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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

3.1.1. Jenis Data 

Pada penelitian ini data yang di gunakan yaitu data kuantitatif. Jenis data 

dalam penelitian ini berupa: 

1. Data  Sekunder,  merupakan  data  yang  bukan  diusahakan  sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari Biro Statistik, 

dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar dan majalah, 

ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Biasanya sudah dalam bentuk 

publikasi seperti data  yang diperoleh dari situasi-situasi internet dan data 

lainnya  yang  berhubungan  langsung  dengan  objek  yang  diteliti  sebagai 

sumber perhitungan sehingga menjadi data yang siap digunakan.   

3.1.2. Sumber Data 

Penelitian dilakukan pada proyek pembangunan Gedung F Tahap 2 Institut 

Teknologi Sumatera, dan berikut data yang di perlukan beserta sumbernya. 

Tabel 3.1 Data yang Diperlukan 

NO DATA SUMBER 

1 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Owner 

2 Metode pelaksanaan pekerjaan Owner 

3 Spesifikasi teknis Owner 

4 Gambar rencana pembangunan Gedung F  Owner 

5 RKS Rencana Kerja dan Syarat. Owner 

6 Analisis Harga Satuan Kementrian PUPR 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada 

sehingga data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Metode  

pengumpulan  data  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini adalah: 
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1. Tinjauan Pustaka 

Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  buku-buku  literatur, 

jurnal-jurnal terkait Critical Path Methode (CPM) , dan membaca penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

2. Meminta langsung kepada owner Data Proyek Pembangunagn tahap 2 

Gedung F  yang diperlukan dalam penelitian. 

 

3.3. Metode Analisis 

Sistematika dari proses perencanaan waktu dengan metode CPM adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengkaji dan mengidentifikasi lingkup proyek, menguraikan, memecahkannya 

menjadi kegiatan-kegiatan atau kelompok kegiatan yang merupakan komponen 

proyek. Data sekunder yang berupa data pekerjaan proyek, kurva s, bobot, 

volume akan diidentifikasi dan diuraikan menjadi komponen yang lebih kecil 

(work breakdown structure), untuk mendapatkan kerincian yang lebih tinggi. 

Semakin rinci kegiatan maka semakin rinci pula hubungannya dengan kegiatan 

lain. 

2. Kemudian setelah itu dilanjutkan analisis jaringan kerja dengan metode CPM 

(Critical Path Methode) yang akan digunakan untuk menganalisis jaringan 

kerja secara keseluruhan. 

3. Menyusun kembali komponen-komponen pada butir a, menjadi mata rantai 

dengan urutan yang sesuai logika ketergantungan berdasarkan studi literatur 

metode pelaksanaan pekerjaan gedung bertingkat dan melalui pengamatan serta 

wawancara langsung dengan mandor dilapangan. 

4. Memberikan perkiraan kurun waktu bagi masing-masing kegiatan yang 

dihasilkan dari perhitungan produktifitas pekerja  

5. Menghitung   Float   Time (total   float, free float). 

6. Menentukan lintasan kritis berdasarkan float time (EET = LET). 

 

3.4. Kerangka Pemikiran 

Perencanaan dan pengendalian proyek merupakan pengaturan aktivitas- aktivitas 

melalui koordinasi waktu dalam menyelesaikan keseluruhan pekerjaan dan 
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pengalokasian sumber daya pada masing-masing aktivitas, agar keseluruhan 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan waktu dan biaya yang efisien. Manajemen 

royek menetapkan dan mengkoordinasikan tujuan proyek serta merencanakan dan 

mengendalikan sumber daya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan proyek.Tujuan 

proyek biasanya dinyatakan dalam bentuk penghematan waktu dan biaya 

produksi. 

 

PENGUMPULAN DATA

 

KESIMPULAN DAN SARAN

RUMUSAN MASALAH

TINJAUAN PUSTAKA

DATA

1.RAB

2.Metode pelaksanaan 

pekerjaan 

3.Spesifikasi teknis

4.Gambar rencana

PENGOLAHAN DATA :

1. Pembuatan WBS

2. Membuat Daftar Durasi Pekerjaan 

3. Menentukan Jaringan Kerja

4. Menentukan Jalur Kritis 

5. Menentukan Waktu Pelaksanaan Proyek

SELESAI

MULAI

 

Gambar 3.1. Diagram alir penulisan. 

 

 

 

 

 


