
BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1 Pendahuluan

Proyek konstruksi mempakan suatu proses yang didalamnya terdapat

rangkaian taliapan-tahapan yang berkelanjutan untuk menghasilkan tujuan

akhimya benipa bangunan fisik. Salah satu tahapan penting yang dilakukan

sebelum tahapan pelaksanaan konstruksi adalah tahapan pengadaan kontraktor.

Salah satu cara dalam pengadaan kontraktor oleh pemilik proyek adalah melalui

proses tender. Dalam proses tender ini pemilik proyek akan memilih calon

kontraktor dari sekian banyak peseta tender. Pertimbangan utaina yang dipakai

oleh pemilik proyek untuk memilih kontraktor adalah harga penawaran yang

diajukan secara formal dalam proposal penawaran.

Untuk pertimbangan harga penawaran, pemilik proyek tentunya akan

memilih harga terendah dari beberapa harga penawaran yang diajukan oleh

kontraktor dengan catatan bahwa harga yang rendah tersebut masih dalam batasan

yang relatif wajar terhadap estimasi biaya oleh pemilik (Owner Estimate Ob').

Sehingga jika melihat dari sudut pandang kontraktor, maka akan nuincul

permasalahan bagaimana menentukan harga penawaran dengan estimasi biaya

yang serendah mungkin agar menang tetapi tetap cukup tinggi juga agar dapat
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menyelesaikan proyeknya sesuai dengan kontrak dan mendapa!kan kcunlungan

yang diinginkan. Pada kenyataannya, beberapa kontraktor berhasil mendapatkan

keuntungan sesuai dengan yang diinginkannya ataupun lebih kecil dari yang

ditargetkan. Tetapi banyak pula kontraktor yang mengalam. kerugian dalam

menyelesaikan pekerjaan.rya. Kontraktor yang berhasil lentunva memiliki strategi

dan kemampuan manajemen yang baik. Salah satunya adalah kemampuan dalam

mengestimasi biaya pekerjaan untuk mendapatkan harga penawaran bersaing.

Agar dapaf menentukan harga penawaran yang bersaing, hams diketahui

terlebih daliulu faktor apa yang paling menentukan dalam proses estimasi biaya

pekerjaan untuk menentukan harga penawaran optimal. Pada akhir bab ini akan

diperlihatkan bahwa faktor penentu tersebut adalah nilai mark-up yang

dipengaruhi oleh kriteria-kriteria penawaran. Sebehtm mencapai kesimpulan

tersebut akan diterangkan terlebih dahulu mengenai keberadaan estimasi biaya

pekerjaan oleh kontraktor di dalam estimasi biaya proyek konstruksi secara

keseluruhan. Kemudian dijelaskan juga mengenai komponen-komponen yang

membentuk biaya pekerjaan serta kemudian pemodelan dari kriteria-kriteria harga

penawaran menggunakan Analytical Hierarchy Process (AMP).

4.2 Estimasi Biaya Pekerjaan

Estimasi dapat didefinisikan sebagai peramalan kejadian pada proses

pelaksanaan serta proses pemberian nilai pada masing-masing kejadian tersebut.

Estimasi biaya dalam proyek konstruksi mempakan proses perhitungan biaya

yang dibutuhkan untuk suatu tujuan atau tahap dalam proyek konstruksi. Proses

estimasi biaya adalah bagian yang sangat mendasar dalam proyek konstruksi



karena nilai proyek hams sudah ditentukan scbelum proses konstruksi dimulai.

Karena estimasi dibuat scbelum proses konstruksi dilaksanakan maka eslimasi

biaya tersebut akan menghasilkan suatu taksiran biaya dan bukan biaya

sebenamya. Biaya yang sebenarnya itu sendiri bam diketahui setclah proyek

selesai. Faktor yang menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu proyek

konstruksi sangat tergantung dari ketepatan estimasi yang dilakukan dalam tahap-

taliap proyek konstruksi.

Estimasi biaya dalam proyek konstruksi dapat dibagi menjadi dua jenis

estimasi berdasarkan tujuan dan tahapan proyek saat proses estimasi disiapkan.

Jenis-jenis estimasi tersebut adalah :

1. Estimasi Perkiraan (Approximate Estimates), terdiri dari :

a. Estimasi Awal (Preliminary Estimates)

Estimasi ini biasanya dilaksanakan pada tahap penetapan kebutuhan

pemilik proyek atau formulasi proyek, dimana data-data tentang

proyek masih sangat sed'kil. Salah satu bentuk estimasi ini adalah

estimasi kelayakan. Estimasi kelayakan diperlukan untuk menentukan

apakah proyek tersebut layak dibangun atau tidak.

b. Estimasi Konseptual (('onceptual Estimates)

Mempakan estimasi yang dilakukan selama proses perencanaan

berlangsung dimana tinitik setiap revis. eslimasi, tingkat ketel.tian

akan meningkat sesuai tahap perencanaan. Salah satu beniuknya adalaii

estimasi harga satuan fungsional yaitu menggunakan lungs! dan

fasilitas sebagai dasar penetapan biaya.
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2. Estimasi Detail (Detailed Estimates)

Estimasi detail ini barn dapat dilakukan jika eslimasi perkiraan sudah

selesai dilakukan. Estimasi detail dapat dilakukan oleh pemilik proyek maupuii

kontraktor. Perbedaanya terletak pada tahap proyek saat dilakukannya proses

estimasi tersebut. Estimasi detail dilakukan oleh pemilik proyek pada tahap

perencanaan sedangkan oleh kontrakto. dilakukan pada tahap pengadaan

kontraktor dan tahap pelaksanaan.

Estimasi biaya pekerjaan oleh kontraktor mempakan estimasi detail pada

tahap pengadaan kontraktor. Estimasi ini pada umumnya dilakukan oleh

kontraktor berdasarkan gambar desain dan spesifikasi Icknis dalam dokuincn

tender yang dikeluarkan oleh pihak pemilik proyek. Estimasi detail ini akan

menghasilkan suatu nilai berupa harga penawaran yang diajukan oleh pihak

kontraktor kepada pihak pemilik. Harga penawaran mempakan jumlah uang yang

hams dibayar oleh pihak pemilik untuk pelaksanaan pekerjaan dan jumlah uang

yang akan diterima oleh pihak kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Proses-proses yang biasanya terdapat pada penyusunan estimasi biaya

pekerjaan oleh kontraktor adalah sebagai berikut :

1. Peninjauan Ulang Eingkup Proyek

Mempakan proses peninjauan ulang terhadap dokumen tender yang ada

termasuk didalamnya adalah gambar reneana dan spesitikasi lekuis. Dalam tahap

ini juga dilakukan peninjauan langsung terhadap lokasi proyek untuk liieninjaii

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biaya konstruksi, seperli keamanan,

kondisi gcografis lokasi proyek, akses ke lokasi proyek, bangiinan-bangunan yang
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ada dilokasi, ketersediaan ruang untuk penempatan peralatan dan material, dan

lain sebagainya.

2. Perhitungan Kuantitas Pekerjaan

Mempakan proses perhitungan volume pekerjaan berdasarkan gambar

rencana dan spesifikasi teknis untuk seluruh item pekerjaan proyek tersebut.

3. Pemberian Nilai

Dari volume pekerjaan yang telah disusun kemudian dapat dilakukan

proses pemberian nilai, yaitu penentuan biaya untuk setiap item pekerjaan yang

diperlukan untuk segala sesuatu yang nantinya akan menjadi kompoiien perinanen

hasil akhir proyek.

4. Rekapilulasi

Mempakan proses penambahan biava-biava tambahan yang diperlukan

untuk kepcriuan kelangsungan manajemen. pengawasan mutu, jasa untuk

pengadaan bagian proyek, dan biaya lainnya yang tidak akan menjadi produk atau

konstruksi pemianen. Pada proses ini akan didapatkan gambaran umum hasil

estimasi berupa biaya pekerjaan.

Dari proses-proses di atas kemudian kita akan dapat mengetahui apa saja

koinponen-komponen biaya pekerjaan oleh kontraktor. Berikut ini langkah-

langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan estimasi biaya pekerjaan:

1. Menghitung volume pekerjaan untuk tiap-tiap kegiatan dan membuat

daftar kegiatan pekerjaan

2. vlenghitung harga satuan bahan, satuan upah dan saluan peralatan.



30

3. Dari daftar kegiatan dan dari harga satuan dibuat perhiUingan harga

satuan pekerjaan.

4. Dari volume pekerjaan dan harga satuan dibuat perhitungan total untuk

tiap-tiap kegiatan.

5. Dari perhitungan total liap-liap pekerjaan dibuat pcrhilungan scluruh

biaya kegiatan.

6. Dari perhitungan biaya scluruh kegiatan pekerjaan dilakukan

perhitungan estimasi total biaya pelaksanaan pekerjaan penambahan

dengan biaya asuransi, pajak, biaya administrasi dan sebagainya.

7. Dari perhitungan biaya pekerjaan (estimate cost; dilakukan

penambahan mark-up dengan persentase tertentu dan estimasi cost

sehingga menjadi suatu harga penawaran yang bersaing.

-Dokumen proyek
-Kondisi lapangan ->

Daftar kegiatan/
pekerjaan

Satuan

upah
Salnan

alal

Satuan

balian

1 1 1
Volume kegiatan/
pekerjaan

• Perhitungan biaya satuan kegiatan/pekerjaan
Perhitungan koefisien satuan pekerjaan biaya

w

* *

Perhitungan biava total tiap-tiap pekerjaan/kegiatan

i r

Perhitungan biaya total seluruh pekerjaan/kegiatan

1 r

Perhitungan biava lain st;perti paiak. asuransi. dsb

1 r

Penambahan nilai mark- up terhadap estimasi cost

^ -

1larga P enawaran

Gambar 4.1 Prosedur Estimasi Harga Penawaran



4.3 Ivomponen Harga Penawaran

Komponen harga penawaran meliputi estimasi biaya pekerjaan dan mark-up.

4.3.1 Estimasi Biaya Pekerjaan

Menurut sifat hasil ukhirnya, biaya pekerjaan dapat dikclompokkan biava

langsung dan tak langsung.

1. Biaya Langsung

Mempakan biaya yang diperlukan untuk segala sesualti yang akan menjadi

produk permanen hasil akhir proyek konstruksi, yaitu terdiri dari :

a. Biaya Material

Biaya ini diperlukan untukl mengadakan atau membeli elemen-elemen

yang nanfinya akan menjadi suatu kesatuan produk proyek atau hasil

akhir proyek. Biaya ini tergantung dari harga bahan atau material

sesuai dengan jenis dan spesifikasinya. Biaya ini juga termasuk biaya

transportasi, penyimpanan, dan pemeriksaan lapangan.

b. Biaya Peralatan

Biaya ini diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan alat-alal bcrat

yang akan digunakan oleli kontraktor dalam meiaksanakan

pckerjaaimya. Perhitungan biaya ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Biaya Pengadaan

Terdiri dari tiga altcrnatif biaya pengadaan yaitu melalui

pemilikan, penyewaan, ataupun leasing Biaya pemilikan terdiri

dari biaya penyusutan, biaya bunga modal, biava asuransi, biaya

pajak dan sebagainya.



2) Biaya Operasi

Terdiri dari biaya operator, biaya bahan bakar, pelumas, biava

pemeliharaan, suku cadang. peuggantian ban. dan Iain-lain.

c. Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja ini biasanya disebut upah yang dibayarkan kepada

tenaga kerja berdasarkan tarif dan lamanya pekerjaan. Bia\a ini

dihitung berdasarkan tingkat produktitltas dari tenaga kerja tersebut.

d. Biaya Subkontraktor

Biaya ini dibuat untuk keperluan pengadaan subkontraktor oleh

kor.trakio'- utama akibat pcngalihan suatu jenis pekerjaan tertentu

2. Biaya Tak Langsung

Mempakan biaya yang diperlukan untuk keperluan proyek yang tidak akan

menjadi produk pcmianen. terdiri dari :

a. Overhead Proyek

Mempakan biaya tak langsung yang dikeiuarkan untuk kepcriuan

proyek dan dialokasikan proposional terhadap pakei pekerjaan, yaitu

terdiri dari biaya estimasi, biaya tender, biaya jaminan, biaya asuransi

tenaga kerja, listrik proyek, air proyek, telepon proyek. perijinan dan

lain sebagainya

Biaya ini biasanya dihitung berdasarkan daftar dari masing-masing

jenis biaya dan tidak dengan mempergunakan persentase terhadap

biaya total proyek karena setiap proyek akan mempunyai persentase

yang berbeda.



b. Overhead Umum

Mempakan biaya tak langsung yang dikeluarkan untuk kepcriuan

perusahaan kontraktor yang ada dilingkat pusat dan lidak dapat

didistnbusikan ke dalam paket pekerjaan, terdiri dari sewa kantcr. gap

direksi, listrik perusahaan. air perusahaan, telepon perusahaan dan Iain

sebagainya.

Biaya ini sepanjaiig tahun selalu dikeluarkan oleh perusahaan sehingga

dalam setiap penawaran proyek hams menambahkan suatu persentase

tertentu untuk mengakomodasi pengeluaran ini.

4.3.2 Mark-up

1. Keuntungan

Mempakan sejumlah uang yang akan ditahan atau diperoleh oleh

kontraktor setelah pekerjaannya selesai yang dibayarkan oleh pcmilik

sebagai jasa alas pekerjaan yang dilakukan kontraktor. Besarnya

tergantung dan kondisi perusahaan kontraktor dan biasanya dmyalakan

dalam persentase tetap terhadap keselurilian komponen biava.

2. Premi Risiko

Biaya ini mengakomodasi hal-hal yang besarnya behim pasti pada

suatu jenis pekerjaan ak.bat faktoi -faktor latentu yang akan

mempengaruhi penyimpangan komponen biaya pekerjaan lainnya.

Besaniya premi risiko ini menyatakan tingkat risiko proyek tersebut

bagi kontraktor dan biasanya dinyatakan dalam persentase terhadap

suatu komponen biaya.



Komponen-komponen biaya pekerjaan di atas adalah komponen biava

yang umumnya hams diperhatikan oleh kontraktor dalam mengestimasi biaya

pekerjaan dan hams dibedakau dengan komponen-komponen harga yaim

membentuk harga penawaran dan terdapat secara formal pada proposal

penawaran. Pada harga penawaran ini biasanya dilambahkan suatu komponen

pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai proyek yang besar pcrsentasenya letup.

