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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penilitian ini dilakukan pada proses pembangunan gedung Grand Batam 

Mall yang beralamat di jalan Pembangunan penuin kota Batam. 

 

 

Gambar 3.1 Peta lokasi Penelitian (Sumber: https://www.google.com/maps/) 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan suatu kelompok atau wilayah 

yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peniliti untuk diamati, dipelajari 

untuk menghasilkan kesimpulan (Sugiyono, 2011). 
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3.3.2 Sampel 

Sample merupakan suatu bagiandari populasi yang memiliki 

karakteristik yang sama untuk diamati atau diteliti selanjutnya dapat ditarik 

kesimpulan (Sukmadinata, 2013). 

 

3.3 Data Penelitian 

3.4.1 Data Primer 

Data primer ini adalah data yang didapatkan sendiri oleh peniliti 

dengan melakukan pengamatan langsung terhadap material besi atau objek 

penelitian pada saat proses pelaksanan proyek konstruksi pembangunan 

gedung Grand Batam Mall maupung dengan wawancara. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai sumber yang 

digunakan untuk mendukung penelitian dalam bentuk seperti  

1. Daftar satuan harga 

Merupakan data yang berisi tentang harga satuan material besi. Data 

ini berdasarkan dari supplier atau pemasok pada proyek tersebut. 

 

2.  Gambar kerja (shop drawing). 

Merupakan gambar teknis lapangan yang digunakan sebagai acuan 

untuk dilaksanakan atau dikerjaan oleh pekerja lapangan. 

3. Laporan logistik 

Data yang berisi laporan material yang masuk selama pekerjaan 

konstruk berlangsung. 
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3.4 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan penilitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Alat tulis untuk mencatat hasil penelitian 

2. Alat hitung  atau kalkulator 

3. Meteran roll 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk menunjang penelitian ini penulis melakukan pengumpulan 

data yang meliputi ; 

1. Observasi  

Melakukan pengataman langsung di lapangan untuk mendapatkan data 

sisa material konstruksi (besi) pada proyek tersebut serta melakukan 

pengambilan dokumentasi. 

2. Wawancara  

Untuk memperoleh informasi tentang sisa material konstruksi tersebut 

maka penulis melakukan wawancara yang mencakup penanganan sisa 

material konstruksi dan usaha-usaha  apa saja untuk menekan sisa 

material konstruksi. Adapun peniliti melakukan wawancara ke semua 

pihak yang terlibat antara lain sebagai berikut: 

1. Manager Proyek  

2. Site Engineer 

3. Logistik 

4. Surveyor 
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3.6 Metode Pengolahan Data 

1. Melakukan perhitungan berat kebutuhan material besi berdasarkan 

gambar kerja.perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui berapa 

volume berat material besi yang digunakan pada setiap jenis pekerjaan. 

Adapun perhitungan dengan rumus bangun ruang sederhana sebagai 

berikut 

Volume Berat = π x r
2
 x p x Bj 

Keteragan : 

π   = 3.14 atau 22/7 

r    = jari-jari 

p   = Panjang material besi tulangan 

Bj = Berat jenis besi 

2. Menghitung sisa material dari hasil pemotongan material yang telah 

digunakan pada setiap kebutuhan material. Untuk lebih jelasnya maka 

dapat kita tuliskan dengan rumus sederhana sebagai berikut 

SM= M – KM 

Keterangan : 

SM  = Sisa Material 

M    = Material yang tersedia 

KM = Kebutuhan material 
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3. Menghitung  wastage level  yang bertujuan untuk mengetahui  

prosentase volume waste dari setiap jenis material besi yang 

digunakan. Perhitungan ini menggunakan rumus yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya yaitu : 

            
            

                        
      

4. Menghitung biaya sisa material untuk mengatahui berapa nilai biaya 

dari sisa material yang ditimbulkan. Untuk mengetahui berapa biaya 

sisa material material tersebut dapat dilakukan dengan cara mengalikan 

sisa material yang timbul dengan harga satuan material. 

5. Mengindentifikasi penyebab terjadinya sisa material setelah 

melakukan perhitungan sisa material maka penelitian ini berlanjut 

dengan mencari atau mengeditifikasi apa saja yang dapat 

menyebabkan terjadinya sisa material dengan menggunakan metode 

fishbone diagram 

 

3.8 Diagaram Alir 

Untuk mempermudah dalam memahami alur pekerjaan penelitian dapat 

kita lihat langkah-langkah penilitian ini dapat kita lihat diagram alir sebagai 

berikut : 
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Gambar 3.2 Diagram Alir (Sumber: Hasil Analisis) 
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