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BAB III 

METODE PENELITIAN 

   

3.1. Langkah-Langkah Penelitian 

 Bab ini membahas mengenai alur penelitian dan pekerjaan tugas akhir yang 

berjudul “Analisa Biaya dan Waktu Metode Bottom-Up Struktur Bawah (Basement) 

dengan Menggunakan Dewatering Mayapada Hospital Surabaya” dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 
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   Gambar 3.1 Flow Chart Tugas Akhir 
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3.1.1 Profil Proyek Penelitian 

Tugas akhir yang meneliti pada judul ini ditinjau dari kondisi lapangan dan 

data-data proyek yang diperoleh seperti gambar proyek pelaksanaan metode top down 

serta data RKS mengenai dewatering yang diperoleh dari PT. Waringin Megah. Proyek 

lokasi ini berada di Jl Mayor Jendral Sungkono no.16-286 Surabaya. Data bangunan 

Mayapada Hospital Surabaya dapat dilihat dibawah ini : 

- Luas bangunan keseluruhan 25.200 m² 

- Tinggi bangunan 103,7 m 

- 16 lantai hunian rumah sakit 

- 2 lantai podium 

- 4 lantai basement disertasi fasilitas STP 

3.2 Data Penelitian 

 Data penilitian untuk tugas akhir ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data 

primer dan data sekunder, berikut adalah data-data yang diperoleh maupun diolah 

dengan sebagai berikut: 

3.2.1 Data Primer 

 Data yang didapatkan dari survey lapangan di proyek Mayapada hospital 

Surabaya bisa dilihat dengan data primer sebagai berikut: 

a. Tanya jawab atau wawancara langsung terhadap surveyor dan estimator dalam 

proyek tersebut. 

b. Pengamatan disertai dengan penelitian pada proyek Mayapada hospital 

Surabaya. 
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3.2.2 Data Sekunder 

 Data yang didapat pula melalui pihak PT. Waringin Megah yang bersifat 

mendukung tetapi diolah untuk dijadikan sebagai acuan dalam pengerjaan tugas akhir 

ini. Ada beberapa data yang didapatkan dari berbagai pihak lain, berikut merupakan 

data-data yang didapatkan dari pihak-pihak tertentu: 

1. Data berupa gambar proyek yang didapat dari PT. Waringin Megah 

mengenai pembangunan gedung Mayapada hospital Surabaya yang 

menggunakan metode top down dalam pelaksanaanya. 

2. RKS tentang dewatering didapatkan juga melalui pihak PT. Waringin 

Megah selaku owner proyek. 

3.  Laporan penyeledikan tanah yang didapat dari pihak Testana Engineering,  

Inch.  

4. Rencana biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan basement dengan 

metode top down yang didapat dari pihak PT. Waringin Megah selaku owner 

proyek. 

5.  Rencana biaya dan waktu pelaksanaan dewatering dengan metode top down 

yang didapat dari PT. Tarumanegara Bumiyasa selaku subkontraktor 

dewatering. 

3.3 Analisa Data 

       Adapun analisa-analisa yang akan diterapkan dalam penelitian tugas akhir 

ini guna untuk mendapatkan hasil dari analisa sesuai judul tugas akhir: 

3.3.1 Analisa Metode Pelaksanaan 

       Menganalisa metode pelaksanaan apa yang akan diterapkan dalam tugas 

akhir ini guna untuk menjelaskan setiap item pekerjaan dan aktivitas pekerjaan yang 

berguna untuk acuan terhadap analisa biaya dan waktu metode bottom-up beserta 

dewatering dan mendapatkan kesimpulan untuk pengerjaan tugas akhir ini. 
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3.3.2 Analisa Biaya Pelaksanaan 

      Menentukan analisa biaya pelaksanaan terhadap metode bottom-up beserta 

dewatering yang didapat melalui perhitungan volume dan analisa harga satuan 

setelah itu perhitungan rencana anggaran biaya serta peralatan apa saja yang akan 

dipakai dalam metode ini lalu mendapatkan biaya pelaksanaannya. 

1. Analisa Harga Satuan 

Analisa harga satuan ini mengacu pada pedoman analisa harga satuan bidang 

pekerjaan umum tahun 2017 yang menjadi acuan dalam perhitungan 

keperluan alat dan tenaga pekerja sesuai dengan kota dimana 

dilaksanakannya proyek pembangunan ini. Berikut merupakan harga satuan 

yang diperlukan: 

- Harga satuan upah pekerja 

- Harga satuan alat 

- Harga satuan material 

2. RAB (Rencana Anggaran Biaya) 

Dimulai dari perhitungan volume setiap item pekerjaan lalu analisa harga 

satuan setiap item dan item pekerja, setelah perhitungan tersebut selesai 

barulah perhitungan rencana anggaran biaya (RAB) dapat diperhitungkan 

tentunya mengacu pada volume pekerjaan dan analisa harga satuan yang 

sudah diperhitungkan sebelumnya. 

3.3.3 Analisa Waktu Pelaksanaan 

         Diperhitungkan terlebih dahulu volume pekerjaan setiap item dan analisa 

harga satuan bahan dan pekerja serta alat, setelah itu dapat diperhitungkan analisa 

waktu pelaksanaan secara keseluruhan proyek pembangunan gedung Mayapada 

hospital Surabaya. Terdapat perhitungan durasi waktu pekerjaan dan alat serta 

pekerja terdapat pula bar chart disertakan kurva s.  
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        Metode bottom-up beserta dewatering dan metode top down beserta 

dewatering memiliki perbedaan tahapan pengerjaan maka dari itu dibutuhkannya 

bar chart disertai kurva s dengan menggunakan Microsoft excel untuk 

memperbandingkan antara kedua metode tersebut. 


