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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian Tugas Akhir ini berada pada Proyek Pembangunan 

Gedung Pemerintahan Kab.LAMONGAN “ Jl.basuki rahmat Lamongan 

Gambar 3.1 Lokasi Proyek 

 Letak Geografi Lokasi Penelitian 

 Letak geografis lokasi penelitian ini berada pada koordinat 6’51’54”-

7’’23’06’’ LS dan 112’33’45’’-112’33’45’’ BT . Secara administrative terdapat 

27 kecamatan,476/12 kelurahan,dan 476 desa dengan populasi total 1.187.795 

jiwa pada tahun 2015 dengan kepadatan 655,23 jiwa/km2.   
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Data Kegiatan 

PEKERJAAN :PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR                                       

PEMKAB LAMONGAN 

BIAYA   :Rp.151.242.700,775.24  

 LOKASI       :JL.Basuki Rahmat No.2,Lamongan 

 TAHUN       :2017-2019 

 MASA PENYELESAIAN     :613(enam ratus tiga belas)hari kalender  

 MASA PEMELIHARAAN     :180 Hari kalender 

 NOMOR KONTRAK      :602.2/36/413/.105/PPK/VII/2017 

 TANGGAL KONTRAK     :21 JULI 2017 

 PELAKSANA       :ABIPRAYA – JAYA ABADI , KSO 

 KONSULTAN MK      :PT.DELTA BUANA 

 KONSULTAN PERENCANA   : PT. SURYA UNGGUL NUSA 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data  

       Untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti atau dibahas 

maka penelitian menggunakan tknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Teknik kepustakaan yaitu dengan mendapatkan informasi dan data 

mengenai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang 

diperoleh dan literature ,bahan kuliah,media internet dan media cetak 

2. Wawancara : data yang diperoleh memalui wawancara langsung dengan  

     berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut 
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3.3  Metode Analisa  

       Dalam Analisa ini perbandingan digunakan hanya pada kajian koefisien     upah 

tenaga kerja pada pekerjaan struktur beton bertulang yakni kolom,balok,dan plat 

pada proyek kantor pemkab lamongan 7 lantai  tanpa mengurangi dan menambah 

terhadap nilai nilai yang sudah ada. 

           Kemudian langkah langkah dalam penyeleseian kajian terhadap Analisa 

koefisien upah tenaga kerja pada pekerjaan struktur bertulang adalah sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan data langsung dari proyek,data yang digunakan adalah yang 

berisikan daftar jumlah orang yang bekerja yang dipakai untuk  

pengelompokan data untuk pekerjaan yang dianalisa. 

 

3.4  Analisa Koefisien Upah Kerja  

        Untuk menentukan besarnya nilai koefisien satuan upah kerja yang perlu di 

perhatikan adalah dasar dasar dan data yang ada dilapangan yakni hal yang perlu 

diperhatikan diantaranya prokdutifvtas kerja dan tenaga atau pekerja ,untuk 

menghitung nilai koefisien upah menggunakan rumus sebagai berikut : 

Koefisien =   jumlah pekerja  

                           Volume pekerja 

Dimana volume pekerjaan adalah jumlah banyaknya pekerjaan dalam satu 

satuan,sedangkan jumlah pekerja dan jumlah tenaga kerja yang bekerja untuk 

menyelesaikan satu satuan ( B.Ibrahim,1993). 
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3.3  Diagram Alir Penelitian 

       Analisa data dilakukan secara sistematis,hal ini dimadsudkan untuk 

mendapatkan hasil yang akurat. Adapaun Analisa yang dilakukan apabila 

digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

 Pengumpulan Data 

Data : 

1.Gambar rencana 

2.volume pekerjaan 

3.HSPK lamongan 

(SNI) 

4. wawancara/   

pengamatan 

dilapangann 

 

Metode Analisa 

SNI 
Lapangan 

A 
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Perbandingan : 

Biaya harga antara SNI 

dan di lapangan 

kesimpulan 

Selesai 

Perbandingan 

Koefisien 

A 