Kewajiban atas biaya pajak tersebut dibebankan kepada pemilik proyek.

4.4 Model Harga Penawaran

Untuk memudahkan dalam menggambarkan permasalahan harga

penawaran ini dibuatlah suatu model harga penawaran. Model i.u tidak lebih dan

sebuah representasi dan kondisi sebenarnya di du.iia nyala. Dalam kondisi

sebenamya akan terdapat ketidakpastian, sehingga permasalahan uiamanya adalah

bagaimana suatu model dapat mengakomodasi ketidakpastian tersebut. Menurut

sifat ketidakpastiannya tersebut, komponen-komponen dan pemodelan harga

penawaran secara umum dirumuskan oleh Smith (1995) sebagai berikut :

Parga Penawaran = Estimasi Biaya Pekerjaan + Mark-up (4.1)

Biaya pekerjaan yang diestimasi adalah biaya langsung (direct cost)

tennasuk di dalamnya biaya tak langsung (khususnya biaya overhead). Sedangkan

mark-up disini adalah persentase dan estimasi biaya pekerjaan yang dilambahkan

untuk membentuk suatu harga penawaran dimana didalamnya terdapat

keuntungan dan premi risiko. Untuk lebih jelasnya, model harga penawaran

tersebut dapat dilihat pada Gambar4.2 sebagai berikut :
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HARGA PENAWARAN

JZ
EST.MAS. B.AYA PEKERJAAN MARK-UP

Biaya Material
Keunlunuan

Biava Peralatan | Premi Risiko

Biaya Tenaga Kerja

.Biaya Subkontraktor

Overhead Provek

Overhead Umum

Gambar 4.2 Diagram Pemodelan Harga Penawaran

Estimasi biaya pekerjaan terdiri dari biaya langsung, overhead umum, dan

overhead proyek. Dalam hal ini item pekerjaan yang lnempengamni komponen

biaya pekerjaan tersebut dapat diketahui dan relatif pasti terjadi sehingga besar

estimasi biaya pekerjaan tersebut akan menjadi suatu biaya nil vang sifatnya

relatif pasti terjadi. Estimasi biaya pekerjaan dapat juga dianggap sebagai estimasi

oleh kontraktor terhadap estimasi biaya oleh pemilik proyek (Owner Estimate Ob)

yang biasanya dilakukaii oleh konsultan sehingga besarnva akan relatif sama

untuk setiap kontraktor-kontraktor lain yang menjadi pcsaing dalam proses tender.

Ada beberapa hal yang menjadi batasan dari pernyataan terscbui, \aitu masing-

n.asing kontraktor menggunakan metode, material, peralatan, dan tenaga kerja

dengan jumlah dan kualitas yang relatif sama.
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Sementara nilai untuk mark-up terdiri dari keuntungan dilanibah dengan

premi risiko. Nilai untuk mark-up ini tidak pasti dan biasanya mempakan

penambahan persentase terhadap biaya pekerjaan. Keuntungan yang didapat akan

sangat tergantung dari berapa besar penyimpangan yang terjadi pada estimasi

biaya pekerjaan dengan biaya aktual yang terjadi. Penyimpangan tersebut dapat

terjadi akibat adanya ketidakpastian, sementara ketidakpastian itu sendiri

diakomodasi dalam premi risiko.

Dapat dipastikan bahwa besar mark-up ini akan relatif berbeda untuk

setiap kontraktor tergantung dari kemampuan estimasinya. Nilai mark-up yang

rendah mungkin saja akan memenangkan sebuah kontraktor dalam proses tender.

Tetapi yang perlu diingat apakah dengan besar mark-up tersebut perusahaan

kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaanya sesuai dengan estimasi biaya

pekerjaan dan memperoleh keuntungan yang dimginkan. Maka untuk itu

diperlukan suatu strategi tertentu dalam menentukan harga penawaran dengan cara

mengesfimasi mark-up agar menjadi optimal. Meiihat sifat risiko dan

ketidakpastian pada mark-up tersebut, strategi yang dipakai seharusnya

memfokuskan kepada masalah bagaimana menganalisis risiko dan ketidakpastian

yang akan dihadapi kontraktor.

4.5 Risiko dan Ketidakpastian

Ttlah dijelaskan sebelumiiya bahwa sebuah perusahaan kontraktor perlu

menerapkan strategi tersendiri dalam menenlukan harga penawaran. Strategi

utamanya adalah dengan niengoptimalkaii nilai mark-up. Meiihat dari sifat mark

up yang mengandung ketidakpastian, maka cara yang paling lepa. untuk



mengoptimalkan mark-up ini adalah dengan bemsaha mengurangi ketidakpastian

yang ada menjadi suatu risiko dengan memberikan nilai pada ketidakpastian

tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu analisis terscndiri terhadap

keidakpastian tersebut yang disebut dengan analisis risiko.

Sebelum diterangkan mengenai bagaimana analisis risiko dapat diterapkan

untuk menentukan nilai mark-up, akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai

pennasalahan risiko pada suatu proyek konstruksi umumnya serta mengenai

keberadaanya dalam sisteni manajemen risiko sebuah perusahaan kontraktor

Bidang jasa konstruksi adalah bidang jasa yang unik dengan tingkat risiko

yang tinggi karena nilai proyek yang hams sudah ditentukan sebelum proses

konstruksi dimulai sehingga ketidakpastian menjadi suati; masalah utama yang

hams dihadapi.

Dalam tahap estimasi biaya suatu proyek konstruksi yang berskala besar,

seringkali kontraktor bemsaha menyederhanakan kompleksitas masalah-masalah

yang timbul akibat adanya ketidakpastian. Kondisi itu terjadi temtama karena

kurang adanya informasi yang memadai. Kontraktor sering mencoba untuk

mengainbil jalan pintas dengan mengambil asunisi mempunyai informasi-

infonnasi yang lengkap agar terhindar kerumitan penyelesaian matematis pada

masalah-masalah tersebut.

Pada kenyataannya, ketidakpastian tetap ada di sckeliling kita walaupun

kita mencoba nienghindarinya dan perubahan faktor-faktor tertentu dapat

meningkatkan unsur ketidakpastian tersebut. Dapat dikatakan bahwa untuk suatu

proyek berskala besar, ketidakpastian tersebut tidak dapat dihindari tanpa adanya
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pengorbanan tertentu. Untuk mengetahui seberapa besar pengorbanan tersebut,

hams diketahui terlebih dahulu seberapa besar ketidakpastian tersebut. Adanya

upaya untuk memben nilai pada ketidakpastian ini akan merubahnya menjadi

suatu variabel tertentu yang dinamakan risiko. Ketidakpastian itu sendiri dapat

dihubungkan dengan siluasi yang bersifat unik dimana informasi lidak lersedia

sehingga kemungkinan kejadiannya tidak dapat dihitung. Sedangkar risiko terkait

dengan situasi dimana ada kemungkinan kejadian tersebut dapat dihitung karcna

adanya infonnasi yang memadai (Siregar, Alvin, 1999).

Risiko adalah konsekwensi yang hams dilanggung seorang pengaiuhil

keputusan di masa datang terhadap kemungkinnan penyimpangan hasil akhir

dibandingkan dengan rencana semula. Risiko terjadi karena banyaknya faktor

ketidakpastian di masa yang akan datang. Menurut pandangan John Rafte.y

(1994), risiko dan ketidakpastian mempunyai karakteristik dimana hasil (proyek)

sebenamya mempunyai kemungkinan penyimpangan dari estimasi nilai yang

diperkirakan sebelumiiya. Sumber-siimber risiko menurut John Raftery (1994)

dapat berasal dan internal dan eksternal.

Lebih jelas lag,' Kurt Heinze (1996) mendellnisikan risiko sebagai suatu

hukuman atau hadiah ketika aksi/tindakan (manajemen) dihubungkan dalam

lingkungan ketidakpastian. Dalam pandangan ini terkandung maksud bahwa

segala aksi/tindakan (manajemen) terhadap risiko dapat menghasilkan dua

kemungkinan, yaitu kerugian ataupun keuntungan. Banyak penulis yang

mendellnisikan risiko sebagai sesuatu yang cenderung memgikan. Paling

sederhana dan mungkin merupakan definisi yang terbaik dari risiko adalah
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kemungkinan kerugian, kehilangan peluang, atau kerusakan (Uhcster Simmons,

2000). John Murdock dan Will Hughes (1993) mendefinisikan risiko sebagai

bahaya, peluang dengan konsekwensi buruk, kerugian. nasib buruk. dan lainnya.

Disini risiko dipandang sebagai sebagai segala sesuatu yang dapat merugikan,

baik disebabkan oleh kesalahan sendiri (pengambilan keputusan) maupun

kejadian-kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Berdasarkan dellnisi

Webster (1965) risiko dapat didefinisikan sebagai faktor penyebab terjadinya

kondisi yang tidak diharapkan yang dapat menimbulkan kerugian, kerusakan, atau

kehilangan. Sedangkan Melfin W. Lifson dan Edward F. Shaifer, Jr. (1982)

berpendapat bahwa risiko adalah ketidakpastian yang berhubungan dengan

estimasi hasil proyek. Risiko disini diartikan peluang untuk mendapatkan hasil

paling baik dibandingkau dengan harapan semula. Dengan demikian, sebelum

proyek terrsebut uidapat maka hams diestimasi dull, harapan untuk mendapatkan

proyek tersebut. Dalam melakukan estimasi ini dapat menggunakan berbagai

variabel baik yang berasal dari internal maupun ckslcrnal.

Pada proyek konstruksi, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan untuk

gagal atau rugi sehubungan dengan liga faktor yaitu waktu, biaya, dan kualitas

(Palmer, 1996). Risiko waktu pada proyek konstruksi dapat diartikan sebagai

kemungkinan keterlambatan proyek dan jadwal yang telah ditetapkan. Sementara

risiko biaya diartikan sebagai kemungkinan penyimpangan biaya yang lebih besar

dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan risiko kualitas berhubungan

dengan kemungkinan untuk mendapatkan kualitas yang lebih icndah dari kualitas

yang telah ditetapkan dalam siandar spesifikasi.



Walaupun kita dapat membuat perbedaan teknis di antara risiko dan

ketidakpastian, namun pada prakteknya sangat sulit sckali untuk meniperlakiikan

risiko dan ketidakpastian secara tcrpisah karena pembahan informasi vang cepat

bisa merubali suatu ketidakpastian menjadi risiko atau sebahknya di kemudian

hari. Infonnasi-infoniiasi yang dapat melakukan pembahan tcisebul bcrasal dan

tiga tipe informasi berikut ini (Smith, 1995):

1. Informasi yang tidak dapat diketahui pada saat itu.

2. Informasi yang tidak dapat diketahui pada saat itu tetapi dapat

diketahui nantinya oleh suatu penelitian atau mekanisme pengumpulan

informasi lainnya.

3. Informasi yang diketahui pada saat itu tetapi tidak dapat dipahami atau

dimengerti nantinya.

Tetapi masalah sebenarnya yang hams diperhatikan adalah menentukan

sampai sejauh manakah suatu pengambilan keputusan, dalam hal ini adalah

penentuan harga penawaran oleh kontraktor yang dipengaruhi oleh risiko dan

ketidakpastian tersebut. Tentunya risiko yang dimaksud disini adalah risiko biaya

yang akan dihadapi oleh kontraktor. Sehingga masalah lain yang muncul

dikemudian hari adalah bagaimana kontraktor nianipu menganalisis risiko

tersebut. Dengan memahami bagaimana menganalisis risiko, maka kontraktor

dapat membuat keputusan-keputusan pada suatu dasar yang lebih rasional.

4.6 Manajemen Risiko

Penerapan analisis risiko oleh kontraktor untuk penentuan harga

penawaran membutuhkan suatu tahapan manajemen tersendiri yang dinamakan
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manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses atau suatu cara unluk

menangan' risiko secara tepat sehingga dapat meminimahsasi d;:mpak negati'T

yang ditin bulkan oleh risiko tersebut.

Li Bing, dkk. (1999) berpandangan secara luas bahwa manajemen risiko

adalah ilmu dimana tujuannnya untuk melindungi asset, repulasi, dan keuntungan-

keuntungan joint venture dengan meiigurangi kemungkinan kehilangan atau

kerugian sebelum terjadi dan untuk menjamin pendanaan, jannnan penyelcsaian

pekerjaan dan Iain-lain. Lebih spesifik dengan meiihat faktor waktu dan biaya,

manajemen risiko pada proyek konstruksi difokuskan untuk mcngclola proyek

menjadi lebih efisien, dimana cenderung niengidentiiikasi risiko ekonomi pada

proyek, menganalisis dan merespon untuk mendapatkan suatu pendekatan

manajemen proyek secara rasional (John Murdoch dan Will Hughes. 1993).

Proses manajemen risiko tersebut terdiri dari taliapan-tahapan berikut ini :

MANAJEMEN RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO

xa
ANALtSIS RISIKO

&
IV AIAASI RISIKO

&
RISI'ON RISIKO

Gambar 4.3 Tahapan Manajemen Risiko
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4.6.1 Ide itifikasi Risiko

Idcutifikasi risiko mempakan tahapan pertama dalam analisis risiko. 'Tahap

ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang berpengaruh

terhadap masalah yang ditinjau, yaitu kriteria-kriteria yang berpengaruh terhadap

penentuan mark-up untuk memperoleh harga penawaran. Sasara.i utama dari

tahap identifikasi risiko ini yaitu menciptakan struktur hirarki dan kriteria-kritena

penawaran apa saja yang berpengaruh terhadap penentuan mark-up untuk

mendapatkan harga penawaran dari suatu proyek konstruksi yang ditenderkan.

Untuk mengidentifikasi kriteria-kriteria apa saja yang berpengaruh

terhadap penentuan mark-up tersebut, Ahmad dan Minkarah (1988) membagi

dalam beberapa faktor dan kriteria penawaran sebagai berikut .

1. Faktor lingkungan, dibagi menjadi 3 faktor. vaitu :

I). Faktor geografi

a. Lokasi/akses jangkauan proyek

b. Ketersediaan buruh/pekerja

c. Kemampuan buruh/pekerja

2). Faktor Ekonomi

a. Kondisi pasar konstruksi

b. Tingkat kompetisi

c. Ramalan terhadap jumlah proyek vang akan datang.

