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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tinjauan Proyek 

Proyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah proyek Gedung 

Kecamatan Pungging yang berada di jalan brawijaya Kecamatan Pungging 

Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Untuk lokasi lebih jelasnya bisa dilihat 

pada gambar dibawah. 

 

 

Gambar 3.1 Lokasi Gedung Kantor Kecamatan Pungging 

Sumber : https://www.google.com/maps/ 

 

Gedung Kantor Kecamatan Pungging ini memiliki luas keseluruhan 272,5 

m2 . Mempunyai tingkat yaitu 3 lantai. Gedung tersebut merupakan gedung baru 

yang diperuntukan untuk mengganti gedung yang lama. Gedung ini dipergunakan 

untuk aktivitas pemerintahan dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Pungging. 

 

3.2. Tahapan Studi 

Perlunya tahapan studi agar tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan, 

dan tahapan studi yang perlu dilakukan antara lain :

LOKASI 

https://www.google.com/maps/
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3.2.1. Studi Literatur 

Studi literatur adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari teori-teori 

yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan agar menghasilkan suatu 

metode pemecahan masalah. 

 

3.2.2. Pengumpulan Data Proyek 

Tahapan selanjutnya untuk menyelesaikan studi adalah dengan 

mengumpulkan data untuk bahan Analisa. Data-data yang diperlukan dalam studi 

ini antara lain : 

1. Data Gambar Struktur dan gambar Arsitek proyek Gedung Kecamatan 

Pungging 

2. Data harga bahan material  

3. Data harga upah pekerja  

 

3.2.3. Analisa Data 

Setelah pengumpulan data-data selanjutnya dapat dilakukan Analisa dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Perhitungan volume pekerjaan 

Volume pekerjaan adalah tahap pertama dalam membuat manajemen proyek. 

Dari volume pekerjaan dapat diketahui biaya, kebutuhan SDM, dll. 

b. Analisa harga satuan pekerjaan 

Untuk menganalisa harga satuan pekerjaan yaitu dengan mengalikan koefisien 

dengan harga satuan bahan dan upah perhari kemudian dijumlahkan, agar 

mendapatkan biaya bahan serta upah untuk tiap jenis pekerjaan per meter 

kubiknya. 

c. Analisa rencana anggaran biaya  

Analisa rencana anggaran biaya dapat dilakukan dengan mengalikan volume 

pekerjaan dengan harga satuan pekerjaan. 

d. Alokasi waktu dan kebutuhan pekerja 
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Alokasi waktu diperlukan untuk menentukan durasi pekerjaan. Durasi 

pekerjaan akan berkaitan dengan kebutuhan pekerja. Semakin sedikit jumlah 

pekerja maka akan semakin lama durasi pekerjaan dan juga sebaliknya. 

e. Penjadwalan aktivitas pekerjaan 

Penjadwalan aktivitas pekerjaan ini menggunakan bantuan software Microsoft 

Office Project 2013. Dengan menggunakan software tersebut akan 

memudahkan dalam pengerjaan seperti dapat mengetahui jika terdapat 

pekerjaan yang kritis. 

f. Pengalokasian sumber daya manusia 

Pengalokasian sumber daya manusia dilakukan untuk mengatasi saat 

ditemukan hasil yang kritis pada pekerjaan proyek akibat terlalu banyak jumlah 

pekerja yang bekerja pada waktu tertentu. 

g. Penjadwalan material 

Melakukan penjadwalan material dilakukan agar tidak terjadi penumpukan 

material yang berlaku dan tidak membutuhkan Gudang yang terlalu besar, serta 

untuk memudahkan dalam pendataan material. Penjadawalan ini dilakukan 

dalam kurun waktu tiap minggu. 

h. Kesimpulan 

Penyusun membuat kesimpulan dari hasil analisa penjadwalan dan 

pembahasan. 
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3.3. Diagram Alur 

Gambar 3.2 Diagram Alur 

Mulai 

Pengumpulan Data : 

- Gambar Struktur dan Arsitek

- Harga Upah pekerja

- Harga Bahan Material

- Perhitungan Volume Pekerjaan

- Analisa Harga Satuan

- Analisa RAB

- Analisa Durasi dan Kebutuhan

Pekerja

- Penjadwalan dengan MS Project

2013

Pengalokasian 

SDM 

Selesai 

Yes 

No 

Kurva S 

Penjadwalan Material 




