
III-1 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab III dalam metodologi penelitian ini membahas tentang metode 

penelitian yang dilakukan dengan PERT dan EVM, adapun langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan diambil di Perumahan D’Lion Cluster, yang diperoleh 

dengan cara wawancara dan observasi. 

2. Pengolahan Data. 

a. Membuat denah node sesuai dengan jumlah kegiatan pada metode PERT 

b. Menghubungkan node-node tersebut dengan anak panah sesuai dengan 

ketergantungan 

c. Menyelesaikan diagram PERT dengan melengkapi atribut dan simbol 

yang diperlukan 

d. Mentukan nilai et , S, dan  etV  untuk proyek pembangunan rumah 

menggunakan metode PERT 

e. Menentukan nilai BCWS, BCWP, dan ACWP pada biaya proyek 

pembangunan rumah menggunakan metode EVM 

f. Menentukan nilai SV, SPI, CV, dan CPI untuk biaya proyek 

pembangunan rumah menggunakan metode EVM 

g. Menentukan nilai EAC dan ETC untuk biaya proyek pembangunan 

rumah menggunakan metode EVM 

h. Menentukan nilai crash duration untuk penambahan waktu kerja 1 jam 

dan 3 jam pada metode PERT dan EVM  

i. Menentukan nilai crash cost dan cost slope untuk penambahan waktu 

jam kerja selama 1 jam dan 3 jam pada metode PERT dan EVM 

3. Memperoleh waktu dan biaya total pekerjaan dengan metode PERT dan 

EVM, serta mengetahui biaya tambahan yang harus dikeluarkan jika proyek 

tersebut dilakukan penambahan waktu kerja. 
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 

Pengumpulan data dari   

Perumahan D’Lion Cluster 

Pengolahan Data pada PERT 

1. Membuat denah node sesuai dengan 

jumlah kegiatan 

2. Menghubungkan node-node tersebut 

dengan anak panah sesuai dengan 

ketergantungan 

3. Menyelesaikan diagram PERT 

dengan melengkapi atribut dan 

simbol yang diperlukan 

4. Mentukan nilai , S, dan  

untuk proyek pembangunan rumah 

5. Menentukan nilai crash duration 

untuk penambahan jam kerja selama 

1 jam dan 3 jam 

6. Menentukan nilai crash cost dan cost 

slope untuk penambahan jam kerja 

selama 1 jam dan 3 jam 
 

Pengolahan Data pada EVM 

1. Menentukan nilai BCWS, BCWP,  

dan ACWP pada biaya proyek 

perumahan 

2. Menghitung nilai SV, SPI, CV,  

dan CPI untuk proyek 

pembangunan rumah 

3. Menghitung nilai EAC dan ETC 

untuk proyek pembangunan rumah 

4. Menentukan nilai crash duration 

untuk penambahan jam kerja 

selama 1 jam dan 3 jam 

5. Menentukan nilai crash cost dan 

cost slope untuk penambahan jam 

kerja selama 1 jam dan 3 jam 

 

 

Selesai 

Memperoleh waktu dan biaya total, serta biaya 

tambahan yang harus dikeluarkan oleh proyek 

setelah dilakukan penambahan jam kerja 

Survei dengan melakukan 

wawancara dan observasi 

Mulai 