3). Faktor Sejarah

a. Sejarah keuntungan

b. Sejarah kegagalan



2. Faktor perusahaan

a. Beban pekerjaan pada sedang ditangani saat itu

b. Tingkat pengembalian yang dibutuhkai.

c. Pembagian pasar

d. Ketepatan estimasi biaya overhead

e. Beban pekerjaan kantor pusat

3. Faktorproyek

a. Jenis/ripe proyek

b. Ukuran proyek

c. Identitas/kredibilitas pcmilik

d. Risiko lainnya

e. Kompleksitas pekerjaan

f. Durasi proyek

g. Kebutuhan cash flow

h. Ketidakpastian dalam estimasi biaya pekerjaan



Faktoi' Lingkunuaii
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Kondisi
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Kompetisi

Proyek yang
akan dalang

Project Mark- up

Faktor

Si"ja rah
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Keuaualan

Faktor Porusaliaait
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saal ilu

lingkai

pengemba 1an \g
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Kelepalan
eslimasi biava
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Beban pekerjaan
kanlor pusat

Faklor Prou-k
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Provek
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Gambar 4.4 Struktur Hirarki Kriteria-kriteria Penawaran dalam Project

Mark up (Ahmad dan Minkarah, 1988)
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Tabe'. 4.1 Definisi Kriteria-kriteria Penawaran (Ahmad Minkarah, 1988)

Nama Kritena

1. Lokasi proyek

2. Kelersediaan pekerja'buruh

3. Kemampuan buruh

4. Kondisi pasar

5. Kompelisi

6. Proyek yang akan datang

7. Sejarah keuntungan

8. Sejarah kegagalan

9. Beban pekerjaan pada saat ini

10. Tingkal pengembalian yang

dibutuhkan

11. Pembagian pasar

12. Ketepatan estimasi biaya

overhead

13. Beban PekerjaanKantor pusat

14. Jenis pre *ek

15. Ukuran proyek

16. ldentitas pemilik

17. Risiko lainnya

18. Kompleksitas proyek

19. Durasi proyek

20. Kebutuhan cash How

21. Ketidakpastian dim estimasi

Definisi

1. Jarak/akses/jangkauan masuk ke lokasi proyek

2. Adanya kelersediaan pekeija.•buruh yang memenuhi

jumlahyang di|)e:luk;ui unluk pekerjaan proyek.

3. Adanya buruh/pekerjayang lerlaiih baik. beikeleram])ilan

4. Keadaan pasar |jroyek konslruksi (banyak sedikilnya

penawaran proyek-proyek lainnya

5. Tingkat persaingan dan para |iesamg alas perk'raan

penawaran pro\ek-|)i'o\ek

6 Ramalan terhadap proyek yang akan datang

7. Preslasi keuntungan yang telah dicapai alas proyek pada

masa lalu dari sifat dasar yang sama

S. Catalan kegagalan-kegagalan pada masa lalu alas

penawaran. jenis proyek/identilas pemililk. dan sebagainya

9. Tingkat beban pekerjaan.'proyek y;ing. liarus diselesaikan

pada saal ini oleh perusaliaaan

10 Tingkat pengembalian yang diharapkan oleh perusahaan

alas proyek yang dilawarkan

I 1. Rasio pembagian pasar terhadap penawaran proyek barn

12. Pengembalian per-biava o\emead tak langsung (ramalan

rclatil")

13. Rasio jumlah staf-staf perusahaan iersedia terhadap beban

sejumlah proyek-proyek yangharus ditangani

14. Jenis/sifal dari pekerjaan/proyek yang masih bisa j

dikeijakan/dilangani oleh pcrusah;an

15. Perkiraan nilai proyek yangdilawarkan padasuatu proyek

16. Ilubungan/pengalaman/kredibihlas yang lelah/belum

terjalin antara pemilik proyek dan perusahaan

17. Faktor-faklor lainnya yang dapat dijadikan risiko ierhadaj) i

pelaksanaan proyek dan penga: ulna lei hadap basil |)royek j

18. Kompleksitas dari proyek yang liarus dihadapi clan \

diperkirakaii melebihi kemampuan dan perusahaan ,

19. Perkiraan lamanya waklu pelaksanaan unluk suatu proyek i

20. Kebutuhan cash llow raia-raia |ii nek unluk seliap penoda j

21 Ketidakpastian terhadap estimasi biaya |)ekerjaan karena i

kemuimkinan kelidakcukupan informasi dan sebagainya i



Shash (1990) memberikan kritena-kriteriaiiya sebagai berikut :

1. Tingkat kesulitan pekerjaan

2. Sifat/jenis pekerjaan

3. Beban pekerjaan pada saat itu

4. Kebutuhan akan pekerjaan tersebut

5. Kondisi kontrak

6. Biaya untuk mengantisipasi kerusakan

7. Identitas pemilik proyek

8. Keuntungan pada proyek yang sejenis/ditangani sebelumiiya

Eastham (1987) memberikan kriteria-kritcrianya sebagai berikut

1. Kebutuhan subkontraktor

2. Jenis dan ukuran pekerjaan

3. Jumlah Pesaing

4. Pemilik dan konsultan

5. Kebutuhan pekerja

Teo (1991) memberikan kriteria-kriterianya sebagai berikut :

1. Akurasi estimasi kontraktor

2. Kredibilitas pemilik

3. Tanggung jawab kontraktual

4. Jem'spekerjaan

5. Hubungan dengan konsultan

6. Hubungan dengan pemilik (klien)

s.s



7. Beban pekerjaan yang liarus diselesaikan

8. Komplelsitas pekerjaan

9. Ukuran pekerjaan

10 Amandemen dalam dokumen kontrak standaryang akan dipakai

Upson (1987) menyarankan bahwa kriteiia-kr.'teria penawaran berikut ini perlu

dipertimbangkan oIehkontraktordala.il penentuan mark-up, antara lain :

1. Pekerjaan yang sedang ditangani kontraktor.

2. Penawaran-penawaran yang sedang dilakukaii kontraktor.

3. Jumlah staf yanng tersedia.

4. Keuntungan yang memungkinkan dari proyek yang ditavvarkan.

5. Kecakapan dan perencana (supervising officer).

6. Jenis atau kondisi kontrak yang ditawarkan.

7. Kondisi lapangan proyek.

8. Metode dan jadwal pelaksanaan konstruksi.

9. Kondisi pasar.

10. Nilai penawaran dari kontraktor-kontraktor lainnya.

Menurut Odusote dan Fellows (1992) memberikan 39 knteria yang dapat

mempengaruhi dakun penentuan mark-up dimana sudah meliputi kriteria-kriteria

telah dikemukakan cleh Upson (1987).

Faktor-faktor tersebut digoiongka.i dalam beberapa garis besar, yaitu:

1. Faktor-faktor mengenai kontraktor dan siaf-staf perusahaannya.

a. Adanya pekerjaan-pckcrjaan lain yang sedang menangani oiek kontraktor.
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b. Adanya penawaran lain yangjuga sedang dilakukan oleh kontraktor.

c. Kemampuan/keahlian dari para perencana atau supervisor perusahaan.

d. Keadaan keuangan perusahaan (finansial resource) perusahaan

e. Keinginan kontraktor unluk meraih sttkses setiap proyek yang dikeijakan.

f. Informasi tentang subkontraklor-subkontraklor yang dipilih.

g. Jumlah dan kualitas sumber daya (tenaga kerja, peralatan, dana) yang

tersedia untuk tender yang akan dilakukan

h. Keputusan perusahaan untuk mengambil pekerjaan yang dilenderkan.

i. Nilai/kualitas dari pekerjaan kontraktor yang bisa diberikan selama

menangani proyek.

j. Kemampuan kontraktor untuk memuaskan kepentingan pcmilik proyek.

2. Faktor-faktor mengenai pemilik proyek

a. Informasi mengenai identitas dan reputasi pemilik proyek.

b. Pengalaman-pengalaman kontraktor sebelumnya dengan pemilik proyek.

c. Hubungan yang telah terjalin dengan pemilik proyek.

3. Faktor-faktor mengenai konsultan pengawas dan perencana.

a. Informasi mengenai identitas dan reputasi dan konsultan.

b. Pengalaman-pengalaman kontraktor sebelumnya dengan konsultan.

4. Faktor mengenai keadaan kontrak.

a. Tipe pekerjaan yang ditawarkan.

b. Bentuk kontrak yang ditawarkan oleh pemilik proyek.

c. Jumlah informasi yang cukup tentang tender.

d. Jangka waktu kontrak (durasi proyek)
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e. Nilai lain (presiige) yang diperoleh bila memenangkan penawaran.

f. Waktu yang tepat dari untuk memenangkan kontrak.

g. Kontrak yang direncanakan terbagi dalam sub-sub kontrak.

h. Susunan atau pengaturan yang diusulkan dalam lender.

5. Faktor-faktor mengenai pekerjaan yang ditawarkan.

a. Jarak ke lokasi proyek.

b. Pendekatan atau eslimasi, baik dalam hal biaya, taiiggiingan atau laiiunan

risiko, maupun nilai prestisc tertentu yang mempengaruhi beban pekerjaan

lain yang sedang ditangani oleh kontraktor.

c. Kompleksitas pennasalahan konstruksi yang ada dan kemungkinan akan

dihadapi oleh kontraktor.

d. Pengalaman sebelumnya yang pernah ditangani sebclumnv;, (tipe

pekerjaan, estimasi biaya, scheduling, metode pelaksanaan;

e. Kondisi lapangan proyek (site condition).

f. Adanya data ygdiharapkan berguna untuk peuguasaan lapangan proyek

g. Risiko-risiko yang berhubungan dengan pekerjaan yang ditawarkan (nasal

keadaanforce majeur, dan sebagainya).

h. Metode, program dan jadwal pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang

ditawarkan dalam kontrak

6. Faktor mengenai biaya dan keuntungan yang diharapkan.

a. Keuntunganyang niemungkinkan dan pekerjaan yang ditawarkan.

b. Bobot/sumbangan proyek nanti, untuk pengembalian sumber daya yang

digunakan kontraktor.
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c. Nilai biaya proyek yang ditawarkan

d. Harga penawaran proyek oleh kontraktor-kontraktor pcsaing

e. Adanya persiapan untuk mengatasi kebutuhan cash //Vm .

7. Faktor-faktor lain yang tckait

a. Adanya inibniiasi penawaran para pcsaing yang lain untuk n.enenu.kan

probabilitas kemenangan

b. Adanya informasi tentang suppliers yang dipilih oleh pcmilik oro\ ck.

c. Kondisi pasar (market condition).

Keberhasilan dalam strategi penawaran bersaing yang kompetitif

ditentukan oleh tingkat penawaran yang cukup tinggi agar dapat memperoleh

keuntungan pada setiap pekerjaan yang akan dilaksanakanny a. Sebahknya

penawaran tersebut juga liarus lebih rendah dari penawaran kompetitor lainnya,

agardapat memperoleh pekerjaan itu dari hasil mengikuti tender (Carr, 1983).

Kedua keadaan ekstrem di atas merupakan problem yang liarus d. atasi

dengan baik oleh kontraktor agar dapat berhasil dalam memenuhi target bism's,

perusahaannya. Bagaimanapun juga di antara kedua keadaan ekstrem di atas,

terdapat suatu kesempatan bagi kontraktor untuk memperoleh keuntungan yang

wajar, jika mark-up yang digunakan kontraktor tersebut telah mencapai harga

penawaran optimum.

Jadi tujuan dari strategi penawaran bersaing secara singkal adalah inencari

mark-up optimum bagi suatu pekerjaan sebelum mengajukan penawaran dengan

mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor dan kriteria-kriteria apa saja yang

berpengaruh dalam penentuan mark-up terhadap harga penawaran dimana



mempunyai ketidakpastian dan menjadi suatu risiko terhadap estimasi biava

pekerjaan. Oleh karena itu perlu adanya suatu analisis dengan memberikan

penilaian terhadap risiko tersebut.

4.6.2 Analisis Risiko

Analisis risiko mempakan suatu metodologi yang mcmpelajari risiko-

risiko pada suatu proyek. Didalamnya dilakukan penilaian terhadap risiko tersebut

untuk ken udian meiiguraikaiinya dengan suatu cara sehingga dapat dililiat

besaran rei.ttifhya dan kemungkinan tei jadmya. Ada dua jenis pendekatan vang

bisa dipakai untuk kepcriuan tersebut, yaitu pendekatan kualitaiif dan pendekatan

kuantitatif. Sementara sifat penilaian terhadap risiko tersebut dapat Jiiakukan

secara objektif maupun subjektif.

4.6.3 Evaluasi Risiko

Tujuan utama dari tahap evaluasi risiko adalah memberikan informasi

dalam memutuskan cara yang paling tepat untuk menghadapi risiko. Dalam tahap

evaluasi risiko dilakukan kegiatan penentuan alternatif-alternalif vang dapat

dilakukaii agar dapat mengahadapi risiko yang mungkm terjadi dan untuk

kemudian mengidentifikasi keuntungan serta kerugian dari tiap alternatif tersebut.

Hasil akhir dari tahap ini adalah pengambilan keputusan untuk nieniiiih alternatif

yang terbaik.

4.6.4 Respon Risiko

Respon risiko merupakan strategi yang bertujuan untuk melaksanakan

keputusan yang diambil pada tahap evaluasi risiko dan kemudian menjaga



konsistensinya strta bemsaha meminimalisasi efek kerugian yang ditimbulkan

oleh terjadinya risiko. Keputusan yang diambil pada tahap evaluasi risiko dapat

berupa salah satu atau kombinasi dan strategi-strategi berikut ini :

1. Mitigasi Risiko

Mempakan suatu tindakan preventif untuk meiigurangi kemungkinan

terjadinya risiko. Salah satunya dapat dilakukan dengan memodifikasi

material /metode pelaksanaan dalam spesifikasi leknis.

2. Relensi Risiko

Mempakan tindakan untuk memikul sendiri risiko tersebut dengan

menetapkan alokasi biaya tertentu yang disediakan untuk

menanggulangi dampak risiko tersebut.

