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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tinjauan Umum 

          Penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan Gedung Hotel NEO merupakan 

salah satu Hotel besar di Indonesia. Hotel ini pun memilik banyak cabang di beberapa 

Kota di Indonesia. Termasuk di Kota Batu, yang merupakan salah satu Kota pariwisata 

terbaik di Jawa Timur. Adapun proyek yang akan ditinjau pada studi ini ialah Hotel 

NEO Batu yang berada di Jl. Abdul Gani Atas. Proyek ini di mulai pada bulan Januari 

2017, Luas tanah pada proyek ini mencapai 800 m2, gedung ini sendiri terdiri dari 6 

lantai. Adapun biaya dalam pengerjaan proyek ini adalah sebesar 57 Milyar Rupiah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Tampak depan proses pembangunan Hotel NEO Batu 

Sumber : Data lapangan 

3.2 Tahapan Studi 

Dalam mencapai tujuan dan sasaran studi maka didalam penyusunan tugas 

akhir ini dilakukan beberapa tahapan kegiatan antara lain : 
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3.2.1 Studi Literatur 

Merupakan kegiatan yang mempelajari teori – teori yang berhubungan dengan 

masalah yang dihadapi untuk mendapatkan suatu metode pemecahan masalah. 

3.2.2 Pengumpulan Data Proyek 

Adapun tahapan yang harus dilakukan adalah mengumpukan data sebagai 

bahan analisa dalam menyelesaikan studi ini. 

Data yang diperlukan dalam analisa ini adalah sebagai berikut : 

1. Daftar analisa harga upah dan bahan kota batu. 

2. Rencana Anggaran Biaya (RAB), kurva S, time schedule, gambar – gambar 

kerja, dan informasi lainnya yang diasumsikan relevan dengan materi pada 

studi ini. 

3.2.3 Logika Ketergantungan Pekerjaan 

Logika ketergantungan pekerjaan adalah hubungan ketergantungan suatu 

kegiatan dengan kegiatan yang lainnya pada proyek. Pada pekerjaan tertentu hubungan 

antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya tidak ada saling ketergantungan.  

Semua kegiatan dalam suatu proyek selanjutnya dihubungkan bedasarkan 

hubungan kerja yang logis, sehingga suatu jaringan rangkaian pekerjaan ( network 

diagram) yang berisi alur peristiwa dan kegiatan. Logika ketergantungan pekerjaan 

pada software Microsoft Project 2016.   

3.2.4 Analisis Data 
Analisa data dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, 

kemudian analisa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Rencana Anggaran Biaya 

2. Menghitung produktifitas tenaga kerja  

3. Menghitung durasi pada masing – masing kegiatan 

4. Analisis data dengan bantuan software Microsoft Project 2016. 
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Langkah-langkah untuk melakukan pengolahan data proyek dengan software 

Microsoft Project 2016 adalah sebagai berikut:  

a. Menentukan kebutuhan sumber daya tenaga kerja.  

Kebutuhan sumber daya tenaga kerja yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data berdasarkan schedule perencanaan yang didapat dari Proyek 

Pembangunan Hotel NEO Batu, yang di dalamnya terdapat laporan harian 

dalam setiap minggunya. Penggunaan sumber daya tenaga kerja setiap 

minggu didapat dari kebutuhan penggunaan jumlah sumber daya tenaga 

kerja setiap harinya dalam setiap minggu. Sebagai jadwal penggunaan 

tenaga kerja yang tersedia di proyek setiap minggunya. 

b. Menentukan input data.  

Data-data yang dimasukan untuk melakukan penjadwalan pada software 

Microsoft Project 2016 adalah :  

 Aktivitas kegiatan.  

 Durasi setiap kegiatan.  

 Jumlah sumber daya tenaga kerja setiap item perkerjaan.  

c. Membuat proyek baru dengan bantuan software Microsoft Project 2016 

d. Memasukkan data ke  software Microsoft Project 2016 

e. Menentukan hubungan antar kegiatan 

5. Penjadwalan (Rescheduling) 

Tiap item pekerjaan yang telah dianalisa dan telah diketahui durasi, dan 

hubungan ketergantungannya kemudian di rescheduling menggunakan 

software Microsoft Project 2016. Hingga didapat lintasan kritis dan non kritis. 
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Yi
2 

6. Reverse Late Start pada kegiatan non kritis 

Hal ini dilakukan agar didapat urutan kegiatan yang akan di leveling terlebih 

dahulu. 

7. Pemerataan Sumber Daya (Resource Leveling) 

Metode perataan pada penelitian ini adalah Metode Burgess, yaitu dengan 

menentukan nilai jumlah kuadrat (Z) dari tenaga kerja yang akan dianalisis. 

Semakin kecil nilai Z maka fluktuasi yang timbul pada kebutuhan sumber daya 

akan semakin kecil. Dengan mengetahui alokasi jumlah kebutuhan sumber 

daya, dapat dihitung besar Z dengan rumus: 
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dimana : 

Z = jumlah kuadrat suatu periode waktu i 

T = durasi proyek 

Yi = jumlah dari sumber daya yang diperlukan dari setiap kegiatan per unit 

waktu 

8. Kesimpulan 

Penyusun membuat kesimpulan dari hasil analisa penjadwalan dan 

pembahasan. 
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- Rencana Anggaran Biaya

- Kebutuhan Sumber Daya

- Durasi Pekerjaan

Selesai 

No 

Yes 

Mulai 

3.3 Diagram Alir Studi 

 

Pengorganisasian : 
- Perkiraan waktu
- Kebutuhan Sumber Daya

- Penjadwalan

- Kurva S

Pemerataan SDM 
(Resource Leveling) 




