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BAB III

METODOLOGI

3.1 Tinjauan Proyek

Proyek yang dikaji dalam studi ini adalah Perencanaan Laboratorium

Sentral Universitas Muhammadiyah Malang. Berlokasi di area kampus III

Universitas Muhammadiyah Malang, tepatnya di komplek FPP UMM.

Adapun data umum proyek pekerjaan struktur Laboratorium Sentral

Universitas Muhammadiyah Malang yang kami dapatkan adalah :

1. Nama Proyek : Lab. Sentral Univ. Muhammadiyah Malang

2. Lokasi Proyek : Komplek FPP Univ. Muhammadiyah Malang

3. Fungsi Gedung : Laboratorium dan Gedung Perkuliahan

4. Sumber Dana : Swasta

5. Tahap : Perencanaan

6. Perencana : BP2K Univ. Muhammadiyah Malang

Gambar 3.1 Layout Komplek FPP Univ. Muhammadiyah Malang

Sumber : BP2K Universitas Muhammadiyah Malang

LOKASI RENC. LAB.
SENTRAL UMM
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3.2 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah kuantitatif, dimana

dengan data yang telah didapat kemudian di analisa dan dihitung berdasarkan

prosedur perencanaan. Hasil dari analisa dan perhitungan perencanaan adalah

menunjukkan besaran jumlah ataupun angka. Dalam hal ini penulis bertujuan

membahas dan merencanakan anggaran biaya serta penjadwalan struktur

berdasarkan metode PERT pada perencanaan Gedung Laboratorium Sentral

Universitas Muhammadiyah Malang.

3.3 Studi Literatur

Merupakan tahap kajianawal tentang penjelasan teori yang digunakan

dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam perencanaan pembuatan

anggaran biaya dan penjadwalan proyek. Studi didasarkan pada referensi-

referensi baik buku, jurnal, ataupun tulisan-tulisan yang membahas tentang

perencanaan anggaran biaya dan penjadwalan dengan menggunakan metode

PERT.

3.4 Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari perencanaan

pembangunan Gedung Laboratorium Sentral UMM yang tengah direncanakan

oleh BP2K Universitas Muhammadiyah Malang. Data yang diperoleh

diantaranya data lokasi perencanaan, dan data gambar teknis dan detail

Gedung Laboratorium Sentral Universitas Muhammadiyah Malang.
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3.5 Prosedur Perencanaan

Studi dan perencanaan pembuatan rencana anggaran biaya serta

penjadwalan dilaksanakan sesuai dengan prosedur berikut sesuai dengan

diagram alir pekerjaan:

1. Mula-mula setelah melakukan pengumpulan data terkait perencanaan

struktur gedung, maka dihitung volume pekerjaan serta dilanjutkan

dengan menganalisa harga satuan pekerjaan yang akan digunakan

berdasarkan harga material dan upah pekerja.

2. Setelah analisa harga satuan dan volume pekerjaan selesai direkap,

dilanjutkan dengan merencanakan anggaran biaya yang dibutuhkan

berdasarkan perkalian volume dengan harga satuan yang telah

dihitung.

3. Dilanjutkan dengan mencari durasi pekerjaan per item berdasarkan

bobot pekerjaan dan kebutuhan sumber daya manusia yang

direncanakan.

4. Nilai durasi dari perhitungan tersebut menjadi nilai tm dalam

perhitungan penjadwalan metode PERT.

5. Nilai to dan tp pada penjadwalan metode PERT adalah estimasi durasi

yang ditentukan dengan nilai tm sebagai referensi, dengan tidak

melupakan unsur internal dan eksternal kaegiatan proyek seperti

metode pelaksanaan, cuaca, ruang pelaksanaan dan sebagainya.

6. Menentukan durasi proyek dengan menghitung lintasan kritis

berdasarkan nilai te pada metode PERT dengan menggunakan PDM.

7. Setelah lintasan kritis diketahui, maka dihitung nilai kemungkinan

keberhasilan proyek menggunakan nilai s, V(TE), dan z dengan nilai

kemungkinan terbaik dengan target penyelesaian tercepat.

8. Studi kurva S dibuat sebagai gambaran umum penjadwalan dan biaya

pelaksanaan pekerjaan struktur yang telah dibuat.
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3.6 Diagram Alir
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