3. Transfer Risiko

Mempakan tindakan mengalihkan risiko kepada pihak lain melalui

mekanismejaminan dan asuransi maupun pengadaan subkontraktor.

Teidapat dua hal yang saiing bertolak belakang ketika kontraktor liarus

menekan harga penawaran serendah-rendahnya dengan cara meminimalisasi nilai

mark-up agar dapat memenangkan suatu tender, sedangkan di satu sisi biaya

pekerjaan juga hams setinggi mungkin agar kontraktor dapat menyelesaikan

pekerjaannya dan memperoleh keuntungan yang diinginkan. Sehingga dapat

dililiat bahwa sifat pennasalahan itu sendiri sebenarnya adalah be.sifat kuantiiatif

dimana hams ditentukan suatu angka optimal yang disebut nilai mark-up.

Sehingga lebih tepat jika untuk menganalisis risiko yang berhubungan dengan

harga penawaran tersebut digunakan pendekatan kuantitatif ketimbang hanya
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mengandalkan pendekatan kualitatif saja. Namun pendekatan kualitatif tersebul

masih tetap diperlukan untuk mengetahui knteria-kritena penawaran apa saja

yang berpengaruh terhadap penentuan mark-up .

4.7 Pendekatan Kualitatif

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa selain pendektan kuantitatif, juga

diperlukan pendekatan kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor dan kriteria-

kriteria penawaran yang berpengaruh dalam penentuan mark-up sccara

riil/kenyataan dilapangan pada setiap perusahaan karcna pendekatan kualitatif

merupakan kunci utania untuk melangkah ke pendekatan kuantitatif.

4.8 Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu pendekatan vang digunakan

dalam menganalisis suatu permasalahan unluk pengambilan kepiuusan.

Pendekatan kuantitatif terdiri dari berbagai macam metode yang masing-masiug

mempunyai kelebihan tersendiri tergantung permasalahar, tertentu vang ditinjau

Meiihat lingkungan permasalahan yang ada, masalah peneinuan mark-up untuk

mencapai harga penawaran optimal dipengaruhi oleh adanya penilaian subjektif

terhadap risiko dan ketidakpastian yang sangat kompleks.

Langkah-langkah berikutnya yang dilakukan dalam pembahasan studi

kasus untuk tugas akhir ini adalah nienggunakan pendekatan sccara kuantitatif

yang merupakan aplikasi llmu Pcnclitiaii Operasional dengan pciigcnibangan

model metode teori utiiitas.



4.8.1 Aplikasi limit Penelitian Operasional

Penentuan nilai mark-up pada harga penawaran dalam suatu strategi

penawaran bersaing dapat diterapkan menggunakan analisis risiko yang didekati

secara kuantitatif. Analisis risiko dengan pendekatan secara kuantitatif pada suatu

proyek konstruksi akan selalu mengacu pada suatu aplikasi ilmu yang dinaniakan

ihmi penelitian operasional. Ilmu penelitian operasional merupakan suatu proses

sistematis untuk memecahkan suatu masalah dengan mengkombinasikan teknik

matematik dan intuisi (perpaduan perkiraan, pengalaman dan keberanian

seseorang dalam pengambilan keputusan) sebagai metode untuk memenuhi

tujuannya tersebut. Pada prakteknya aplikasi ilmu penelitian operasional

merupakan pendekatan kuantitatif berupa model matematis yang digunakan untuk

membantii menentukan desain sisteni sebagai solusi penvelesaian dari suatu

pennasalahan dengan skala yang besar dan kompleks (Siregar, Alvin, 1999).

4.8.2 Keu lggulan Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif akan sangat efektif digunakan oleh pengambil

keputusan untuk beberapa kondisi dibawah ini (Levin, 1992), yaitu :

1. Masalah yangdihadapi kompleks dan mengandung banyak variabel.

2. Ada data-data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Ada data-data berupa nilai atau utiiitas dari berbagai alternatif yang ada

4. Tujuan dari pembuat keputusan dapat dikuantilikasi.

5. Model terapan tersedia untuk situasi tersebut.

Menurut Levin (1992) kelebihan yang didapatkan dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif adalah sebagai berikut:



64

1. Pendekatan kuantitatif memudahkan sescorang pengambil keputusan

karena dapat lebih eksplisit dalam menentukan tujuan, asurnsi, dan

batasan suatu masalah.

2. Pendekatan kuantitatif dengan cepat dapat menimjukan kekurangan

didalam data yang dibiituhkan untuk niembantu menyelesaikan solusi

dari masalah yang dihadapi.

3. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk memeiiksa kembali

situasi dan mengganti kondisi awal dimana keputusan diambil, serta

menguji efek yang diakibatkan oleh perubahan itu tanpa merusak

sistematika proses penyelcsaian.

4. Pendekatan kuantitatif membuat seorang pengambil keputusan untuk

lebih seksama memperhatikan tentang hubungan antar variabel di

dalam suatu model pennasalahan.

5. Pendekatan kuantitatif membuat seorang pengambil keputusan dengan

hati-haii mempertimbangkan variabei-variabel yang mempengaruhi

pengambilan keputusan.

6. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk menggambarkan

pennasalahan yang ada dengan mengembangkan suatu model dari

masalah yang diiinjau kemudian diselesaikan dengan menggunakan

aplikasi komputer.

7. Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan aplikasi komputer dapal

niembantu kita dengan cepat meneinukan solusi alternatif penyelcsaian

dari masalah yang sangat kompleks.
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4.8.3 Proses Pendekatan Kuantitatif

Proses pendekatan kuantitatif ini dimulai dengan langkah pertama yaitu

pengamatan lingkungan masalah yang bertujuan untuk incndapatkan informasi

selengkap-lengkapnya dari lingkungan yang mempengaruhi masalah tersebut.

Informasi yang sudah memadai dapat digunakan untuk melaujutkan ke

langkah kedua, yaitu penentuan masalah. Dalam penentuan masalah ini

dilakukan kegiatan menentukan tujuan dan batasan permasalahan sehingga terjadi

pemfokusan masalah.

Langkah ketiga yaitu dilakukaii pengcmbangan model. Pengembangan

model merupakan kunci utama dalam proses pendekatan kuantitatif ini. Mode!

yang berisi variabei-variabel ini tidak lebih dari rcpresentasi dari kondisi

sebenamya di dunia nyata.

Untuk dapat menerapkan pengembangan model tersebut diperlukan

langkah keempat, yaitu langkah pengumpulan data masukan. Pada langkah ini

data-data akan digunakan untuk memben nilai pada variabei-variabel yang

membentuk model.

Terdapat dua jenis sifat penilaian terhadap vanabel-variabel yang

membentuk model tersebut yang dibedakan menurut orientasi dan basis datanya,

yaitu penilaian subjektif dan penilaian objektif. Perbedaan dari kedua penilaian

tersebut adalah :

1. Penilaian subjektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada

perasaan dan intuisi seseorang. Hal ini karena variabei-variabel yang

berpengaruh tidak dapat diukur dan kekurangan data-data masa lalu.



2. Penilaian objektif, merupakan penilaian yang didasarkan pada data-

data dari pengalaman lerdahulu dan variabei-variabel yang

berpengaruh dapat diukur.

Setelah model dan data tersedia, keniudiaan dilanjutkan langkah kelima

yaitu langkah penyelesaian solusi. Solusi ini hams bisa menghasilkan tujuan yang

awal yang hendak dicapai. Solusi yang baik adalah solusi yang dapat bekerja

dengan baik, tetapi bukan hanya itu yang kita harapkan dari suatu solusi. Solusi

yang dapat bekerja dengan baik tetapi menghasilkan biaya lebih besar dari

semestinya bukanlah suata solusi yang berhasil, sebaliknya suatu solusi yang

sesuai dengan anggaran kcuangan kita tetapi gagal dalam pencapaian tujuannya

juga bukanlah suatu solusi yang berhasil.

Solusi-solusi dalam pendekatan kuantitatif yang benar-benar bekerja

dengan baik liarus memenuhi persyaratan-pcrsyaratan dibawah ini :

1. Solusi tersebut hams tepat dan bekerja secara teknis, sesuai dengan

batasan-batasannya dan dapat dioperasikan sesuai dengan lingkungan

pennasalahannya.

2. Solusi tersebut hams dapat diandalkau atau dipercava dan hams dapat

bekerja dari waktu ke waktu di bawah kondisi awal yang dibuat.

3. Sclusi tersebut hams dapat berjalan secara ekonomis, hams bcrnilai

buat perusahaan atau organisasi sesuai dengan biava yang dialokasikan

unluk pembuatannya.

4. Solusi tersebut hams hams berperilaku tepat. Solusi 'ersebut liarus

berjalan sesuai dengan perangkat kebijaksanaan perusahaan.. sehingga
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:olusi tersebul hams mendapatkan dukungan manajemen perusal.;.;..

dan hams bekerja dengan baik sesuai dasar jangka panjang perusahaan.

Sebagai langkah terakh.'r, langkah keenam adalah implementasi dan

solusi yang didapat. Dalam langkah ini penerapan solusi tersebut hams didasarkan

pada masalah nyata yang dihadapi. Keberhasilan dan suatu unplemantasi solusi

akan tergantung dari dukungan sisteni manajemen yang baik.

Untuk memudahkan penjelasan diatas, proses yang hams dilakukaii dal;

pendekatan kuantitatif dapat digambarkan sebagai berikut:

AKTIVITAS

Kunjungan lokasi
Pengamatan
Penelitian

Penentuan tujuan
Penentuan batas

Penelitian operasional
Model matematis

Data internal

Data ekstemal

Fakta/Opini

Pembatasan

Percobaaji

Pembuktian

Pengkondisian
Penjelasan

'.ANGKAH-LANGKAII

Langkah 1:
lVngamatan lingkungan masalah

Langkah 2 :
IVnentuan masalah

Langkah 3 :
'engcinbangan Model

I
Langkah 4 :

'engumpulan Data Masukan

I
Langkah 5 :

Penvelesaian Solusi

Langkah6 :
Implemenlasi Solusi

KKLl'ARAN

Informasi yang
memadai unluk

pemrosesan

l-'okus masalah

Model lerapan
dengan ba.asan-
batasan

Data masukan

untuk operasi
model

Solusi yang
mendukuiiL

luiuan

Solusi lerpakai

Gimbar4.5 Proses dalam Pendekatan Kuantitatif (Levin, 1992
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4.8.4 Metode Palam Pendekatan Kuantitatif.

Banyak metode dalam pendekatan kuantitatif ini, beberapa di antaranya :

1. Konsep Probabilitas

2. J^eori Utiiitas

3. Peramalan

4. Program Lmier

5. Model Transpoitasi

6. Program Dinamis

7. Heuristik

8. Simulasi

9. Teori Antrian

10. Analisis Markov

Pennasalahan yang ada dalam pembahasan laporan tugas akhir ini adala'

mengenai penentuan mark-up untuk mendapatkan harga penawaran yang optimal.

Selanjutnya masalah tersebut akan dibuat dalam suatu model harga penawaran.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa model harga penawaran ini bekerja dibawah

pengaruh risiko dan ketidakpastian. Meiihat sifat ketidakpastian tersebul, maka

dalam mengestimasi atau meramalkan harga penawaran, seorang estimator dalam

sebuali perusahaan kontrakor akan sangat tergantung pada sikapnya dalam

menghadapi risiko (risk attitude). Salah satu metode pendekalan kuantitatif yang

dapat mengakomodasi sikap permasalahan di atas adalah teori utiiitas.



4.8.5 Teori Utiiitas

Dalam kailannya dengan adanya risiko, utiiitas didcl'nusikan sebagai

ukuran pembuat keputusan individu dari nilai yang memberikan alternatif khusus

menjadi nilai preferensi pembuat keputusan unluk pengembalian monctcr scbagai

lawan untuk mengantisipasi risiko (Robert b. Markland dan James R. Sweigart,

1987). Pada bagian ini akan menguraikan terlebih dahulu mengenai masalah teori

utiiitas secara umum dan keberadaannya dalam analisis keputusan. kemudian dan

pengembangan teori utiiitas akan dijelaskan mengenai suatu model yang dapat

digunakan sebagai alat analisis kuantitatif untuk memecahkan masalah peneniuan

mark-up. Uraian model teori utiiitas ini akan disajikau sesuai dengan langkah-

langkah yang hams dilakukan untuk menggunakan model teori utiiitas ini.

4.8.6 Analisis Keputusan

Teori utiiitas mempakan salah satu metode dalam pendekatan kuantitatif.

Menurut sifat anahtisnya dalam pendekatan kuantitatif, teori utiiitas merupakan

suatu bentuk dari analisis keputusan (decision analysis). .Analisis keputusan dapat

digunakan dalam siluasi dimana pengambil keputusan liiempunyai beberapa

alternatif dari tindakan. Analisis keputusan juga digunakan unuik menganalisis

kejadian-kejadian yang tidak jelas di masa yang akan datang dan dan suatu

keputusan yang mempunyai sifat ketidakpastian yang tinggi (Neubille, 1990).

Problem utama dalam suatu analisis keputusan adalah bagaimana mcmilih uielode

yang sesuai dengan situasi masalahnya. Hal ini karcna teori utiiitas merupakan

metode pengambilan keputusan dimana pengambil keputusan dihadapkan pada

situasi masalah adanya kekurangan data objektif sehingga data masukan yang
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dipunyai sebagian besar meri.|)akan penilaian subjektif yang nicngutamakan

perasaan, pikiran, dan pengalaman seseorang dalam mengambil keputusan.

Dalam industri konstruksi, analisis risiko merupakan tindak lanjut dan

keiidakpastian sedangkan analisis keputusan merupakan kelanjutan dan analisis

risiko yang sangat menunjang kelangsungan usahanya. Aiasan mengapa hams

dilakukaii analisis keputusan, Melfin W. Lifson & Kdward I'. Shaifer, Jr., ( 1982) :

1. Masalah dalam industri konstruksi yang sangat komplek

2. Hubungan di antara elemen dan masalah tidak linear

3. Elemen dari masalah penult ketidakpastian

4. Situasi yang berkembang sangat dinamik

5. Sistem nilai manusia merupakan bagian penling dan integral dengan

masalah konstruksi.

