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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV. Nadia Pratama yaitu perusahaan 

konstruksi bangunan yang terletak di JL. Hos Cokroaminoto RT/RW 07/04, 

Kel. Gedongombo, Kec. Semanding, Tuban, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan. Penelitian 

terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk menerapkan, menguji dan 

mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan untuk memecahkan 

masalah secara praktis (Sugiyono,2014:6). 

C. Definisi Operasional Variabel 

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan, maka perlu dijelaskan berbagai unsur yang menjadi dasar 

dari suatu penelitian yang termuat dalam operasional variabel. 

1. Aktivitas Proyek 

Aktivitas proyek adalah aktivitas yang akan membentuk jaringan 

kerja yang kemudian akan menjadi urutan dari langkah-langkah 

pekerjaan agar dapat mencapai target. Aktivitas proyek dalam 

pembangunan gedung perpustakaan baik dari pekerjaan persiapan hingga 

pembersihan sisa material. 
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2. Hubungan Antar Aktivitas 

Hubungan antar aktivitas yaitu menentukan aktivitas mana yang 

akan dikerjakan terlebih dahulu, aktivitas mana yang dapat dikerjakan 

secara bersama-sama, dan kegiatan mana yang harus dikerjakan terlebih 

dahulu agar dapat mengerjakan pekerjaan selanjutnya. Terdapat beberapa 

aktivitas dalam proyek pembangunan yang dapat digabungkan dalam 

rangkaian pekerjaan sesuai dengan urutan pekerjaan yang telah dilakukan 

oleh CV. Nadia Pratama. 

3. Waktu Aktivitas Proyek 

Waktu pada setiap aktivitas proyek yang diperlukan untuk 

menyelesaikan aktivitas proyek. Waktu aktivitas tersebut meliputi waktu 

setiap pekerjaan mulai dari awal aktivitas proyek hingga aktivitas proyek 

dapat diselesaikan, dan untuk menghitung durasi waktu penyelesaian 

proyek. 

4. Waktu Kritis Penyelesaian Proyek 

Waktu kritis penyelesaian proyek merupakan waktu terlama yang 

paling mungkin dapat diselesaikan dengan menggunakan metode CPM 

menggunakan satu faktor estimasi waktu untuk masing-masing aktivitas. 

Dasar perhitungan waktu penyelesaian proyek dengan menggunakan 

Earliest Finish (EF) dengan rumus EF = ES + waktu aktivitas dan Latest 

Start (LS) dengan rumus LS = LF – waktu aktivitas. 
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5. Efisiensi Biaya Tenaga Kerja 

Biaya tenaga kerja pada setiap aktivitas proyek yang diperlukan 

hingga proyek dapat diselesaikan. Biaya tenaga kerja telah ditentukan 

oleh perusahaan untuk setiap tenaga kerja dengan masing-masing 

jabatan. Biaya tenaga kerja tersebut digunakan untuk menghitung 

efisiensi biaya tenaga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

menyelesaikan proyek.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data pada penelitian yang dilakukan ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya yang 

diperoleh dan dikumpulkan dari pihak lain (Sugiyono: 2013). Sumber data 

yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari perusahaan CV. Nadia Pratama 

yaitu data pembangunan proyek perpustakaan di pondok pesantren Sunan 

Bejagung Kidul, kabupaten Tuban yang berupa gambaran umum perusahaan, 

rencana anggaran biaya, dan data aktivitas proyek. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 

dokumentasi. Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seorang. Pada evaluasi yang dilakukan 

menggunakan data dan catatan dari perusahaan proyek pembangunan CV. 

Nadia Pratama. Data yang dikumpulkan berupa data gambaran umum 

perusahaan, data rencana anggaran biaya, dan data aktivitas proyek. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode Critical Path Method (CPM),  dalam buku Manajemen 

Operasi yang ditulis oleh Heizer dan Render (2017:64),  langkah-langkah 

Metode CPM adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. 

Dalam penelitian ini dilakukan pemilihan aktivitas proyek yang akan 

dikerjakan. kemudian menyiapkan struktur pecahan kerja dari seluruh 

aktivitas yang terdapat pada proyek. 

2. Mengembangkan hubungan antar aktivitas.  

Menentukan aktivitas mana yang yang harus dikerjakan terlebih 

dahulu dan mana yang harus mengikuti aktivitas lainnya.Setiap aktivitas 

ini akan memiliki hubungan dari awal hingga akhir. 

3. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas. 

Setelah aktivitas yang mendahului dihubungkan dengan aktivitas 

selanjutnya, maka kemudian dibuat node. Dalam hal ini node akan 

dihubungkan dengan node yang lain dengan menggunakan arrow (garis). 

Pada setiap node dihubungkan dengan setiap aktivitas yang akan 

dilakukan. Aktivitas ini akan digambarkan dengan garis anak panah 

(Arrow)yang saling berhubungan dari awal hingga akhir dalam suatu 

proyek.Pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan AOA 

(Activity On Arrow) yang aktivitasnya digambarkan dengan anak panah. 
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4. Menentukan estimasi waktu dan biaya pada setiap aktivitas 

Setelah jaringan kerja digambarkan dengan AOA, kemudian 

ditentukan estimasi waktu dan biaya di setiap garis anak panah pada 

setiap aktivitas agar dapat diperhitungkan. Perhitungan dilakukan untuk 

mengetahui jumlah besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh 

perusahaan.  

Setelah diperhitungkan biaya tenaga kerja, kemudian dijumlahkan 

seluruh kebutuhan tenaga kerja mulai dari mandor, tukang, pekerja, dan 

dikali dengan upah masing-masing sehingga dapat diketahui total biaya 

tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui suatu jaringan. 

Jalur terpanjang biasa disebut dengan jalur kritis (Critical Path). 

Untuk mengetahui jalur kritis maka waktu akan dimasukkan ke dalam 

perhitungan jaringan kerja. 

6. Menghitung jalur terpanjang untuk membantu perencanaan.  

Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, 

dan pengendalian proyek. 

 

 


