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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Uraian Umum 

Penelitian ini terdiri dari empat tahap seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.1. 

Tahapan tersebut terdiri dari: 

1. Tahapan I, meliputi kajian literatur dengan keluaran ujian proposal. 

2. Tahapan II, merupakan kegiatan lanjutan dari ujian proposal yaitu pengolahan 

data, analisis data, dan pembahasan. 

3. Tahapan III, merupakan kegiatan penyusunan kesimpulan dan saran. Tahapan 

ini memiliki keluaran seminar draft. 

4. Tahapan IV, merupakan tahap akhir dengan keluaran ujian tugas akhir. Setelah 

ujian tugas akhir selesai, revisi dilakukan guna menjadikan laporan tugas akhir 

menjadi lebih sempurna. 

Tahapan diatas memperlihatkan tahap I merupakan tahap pengumpulan dasar-

dasar teori yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini. Berbagai teori 

yang mendukung penelitian tugas akhir dikumpulkan dan dijadikan landasan teori. 

Keluaran dari tahap ini adalah ujian proposal. Tahap II merupakan tahap 

pengumpulan data pada proyek bangunan tingkat tinggi yang telah ditentukan. 

Proyek yang diteliti berada di Kota Surabaya. Proyek yang dipilih ada 2 proyek 

bangunan tingkat tinggi. Yang pertama adalah Proyek Apartment The 100 

Residence, dan yang kedua adalah Proyek Benson Tower 6. Data yang telah 

didapatkan dari lapangan kemudian digunakan pendekatan formula matematika 

yang dikembangkan oleh Hermawan (2017). Keluaran dari tahap II digunakan 

pada tahap III. Tahap III memiliki keluaran yag berupa ujian draft. Tahap IV 

merupakan tahap penyempurnaan tahap III. Laporan Akhir direvisi agar menjadi 

lebih sempurna. Keluaran tahap ini adalah ujian tugas akhir. Tahap ini merupakan 

tahap terakhir pada penelitian ini. Tahapan-tahapan ini lebih jelas ditunjukan pada 

Gambar 3.1 
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Gambar 3.1  Metodologi Penelitian 
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3.2 Tahap I (Ujian Proposal) 

Pada tahap ini dilakukan kajian literatur dengan masukan sumber pustaka yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Sumber pustaka yang digunakan adalah teori emisi 

CO2, rantai pasok konstruksi, LCA, dan LCI. Berdasarkan teori yang dimiliki 

dibuat instrumen penelitian yang akan digunakan berupa formulir pengamatan. 

Formulir pengamatan durasi pembengkokan dan pemotongan baja tulangan 

diperlihatkan pada Lampiran L.1. Sedangkan formulir pengamatan proses 

pengangkatan baja tulangan (tower crane) diperlihatkan pada Lampiran L.2. 

Laporan disusun sampai bab III dan dipersiapkan lampiran berupa instrumen 

penelitian. Hasil akhir dari tahap I adalah ujian proposal. 

3.3 Tahap II (Pengolahan Data, Analisis Data, dan Pembahasan) 

Setelah dilakukan ujian proposal, masuk ke tahap II yaitu melakukan survei. Hal-

hal yang perlu disurvei adalah: 

1. Jenis moda transportasi yang digunakan dari manufaktur baja tulangan ke site. 

2. Jarak dari manufaktur baja tulangan ke site. 

3. Volume baja tulangan yang dikirim ke site. 

4. Spesifikasi bar cutting. 

5. Spesifikasi bar bender. 

6. Spesifikasi tower crane. 

7. Volume detail baja tulangan yang dipotong, dibengkokkan, dan dirakit. 

8. Waktu yang dibutuhkan tower crane untuk mengangkut baja tulangan yang 

telah dirakit. 

Setelah data yang dibutuhkan sudah didapat, maka dilakukan pengestimasian 

menggunakan pendekatan formula matematika yang dikembangkan oleh 

Hermawan (2017). Formulasi matematika tersebut dapat dilihat pada Sub Bab 2.5. 

Setelah didapatkan angka estimasi emisi CO2, kemudian dilakukan pembahasan 

terhadap hasil pengolahan dan analisis data. Data yang didapat dari lapangan 

diperlihatkan pada Lampiran L.3, Lampiran L.4, Lampiran L.5, dan Lampiran 

L.6. 
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3.4 Tahap III (Seminar Draft) 

Setelah Tahap II selesai, masuk ke tahap III yaitu menyusun kesimpulan dan saran 

dari hasil pembahasan data. Data yang telah diolah selanjutnya diambil 

kesimpulan. Saran diberikan untuk memberi masukan dari hasil yang didapat. 

Hasil dari tahap III ini adalah seminar draft. 

3.5 Tahap IV (Ujian Tugas Akhir) 

Setelah seminar draft selesai, dilakukan penyempurnaan pada tahap IV ini. Jika 

tidak ada perubahan bisa langsung dilakukan ujian tugas akhir. Jika muncul revisi 

maka perlu dilakukan perubahan. Setelah semua revisi selesai dilakukan 

selanjutnya ujian tugas akhir bisa dilaksanakan. Setelah ujian akhir terlaksana 

akan dilakukan penyempurnaan akhir laporan. Hal ini dilakukan agar  laporan 

menjadi lebih baik dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

 


