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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Umum 

Metode penelitian dalam penulisan ini akan diuraikan tentang obyek penelitian, 

bentuk data dan proses pengolahan data. Data sangat diperlukan dalam proses pembahasan 

dan analisis untuk mendapatkan tujuan akhir dari suatu penelitian sehingga data yang 

diambil harus melalui proses yang baik dan sistematis. Dari data tersebut dapat menghitung 

produksi minimum berdasarkan kuantitas atau koefisien. Berdasarkan hasil produksi 

minimum diperoleh nilai koefisien yang baru. Jika nilai koefisien sama maka produksinya 

sama. Sebaliknya perbedaan koefisien juga menyebabkan perbedaan produksi dan 

berpotensi mengalami kerugian. 

 

3.2  Pengumpulan Data 

3.2.1 Obyek Penelitian 

Nama Program :  Pembangunan Jalan dan Jembatan  

Nama Paket  :  Pembangunan Jalan Ketewel-Waikelo-Keroso 

Kontraktor Pelaksana :  PT. ADISTI INDAH 

Biaya Proyek  :  Rp. 32.843.513.503,47(Termasuk PPN 10%) 

Masa Kontrak  :  210 Hari kalender 

Tanggal Kontrak :  31 Maret 2017 

Tahun Anggaran :  2017 

3.2.2 Bentuk Data 

Data-data yang dikumpulkan untuk dianalisis pada penelitian pada dasarnya adalah 

data RAB yang terdiri dari : 

1. Volume Pekerjaan 

2. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

3. Koefisien 

4. Harga Satuan 
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3.3  Pengolahan Data 

 

Data-data yang telah diperoleh dari dokumen kontrak akan diolah berdasarkan 

diagram alir yang ada pada gambar 3.1. Data yang paling utama adalah data Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Volume, Koefisien dan Harga Satuan dari tenaga 

kerja dan peralatan yang ada pada satu item pekerjaan. Data-data RAB tersebut diolah 

berdasarkan persamaan-persamaan yang ada pada BAB II. 

 

Diagram alir pengolahan data : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 Diagram Alir Pengolahan Data 

Mulai 

Data RAB 

 

Volume 

 

Analisa Harga Satuan 

 

Koefisien 

 

Harga Satuan 

 

Jumlah Tenaga Kerja 

 Produksi TK 

 

Produksi Minimum (Qmin) 

 

Produksi Alat 

 

Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) baru 

 Evaluasi Kerugian 

 

Selesai 

Koefisien Baru 

 
Analisa Harga Satuan Baru 

 

Solusi 

 
Kesimpulan 
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3.4   Analisis Data 

 

3.4.1 Data Rencana Anggaran Biaya 

Data yang digunakan dalam perhitungan perubahan nilai kontrak adalah data rencana 

anggaran biaya dan jadwal pelaksanaan pada proyek. 

 

3.4.2 Volume Pekerjaan 

Volume pekerjaan merupakan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan untuk 

memenuhi sebagian fungsi atau seluruh fungsi bangunan. Jika volume pekerjaan ini 

diselesaikan, maka elemen bangunan tersebut dapat diselesaikan. Volume pekerjaan ini 

diperoleh dari gambar rencana yang sudah dibuat dalam RAB. 

 

3.4.3 Analisa Harga Satuan 

Analisa harga satuan adalah perhitungan biaya tiap-tiap pekerjaan untuk tiap unit 

satuan dan diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh biaya tenaga kerja, material dan 

peralatan yang digunakan. Analisa harga satuan yang digunakan diambil dari dokumen 

kontrak RAB. 

 

3.4.4 Koefisien  

Koefisien adalah banyaknya atau sumber daya (material, tenaga kerja dan peralatan) 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu satuan item pekerjaan. Koefisien yang digunakan 

adalah koefisien dokumen kontrak (RAB). 