Analisis keputusan dapat niembantu seseorang pengambil keputusan

menstrukturisasi masalah dengan mengakomodasi scluruh alternatif keputusan

yang relevan. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat struktur keputusan

menggunakan pohon keputusan (decision tree). Pohon keputusan merupakan alat

konseptual untuk mengurutkan tiap kemungkinan keputusan yang dibuat dan tiap

kemungkinan konsekuensinya sesuai dengan tiap kejadian yang mungkin terjadi.

Ada empat elemen dasar pada suatu pohon keputusan. yaitu :

1. Dj : kemungkinan keputusan i

2. Ej : kemungkinan konsekuensi kejadian j

3. Pj : probabilitas terjadinya suatu konsekuensi kejadian Ej

4. Ojj : harga dari konsekuensi terjadinya suatu kejadian Ej
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{.'ambar4.6 Struktur Pohon Keputusan

Dari Gambar 4.6 tersebut ada dua elemen tidk (node), yaitu :

: Titik keputusan (Decision Nodes), merupakan momen terjadinva

pengambilan keputusan.

E^\ : Tiiik kenunigkinan (Chance Nodes/, merupakan periodc terjadinva

konsekuensi suatu kejadian.

Prinsip dasar dalam analisis keputusan adalah peinilihan keputusan vang

memberikan nilai rata-rata. "Nilai" tersebut menyaiakan sccara tidak langsung

sebagai harga dari tiap konsekuensi kejadian, sedangkan "rata-rata" menyaiakan

nilai harapan dan suatu alternatif keputusan yang merupakan nilai suatu

konsekuensi kejadian yang telah diberi bobot oleh probabililasnva. Nilai harapan

tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut :

EV(I)i)=y PjOjj (4.2)

"Nilai terbaik" menyatakan nilai rata-rata yang optimal yang dapat berupa

nilai maksimum ataupun nilai minimum. Dari minus nilai harapan di atas dapat

diketahui bahwa nilai berhubungan secara linear dengan pcrlambahan unit harga

suatu konsekuensi kejadian.



4.8.7 Sifat Non linear

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam konsep nilai harapan

hubungan antara nilai dengan pertambahan unit harga dan suatu konsekuensi

kejadian adalah linear. Namun pada kenyataannya, inanusia sebagai pengambil

keputusan seringkali tidak mempunyai atau memberikan nilai vang sama untuk

tiap unit harga konsekuensi kejadian. Hal itu dapat diilustrasikan dengan kejadian

berikut, misalkan jika satu piling makanan sama dengan satu unit harga

konsekuensi kejadian dan kenikinatan makanan merupakan suatu nilai, maka

ketika lapar, kita akan merasakan kenikinatan makanan pada piling pertama,

kemudian kenikinatan itu akan berkurang seiring dengan pertambahan piriu

sampai kita merasa kenyang. Dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa

hubungan antara nilai dan harga dari suatu konsekuensi kejadian adalah bersifal

non linear.

Nilai seperti itu biasa disebut dengan utiiitas (utility) dan sikap atau respon

seseorang terhadap nilai tersebut dinamakan tingkat preferensi (preferences). Sifat

non Inner pada utiiitas di atas sesuai dengan sikap maiuisia sebagai pengambil

keputusan terhadap situasi yang tidak pasti karena dalam menentukan alternatif

keputusan dengan tingkat risiko yang berbeda-beda, seseorang biasanya memilih

alternatif yang keuntungan yang sangat kecil walaupun kurang merigiintungkan..

karena lebih pasti akan lerjadinya dibandingkau dengan alternatif lainnya vaim

beluiii pasti. Sikap sepcrti itu biasanya disebut scbagai sikap yang mcnghmdari

risiko atau tidak menyenangi risiko (risk avoider).

g
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Beberapa orang mungkin juga mcmilih alternatif yang keunlungannya

lebih besar walaupuii tidak pasti terjadinya dibandingkau dengan alternatif

lainnva. Sikap seperti itu biasa disebut sebagai sikap yang incnyukai atau senaiig

risiko (risk preferences).

Misalkan harga konsekuensi kejadian adalah \. Maka fungsi yang

mentransformasikan harga suatu konsekuensi kejadian menjadi nilai yang

dinamakan fungsi nilai, v(X). Sedangkan fungsi yang menghubungkan utiiitas

dengan harga konsekuensi kejadian dinamakan fungsi utiiitas. u(X), yang

merupakan suatu penilaian terhadap tingkat preferensi (preferences/. Selanjutnya

akan dijelaskan masalah fungsi utiiitas sebagai salah satu fungsi nilai yang dapal

digunakan sebagai alat nenilaian subjektif oleh seseorang dalam suatu

pengambilan keputusan yang dipengarulu oleh risiko din ketidakpastian.

4.8.8 Fungsi Nilai

Fungsi nilai v(.\). dapat diartikan sebagai urutan dan tingkat preferensi

yang berupa kumpulan harga konsekuensi kejadian. X. l'ungsi itu nieinberikan

angka untuk suatu harga konsekuensi kejadian. Terdapat beberapa cara

pendekatan terhadap penjelasan mengenai cksistensi fungsi nilai ini. Salah satu

pendekatan yang akan diuraikan pada bagian ini adalah pendekatan aksioma

terhadap utiiitas. Lksistensi fungsi nilai tergantung dari beberapa aksioma. Unluk

masalah analisis keputusan hanya akan dipakai 3 (Uga) aksioma dasar berikut ini :

Aksioma I :

Untuk tiap pasangan dan elemen berupa harga kemungkinan konsekuensi

kejadian, X] dan X2, tingkat preferensi seseorang dapat leihhal dengan nieiiy ukai



Beberapa orang mungkin juga memilih alternatif yang keunlungannya

lebih besar wak'tipim tidak pasti terjadinya dibandingkau dengan alternatif

lainnya. Sikap seperti itu biasa disebut sebagai sikap yang meiivukai atau senang

risiko (riskpreferences).

Misalkan harga konsekuensi kejadian adalah X. Maka fungsi yang

mentransformasikan harga suatu konsekuensi kejadian menjadi nilai yang

dinamakan fungsi nilai, v(X). Sedangkan fungsi yang meiighubuiigkan utiiitas

dengan harga konsekuensi kejadian dinamakan fungsi utiiitas, u(\), yang

merupakan suatu penilaian terhadap tingkat preferensi (preferences/. Seianjutnya

akan dijelaskan masalah fungsi utiiitas sebagai salah satu fungsi nilai yang dapat

digunakan sebagai alat penilaian subjektif oleh seseorang dalam suatu

pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh risiko dan ketidakpastian.

4.8.8 Fungsi Nilai

Fungsi nilai v(X), dapat diartikan sebagai urutan dan tingkat preferensi

yang berupa kumpulan harga konsekuensi kejadian. X. Fungsi itu memberikan

angka untuk suatu harga konsekuensi kejadian. Terdapat beberapa cara

pendekatan terhadap penjelasan mengenai eksistensi fungsi nilai ini. Salah satu

pendekatan yang akan diuraikan pada bagian ini adalah pendekatan aksioma

terhadap utiiitas. Eksistensi fungsi nilai tergantung dari beberapa aksioma. Untuk

masalah analisis keputusan hanya akan dipakai 3 (tiga) aksioma dasar berikut ini :

Aksioma 1 :

Untuk tiap pasangan dari elemen berupa harga kemungkinan konsekuensi

kejadian, Xi dan X2, tingkat preferensi seseorang dapat terlihat dengan menyukai
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satu terhadap lainnya atau dapat juga tidak berpihak di antara keduanya. Simboi

yang digunakan untuk menyatakan tingkat preferensi (preferences) kedua hal di

atas adalah sebagai berikut:

notasi : > unluk menyaiakan kebcrpihakan

notasi : ~ untuk menyaiakan kctidakberpihakan, sehingga :

X] > X2 berarti bahwa pengambil keputusan lebih menyukai Xi daripada X2.

Xi - X2 berarti bahwa pengambil keputusan bersikap lebih lidak

berpihak/nienyukai terhadap salah satu dan X, ataupun X2.

Aksioma 2 :

Tingkat preferensi bersifat transitif (transitive), artinya apabila ada 3 (tiga)

kemungkinan konsekuensi kejadian X,, X2, X3, maka :

Jika Xi > X2 dan X? > X3, maka X| > X3

Jika Xj ~ X2 dan X2 ~ X3 , maka X, ~ X3

Sifat transitif inilah yang dapat menjaga rasionalitas dan konsistensi dalam

penilaian yang bersifat subjektif.

Aksioma 3 :

Tingkat pi .dcreiisi bersifat monotik (monotic). Aksioma ini ekivalen dengan

prinsip Archimedian dimana nilai dari sesuatu dalam urutan dapat dinyatakan

dalam bobot rata-rata dan nilai ekstrem. Nilai ekstrem tersebut dapat berupa nilai

terbesar ataupun nilai teikecil dari Xj, yaitu Xmav dan Xmj„. Sehingga untuk setiap

Xj dan Xj dalam suatu interval tingkat preferensi, Xmax > Xj , X, > X,„in, terdapat

suatu angka antara 0 dan 1 yang menyaiakan nilai bobot, yaitu 0 < w< 1, dimana

suatu angka lainnya Xk berada di antara Xj dan Xj, hal itu bisa dinyatakan dengan:

v(Xi) = w.v(Xi) + (l-w).v(Xj) (1.3)
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Apabila batasan berupa tiga dasar aksioma di atas dipakai, maka fungsi

nilai dapat dibentuk. Fungsi nilai ini hanya akan menibcrikan hasil berupa urutan

dari suatu tingkat preferensi. Jika asumsi lainnya tidak dipakai, maka fungsi nilai

tidak memberikan hasil yang berupa insenlisilas dari tingkat preferensi.

4.8.9 Fungsi Utiiitas

Fungsi utiiitas u(X) adalah salah satu fungsi nilai yang imitnya

mempunyai arli secara relatif terhadap fungsi lainnya. Fungsi utihtas ini berada

dalam suatu interval atau skala iitama (cardinal scale). Dengan fungsi utihtas mi,

sifat non-linier pada tingkat preferensi seseorang dapat dinilai. Secara garis besar.

keberadaan fungsi utiiitas ini akan membawa kita pada kesimpulan bahwa utiiitas

merupakan suatu pernyataan terhadap sikap pengambil keputusan terhadap usiko

sesuai dengan tingkat preferensinya.

Keberadaan fungsi utiiitas ini biasanya dijelaskan dengan fenomena lotere

(lottery). Lotere ini dalam suatu struktur analisis keputusan merupakan salah satu

bentuk dari alternatif keputusan. Dalam suatu lotere Lj terdapat sejumiah

konsekuensi kejadian j dengan harga Xj,, yang niungkin ierjadi dengan

probabilitas Pj. Jika jumlah konsekuensi kejadian sama dengan n, maka lotere

tersebut dapat dililiat pada Gambar 4.7 sebagai berikut:

Pi

Gambar 4.7 Skema Lotere L



Dari Gambar 4.7 tersebut dapat dinyatakan dalam rumusan sebagai berikui

Lj = | Xm, Pi; xi2, Pi; ; x„„ p„ | tt.n

Dari rumusan tersebut. jika ternyata hanya ada dua kemungkinan

konsekuensi kejadian, maka notasinya berubah menjadi :

Lj = |Xil,P,;Xi2(l-P,)| (4.5)

Dan ini disebut dengan lotere binari (hinnaiy lottere).

Dan jika hanya ada satu kemungkinan konsekuensi kejadian maka

notasinya adalah:

Li=|Xi,P| (4.6)

Konsekuensi kejadian tersebut menjadi status quo dengan probabiktasnya

sama dengan satu (pasti terjadi). Lotere seperti ini dinamakan dengan lotere dasar

(elementary lottery).

Sama seperti fungsi nilai, keberadaan fungsi utihtas ini dibatasi oleh

beberapa aksioma yang sudah dijelaskan sebelumnya terhadap fungsi nilai

Bedanya terdapat pada aksioma 3 dimana untuk angka \v dinyatakan dalam suatu

nilai piobabililas p. Utiiitas dinyatakan dengan u(X), yang berarti utihtas dari

suatu harga konsekuensi kejadian X. Jika konsekuensi kejadian merupakan suatu

kemungkinan dengan nilai p, maka utiiitas dan kemungkinan konsekuensi

kejadian tersebut dinyatakan dengan :

u(X, |)) = p.u(X) (17)

Jika terdapat banyak konsekuensi kejadian dalam suatu lotere, maka

utiiitas untuk keseluruhan konsekuensi kejadian j adalah merupakan suatu nilai

utiiitas harapan (expected utility value) dengan rumusan. yaitu :
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EUV(Li)=X Pj u<Xu) (4.8)

Dengan adanya nilai piobabililas, p, maka aksioma 3 tersebut tentu akan

berubah. Aksiomanya adalah jika X,miv > X, > \,mn maka terdapat suatu nilai

probabilitas p'v untuk suatu konsekuensi kejadian Ximix dimana pengambil

keputusan bersikap tidak berpihak terhadap suatu lotere binari (hinnary lot/ere).

dimana : L, = [X,Itl;lv, p"; X|IIlin (1 - p')| (-L9)

dan yang melibatkan konsekuensi kejadian yang paling disukai Ximax dan

konsekuensi yang paling tidak disukai Ximin, dan tidak juga berpihak terhadap

suatu lotere dasar (elementary lottere), yaitu :

L2=|X2j,Pj| (4.10)

dan yang melibatkan satu konsekuensi kejadian dengan harga X2j sehingga

bersifat pasti karena pj = 1. Aksioma tersebut kemudian dapat dinyatakan dengan

rumusan :

X2j~[ Xi,1Klx, p" ; Ximin] (4.1 I)

Hal ini masuk akal dengan argumeiitasi berikut ini, jika kita memberi nilai

p* = 0 untuk lotere Li, maka konsekuensi kejadian X2; akan lebih disukai karena

kejadian Li akan bersifat lebih pasti dengan Li = X|min dan X2i > Xln,j„. Di lain

pihak jika p" = 1, maka lotere Li lebih disukai karcna lotere Li akan bersifat pasti

dengan Li = Ximai dan Xi,uax > XimiI1

Dengan demikian untuk pA -= 0 pengambil keputusan lebih nienyukai X2j.

dan untuk p4 7r 1 pengambil kcputusaii lebih nienyukai L|. Untuk suatu nilai di

antara \f = 0 dan p" -'-'- I, pengambil keputusan akan bersikap tidak berpihak

terhadap lotere L] maupun konsekuensi kejadian X2j. Penentuan nilai p'' milah



sikap pengambil keputusan terhadap risiko. Lotere seperti di alas, biasa discbui

dengan lotere majemuk (compound loiiere).

