
 
 

BAB II                                                                                            

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Manajemen Konstruksi 

 Menurut Koontz H. “Manajemen Konstruksi adalah proses 

merencanakan mengorganisir, memimpin dan mengendalikan kegiatan 

anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran yang telah 

ditentukan.” Sedangkan menurut Wideman “manajemen konstruksi 

adalah ilmu dan seni untik mengatur dan memodifikasikan sumber daya 

untuk mencapai tujuan dalam waktu, anggaran, kualitas yang terbatas 

untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua individual yang 

terlibat.” 

 

2.2 Lelang  

 Dalam LKPP no 8  (2018) “ Pelelangan merupakan kegiatan 

barang/jasa yang dikelola oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah 

yang dibiayai langsung menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

yang proses dilakukannya mulai dari awal sejak menidentifikasi material 

yang akan digunakan hingga menerima serah terima dari hasil 

pekerjaanya.”   

2.2.1 Persyaratan dalam Pelelangan  
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Adapun Persyaratan untuk penyedia barang / jasa secara umum 

(Keppres 80 tahun 2003, pasal 11) : 

a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untuk 

menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang / 

jasa. 

b. Memiliki keahlian dan pengalaman, kemampuan teknis, dan 

manajerial untuk menyediakan barang / jasa. 

c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit kegiatan 

usahanya tidak sedang dihentikan, dan / atau direksi yang 

bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang 

dalam menjalanin sanksi pidana. 

d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani 

kontrak. 

e. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan 

tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi 

bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan 

(SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir. 

f. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pernah memperoleh 

pekerjaan menyediakan barang/ jasa baik dilingkungan 

pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub-

kontraktor, kecuali penyedia barang / jasa yang baru 

didirikan ± 3 tahun. 
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g. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan 

fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / 

jasa. 

h. Tidak masuk dalam daftar hitam  

i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau 

dengan pos. 

j. Khusus untuk penyedia barang / jasa orang seorangan, 

persyaratan sama hanya saja tidak untuk point f. 

 

2.2.2  Tata cara Lelang  

  Adapun tata cara untuk penyedia barang / jasa secara 

umum, yaitu: 

a. Penyedia barang / jasa harus memenuhi persyaratan peserta 

lelang, lalu peserta harus memenuhi kualifikasi, klasifikasi 

dan memiliki sumber daya sesuai dengan dokumen yang 

telah dibuat panitia lelang. 

b. Panitia akan memberi pengumuman secara luas adanya 

pelelangan bisa melalui media cetak, papan pengumuman 

maupun melalui media elektronik. 

c. Panitia lalu akan melakukan prakualifikasi bagi calon 

peserta lelang yang akan mengikutin lelang sesuai dengan 

dokumen yang telah diberikan kepada calon peserta. 
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d. Penyusunan daftar calon peserta lelang, penyampaian 

undang undang dan pengambilan dokumen lelang. 

e. Penjelasan mengenai pelelangan dilakukan pada waktu dan 

tempat yang telah ditentukan oleh panitia yang dihadiri oleh 

calon peserta yang mengikuti pelelangan ini,. Penjelasan 

pelelangan ini mengenai metode pengadaan, penyampaian 

penawaran dan ketentuan lainnya. 

f. Penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran yang 

penyampaiannya harus mengikuti ketentuan yang 

disyaratkan didalam dokumen. Pembukaan dokumen ini 

terdiri dari tiga macam yaitu system satu sampul, system 

dua sampul dan juga system dua tahap. 

g. Evaluasi dilakukan panitia terhadap harga penawaran yang 

telah dinyatakan lulus pada saat pembukaan dokumen 

penawaran yang evaluasinya meliputi administrasi, teknis 

dan harga berdasarkan criteria dari proyek pelelangan 

tersebut, metoda dan tata cara evaluasi yang telah 

ditetapkan dalam dokumen lelang.  

h. Pembuatan berita acara hasil pelelangan dilakukan oleh 

panitia dari hasil evaluasi sebelumnya, sebagai tata cara 

penilaian hingga penetapan urutan pemenang. 
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i. Penentapan pemenang dilakukan berdasarakan penawaran 

secara administratif dan teknis yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

j. Sanggahan diperbolehkan apabila mengalami keberatan atas 

penetapan pemenang disampaikan secara tertulis. 

k. Setelah tidak ada sanggahan dari peserta  lelang maka surat 

pemerintah mengenai keputusan penentapan penyedia 

barang / jasa keluar dan peserta yang mendapatkan wajib 

menerima keputusan tersebut. 

