
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Flowchat Penelitian

Flowchat penelitian adalah gambaran tentang langkah-langkah yang harus

dijalankan dari awal hingga akhir penelitian yang berfungsi sebagai acuan

jalannya proses penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian dalam laporan ini

adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Flowchat Penelitian
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Gambar 3.1 Flowchat Penelitian (Lanjutan)

3.2 Studi Pendahuluan

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan survey untuk

mendapatkan gambaran dari kondisi sebenarnya obyek  yang akan diteliti, yakni

di area proyek pembangunan perumahan Zavira Regency PT. Tito Rumpun

Sehati. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini  adalah mengamati situasi dan

kondisi  yang terjadi dilapangan, mengetahui  gambaran mengenai kebijakan

perusahaan serta melakukan wawancara  dengan pihak manajemen mengenai

masalah yang terjadi  didalam proses pembangunan proyek perumahan Zavira

Regency, khususnya mengenai biaya yang diperlukan dalam proses pembangunan

perumahan Zavira Regency type 60. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan

competitor lain mengenai harga penjualan yang bertujuan untuk

membandingkannya dengan harga penjualan perumahan Zavira Regency. Selain

itu kegiatan yang dilakukan dalam studi pendahuluan ini adalah mengumpulkan

informasi sebagai bahan acuan dalam menyusun laporan penelitian, dengan cara

mencari teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian. Yaitu dari berbagai

buku cetak tentang Manajemen Proyek, Jurnal-Jurnal, dan sumber tulisan lainnya.

Dengan adanya teori-teori ini maka sangat membantu peneliti dalam

menyelesaikan laporan penelitian tugas akhir ini.
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3.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah kegiatan yang dilakukan sebagai penjabaran

masalah-masalah yang ada pada tempat penelitian yang berfungsi sebagai tolak

ukur dalam melakukan penelitian. Sehingga dari hasil identifikasi masalah akan

tergambar dengan jelas masalah yang ada dan perlu dilakukan penelitian sesuai

dengan pengangkatan topik kajian.

3.4 Rumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi  permasalahan dilanjutkan dengan merumuskan

masalah mengenai biaya pemabngunan proyek perumahan Zavira Regency sesuai

dengan kondisi sebenarnya dilapangan, yaitu berapa perbedaan total biaya dalam

pembangunan rumah type 60 setelah dilakukan penerapan rekaysa nilai pada

Perumahan Zavira Regency, dan untuk mengetahui material yang lebih murah

digunakan dalam penerapan rekayasa nilai (Value Engineering).

3.5 Penetapan Tujuan

Tujauan penelitian ditentukan berdasarkan  perumusan masalah yang telah

dijabarkan sebelumnya. Tujuan penelitian diperlukan untuk dapat merencanakan

langkah yang dapat diambil pada penelitian sehingga  penelitian dapat lebih

berfokus dan dapat dijalankan dengan benar atau secara jelas dan terarah dalam

penyelesaiannya, yaitu untuk mengetahui perbedaan biaya sebelum dan sesudah

dilakukan rekayasa nilai serta akan diketahui berapa penurunan harga penjualan

perumahan Zavira Regency setelah dilakukan Rekaayasa Nilai (Value

Engineering) tanpa mengurangi persentasi keuntungan perusahaan.

3. 6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah kegiatan yang harus diuraikan untuk

meyakinkan pembaca bahwa penelitian dengan topik kajian analisis rekayasa nilai

dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara umum maupun secara

kusus. Yaitu memberikan wawasan yang luas bagi peneliti dalam penerapan ilmu,

khususnya dibagian ilmu manajemen proyek dan dapat memperbanyak pustaka

UIN SUSKA RIAU sebagai perbendaharaan penelitian dimasa yang akan datang,
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selain itu dapat memberikan masukan bagi peihak manajemen proyek

pembangunan Zavira Regency dengan mengetahui material yang berbiaya rendah

setelah dilakukan analisis fungsi dan biaya dengan menggunakan metode rekayasa

nilai. Serta akan memberikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk

diterapkan diperumahan Zavira Regency type 60.

3.7 Batasan Masalah

Batasan masalah ini adalah langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti

untuk membatasi masalah sehingga dalam tahapan selanjutnya permasalahan

yang dibahas tidak terlalu luas. Dengan batasan masalah ini dapat memberikan

kemudahan bagi peneliti dalam pengumpulan teori-teori yang bersangkutan

dengan topik penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah data

penjualan diambil dari penjualan Taahun 2013 sampai bulan April 2014,

Penelitian dilakukan pada perumahan type 60, Kemudian Biaya material diambil

dari harga Supplier tahun 2014.