Secara visualisasi, lotere majemuk tersebut dapat dilihat pada Gambar J.8

berikut ini :

Gambar 4.8 Skema Lotere Majemuk

4.8.10 Pembentukan Fungsi Utiiitas

Dengan menggunakan fungsi utiiitas, kita dapat dengan mudah

menentukan utiiitas dari harga suatu konsekuensi kejadian. Masalahnya sekarang

adalah bagaimana membentuk suatu fungsi utihtas dan suatu kejadian tertentu.

Pembentukan fungsi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan utiiitas dari harga konsekuensi kejadian yang paling

disukai, Xm:lx, yaitu misalkan u(XmaJ == I dan utihtas dan harga

konsekuensi kejadian yang paling tidak disukai, Xmill. yaitu misalkan

u(Xmin) = 0. Kedua nilai utiiitas niilali yang akan membentuk interval

atau skala yang dinamakan skala uta.na (cardinal scale/. Pemilihan

nilai utiiitas tersebut adalah bebas. Kita dapat menggunakan nilai

berapa saja, asalkan kita konsisten untuk berada di antara kedua nilai
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utiiitas tersebut. Dari langkah pertama ini kita sudah mendapatkan dua

nilai utiiitas.

2. Menentukan harga konsekuensi kejadian X->j dari suatu lotere L2 yang

berada di antara dua harga konsekuensi kejadian yang teiah d'lcntukan

terlebih dahulu di langkah penama. Kemudian menggunakan prinsij)

lotere majemuk (compound lot/ere), harga konsekuensi kejadian X2i

tersebut diperbandingkan secara ketidakberpihakan terhadap lotere

seperli pada rumus (4.9) yaitu Lt = |Xlmax, p"; Xi„lin (1 - p")|, sehingga

dari sini akan didapat rumusan (4.1 I) yaitu X2j ~ |X|maN, p : Xn,im|-

Proses trial and error dengan mencoba-coba nilai p yang ditawarkan

dari suatu harga konsekuensi kejadian X2j yang telah ditetapkan sampai

didapat nilai p" dimana diketahui bahwa pengambil keputusan bersikap

tidak berp'hak terhadap suatu harga konsekuensi X2j maupun suatu

lotere Li. Dan' langkah kedua ini kita mendapatkan satu nilai utiiitas,

berdasarkan rumusan :

El)V(Lj)=X Pju(Xij) (4.12)
./

Karena perbandingan antara kedua lotere itu adalah kelidakberpuiakari

(indifferent), maka nilai utiiitas harapan untuk lr.asing-masing lotere

tersebut adalah sama, sehingga :

El!V(L,)=EUV(L2) (4.13)

X pj.u(Xij) = p2.u(X2j) (4.14)

pfi . u(Ximax) + (1 - p*). u(X,mj„) = p2. u(X2j) (4.15)
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Karena nilai u(XImax). maka u(X]mill), p\ dan p2 diketahui maka nilai

u(X2) dapat diketahui. Sebenarnya dengan nilai utihtas ketiga ini kita

sudah dapat menentukan fungsi utiiitas kohnear yang inermiijukan

sikap pengambil keputusan terhadap risiko, akan tetap. jika ingin

membuat suatu fungsi utiiitas yang benar-benar non linear dengan

ketelitian yang lebih tinggi hams dicari nilai utiiitas lainnya dan suatu

konsekuensi kejadian X2j.

3. Dari data pada langkah pertama dan kedua, kemudian kita plotkan nilai

utiiitas u(X) terhadap harga konsekuensi kejadian X sehingga

membentuk suatu fungsi utiiitas.

Seperti cara pembentukan fungsi utiiitas di atas lebih mudah secara tcorilis

dibandingkau secara praktis. Pikiran dan perasaan nianusia sebagai pengambil

keputusan yang bersifat subjektif biasanya sulit untuk menlerjemahkan suatu nilai

piobabililas p" yang ditawarkan dalam suatu proses trial and error tersebul untuk

diperbandingkan dengan nilai basil keputusan \V] yang sudah ditentukan.

Oleh karena itu, dalam rangka pembentukan fungsi utiiitas, maka akan

lebih mudah jika dalam langkah kedua justru nilai probabilitas tersebut ditentukan

terlebih dahulu sebesar !/2, karena nianusia mempunyai pikiran dan perasaan yang

kuat dan lebih pasti terhadap kemungkinan 50 - 50 dan kemudian menanvakaiinva

mengenai suatu harga konsekuensi kejadian ekivalen dengan suatu kejadian yang

kemuiigkinannya 50 - 50 tersebut.
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Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pembentukan fungsi utiiitas

terdapat proses mencari nilai harga konsekuensi kejadian X2j dimana

hubungannya adalah : X2j - |Xlmal, Vi ; X|min, Vi\ ketika X)m;A > X2J > Xlmin

4.8.11 Sifat-Sifat Fungsi Utiiitas

Dari uraian mengenai pembentukan fungsi utiiitas. fungsi utihtas dapat

dianggap mempunyai sifat-sifat berikut ini :

Sifat 1 :

u(Xi) > u(X2) jika dan hanya jika X| > X2

u(Xi) = u(X2) jika dan hanya jika X, ~ X2

Sifat 2 :

Nilai harapan utiiitas lotere Lj yang melibatkan konsekuensi kejadian Xi,nax dan

Ximin adalah sama dengan utiiitas dari konsekuensi kejadian X2j ketika X2j ~ L|

atau untuk X2j - |X]max, p ; Ximin|, maka :

u(Xj) = EUV(L) (4.16)

u(Xj) = p' . (Ximav) + (1 - p ). ii(Xj,„in) (4.17)

Sifat 3 :

Piliiian terhadap nilai referensi atau nilai relatif pada utiiitas dan hasil keputusan

yang pali'ig disukai (terbaik) dan yang paling tidak disukai (terjeiek) dan piliiian

terhadap faktor skala yang menjadi re.uang antara utihtas nasi! keputusan vang

terbaik dan hasil keputusan yang terjeiek, adalah bebas.



Dalam kaitannya dengan sikap pengambil kepiitusan terhadap risiko,

menurut Robert E. Markland & James R. Sweigart (1987) fungsi utihtas dibagi

menjadi 3 (tiga) sifat dasar yang menggambarkan preferensi seseorang terhadap

risiko yang mengliubungkan dengan setiap pembuat keputusan . yaitu :

1. Tipe pertama adalah tipikal orang yang senang risiko (Risk Seeker).

2. Tipe kedua adalah tipikal orang yang tidak seiiaiig/uiengliindari risiko

(Risk Avoider)

3. Tipe ketiga adalah apabila pembuat keputusan berada di antara senang

dan tidak senang terhadap risiko/ netral terhadap risiko (Risk Neutral).

Masing-inasing sifat dasar tersebut mempunyai bentuk kurva tersendin.

Lihat Gambar 4.9 berikut ini:

Utiiitas^
(Utility)

Harga Konsekuensi Kejadian ( Monetary Puy off)
($ millions)

Gambar 4.9 Fungsi Utiiitas dan Sikap Terhadap Risiko
(Utility Function and Associated Risk Preference)

Sumber: Robert E. Markland A: James R Swemail (ll»S7)

4.9 Pemodelan Teori Utiiitas untuk Penentuan Mark-up

Model teori utiiitas dapat diterapkan untuk masalah yang bersifat

multikriteria bensiko dan mengijinkan kontraktor untuk menentukan mark-up

sesuai dengan tingkat preferensinya berdasarkan pikiran, perasaan, dan
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pengalamannya. Penerapan teori utiiitas untuk penenluan mark-up tersebut

mempunyai langkah-langkah dasar sebagai berikut :

Penentuan Kriteria

Penentuan Struktur Hirarki Kriteria

Pembentukan Fungsi Utiiitas Kriteria

Penentuan Nilai Utiiitas Pilihan

i
Penentuan Bobot Kriteria

Penentuan Nilai Mark-up

Gambar 4.10 Langkah-langkah Model Teori Utiiitas

Secara garis besar penentuan mark-up ini dilakukan dengan menentukan

nilai utiiitas mark-up yang merupakan nilai utiliias untuk keseluruhan kriteria.

Nilai utiiitas untuk tiap kriteria didapat dengan mcnlransformasikan harga

konsekuensi kejadian pilihan terhadap fungsi utiiitas kritena yang dibentuk

dengan data-data harga konsekuensi kejadian yang terbaik, terjeiek, dan netral

dari masing-masing kriteria. Nilai utiiitas untuk keseluruhan kritena didapat

dengan menggunakan konsep nilai harapan bersama dimana merupakan nilai total

dari nilai utiiitas pilihan dikalikan dengan bobotnya.

Dengan menggunakan perbandingan lurus, nilai mark-up sebenarnya dapat

dicari, karena nilai ini berkesesuaian dengan nilai utiiitas mark-up dimana

intcrvalnya dibuat sama untuk kejadian terbaik dan terjeiek sehingga nilai utihtas
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harapan bersama untuk kejadian terbaik dan terjeiek berkesesuaian dengan nilai

mark-up minimum dan nilai mark-up maksimum yang dapat diterima perusahaan.

4.9.1 Penentuan Kriteria

Langkah pertama yang hams dilakukan untuk aplikasi model Icon utiiitas

ini adalah penenluan terlebih dahulu kriteria-kriteria penawaran apa saja vang

beipengamh terhadap pencapaian nilai mark-up. Telah dijelaskan sebelumnya

bahwa besar nilai mark-up dipengamhi oleh adanya risiko dan ketidakpastian

yang mungkin terjadi pada suatu proyek konstruksi, sehingga tahap penentuan

kriteria ini sebenamya identik dengan tahapan identifikasi risiko pada sistem

manajemen risiko untuk proyek konstruksi. Penentuan kritena ini menggunakan

keputusan subjektif berdasarkan pikiran, perasaan, dan peiigalaman dari seseorang

pengambil keputusan. Kriteria-kriteria tersebut hams bersifat scbagai berikut:

1. Relevan dengan masalah yang ada secara lokasi maupt.n waktu

2. Serinci mungkin tetapi tidak terlalu terperinci sehingga kehilangan

sensitivitas pada pembahan pengaruh terhadap knteria

3. Menyebabkan pengaruh yang signifikan

Masalah penentuan mark-up tcrkait erat dengan dengan masalah

penentuan nilai risiko-risiko pada proyek konstruksi vang kemungkinan

mempengaruhi penyimpangan biaya pekerjaan yang telah diestimasi kontraktor.

Kedua keterkaitan masalah tersebut menjadi suatu masalah titama, yaitu

optimahsasi harga penawaran. Beberapa pencliti seperti yang tclah disebutkan di

atas mengeniukakan pendapatnya mengenai kriteria-kriteria apa saja yang hams

diperhitungkan dalam penentuan mark-up untuk mendapatkan harga penawaran
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yang optimal. Tetapi pendapat-pendapat dari beberapa ahh/peneliti asing itu tidak

relevan secara lokasi dan waktu karena identilikasi kriteria-kriteria tersebut

dilakukan pada proyek-proyek konstruksi diluar Indonesia dan telah dilakukan

beberapa tahun silam. Sehingga dimungkinkan terdapat sebagian knteria-kritena

tidak relevan/cocok dengan. keadaan bidang jasa konslruks, di Indonesia baik

secara faktor sosial, ekonomi maupun budaya. Namun secara umum'keseluruhan

kriteria-kriteria yang disebutkan oleh para ahii tersebut masih relevan dengan

keadaan yang dihadapi dalam proses tender jasa konstruksi di Indonesia lermasuk

di propinsi DI. Yogayakarta pada khususnya.

4.9.2 Per entuan Struktur Hirarki Kriteria

Sebdum kita memasuki tahap penentuan struktur kriteria, terlebih dahulu

liarus diketahui kriteria-kritena mana saja yang hams diperhitungkan. Untuk itu

perlu diambil suatu pendekatan rasionalitas terbatas (bounded rationality) dimana

dalam pendekatan ini hams ditentukan suatu angka batasan yang akan

membedakaii knteria yang hams diperhitungkan dengan kriteria yang tidak perlu

diperhitungkan. Esensi dari model pendekatan (the satisfacmg model) ini adalah

bahwa pengambil keputusan hams bemsaha menyederhanakan masalah-masalah

pehk sampai pada tingkat dimana dia siap untuk memahaminya pada saat

dihadapkan pada masalah yang kompleks. Hal ini dikarenakan sccara manusiavvi

pengambil keputusan tidak mungkin memahami dan meiicenia semua informasi

penting sccara optimal. Di dalam model ini pembatasan proses pemikiran

diarahkan pada pengambilan keputusan dengan rasionalitas terbatas (hounded

rationality), yaitu proses penyederhanaan model dengan mengambil mti masalah
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yang paling esensial tanpa melibatkan selumh permasalahan yang konkret. Model

pendekatan (the satisfacmg model) merupakan salah satu model-model

pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan baik individual dan

kelompok tersebut tergabung dalam pendekatan contingency, yaitu model

pengambilan keputusan yang dipilih dan digunakan sesuai dengan situasi tertentu.

Rasionalitas terbatas (hounded rationality) adalah batas-batas pemikiran

yang memaksa orang membatasi pandangan mereka atas masalah dan situasi.

Pemikiran itu terbatas karena pikiran nianusia tidak memiliki kemampuan untuk

memisahkan dan mengolah informasi yang bertumpuk. Pada dasamya nianusia

sudah berpikir logis dan rasional tetapi dalam batas-batas yang sempit.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya rasiopah'tas terbatas, antara

lain informasi yang datang dari luar sering sangat kompetitif a'au informasi itu

tidak sempuma, kendala waktu dan biaya, serta keterbatasan seorang pengambil

keputusan yang rasional untuk mengerti dan memahami masalah dan informasi.

Konsep ini memben tekanan pada batas-batas dari rasionalitas pengambilan

keputusan, di samping dapat menjelaskan mengapa dua orang yang menggunakan

informasi sama tetapi bisa menghasilkan keputusan yang berbeda (Suryadi,

Ramdhani, 2000).