 

3.4.5 Harga Satuan 

Harga satuan adalah besarnya uang yang harus dibayar untuk mendapatkan satu-

satuan barang atau jasa. Harga satuan ini diperoleh dari data dokumen kontrak (RAB). 
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3.4.6 Jumlah Sumberdaya (Peralatan dan Tenaga Kerja) 

Jumlah tenaga kerjamerupakan perbandingan angka koefisien masing-masing tenaga 

kerja, dengan mengasumsi bahwa jumlah mandor adalah satu orang. Sedangkan jumlah alat 

merupakan perbandingan antara produksi minimum dengan produksi alat yang 

bersangkutan. Formula untuk mendapatkan jumlah tenaga kerja dan peralatan dapat dilihat 

pada persamaan (2.19) dan (2.20). Formulanya adalah sebagai berikut : 

Ntk =  
   

  
 x jumlah mandor..................................................................................(2.19) 

Np =  
    

     
 .............................................................................................................(2.20) 

 

3.4.7 Produksi Tenaga Kerja 

Produksi tenaga kerja adalah banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh 

tenaga kerja dalam satu satuan waktu tertentu. Produksi tenaga kerja dapat diperoleh 

dengan menggunakan rumus (2.21). Formulanya adalah sebagai berikut : 

Qtk =  
 

   
       …................................................................................................(2.21) 

 

3.4.8 Produksi Alat 

Produksi alat merupakan banyaknya hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh 

alat. Produksi alat dapat diperoleh dengan menggunakan rumus (2.28). Formulanya adalah 

sebagai berikut : 

Qp =  
 

  
 ................................................................................................................(2.24) 

 

3.4.9 Produksi Minimum 

Produksi minimum merupakan produksi yang terkecil antara alat dan tenaga kerja. 

Produksi ini yang biasa digunakan sebagai produksi kerja pada satu item pekerjaan. Dengan 

produksi ini akan mendapatkan waktu penyelesaian RAB.  
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3.4.10 Koefisien Baru 

Pada tahap ini keofisien baru akan diperoleh dengan cara menghitung kembali 

berdasarkan produksi dan jumlah tenaga kerja serta alat, yang telah didapat pada tahap 

perhitungan produksi. Untuk perhitungan koefisien tenaga kerja menggunakan kembali 

formula 2.14 sedangkan untuk kefisien alat menggunakan rumus (2.18). 

Ktk = 1/Q× N ......................................................................................................... (2.14) 

Kalat  
 

 
 …...........................................................................................................(2.18) 

3.4.11 Analisa Harga Satuan Baru  

Pada tahap ini analisa harga satuan tiap item pekerjaan akan dihitung kembali 

dengan cara menjumlahkan seluruh biaya tenaga kerja dan alat yang diperoleh dari perkalian 

antara harga satuan dengan koefisen baru yang diperoleh pada langkah sebelumnya.   

 

3.4.12 Rencana Angaran Biaya (RAB) Baru  

Rencana anggaran biaya baru diperoleh berdasarkan Analisa harga satuan baru yang 

akan dikalikan dengan Volume item pekerjaan tertentu. RAB baru inilah yang digunakan 

untuk mengevaluasi kerugian biaya pada item pekerjaan tertentu.   

 

3.4.13 Evaluasi Kerugian 

Pihak kontraktor akan mengalami kerugian jika tenaga kerja dan peralatan tidak 

bekerja secara optimal. Perbedaan produksi diantara keduanya menyebabkan tidak 

optimalnya penggunaan kedua sumber daya tersebut yang menyebabkan biaya semakin 

meningkat. Kerugian akan terjadi apabila biaya pelaksanaan (RAP) melebihi biaya yang telah 

di hitung dalam RAB menggunakan rumus (2.32). Formulanya adalah sebagai berikut : 

Biaya Item Pekerjaan (RAB) – Biaya Item Pekerjaan RAB Baru ………….........(2.32) 
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3.4.14 Solusi 

Pada tahap ini solusi akan dicari untuk mengatasi perbedaan produksi minimum antara 

tenaga kerja dan alat yang dampaknya terjadi kerugian pada satu item pekerjaan tertentu. 

Solusi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan memilih produksi minimum 

yang lebih efektif antara alat dan tenaga kerja kemudian meningkatkan jumlah sumberdaya 

yang bisa ditingkatkan dan atau menambah jam kerja efektif jika memungkinkan agar 

produksi antara alat dan tenaga kerja menjadi sama atau mendekati. 

Jika nilai produksi alat dan tenaga kerja sama maka koefisiennya juga memiliki nilai 

yang sama. Jika produksi berbeda maka koefisien juga berubah. Perbedaan produksi 

tersebut menyebabkan potensi kerugian. Untuk mengatasi kerugian dilakukan dengan cara 

menyamakan produksi alat dan tenaga kerja, sehingga pekerjaan dikerjakan dengan 

seimbang dan tidak terdapat sumberdaya yang menganggur. 

 