3.8 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan data yang dibutuhkan

dalam penelitian baik data skunder yang dimiliki perusahaan PT. Tito Rumpun

Sehati maupun data primer berdasarkan pengamatan  langsung dan wawancara

dengan pihak manajemen maupuk pihak yang terlibat didalamnya

1. Data Skunder

Data Skunder didapatkan dari arsip-arsip dan dokumen yang

berhubungan dengan proses pembangunan proyek perumahan pada

perusahaan yang berupa data historis. Data yang dibutuhkan yakni

a. Profil Perusahaan PT. Tito Rumpun Sehati

b. Struktur Organisasi PT. Tito Rumpun Sehati

c. Lokasi Perusahaan

2. Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara  kepada pihak

manajemen PT Tito Rumpun Sehati, Supplier, maupun pekerja yang

ada dilapangan. Adapun data primer yang dibutuhkan diataranya :
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a. Data Penjualan Perumahan Zavira Regency

Data ini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah penjualan

perumahan selama 2013-2014 sebagai acuan untuk penetapan

rekayasa nilai.

b. Data RAB Pembangunan Rumah Zavira Regency dalam proses

pembangunan perumahan Zavira Regency dan pada khususnya

RAB rumah tipe 60.

c. Data harga material

Data ini digunakan untuk mengetahui harga tiap-tiap komponen

material dan sebagai titik acuan dalam melakukan rekayasa nilai.

Data ini diperoleh dari Supplier material tahun 2014.

3.9 Pengolahan Data

Pengolahan data adalah langkah selanjutnya yang dilakukan untuk

mengolah data-data penelitian dengan pendekatan rekayasa nilai dalam

proyek perumahan Zavira Regency dengan berbagai tahapan. Tahapan-

tahapan dalam rekayasa nilai (Soeharto, Imam : 2001) adalah sebagai

berikut :

1. Tahap informasi

Tahap informasi dalam proses  rekayasa nilai dengan merumuskan

masalah untuk menentuan material-material yang dibutuhkan,

kemudian dilakukan pengidentifikasian biaya tertinggi untuk dilakukan

rekayasa nilai dengan menggunakan grapik diagram pareto, dan

mengumpulkan fakta dengan mengenal objek, mengkaji fungsi dan

mencatat biaya dengan menggunakan metode FAST.

a. Diagram Pareto

Diagram paretto ini digunakan untuk menentukan bagian-bagian

dari perencanaan yang mengandung bagian-bagian terbesar ari

seluruh biaya ( Suriana Chanra : 2014)
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b. Metoe FAST

Metode FAST digunakan untuk berkomunikasi dengan masalah

masalah keahlian, untuk memahami problem-problem dari

penggunanya. Untuk menentukan, menyederhanakan, menjelaskan

problem-problem, membatasi lingkup dari suatu problem, dan

untuk menentukan hubungan antara fungsi-fungsi yang diperlukan

guna menyederhanakan suatu fasilitas, produk atau servis ( Suriana

Chanra : 2014).

2. Tahap spekulasi

Pada tahap ini  memberikan usulan dalam penggunaan material untuk

digunakan dalam proses pengerjaan perumahan Zavira Regency, dari

tahap spekulasi ini akan memberikan penghematan biaya serta

mengusahakan peyederhanaan dengan menganalisi fungsi dan biaya

objek yang dieliti

3. Tahap analisis

Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian ide yang diusulkan pada

tahap spekulasi, dan dilakukan perbandingan antara penggunaan biaya

awal dengan biaya setelah dilakukan rekayasa nila. sehingga dari tahap

ini akan jelas diketahui penurunan biaya yang dihasilkan dari proses

penelitian.

4. Tahap penyajian.

Pada tahap ini adalah tahap akhir dalam proses rekayasa nilai, yaitu

kesimpulan tentang material yang diusulkan, dan akan diuraiakan

perbedaan biaya pada tiap-tiap item pekerjaan yang dilakukan rekayasa

nilai,serta memberikan keputusan untuk dilakukan tindak lanjut atau

tidak.

3.10 Analisa Hasil

Analisa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis setiap

pengolahan yang dilakukan guna untuk melihat berbagai masukan untuk

perusahaan dalam penerapan rekayasa nilai. Yaitu tentang pengetahuan alternatif
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terpilih dan total biaya dalam penerapan rekayasa nilai (Value Engginering) pada

Perumahan Zavira Regency Type 60.

3.11 Penutup

Penutup adalah tahap akhir dalam penyusunan laporan penelitian tugas akhir

yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang diberikan

kepada pembaca maupun kepada manajemen proyek pembangunan perumahan

Zavira Regency. Sehingga dari kesimpulan ini dapat menjawab tujuan pada tahap-

tahap sebelumnya dalam penelitian, sesuai dengan topik kajian yang diangkat.