Sebagai aplikasi dari penggunaan pengambilan keputusan dengan

rasionalitas terbatas adalah menentukan angka batasan dengan cara membagi dua

hasil jumlah total nilai rata-rata knteria dari penjumlahan nilai rata-rata terbesar

dengan nilai rata-rata terkecil dimana hasil dari penjumlahan terscbrt nilai

belakang rata-rata di atas 0,5 dibulatkan keatas sedangkan nilai belakang rata-rata
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dibawah 0,5 dibulatkan kebavvah. Pendekatan yang digunakan pada model utilit;:

ini diambil berdasarkan penilaian bahwa kriteria yang barns diperhitungk;

adalah kriteria dengan tingkat risiko yang tinggi kealas.

Setelah nilai utiiitas tiap kriteria diketahui, maka hams ditentuk

probabilitas masing-masing knteria tersebut untuk mendapatkan nilai uti

harapan bersama dari keseluruhan kriteria untuk kondisi terbaik, terjeiek, dan

netral. Dalam hal ini, penentuan probabilitas masing-masmg kriteria

langsung sangat sulit dilakukan sehingga diperlukan suatu prosedur deng

prinsip hei ristik patokan (anchoring heuristic) dimana nilai probabilitas tiap

kriteria dianggap sebagai nilai bobot masing-masing kriteria terhadap selumh

kriteria. Nilai bobot tersebut ditentukan dengan mematok nilai awal yang

diestimasi untuk suatu kriteria dan untuk kemudian mencari nilai bobot knteria

lainnya dengan membandingkannya dengan nilai avva! yang telah dipatok.

Salah satu metoda prinsip heuristik ini adalah metode AI IP (Analytic

Hierarchy Process) yang pendekatannya hampir identik dengan model perilaku

politis, yaitu merupakan model keputusan dengan menggunakan pendekatan

kolektif dari proses pengambilan kepiitusannya. Model AHP dikembangkan oleh

Thomas L. Saaty (1988) ini dapat memecahkan masalah yang kompleks dimana

aspek atau kritena yang diambil cukup banyak. Kompleksitas in. disebabkan oleh

struktur masalah yang beliim jelas. ketidakpastian persepsi pengambil keputusan

serta ketidakpastian tidak tersedianya data statist.k yang akurat.

Kclebihan model AMP (Analytic Hierarchy Process) ini nieniiml (Suryadi,

Ramdhani, 2000) yaitu :

:is

an

an

itas

secara

an
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1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekwensi dan kritena vang

dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam.

2. Memperiiitungkan validitas sampai batas loleransi inkonsistensi

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih para pengambil keputusan.

3. Memperiiitungkan daya tahan atau ketahanan output analisis

sensitivitas pengambilan keputusan.

Selain itu AHP mempunyai kemampuan unluk memecahkan masalah yang

mislti-objektif dan multi-kriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi dan

setiap elemen-elemen dalam hirarki. Jadi model ini merupakan suatu model

pengambilan keputusan yang komprehensif dimana dapat menghubu.igkan

elemen-elemen dari satu bagian masalah dengan elemen-elenien dari bagian lain

untuk memperoleh hasil gabungan. Prosesnya adalah mengidentifikasi,

memahami, dan menilai interaksi-interaksi dari suatu sisteni sebagai satu

keseluruhan. Untuk suatu sisteni yang lebih kompleks, dekomposisi dari hirarki

yang ada disusun secara bertahap niulai dari hal yang umum di level atas struktur

hirarki sai lpai hal-hal yang khusus di level bawahnya. Strukturisasi hirarki ini

men.ungkinkan untuk memutuskan tingkat perbandingan dari elemen-elemen.

Elemen-elemen yang dibandingkau hams homogen, artinya memiliki kcsainaan

level dan merupakan sub-hirarki dari suatu elemen yang sama, berada di level

atasnya. Dengan memecah-mecah realitas menjadi gugusan-gugusan yang lebih

kecil, kita dapat memadukan sejumlah besar informasi ke dalam struktur suatu

masalah yang membentuk gambaran yang lengkap dari keseluruhan sisteni.
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Hirarki sendiri dapat diartikan sebagai pcnguruian eleinen-eleinen dan

yang tertingg; sampai yang terendah dan keseluruhan elemen yang ada. A11P

didesain untuk dapat digunakan pada penilaian yang bersifat subjektif untuk

menyusun urulan dari prioritas elemen-elemen berdasarkan bobot elemen yang

ditinjau dengan menggunakan perbandingan pasangan antar elemen. Unluk

mendapatkan nilai bobot dari elemen-elemen, hams ditentukan terlebih dahulu

struktur hf arki dari elemen-elemen.

4.9.3 Pembentukan Fungsi Utiiitas Kriteria

Sebelumnya dijelaskan bahwa dengan menggunakan fungsi utihtas, kita

dapat dengan mudah menentukan utiiitas dari suatu harga konsekuensi kejadian

dari tiap kriteria. Untuk pembentukan fungsi utihtas knteria ini, menggunakan

persamaan garis lurus sehingga nantinya akan terbentuk penyederhanaan fungsi

non linear menjadi fungsi utiiitas kolinear.

Nilai pada ada utiiitas, dimana hubungan antara nilai dan harga dari suatu

konsekuensi kejadian X adalah non linear. Maka untuk pembentukan fungsi

utihtas kriteria ini hams menggunakan persamaan garis lurus, sehingga dimana

nantinya akan terbentuk suatu penyederhanaan fungsi non linear menjadi fungsi

utiiitas kolinear, fungsi persamaan garis lurus tersebut adalah .

V = a.x + b (.4. |Si

Sedangkan fungsi V yang menghubungkan antara nilai dan konsekuensi

kejadian j dan tiap kriteria i tersebul adalah fungsi utiiitas, u(X) yang merupakan

suatu penilaian terhadap tingka: preferensi (preferences), maka :

ui(Xi) = Ai.Xjj + Ki (4.19)
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Pembentukan fungsi-fungsi utihtas dapai dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut :

1. Menentukan skala kritena yang merupakan suatu interxal nilai dimana

nilai batas atasnya merupakan harga konsekuensi kejadian terbaik atau

paling disukai dan nilai batas bawahnya merupakan harga konsekuensi

kejadian terjeiek atau paling tidak disukai, baik kriteria yang mudah

dikuanlifikasi yang satuannya berdasarkan sifat kriieria maupun

kriteria yang sulit unluk dikuaniifikasi yang nilai skrda kriteiianya
adalah 100-0.

2. Selanjutnya adalali menentukan nilai utihtas yang sesuai dengan sifat 1

dari fungsi utiiitas, maka penentuan nilai utihtas dan harga

konsekuensi kejadian yang palmg disukai dan tiap kriieria i, adalah

Ximax. dan dari harga kejadian yang paling tidak disukai dari tiap

kritena i, adalah Ximin. Sedangkan penentuan utiiitas dan suatu harga

konsekuensi kejadian pada satu kriteria X, dan tiap kriieria i, dimana

pengambil keputusan bersikap tidak berpihak kepada salah satu harga

konsekuensi kejadian, adalah Xim.t.

3. Penentuan nilai utihtas dan hasil keputusan yang palmg disukai

(terbaik) dan yang paling tidak disukai (terjeiek) dan pilihan terhadap

faktor skala yang menjadi renlang antara tilih'las hasil kepulusan vang

terbaik dan hasil keputusan yang tcijciek adalah bebas, maka sesuai

dengan sifat 3dari fungsi utihtas yang sudah dijelaskan sebelumnya.



Dalam model teori utiiitas ini, nilai utihtas tersebut ditetapkan dimana

Ui(Xjmav) - 1 dan iij(Ximj„) = 0

4. Penentuan nilai utihtas dan harga konsekuensi kejadian dimana

pengambil keputusan bersikap netral terhadap kejadian untuk u'ap

knteria. Nilai teisebut dican dengan menggunakan sifat 2dari fungsi

utiiitas, yaitu :

Ui(Xine,) = p . Uj(XimaJ + (1 - p). Uj(Xiniin) ,4.20)

Karena sikap netral pengambil keputusan pada sad. kriieria, maka p

'/:- sehingga dan persamaan (14) didapat :

".-(XiiH.,) ='/i.l + Vi. 0 = Vi (4.2 1)

5. Pembentukan fungsi utihtas menggunakan persamaan garis lurus

(4.19), Uj(Xj) - Aj . Xj, + Bj dimana A-, dan B, adalal; konstanta dan

fungsi utiiitas i. Sehingga nantinya akan terbentuk penyederhanaan

fungsi non linear menjadi fungsi utiiitas kolinear. Lungs, nlililas

kolinear ini terdiri dari dua fungsi linear, yaitu :

Ui(Xij), = Aj. Xy + B; (4 22)

ui(Xij)2 = Cr.Xjj + l)i (4 23)

Pada dua fungsi utiiitas tersebut ada empat konstanta vang tidak

diketahui. Penentuan nilai konstanta tersebut dilakukan dengan

mentranslbrmasikan nilai-nilai t.j(X, max), u,(\, „„„), ..((X, „,,,, X, 1Ililv,

Xjmi,,, dan Xj,u., ke dalam persamaan-persamaan tcisebul menjadi



Ui(Xinillx)i = Aj . Xj mav + Bj

Ui(Xinc,), = Aj.XitK.( + I},-

Ui(Xj ,„i„)2 = ( i . Xj ,„ji, + Dj

Uj(Xj net)2 = Cj . Xj nct + Dj

14.24)

(4.25)

(4.26)

(4.27)

Dari empat persamaan yang ada, maka dapal dicari empat konstanta

tersebut. Visualisasi dari fungsi utiiitas knteria kolinear dapat dilihat pada Gambar

4.1 1 berikt t ini :

Utihtas Ui(Xji)

l,i(xii»i!=Ai-xii+»i

larga Konsekuensi Kejadian X,

Gambar 4.11 Gtafik Lungsi Utiiitas Kriteria Kolineai

4.9.4 Penentuan Nilai Utiiitas Pilihan

Penentuan nilai utiiitas dan tiap kriteria dilakukan dengan terlebih dahulu

menentukan pilihan harga konsekuensi kejadian tiap kritena, X'„, yang dipilih

sesuai dengan informasi dari proyek yang akan ditendcrkan. Seielah harga

konsekuensi kejadian tersebut didapat, kemudian diuiasukkan kedalam fungsi

utiiitas kriteria unluk niendapalkan nilai uiilitas tiap knteria. bungsi utihtas yang

dipakai berdasarkan dan nilai pilihan X'-, Jika X^> Xincl maka dipakai fungsi

utiiitas uKXij), dr.nj.ka Xeij<Xilu., maka dipakai fungsi utihtas iii(Xij):.
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4.9.5 Penentuan Bobot Kriteria

1. Skala Rasio dan Skala Penilaian Perbandingan Pasangan

Penentuan bobot tiap kritena dilakukan dengan metode AI IP atau dalan

metode ini bisa disebut skala rasio, dari perbandingan pasangan (pairwisc

comparison) pada struktur hirarki yang multilevel. Skala rasio tersebut

menyaiakan nilai bobot dari knteria. Perbandingan tersebut dapat diperoleh dan

penilaian aktual ataupun skala fundamental yang merefleksikan kekua.an relatif

akan suatu pilihan nilai perbandingan antar dua elemen kriteria yang diperoleh
dari pikiran, perasaan, dan pengalaman.

Terdapat dua maca.n perbandingan yang dibuat oleh manusia. yaitu

absolut dan relatif Dalam perbandingan absolut, elemen diperbandingkan dengan
standar yang dimiliki old. ...gatan seseorang dan telah dikcmbangkan melalu,

pengalaman. Dalam perbandingan relatif, elemen diperbandingkan sccan

berpasangan sesuai dengan suatu sifat bersama. Dalam model ini, AIIP digunak;

untuk tipe perbandingan relatif guna mendapatkan skala rasio dan suatu penila,;
Penilaian relatif Wi, £= I n, unluk „ap ndcmc„ acja|ali pcm|.|m ^.^ ^

Wj, dari elemen kriteria i dan diperoleh dan membandingkannya dalam pasangan
dengan elemen knteria lainnya. Dalam perbandingan pasangan (,

comparison), 2elemen diperbandingkan berdasarkan si tat yang dimiliki bersam;:

Pengambilan keputusan terhadap perbandingan pasangan diapl.kasikan

untuk menentukan tingkat perbandingan dua kriieria vang homogen. Mel,hat dan

struktur hirarki yang telah dibuat maka kriteria yang homogen dapat diartikan

sebaga, kesamaan level pada strukturnya. Unluk memudahkan pengambil

ra

iaii.

asio

nairwisc

ia.
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keputusan, maka dibuat suatu skala fundamental. Skala penilaian perbandingan

pasangan ini berpedoinan skala kuantitatif Saaty (1988) dengan menetapkan skala

kuantitatif I sampai dengan 7 untuk memla, perbandingan tingkat kepei.tingan
suatu elemen (kritena) terhadap elemen (kriteria) lain.

2. Solusi Eigenvector untuk Bobot Kriteria

Pada dasarnya formulasi matematis pada model AMP dilakukan dengan

menggunakan suatu matriks yang direpresentasikan dalam bentuk matriks A

Misalkan, dalam subs.stem operas, terdapat n elemen operas., yaitu elemen-

elemen operasi A,. A , A,„ maka hasil perbandingan secara bepasangan

elemen-elemen operas, tersebul akan membentuk matriks perbandingan.
Perbandingan berpasangan dimulai dan tingkat hirarki paling tinggi. dimana suatu

knteria digunakan sebagai dasar pembuatan perbandingan. Bentuk matriks

perbandingan pasangan tersebut, yaitu :

A,

A2

A;,

A„

A2 A,

J ai2 aii a,,

a^i ' a23 a2ll

a:u a.12 I a3„

am ani a,,.-?

Gambar 4.12 Matriks Perbandingan Pasangan (Saaty, 1988)

Matriks A,lxn mempakan matriks resip.okal dan bersifat posit.f. Dan d.asums.ka,

terdapat nelemen, yaitu w,, w2, , w„ yang akan din.lai secara perbandingan
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Nilai (judgment) perbandingan secara bcrpasangan anlara (w,. w,, dapat
dipresentasikan seperti matriks berikut.