 

2.2.3 Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang  

  Pelelangan dianggap gagal dan dilakukan pengulangan 

pelelangan apabila sebagai berikut : 

a. Penyedia barang / jasa yang tercantum dalam daftar  dan 

harga penawarannya kurang dari 3 penyedia. 

b. Tidak ada penawaran yang memenuhi persayaratan yang 

telah ditentukan di dokumen lelang. 

c. Harga penawaran dari calon peserta dibawah atau sama 

dengan anggaran yang tersedia. 

d. Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang 

tercantum dalam dokumen ternyata besar 

e. Terjadinya KKN dan disanggah oleh peserta lelang  
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f. Calon pemenang lelang pada urutan 1, 2, dan 3 

menggundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk. 

g. Pelaksaaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur 

ketentuan dokumen lelang. 

 

2.3 Electronic Procurement  

 (Sutedi, 2012 : h.254) “sebuah system lelang dengan 

memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet, agar 

dapat berlangsung secara efectif, efiseen, terbuka, dan akuntabel.” 

Pengadaaan ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) yang menetapkan arsitektur system 

informasi yang mendukung penyelenggaraan pengadaan secara elektronik, 

maka dari itu LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan 

Nasional yang dinamakan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). 

  

 LPSE sendiri adalah unit kerja Kementerian / Lembaga / Instansi 

yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan pengadaan 

secara elektronik, dan untuk Gubernur, Bupati maupun Walikota untuk 

memfasilitasi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan barang / jasa 

secara elektronik. LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar 

prosedur operasioan serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan 

dengan LKPP, dan LKPP melakukan pembinaan serta pengawasan 
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terhadap penyelenggaraan system pengadaan barang / jasa secara 

elektronik.Fungsi LPSE yaitu : 

1) Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) 

2) Menyediakan pelatihan kepada panitia dan calon penyedia barang / 

jasa 

3) Menyediakan sarana akses internet kepada panitia maupun calon 

penyedia barang / jasa 

4) Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada 

panitia dan calon penyedia barang / jasa. 

5) Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap panitia dan 

penyedia barang/ jasa.  

 

 Adapun beberapa syarat dan ketentuan untuk bergabung dengan 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah sebagai berikut : 

 

2.3.1 Registrasi Peserta 

 Peserta diminta melakukan registrasi atau pendaftaran 

secara online melalui website LPSE di daerah peserta menetap, 

setelah mengisi semua data yang tersedia selanjutnya proses 

verifikasi dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh LPSE, 

maka penyedia telah memberikan persetujuan pada fakta integritas. 
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2.3.2 Penyedia Barang / Jasa 

  Adapun ketetntuan yang harus dilaksanakan oleh 

perusahaan penyedia barang dan jasa sebagai berikut : 

a. KTP untuk pemilik perusahaan yang berwenang di 

perusahaan itu  

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) / Surat Ijin Usaha Jasa 

Konstruksi (SIUJK) dan ijin usaha sesuai bidang masing 

masing 

d. Akta pendirian perusahaan beserta akta perubahan (jika ada 

perubahan) 

e. Penyedia wajib menandatangani dan menyerahkan formulir 

keikutsertaan dan formulir pendaftaran yang telah 

disediakan pada website LPSE 

f. Dapat melakukan registrasi sebagai pengguna LPSE paling 

lambat 2 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan 

penawaran suatu paket yang diikuti. 

 

2.4 Estimasi Biaya  

 “Dalam menentukan biaya estimasi sebaiknya mendekati biaya 

aktual, maka sangat dibutuhkan suatu data dari pengalaman-pengalaman 

penawar yang lalu dan membutuhkan waktu tiga sampai lima tahun 

pengamatan” (Patmadjaja,1999). 
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Gambar 2.1 Batas harga penawaran suatu tender (Cook, 1985) 

Menurut Cook (1985) dalam Panjaitan (2010), “Penawaran yang 

baik adalah penawaran yang berdasarkan perhitungan estimasi biaya 

yang tepat seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1.”Adapun 

beberapa metode dalam melakukan estimasi biaya konstruksi, yaitu: 

a. Estimasi Harga pasti (Fixed – Price) 

b. Estimasi Harga Pekiraan Sendiri (Approximate Estimate) 

