
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian menguraikan semua kegiatan yang akan 

dilaksanakan selama penelitian dan dilengkapi dengan penyajian Flowchart yang 

bertujuan untuk memudahkan dalam memahami tahapan penelitian. Seperti pada 
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Gambar  3.1 Flowchart Penelitian 



III-2 
 

3.2 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan pada lokasi yang dijadikan objek penelitian 

yaitu pada proyek pembangunan Showroom Nissan, Office dan Workshop oleh 

PT. TEKAD KARYA ABADI Dilakukan dengan cara observasi langsung ke 

lapangan atau lokasi proyek,  serta wawancara dengan kontraktor dan pihak 

terkait guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada penelitian 

 

3.3 Studi Literatur 

Studi literatur ini dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi yang 

berkaitan dengan penelitian. Studi literatur dilakukan untuk membuat penelitian 

menjadi lebih terarah dan hasil yang diperoleh lebih sesuai dengan tujuan 

penelitian. Pengumpulan studi literatur ini diikuti oleh analisa dokumen- dokumen 

terkait beserta catatan dari peneliti terdahulu. Studi literatur yang digunakan 

adalah buku – buku serta jurnal penelitian tentang manajemen proyek  

 

3.4 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah ini dengan melihat dengan jelas tujuan dan sasaran 

penelitian sehingga terlahir perumusan permasalahan penelitian sehingga nantinya 

masalah tersebut dapat dirumuskan menjadi lebih jelas. Dimana permasalahan pada 

penelitian kali ini adalah adanya waste atau pemborosan dalam pengerjaan proyek 

yang dapat menghambat pelaksanaan proyek, baik dari segi sumber daya, resiko, 

biaya dan waktu sehingga dapat mengakibatkan terjadinya keterlambatan proyek 

yang berarti  proyek tidak sesuai dengan waktu yang telah direncanakan 

sebelumnya. 

 

3.5 Penetapan Tujuan 

Tujuan penelitian diperlukan untuk dapat merencanakan langkah yang 

dapat diambil pada penelitian sehingga penelitian lebih terfokus dan dapat 

dijalankan dengan benar atau secara jelas dan terarah dalam penyelesaiannya. 

Tujuan penelitian ditentukan berdasarkan perumusan masalah yang telah 

diketahui sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendefinisikan dan menganalisa faktor-faktor yang dapat menghambat 
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pelaksanaan proyek dan mengevaluasi pelaksanaan proyek dengan menggunakan 

pendekatan Lean project management pada pengerjaan proyek pembangunan 

Showroom Nissan, Office dan Workshop oleh PT. TEKAD KARYA ABADI. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Pada dasarnya, pengumpulan data pada sebuah penelitian bertujuan untuk 

memperoleh informasi – informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan 

manfaat penelitian. Pengumpulan data ini harus didasarkan oleh hipotesis awal 

yang berupa jawaban sementara pertanyaan penelitian. Data yang akan diperoleh 

dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer ini diperoleh pada penelitian kali ini adalah Time Schedule 

Proyek, Waste yang terjadi di Proyek, kemungkinan resiko terjadi pada 

proyek. 

2. Data Sekunder 

Pada penelitian kali ini, data sekunder berupa profil perusahaan dan stuktur 

organisasi yang secara langsung pada PT. TEKAD KARYA ABADI 

 

3.7 Pengolahan Data 

a. Identifikasi waste 

Identifikasi waste bertujuan mengidentifikasi waste atau pemborosan yang 

berpotensi terjadi pada proyek serta dilakukan berdasarkan kondisi lapangan 

dan karakteristik proyek. Serta informasi tentang pemborosan pada saat 

pelaksanaan proyek ini diperoleh melalui wawancara pada pihak – pihak 

terkait.  

b. Identifikasi waste dengan formulasi if then dan fishbone diagram  

Setelah melakukan identifikasi waste maka langkah selanjutnya adalah 

mencari akar masalah dengan membuat fishbone diagram dengan formulasi If 

Then.  Fishbone diagram digunakan untuk mengetahui akar penyebab waste, 

yang dilihat dari segi manusia (man), mesin (machine), metode (method), 

material (material) dan lingkungan (environment). 
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c. Membuat Matriks Evaluasi  

Matriks evaluasi bertujuan untuk mengetahui solusi mana yang layak dipilih 

berdasarkan beberapa kriteria yang sudah ditentukan dengan melakukan 

pembobotan oleh pihak pelaksana proyek. Dari pembobotan tersebut akan 

didapatkan scoring tiap-tiap solusi, sehingga dapat diputuskan solusi mana 

yang GO atau NOT GO.  

d. Identifikasi resiko 

Pada dasarnya identifikasi risiko diawali dengan menyusun daftar kejadian-

kejadian tidak diharapkan di proyek yang mungkin menyebabkan kegagalan 

dalam mencapai sasaran proyek. Serta penilaian resiko dengan menggunakan 

metode FMEA. Tujuannya yaitu mengetahui peristiwa risiko apa yang 

kemungkinan besar terjadi, berdampak buruk, dan mempunyai tingkat 

kesulitan penanganan yang tinggi.  

  

3.8 Analisa  

Pada bab ini berisi analisa terhadap hasil pengolahan pada bab empat yang 

mana akan menjelaskan setiap tahapan penelitian. Analisa lebih mengarah pada 

tujuan dan menjawab pertanyaan pada perumusan masalah.  

 

3.9 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan akhir dari sebuah penelitian yang menjelaskan hasil secara 

ringkas yang merupakan kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya yang berisikan poin-poin hasil dari 

pengolahan data dan analisa terhadap penelitian yang telah dilakukan Saran 

merupakan masukan yang diberikan untuk peneliti dimasa depan agar penelitian 

selanjutnya dapat lebih baik lagi.  

 

 


