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BAB III. 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Adhi Karya sesi 1 segmen 3 pembangunan 

jalan Tol Balikpapan – Samarinda dengan panjang 5,9 km. Proyek jalan Tol 

Balikpapan – Samarinda segmen 3 terletak di Balikpapan, Samboja. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja di PT. Adhi Karya yang 

bekerja pada proyek pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda di sesi 1 

segmen 3. Sampel yang diambil dari penelitian ini sebagian didapat dari pegawai 

PT. Adhi Karya yang bekerja pada proyek pembangunan jalan tol Balikpapan – 

Samarinda sesi 1 segmen 3 yang berjumlah 27 orang mencakup : 

Tabel 3. 1 Jumlah responden 

Jabatan Jumlah 

Project manager 1 orang 

Sekretaris  1 orang 

HSE officer 1 orang 

QA/QC 1 orang 

Project engineering manager 11 orang 

Project production manager  7 orang 

Project finance manager 5 orang 

Jumlah  27 oang 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Uma Sekaran (2011:115) mendefinisikan tentang pengertian variabel 

adalah adapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa 

berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu 

yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Variabel dari penelitian adalah 

manajemen mutu dan manajemen risiko. 

Adapun variabel dari penelitian adalah risiko manajemen mutu pemancangan 

yaitu: 
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Tabel 3. 2 Variabel Risiko 
Kode 

Risiko 
Kegiatan Variabel 

R1 Persiapan 

 

 

• Pembebasan lahan 

• Pembuatan jalan menuju lokasi 

• Adanya kesalahan desain 

• Adanya perubahan desain 

• Tidak terkoordinasinya desain 

• Adanya hambatandari warga sekitar 

R2 Pengadaan material (spun 

pile) dan alat 
• Material yang digunakan tidak sesuai 

spesifikasi 

• Kontrol kualitas bahan material yang buruk 

• Apakah peralatan yang digunakan sudah 

sesuai spesifikasi 

• Kelengkapan alat pancang 

R3 Mobilisasi alat dan spun 

pile 
• Apakah material dan alat diangkut dengan 

standar alat transportasi? 

• Apakah pemindahan material dilakukan 

dengan metode yang benar 

• Sulitnya mencapai lokasi 

• Adanya hambatandari warga sekitar saat 

mobilisasi 

• Terhambatnya mobilisasi akibat cuaca 

buruk 

• Apakah penempatan alat dan material 

sudah sesuai 

R4 Pengukuran • Apakah ada perubahan desain? 

• Apakah terjadi kesalahan desain? 

• Penentuan titik pancang yang geser 

• Apakah ada penambahan titik diluar dari 

desain awal? 

R5 Pemancangan • Sulitnya mencapai lokasi pemancangan 

• Apakah sering terjadi patah spun pile? 

• Apakah sering terjadi pecah kepala spun 

pile? 

• Apakah sering terjadi spun pile miring? 

• Terhambatnya pemancangan akibat cuaca 

buruk 

• Apakah ada penerapan teknologi baru? 

• Metode kontruksi yang tidak tepat 

• Produktifitas pekerja rendah 

• Kurangnya koordinasi sesama pekerja 

• Sering terjadi kekurangan pekerja saat 

pemancangan 

• Pekerja yang terlibat dalam pemancangan 

sudah sesuai spesifikasi atau ahli 
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Tabel 3.2 (Lanjutan) 
Kode 

Risiko 
Kegiatan Variabel 

R5  • Apakah banyak titik pemancangan yang 

berjalan tidak baik 

• Dilakukan pengawasaan saat proses 

pemancangan 

• Apakah dilakukan pencatatan data saat 

pemancangan? 

R6 Penyambungan • Dilakukan pengawasaan saat 

penyambungan 

• Memastikan spun pile tersambung dengan 

sempurna 

• Alat las berfungsi dengan baik dan sesuai 

spesifikasi 

• Pekerja yang melakukan penyambungan 

sudah berpengalaman 

R7 Kalendering • Dilakukan pengawasan saat kalendering 

• Apakah banyak hasil kalendering yang 

tidak masuk kriteria? 

• Apakah pekerja yang melakukan 

kalendering sudah ahli? 

R8 Tes PDA • Apakah hasil test PDA masuk dalam 

persyaratan 

• Sering terjadi hambatan saat tes PDA 

• Pekerja yang melakukan tes PDA sudah 

sesuai spesifikasi 

R9 Pemotongan 

 

 

 

 

 

 

 

• Apakah pekerja yang melakukan 

pemotongan sudah berpengalaman? 

• Apakah alat yang digunakan untuk 

pemotongan sudah sesuai standar? 

• Sering terjadi pemotongan yang 

kependekan 

• Saat pemotongan terjadi patah spun pile 

 

3.4 Kuesioner Risiko Manajemen Mutu 

Nama : 

Jabatan : 

Pendidikan : 

Petunjuk untuk mengisi kuesioner, Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberi 

tanda (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan dan paling sesuai dengan 

kondisi Bapak/Ibu/Saudara/i saat berkerja di proyek.  
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Tujuan pengisian kuesioner ini untuk data sekunder tugas akhir saya 

Iyang Bayu Bekti yang berjudul Risiko Manajemen Mutu Pemancangan Spun 

Pile Slab (Studi kasus: Jalan Tol Balikpapan – Samarinda) 

 

Tabel 3. 3 Format Tabel Kuesioner 

No Kegiatan Variabel Risiko 

Probabilitas Dampak 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1             

2             

Probabilitas : 