 Berdasarkan tahapan proyek konstruksi, Jenis jenis estimasi 

biaya dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Estimasi Kelayakan  

b. Estimasi Konseptual 

c. Estimasi Detail/Terperinci  

d. Estimasi sub kontraktor 

e. Estimasi Pekerjaan tambah/kurang 

f. Estimasi Kemajuan  
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Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perkiraan biaya 

konstruksi, antara lain sebagai berikut : 

a. Produktivitas tenaga kerja. Produktivitas adalah volume 

pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok 

pekerja dalam satuan waktu. Semakin besar produktivitas maka 

semakin cepat pekerjaan terselesaikan. Hal ini berkaitan dengan 

jumlah upah yang dibayarkan namun juga perlu analisis lebih 

mendalam karena dengan produktivitas makin besar maka harga 

satuan upah tenaga kerja akan semakin mahal, 

b. ketersediaan material dan sumber daya proyek. Semakin langka 

material di pasaran maka akan semakin mahal harga yang 

ditawarkan, atapun jika diperlukan waktu pemesanan yang lebih 

lama dengan biaya yang dibebankan kepada konsumen, 

c. cuaca sangat mempengaruhi proses pelaksanaan proyek 

konstruksi yang memungkinkan pelaksanaan dapat berlangsung 

dalam waktu yang relatif lebih lama akan sangat memepengaruhi 

biaya suatu pekerjaan, 

d. masalah konstruksibilitas yaitu kesulitan ataupun penggunaaan 

metode yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga 

akan menjadi faktor resiko yang tinggi dan mengakibatkan biaya 

akan semakin mahal, 

e. tipe kontrak, lokasi proyek, keterbatasan lokasi dan lain 

sebagainya dapat mempengaruhi perhitungan estimasi biaya. 
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 “Rencana anggaran biaya merupakan perhitungan banyaknya biaya 

yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan proyek” (Priyo, 2012). 

Tabel 2.1 Biaya pekerjaan standar bangunan gedung 

KOMPONEN                                                                           GEDUNG NEGARA 
PONDASI                                                                                                 -                                    
STRUKTUR                                                                                             - 
LANTAI                                                                                                   - 
DINDING                                                                                                 - 
PLAFOND                                                                                               - 
ATAP                                                                                                       - 
UTILITAS                                                                                                - 
FINISHING                                                                                              - 

Sumber : Pedoman Teknis Bangunan Gedung Negara, 

Tabel 2.2 Faktor pengali bangunan gedung bertingkat 

Jumlah Lantai   Harga Satuan Per m Tertinggi 
2 Lantai                            1,090 standar harga satuan gedung bertingkat 
3 Lantai                            1,120 standar harga satuan gedung bertingkat 
4 Lantai                            1,135 standar harga satuan gedung bertingkat 
5 Lantai                            1,162 standar harga satuan gedung bertingkat 
6 Lantai                            1,197 standar harga satuan gedung bertingkat 
7 Lantai                            1,236 standar harga satuan gedung bertingkat 
8 Lantai                            1,265 standar harga satuan gedung bertingkat 

Sumber : Pedoman Teknik Bangunan Gedung Negara, 

 

2.5 Strategi Penawaran  

 Menurut Nugraha (1985) “Penawaran sendiri adalah suatu usulan 

oleh satu pihak untuk mengerjakan sesuatu bagi kepentingan pihak yang 

lain menurut persyaratan yang telah ditentuka dan disepakati bersama.” 

Strategi ini sangat penting  dan bergantung pada tujuan perusahaan yaitu 

untuk memaksimumkan keuntungan (Profit). 
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 Dalam penawaran terdapat empat jenis penawaran yang selalu 

diaplikasikan pada kontraktor, yaitu : 

a. Negosiasi, Penawaran yang memerlukan keahlian khusus yang 

hanyadimiliki oleh kontraktor dan belum ada standar harga yang 

jelas, dan dilakukan secara tawar menawar seperti pembangunan 

bangunan, militer, dll. 

b. Paket, Penawaran yang menetapkan anggaran yang tidak dapat 

diganggu gugat. Pekerjaan untuk jenis penawaran ini yang meliputi 

pekerjaan perencanaaan hingga pekerjaan pembangunanya. 

c. Terbuka , Harga penawaran terbuka dan tergantung dari hasil 

analisis dan diumumkan kepada semua peserta tender 

d. Tertutup, Harga penawaran dilakukan secara tertutup sehingga 

harga penawaran pun tidak dapat di umumkan kepada semua 

peserta tender 

 

2.5.1 Penawaran dengan satu proyek 

 Langkah pertama dalam menentukan probabilitas menang 

menentukan nilai rasio ( R ) pada harga penawaran dari penyedia dengan 

persamaan 2.1 

𝑅 =  𝑏𝐴/𝐶  ....................................................................................         (2.1) 

 

dimana : 

R = Rasio (Mark Up+ 1) 
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bA = Harga Penawaran Penyedia 

c  = Estimasi Biaya 

  

 Untuk penawaran dengan satu proyek dimisalkan pada tabel 2.3 

dimana proyeknya memiliki 62 pesaing. 

