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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tahap Persiapan 

 

Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan kita sebelum memulai 

tahapan pengumpulan data dan pengolahannya. Dalam tahap awal ini disusun 

hal-hal penting yang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk 

mengefektifkan waktu dan pekerjaan. Tahap persiapan ini meliputi kegiatan-

kegiatan sebagai berikut : 

1. Perumusan dan identifikasi masalah 

2. Observasi dan peninjauan langsung di lokasi masalah 

3. Penentuan kebutuhan data, sumber data dan pengadaan administrasi  

perencanaan data dilanjutkan pengumpulan data. 

4. Perencanaan jadwal rencana desain perencanaan. 

Persiapan diatas harus dilakukan secara cermat untuk menghindari pekerjaan 

yang berulang. Sehingga tahap pengumpulan data menjadi optimal. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 

 

Lokasi penelitian berada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing 

kota Bandar lampung dengan titik koordinat : 05
0
 29’ 15” LS – 05

0 
15’ 12.5” 

BT. Tepatnya di jln. RE. Martadinata Km.6 Lempasing, Teluk Betung, 

Bandar Lampung, Lampung. 
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3.3 Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data merupakan sarana pokok untuk menemukan penyelesaian 

masalah secara ilmiah. Dalam pengumpulan data, peranan instansi yang 

terkait sangat diperlukan sebagai pendukung dalam memperoleh data-data 

yang diperlukan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan 

data adalah : 

1. Jenis-jenis datanya. 

2. Tempat diperolehnya. 

3. Jumlah data yang harus dikumpulkan agar diperoleh data yang memadai 

(cukup, seimbang dan tepat atau akurat). 

Dalam perencanaan pengembangan PPP lempasing ini metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan melalui cara-cara sebagai berikut : 

a. Metode literatur 

Yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi dengan mengolah data tertulis dan 

metode kerja yang dilakukan. 

b. Metode observasi 

Yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara survey 

langsung ke lapangan agar diketahui kondisi riil di lapangan secara garis 

besar, dan juga dengan cara pencarian data melalui internet untuk 

mengetahui kondisi lokasi yang sebenarnya. 

c. Metode wawancara 

Yaitu dengan mewawancarai narasumber yang dipercaya untuk 

memperoleh data yang diperlukan. 
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Berdasarkan beberapa metode pengumpulan data di atas makan data yang 

diperoleh adalah data sekunder yaitu data yang diproleh dari instansi yang 

terkait dalam perencanaan pengembangan PPP lempasing. 

Data sekunder yang yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

 Data peta topografi dan peta situasi. 

 Data angin, pasang surut dan gelombang. 

 Data jumlah dan jenis kapal yang berlabuh serta volume ikan di PPP 

Lempasing. 

 

3.4 Analisis Data 

Pada tahap ini dilakukan proses pengolahan data-data yang telah diperoleh. 

Analisis data ini meliputi : 

1. Data Oceanografi 

Terdiri dari data pasang surut, angin dan gelombang serta data 

sedimentasi digunakan untuk menentukan elevasi muka air tertinggi / 

banjir yang dipakai sebagai acuan dalam menetapkan tinggi elevasi 

dermaga dan untuk merencanakan elevasi alur pelayaran, elevasi 

bangunan/fasilitas pelabuhan pendaratan ikan dan perhitungan 

kontruksi bangunan fasilitas pelabuhan. 

2. Data tanah 

Data ini diperlukan untuk perencanaan pondasi atau struktur bawah 

dermaga yaitu dengan melihat daya dukung tanah yang ada terhadap 

struktur dermaga sehingga dapat direncanakan model dan dimensi 

pondasi dermaga. 
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3. Data jumlah kapal 

Analisis ini dipakai untuk menentukan panjang dermaga dan 

kebutuhan perencanaan ke depan, sehingga diharapkan dapat 

mengoptimalkan pemakaian dermaga. 

4. Data jumlah produksi ikan 

Analisis ini diperlukan untuk menghitung perencanaan ke depan luas 

ruang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sehingga dapat menampung 

keseluruhan hasil produksi ikan. Jika data-data di atas yang sudah 

dianalisa sudah cukup maka dapat dilakukan langkah selanjutnya, 

tetapi jika masih kurang maka harus kembali melakukan metode 

pengumpulan data. 

 

3.5 Perencanaan Lay Out   

Setelah didapatkan data-data yang cukup dan jelas serta sudah dianalisa maka 

langkah selanjutnya yaitu membuat perencanaan lay out Pelabuhan Perikanan 

Lempasing yang berupa peta situasi dan denah. Perencanaan lay out ini sangat 

penting karena untuk mengetahui letak-letak bangunan yang direncanakan 

seperti dermaga dan tempat pelelangan ikan (TPI) serta fasilitas-fasilitas 

pendukung yang dibutuhkan pada perencanaan Pelabuhan Perikanan 

Lempasing Dengan mengetahui letak-letak bangunan tersebut maka dapat 

direncanakan dimensi dan ukuran serta bentuk dari bangunan-bangunan 

tersebut sehingga dapat disesuaikan dengan lahan yang ada dan biaya yang 

tersedia. Sesudah perencanaan lay out langkah selanjutnya yaitu perencanaan 

bangunan-bangunan pada Pelabuhan Perikanan tersebut. 
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3.6 Perencanaan Bangunan 

Perencanaan bangunan pada Pelabuhan ikan ini adalah perencanaan dermaga. 

Pada perencanaan dermaga Pelabuhan ikan Lempasing ini, perencanaan 

meliputi perencanaan tipe dermaga, panjang dan lebar dermaga, plat lantai dan 

balok dermaga, pondasi, serta fender dan bolder. 

 

3.7 Gambar Konstruksi 

Setelah didapat dimensi, ukuran dan bentuk bangunan tersebut serta jenis 

bahan yang digunakan maka perlu dibuat gambar konstruksi, dengan tujuan 

untuk memudahkan pelaksanaan dalam pembangunan bangunan tersebut di 

lokasi proyek. Gambar konstruksi harus baik dan benar sesuai dimensi, ukuran 

dan bentuk bangunan yang direncanakan sehingga dapat dipahami oleh orang 

yang akan membangun. 
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Flowchart Proses Analisis Penelitian ini : 
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                            Gambar 3.1 Bagan Alir Pelaksanaan Penelitian 
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