1 = Sangat sering 

2 = Sering 

3 = Cukup Sering 

4 = Tidak Pernah 

5 = Sangat Tidak Pernah 

Dampak 

1 = Tidak Berdampak 

2 = Sedikit Berdampak 

3 = Cukup Berdampak 

4 = Berdampak 

5 = Sangat Berdampak 

Pengukuran variabel dilakukan dengan kuesioner yang didesain dalam 

bentuk skala model likert. Skala berisi sejumlah pertanyaan yang menyatakan 

objek yang hendak diungkap. Skala likert terdiri atas pernyataan yang 

mengekspresikan baik sikap mendukung dan tidak mendukung terhadap objek 

kepentingan. Partisipan diminta untuk memilih satu dari lima tingkat 

kesepakatan yang merupakan skala likert. Angka-angka tersebut 

mengindikasikan nilai yang akan ditempatakan pada masing-masing 

kemungkinan jawaban, dengan angka 1 untuk pendapat yang paling tidak 

mendukung dan angka 5 untuk yang paling mendukung (Cooper dan 

Schindler, 2014). 
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3.4.1 Menetapkan Risiko Dominan 

Analisa data yang dilakukan adalah analisa yang bertujuan untuk 

mengetahui tingkat risiko terhadap variabel risiko, apakah variabel tersebut 

memiliki tingkat risiko rendah, sedang atau tinggi. Variabel yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah beberapa kegiatan yang dilakukan dalam proses persiapan 

sampai pemancangan. Analisis dimulai dengan : 

1. Membuat data hasil kuesioner menggunakan metode matriks 

probabilitas yang berupa nilai frekuensi dan tingkat pengaruh/dampak, 

berdasakan variabel pada Tabel 3.2 

2. Kemudian hitung total nilai rata – rata probabilitas dan dampak 

Tabel 3. 4 Contoh Penilaian Skala Probabilitas 

Kode Variabel 
Profitabilitas terhadap 

Manajemen Mutu 

Total Nilai 

Mean 

Skala 

Peneliaian 
Kategori 

R1  
Total Probabilitas = 45 

Total Responden = 15 
3  

Kadang-

kadang 

 

Total Nilai Mean =
45

15
 

= 3 

Tabel 3. 5 Contoh Penilaian Skala Dampak 

Kode Variabel 
Profitabilitas terhadap 

Manajemen Mutu 

Total Nilai 

Mean 

Skala 

Peneliaian 
Kategori 

R1  
Total Probabilitas = 40 

Total esponden = 15 
3  

Kadang-

kadang 

 

 

Total Nilai Mean =
40

15
 

= 2,7 dibulatkan menjadi 3 

 

3. Rekapitulasi Nilai Probabilitas dan Dampak 
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Tabel 3. 6 Rekapitulasi Nilai Probabilitas dan Nilai Dampak 

No 
Variabel 

Risiko 

Total Nilai 

Mean 

Skala 

Penilaian 

Probabilitas 

Total Nilai 

Mean 

Skala 

Penilaian 

Dampak 

1 R1 3 

Kadang-

Kadang 

Terjadi 

3 Sedang 

4. Setelah itu lakukan pemetaan (plotting) pada grafik dan membuat pie-

chart. 

5. Dari hasil matriks probabilitas yang sudah di plotting pada grafik dapat 

dilihat variabel risiko yang   mempunyai risiko tinggi/variabel yang 

sering terjadi atau yang berada dikotak merah. 

 Dampak 

Probabilitas      

5           

4           

3           

2           

1           

 1 2 3 4 5 

Gambar 3. 1 Matrik Risiko 

 

Dari Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa ada lima tingkatan dampak 

dengan keterangan warna sebagai berikut : 

  Risiko Tinggi, diperlukan respon terhadap peristiwa risiko 

  
Risiko Sedang, diperlukan perbaikan respon terhadap  

peristiwa risiko 

  Risiko Rendah, ditangani sedikit perbaikan pekerjaan 

 

Langkah berikutnya yaitu menghitung tingkat kepentingan risikonya 

dengan menggunakan rumus berikut : 

R= E x I 

Dimana : 
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R= Risiko (Tingkat kepentingan risiko) 

E = Probabilitas (Nilai kemungkinan risiko terjadi) 

I = Dampak (Nilai dampak risiko yang terjadi) 

6. Variabel risiko yang mempunyai nilai tinggi diidentifikasi faktor 

penyebab, dampak dan solusinya. 

Tabel 3. 7 Contoh Hasil Pengelohan Data Menggunakan Matriks 

Probabilitas 
Disiko Dominan yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu 

Faktor Penyebab terhadap 

Manajemen Mutu 

Pemancangan Spun Pile 

Faktor Dampak terhadap 

Manajemen Mutu 

Pemancangan Spun Pile 

Solusi terhadap Manajemen 

Mutu Pemancangan Spun 

Pile 

   

 

Tahapan penelitian secara skematis dalam bentuk diagram alir dapat dilihat 

pada Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Penentuan Objek Penelitian 

Studi literatur dari 

jurnal – jurnal pada 

penelitian terdahulu 

1. Menyusun urutan kegiatan 

2. Menentukan varibel disetiap kegiatan 

3. Penyusunan form kuesioner 

4. Menentukan responden kuesioner 

5. Penyebaran form kuesioner 

1. Observasi di lapangan oleh 

penulis 

2. Pengumplan data di lapangan 

A 
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Gambar 3. 2 Bagan alir penelitian 

A 

Kesimpulan  

1. Rekapitulasi data kuesioner 

2. Menghitung rata – rata dari probabilitas 

dan dampak 

3. Ploting pada tabel matrik risiko 

4. Membuat pie chard masing – masing 

kegiatan 

5. Menentukan variabel yang mempunyai 

dampak terbesar 

Selesai 


