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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Langkah-langkah Penelitian 

Pada bab ini alur penelitian dan pengerjaan tugas akhir “Analisa 

Perbandingan Biaya dan Waktu Pelaksanaan Metode Top Down dan Bottom Up 

Pada Pekerjaan Basement Tower 1 Apartement Grand Darmahusada Lagoon 

Surabaya” dapat dilihat pada Gambar 3.1: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         Gambar 3.1 Diagram Alir Tugas Akhir 

 

 

3.1.1 Profil Proyek Penelitian 
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    Gambar 3.1 Flow Chart Tugas Akhir 

 

 

 

 

 

 

Selesai 



19 
 

3.1.1 Profil Proyek Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini akan di tinjau dari kondisi lapangan dan gambar 

perencanaan metode bottom up dan metode top down proyek Apartement Tower 1 

Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya yang di kerjakan oleh PP Property TBK. 

Lokasi proyek ada di Jl Raya Mulyosari no 366A Surabaya. Data bangunan 

Apartement Tower 1 Grand Dharmahusada Lagoon Surabaya adalah sebagai 

berikut : 

- Luas bangunan keseluruhan 58.582,36 m² 

- Tinggi bangunan 145 m 

- 38 lantai hunian apartement 

- 4 lantai podium 

- 3 lantai basement 

3.2 Data Penelitian 

 Bahan penelitian untuk tugas akhir ini akan dibagi menjadi 2 jenis data. 

Berikut data-data yang diperlukan: 

3.2.1 Data Primer 

 Data primer adalah data yang di dapatkan dengan cara peninjauan langsung 

di lokasi lingkungan sekitar proyek. Data primer tersebut dapat seperti: 

a. Wawancara dengan surveyor ataupun pada karyawan yang ahli di 

bidangnya 

b. Pengamatan langsung atau penelitian langsung pada lokasi proyek 

3.2.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data pendukung yang dapat digunakan sebagai acuan 

sebagai sumber data, namun data sekunder harus di olah agar dapat digunakan 

sebagai acuan pada tugas akhir ini.Berikut data sekunder yang dapat digunakan 

sebagai acuan penelitian: 
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1. Gambar rencana basement tower 1 apartement grand darmahusada dengan 

metode bottom up yang di dapat dari pihak PP Property Tbk selaku owner 

proyek. 

2. Gambar rencana basemen tower 1 apartemen grand darmahusada dengan 

metode top down yang juga di dapat dari pihak PP property Tbk selaku 

owner proyek. 

3.3 Analisa Data 

 Analisa data untuk penelitian tugas besar ini adalah sebagai berikut : 

3.3.1 Analisa Metode Pelaksanaan 

 Analisa metode pelaksanaan adalah menjelaskan tahapan pekerjaan 

basement untuk metode bottom up dan metode top down serta menganalisa aktivitas 

setiap pekerjaan. Analisa akan pelaksanaan menjadi acuan perhitungan untuk biaya 

dan durasi pelaksanaan kedua metode. 

3.3.2 Analisa Biaya Pelaksanaan 

 Analisa biaya untuk megetahui biaya tiap metode sebagai acuan. Pada 

masing-masing metode yang akan di analisa biaya dapat dihitung melalui volume 

pekerjaan,material dan  peralatan yang dipakai. 

1. Analisa Harga Satuan 

Analisa Harga Satuan dapat dihitung menurut keperluan alat dan tenaga 

pekerja yang dimana hal tersebut sudah ditetapkan dalam Pedoman Analisa 

Harga Satuan Bidang Pekerja Umum Tahun 2017. Untuk perhitungan AHS 

data yang diperlukan adalah: 

- Harga satuan upah pekerja 

- Harga satuan alat 

- Harga satuan material 

2. RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

RAB dapat dihitung dari total volume pekerjaan yang dikali bersamaan 

dengan harga satuan pekerjaan. Pada RAB terdapat biaya upah,material dan 
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peralatan. Dalam RAB juga terdapat biaya tidak langsung selama 

pelaksanaan proyek 

3.3.3 Analisa Waktu Pelaksanaan 

Analisa waktu pelaksanaan yaitu dimana setiap kegiatan pekerja untuk 

masing-masing metode dimulai dari dihitung membagi volume tiap pekerjaan 

bersamaan dengan nilai produktivitas pekerja dan alat. Setelah itu akan di dapat 

durasi pelaksanaan secara keseluruhan pada masing-masing metode pelaksanaan. 

Karena kedua metode mempunyai perbedaan dalam kegiatan pelaksanaan maka 

pada program MS excel nantinya akan terlihat perbedaan tahapan pekerjaan dan 

perbedaan total durasi seluruh pekerjaan. 

3.3.4 Analisa Perbandingan 

 Analisa perbandingan akan memperlihakan hasil perbedaan dari pekerjaan 

kedua metode dari segi biaya dan waktu pelaksanaan. Pada akhirnya dapat dilihat 

mana metode yang lebih cepat waktu yang dibutuhkan dan biaya yang lebih murah 

pada pelaksanaan. 