VI'

-7-= «,.,,,;/../-1.2, // (4.28)

Dalam hal ini matriks perbandingan adalah matriks Adengan unsur-unsurny a

adalah a,- dengan ,', j =•- I, 2, n. Unsur-unsur matriks tersebut diperoleh dengan
membandingkan satu elemen operasi lerhadap elemen operasi lainnya untuk

tingkat hirarki yang sama. Misalnya t.nsur a,, adalah perbandingan kepentmg;

elemen operas. A, dengan elemen operas. A, sendiri, sehingga dengan send,r,ny;
nilai unsur a„ adalah sama dengan 1. Dengan cara vang sama maka diperoleh

semua unsur diagonal matriks perbandingan sama dengan 1. Nilai unsur a,2 adalah

perbandingan kepentingan elemen operas. A, terhadap elemen operasi A2.

Besarnya nilai a2, adalah I/a12, yang menyatakan tingkat mtensitas kepentingan
elemen operasi A2 terhadap elemen operasi A,.

Bila vektor pembobotan elemen-elemen operasi A,. A2, \„ tersebut

dinyatakan sebagai vektor W, dengan W= (W,, W2 W„), maka nilai

intensitas kepentingan elemen operas. A, dibandingkau A2 dapat pula dmyatak;

sebagai perbandingan bobot elemen operasi A, terhadap A2 vakn, W,/\V2

sama dengan al2, sehingga matriks perbandingan pada Gambar 4,13 dapat pu
dinyatakan sebagai berikut:

an

an

yang

la



1 j W|/W|
j

I w2/wi

A

A2

A2

WiAv;

w-/w->

A, An

Wl.'VV,

w2/'wn

W>

(4.29)

A„ W„/Wi' vv | W„;W-
V.'m'W,

Gambar 4.13 Matriks Perbandingan Preferensi

NihMW w,/w(, <le„sa„ j, j - ,. 2 „Ji|a|ag| dm. parhs]|)iBi va.(u iifBis_
onmg yme beAompa™ da|a„, pen„asa!„„a„ vallg dlaila]lsls ,,„„ ^ ._.
dikalikan dengan vektor koloin W=(W,, WA ,W„), maka diperoleh hubungain

AW = nW
(4.30)

Sehmgga dan bentuk matriks rasio perbandingan pasangan dan
mengahkannya di kanan dengan Wuntuk mendapatkan i,W sepc
4.14 berikut ini :

pern pada Gambar

-

i!i "i

"'
U'-, "',

»'l vr. vr,

u\ ,r2 w
n

11'

Ln,
ir )!

n

ii', \V

vv,

Wi

w„

«'|

n w (4.31

H,

Cambar4.14 Matriks Rasio Perbandingan Pasangan VA =nW

BHa matriks Adiketahui dan mgm dipcrolcll m,af w, maka ^ ^^
melalui persamaan berikut:
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|A-nl|\V = 0 (4.32)

dimana I adalah matriks Identitas.

Persamaan (4.32) ini dapat menghasilkan solusi yang tidak nol bila (jika dan

hanya jika) nmerupakan eigenvalue dan Adan Wadalah eigcnvektor-nya.

Setelah eigenvalue matriks perbandingan Atersebu- diperoleh, misalnya

*•'- ^ *-'" dan berdasarkan matriks Ayang mempunyai keunikan, yaitu a„ I
dengan i= 1,2, , n, maka:

14 = (4.33)

Di sini semua eigenvalue bernilai nol, kecuali satu yang tidak nol, yaitu

eigenvalue maksimum, sehingga hanya ada satu h, yang dinamakan },max yang
mlainya sama dengan n. Kemudian jika penilaian yang dilakukan konsisten, akan

diperoleh iigenvalue maksimum dari Ayang bernilai n.

Ui ink mendapatkan W, maka dapat dilakukan dengan mensiibsitusikan

harga eigenvalue maksimum pada persamaan.

AW = /,milks VV (4.34)

Jika ajk menyaiakan nilai pentingnya elemen j dibandingkau dengan

elemen k dan aki menyaiakan nilai pentingnya elemen kdibandingkar; dengan

elemen i serta aji menyaiakan nilai pentingnya elemen j dmandingkan dengan

elemen i, maka disebut suatu keputusan bersifat konsisten jika :

ajk x aki = ajj (4.35)

Walaupun begitu, penilaian manusia tidak selalu konsisten. Aitinya

hubungan konsistensi utania yang telah disebutkan di atas tidak lerpenuhi :

ajiAaia^ajj (4.36)
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Kita mengetahui bahwa untuk tiap matriks, sedikit gangguan didalam

koefisien meiiyebabkan sedikit gangguan juga pada nilai eigenvalues. Misalkan

sekarang Aadalah matriks perbandingan pasangan risiko oleh suatu penilaian

subjektif, yang mungkm tidak memenuhi konsistensi, dan VV menyaiakan
estimasi dan Wdikarenakan inkonsistensi. Kondisi itu masih sesua. hubungan :

AW" = )^x W" <4'37)

dimana Xmiix adalah nilai eigenvalues terbesar dan A.

Ada beberapa cara yang untuk mcngh.lung W dalam perhitungan ini

digunakan cara (Zhi, 1995):

1. Pertama, normahsasi setiap kolom dalam matriks perbandingan
pasangan

aJk
a ju - "

j, k= 1,2 n (4.38)

v

dimana a'jk adalah nilai perbandingan pasangan yang telah

dinonnalisasi dan a'jk adalah nilai perbandingan pasangan yang ash.

2. Kedua, tambahkan semua nilai a'jk untuk setiap baris guna memperoleh

eigenvector dari bobot risiko seperti berikut :

n

w,-E.v u=i.2 » <«•*"
k=\

dimana vv' adalah bobol risiko dari kritena i.

3. Ketiga, normalisasi eigenvector W = |W',, w'2, ,w'„| dengan :

W"j=-T-^ i= 1,2, n (4.40)

dimana w" adalah bobot risiko yang telah dinonnalisasi dan knteria i.



4. Terakhir, hitung eigenvalues sebesar /„m;lx :

_M^U ,,,.,,2 „ ,4.4,
„, "XIV

4.9.6 Penghitungan Konsistensi

Matriks bobot yang diperoleh dan hasil perbandingan secara be.pasangan

tersebut, hams mempunyai hubungan kard.nal dan ordinal, sebagai berikut.

Hubungan Kardinal : ajk • ak, = a,,

Hubungan Ordinal : A,>Ak, Ak>A„ maka A,>A,

Hubungan di atas dapat dilihat dari dua hal sebagai berikut.

a. Dengan meiihat p.eferens. niultiphkatif, misalnya bila anggur lebih

enak 4 kali dan mangga, dan mangga lebih cnak 2 kali dan pisang,

maka anggur lebih enak 8 kali dan pisang.

b. Dengan meiihat preferensi transitif, misalnya anggur lebih enak dan

mangga, dan mangga lebih enak dan pisang, maka anggur lebih enak

dari pisang.

Pada keadaan sebenamya akan terjadi beberapa penyimpangan dan

hubungan tersebut. sehingga matriks tersebut tidak konsisten sempurna. Hal ini
terjadi karena ketidakkonsistenan dalam preferensi seseorang.

Dalam teori matriks diketahui bahwa kesalahan keel pada koefisien akan

meiiyebabkan penyimpangan keel pula pada eigenvalue. Dengan

mengkombmasikan apa yang tclah d.u.a.kan sebelumnya, jika diagonal uta.ua

dari matnks Abernilai satu dan jika Akonsisten, maka penyimpangan keel dari
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a„ akan tetap menanjukkan eigenvalue terbesar, Amaks, nilainya akan mendekat, n
dan eigenvalue sisanya akan mendekati nol.

Setelah mendapatkan nilai W, penyimpangan dan konsistensi dinyatakan

dengan indeks konsistensi, dengan langkah-langkah sebagai ber.kut :

1. Hitung nilai Consistency Index (CI) dengan menggunakan rumus :

X "". (4.42!a = _w
n- 1

dimana n-jumlah elemen matrik yang diperbandingkan

2. Langkah terakhir, selanjutnya hitung nilai Consistency Ratio (CR)

dengan menggunakan minus :

CRJJL (4.43)
RI

dimana RI Random Index

Nilai RI ini besarnya tergantung pada jumlah elemen matrik (n), yang

elali ditetapkan dakun suatu rumusan tabel nilai indeks random

berdasarkan jumlah elemen (lihat Tabel 3.2).

Untuk model AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika Nilai Rasio

1 Konsistensi < 0,1. Contoh perhitungan lebih detail dapat dilihat pada buku

t -Decision Making for Leaders: The Analytical Hierarchy Process for Decision in

h Complex World" karya Saaty (1988).

d Seperti telah dijelaskan di atas apabila dari hasil perhitungan tersebut

didapatkan nilai CR <0,1, maka maka elemen matnks yang diperbandingkan

tersebut dapat diterima (konsisten).

si



4.9.7 Penghitungan Bobot Global Kriteria Pilihan
Nilai eigenvector yang telah didapatkan dan perhitungan matematis d, atas

merupakan bobot kntena berdasarkan masing-masing level hirarki kritena.
Sehingga untuk suatu level kritena yang sama, bobot masing-masing kriteria jika
dijumlahkan ni.a.nya sama dengan 1(satu). Dengan kondisi tersebut bobot kntena
yang tidak sama level kritenanya tidak bisa d.band.ngkan. Oleh. karena itu, agar
bobot keseluruhan krietna dapat diperbandingkan, maka perlu dican bobot global
dimana jika bobot keseluruhan kntena dijumlahkan juga barns sama dengan 1
(satu). Cara yang digunakan adalah mengalikan bobot level kritena terendah
dengan bobot level kritena d, atasnya sainpai dengan bobot level tertmgg. (Zhi,
1995). Apabila keseluruhan kntena ini dijumlahkan sama dengan 1(satu), maka
kr,tena-kritena penawaran yang diperbandingkan tersebut menunjukkan

konsistensi yang tinggi.

4.9.8 Penentuan Nilai Mark-up

Nilai utihtas mark-up ditentukan dengan cara mengh.tung nilai utihtas

harapan bersama untuk keseluruhan dan tiap kntena i. Nilai utiiitas harapan
bersama adalali nilai hasil pilihan kontraktor berdasarkan kriteria pilihan yang
tclah d.prioritaskan berpengaruh terhadap penenluan mark-up. Nilai utiiitas
harapan bersama ini dinyatakan dengan EUV* ducted Etilitas Value) vang
dirumuskan seperti pada persamaan (4.44) berikut:

EUV*=5>'.(X*U> (444>
Dalam hal ini, nilai P, di atas'dapat digant, menjadi nilai bobot berupa

skala rasio w, Hal tersebut dimungkinkan jika dalam menilai perbandingan
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pasangan antara dua kriteria adalah berdasarkan sifat keutamaan (pnoritas) suatu

kriteria terhadap knteria lainnya, sehingga rumusannya akan menjadi :

EUVft =Xv,'W,(X\i) (4-45^

Untuk dapat menentukan nilai mark-up sesungguhnya liarus dibentuk

terlebih dahulu nilai utiiitas harapan bersama untuk keseluruhan kntena dan dua

harga konsekuensi kejadian, yaitu yang terbaik dan yang terjeiek. Dalam hal ini

harga konst kuensi kejadian tersebut adalah EUVmax dan ElJVn,in

Terbaik : EUVmax - ]•>•//, (XimaO (4-46>

Terjeiek: EUVmi„ =• V w,^ (Xjmi„) (4.47;

Karena nilai utiiitas dari harga konsekuensi kejadian terbaik dari tiap

kriteria sudah pasti sama dengan 1(satu) dan nilai utihtas dari ha.ga konsekuensi

kejadian terjeiek sama dengan 0(nol), maka nilai utiiitas harapan bersamanya pun

akan sama dengan 1(satu). Hal ini karena masing-masing kritena pilihan tersebut

dikalikan dengan bobotnya, dimana bobot untuk keseluruhan kritena jika

dijumlahkan juga akan sama dengan 1(satu), maka dengan denukian :

KilV •"••- I (4.4,sA'-*-' ' mux. '

FUV • = 0 (4-49)
l>l' * mm u

Jika meiihat kembali komponen biaya mark-up terdiri dan keuntungan

yang diinginkan kontraktor ditambah dengan premi risiko (lihal Gambar 4.2).

Apabila dimisalkan bahwa EUVmin adalah nilai mark-up terkecil Ming dapat

diterima oleh perusahaan kontraktor, artinya nilai ini merupakan nilai mark-up

terbaik dimana risikonya tidak ada dan premi risiko sama dengan 0(nol). Kondisi

tersebut meiiyebabkan komponen biaya mark-up hanya akan terdiri dan
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keuntungan minimum yang diinginkan kontraktor. Sedangkan jika EUV,11;1X adalali
„ilai mark-up terbesar yang dapat diterima perusahaan kontraktor, artniya nilai
mark-up ini merupakan nilai mark-up terjeiek dimana scluruh risiko dianggap
terjadi dan premi risikonya adalah maksimum. Kondisi tersebut meiiyebabkan
komponen biaya mark-up akan terd.r. dari keuntungan minimum yang diinginkan
kontraktor ditambah dengan premi risiko maksimum. Kedua nilai tersebut
berkesesuaian dengan nilai utihtas harapan bersama untuk keseluruhan kntena

yang terbaik dan kntena yang terjeiek sehingga dapat dibuat dalam satu interval

skala yang sama.

Karena nilai utiiitas mark-up juga merupakan nilai utiiitas harapan

bersama yang berada dalam besaran yang sama dengan nilai utihtas harapan
bersama terba.k dan terjeiek, maka nilai mark-up sesungguhnya dapat dican

dengan mentransfonnasikan sejajar lurus dan seband.ng dengan nilai
perbandingan bersama terhadap interval skala M„,;1X - Mmi„ seperti yang

ditunjukan pada Gambar 4.15 berikut :

FT TVXj'-y y max

1

EUV ''
0

_ 4»
•

i _ . •
• '

M
M* Mmax

M v'' = Nilai Mark-up sesungguhnya.

Gambar 4.15 Transformasi Nilai Utiiitas Mark-up

Dari Gambar 4.15 di atas, dengan mengetahui nilai Mma, dan Mmin, maka

nilai mark-up sesungguhnya (M<) dapat dihitung dengan n.mus berikut :


