digunakan dalam Field Research yaitu 

observasi langsung ke lapangan. 

• Studi Pustaka 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah mempelajari 

literatur, bahan-bahan dan tulisan tentang objek penelitian. 

 

3.3 Metode Analisa Data 

Analisa data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan telah 

terkumpul. Analisa data akan dibedakan menjadi dua jenis yaitu data durasi dan 

data biaya. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisa data 

meliputi : 

1. Analisa biaya pekerjaan 



45 
 

a) Menentukan nilai RAB minimum dan maksimum. 

Perhitungan biaya pertama adalah nilai minimum yang dicari 

dengan menggunakan harga satuan real cost bahan yang digunakan 

pada pekerjaan pembangunan proyek yang kemudian dihitung 

dengan menggunakan rumusan analisa harga satuan berdasarkan 

SNI. Data tersebut didapatkan dari hasil wawacara terhadap project 

manager dan juga tim MK pembangunan proyek. Sedangkan untuk 

nilai maksimum digunakan mark up dari estimasi dasar yaitu 

sebesar 10% dari nilai kontrak pekerjaan (Baccarini, 2005) yang 

kemudian dihitung pula analisa harga pekerjaannya berdasarkan 

SNI. 

b) Input data dan melakukan simulasi Monte Carlo. 

Simulasi dilakukan dengan menggunakan software Oracle Crystal 

Ball yang merupakan software add-in dari Microsoft Excel. 

c) Didapatkan hasil simulasi Monte Carlo terhadap biaya proyek 

konstruksi. 

2. Analisa durasi pekerjaan : 

a) Penyusunan penjadwalan  

Penysunan penjadwalan dilakukan dengan menggunakan software 

Microsoft Project. Jadwal pekerjaan disusun berdasarkan 

penjadwalan yang diberikan oleh pihak proyek. Penyusunan 

dilakukan untuk mengetahui jumlah hari kerja yang ada pada 

proyek.   

b) Pembuatan kuisioner 

Setelah didapatkan hasil penjadwalan, langkah selanjutnya adalah 

pembuatan kuisioner. Kuisioner yang dibuat bertujuan untuk 

mengerahui durasi minimum dan maksimum pada masing-masing 

pekerjaan.  

c) Pengisian kuisioner dan interview. 

Kuisioner yang telah dibuat akan diberikan kepada stakeholder dan 

juga pekerja yang turut andil dalam proses pembangunan gedung 
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untuk dilakukan pengisian. Pengisian kuisioner durasi minimum 

dan maksimum dilakukan berdasarkan pengalaman - pengalaman 

selama bekerja di lapangan. Selain kuisioner dilakukan juga 

interview untuk menambah referensi bagi pengerjaan tugas akhir.    

d) Input data dan melakukan simulasi Monte Carlo 

Input data dan simulasi Monte Carlo dilakukan setelah data durasi 

minimum dan maksimum telah didapatkan. Simulasi dilakukan 

dengan menggunakan software Oracle Crystal Ball. 

e) Didapatkan hasil simulasi Monte Carlo terhadap durasi pekerjaan 

proyek. 

f) Analisa Sensitivitas 

Analisa yang dilakukan untuk mengetahui pekerjaan mana saja 

yang memiliki resiko paling besar, sehingga kemudian dapat 

diketahui cara mengantisipasinya. 

3. Kesimpulan dan Saran 
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3.4 Diagram Alir 

Urutan pengerjaan tugas akhir terpapar dalam diagram berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.1 Diagram Alir Pembuatan Tugas Akhir 

 

MULAI 

Studi Literatur dan 
Studi Pendahuluan 

Data Primer : 
• RAB Pembangunan Neo Condotel 
• Penjadwalan Pembangunan Neo 

Condotel 
• Hasil Kuisioner 
• Hasil Wawancara 
• Real Cost Material 

Data Sekunder : 
• Buku – buku literatur 
• Jurnal – jurnal 
• Penelitian Sebelumnya 

Input Data 

Analisa Data 

Biaya Proyek Durasi Proyek 

Perhitungan nilai RAB dengan 
real cost dan kontingensi 10%  

Menentukan Nilai 
Minimum dan Nilai 

Maksimum pada RAB 

Simulasi Monte Carlo 

Biaya Hasil 
Simulasi 

Monte Carlo 

Membuat Urutan 
Pekerjaan pada 

MS Project 

Input data hasil 
kuisioner dan 

wawancara di MS Excel 
 

Menentukan Nilai 
Minimum dan Nilai 

Maksimum pada Durasi 

Simulasi Monte Carlo 

Analisa Sensitivitas 

Kesimpulan dan saran 

SELESAI 