Tabel 2.3 Data terhadap kontraktor A pada penawaran yang telah lewat 

R = b/c Jumlah 

R < 0.98 

0.98 < R < 1.00 

1.00 < R < 1.02 

1.02 < R < 1.04 

1.04 < R < 1.06 

1.06 < R < 1.08 

1.08 < R < 1.10 

1.10< R < 1.12 

1.12< R < 1.14 

1.14< R < 1.16 

1.16< R < 

Total 

0 

1 

3 

5 

13 

18 

14 

5 

2 

1 

0 

62 

 Sumber : Anonim, 1990 

 Menentukan bid cost seperti pada tabel diatas yaitu dengan mencari 

terlebih dahulu nilai estimasi biayanya. Untuk mencari estimasi biaya 

gunakan persamaan 2.2 menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

sebagai acuan dalam perhitungannya. Jika sudah mendapatkan nilai 
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tersebut maka masuk kepersamaan 2.3 dan hasilnya berupa bis/cost 

sebesar 0.98. 

  

 Pada tabel 2.4 terlihat bahwa optimum Mark Up adalah sebesar 

+6% diambil dari nilai penawaran 1,06. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

optimum Mark Up tidak tergantung dari estimasi biaya pelaksanaan saat 

itu, dapat ditentukan mendahului perhitungan biaya berdasarkan record  

penawaran yang lewat. Jadi optimum Mark Upakan sama besar 

persentasenya baik untuk pekerjaan kecil maupun pekerjaan besar. Maka 

dari itu, harus mengklasifikasi pekerjaan yang akan diambil data datanya 

 
 
 
.Tabel 2.4 Probabilitas terhadap A dan Expected profit yang dihasilkan 

b/c pA  Expected Profit pA(b-c) 

0.98 62/62 = 1.00 1.00(0.98c-c) = -0.02c 

1.00 61/62 = 0.98 0.98(1.00c-c) = 0 

1.02 58/62 = 0.94 0.94(1..02c-c) = 0.019c 

1.04 53/62 = 0.85 0.85(1.04c-c) = 0.034c 

1.06 40/62 = 0.65 0.65(1.06c-c) = 0.039c 

1.08 22/62 = 0.36 0.36(1.08c-c) = 0.029c 

1.10 8/62 = 0.13 0.13(1.10c-c) = 0.013c 

1.12 3/62 = 0.05 0.05(1.12c-c) = 0.006c 

1.14 1/62 = 0.02 0.02(1.14c-c) = 0.003c 

1.16 0/62 = 0 0.00(1.16c-c) = 0 

Sumber : Anonim, 1990 
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2.5.2 Penawaran dengan lebih satu competitor 

 Perhitungan pada penawaran dengan lebih dari satu competitor ini 

sama dengan perhitungan yang dilakukan pada penawaran dengan satu 

competitor, hanya saja perbedaannya yaitu dengan menambahkan 

competitor lainnya sebagai tambahan analisa seperti pada tabel 2.5 

mengenai probabilitas masing masing kontraktor. Sedangkan pada tabel 

2.6 menyimpulkan nilai Mark Upuntuk menentukan probabilitas menang 

pada penyedia. Probabilitas yang dimaksud adalah hasil perkalian dari 

hasil rasio ( R ) kontraktor A dan kontraktor B. 

Tabel 2.5 Probabilitas terhadap kontraktor A , B dan AB 

b/c pA pB pAB 

0.98 1.00 1.00 1.00 

1.00 0.98 0.99 0.97 

1.02 0.94 0.96 0.90 

1.04 0.85 0.90 0.77 

1.06 0.65 

0.36 

0.84 0.54 

1.08 0.52 0.19 

1.10 0.13 0.31 0.04 

1.12 0.005 0.14 0.01 

1.14 0.02 0.01 0.00 

1.16 0.00 0.00 0.00 

Sumber : Anonim, 1990 
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Tabel 2.6 Expected Profit menghadapi kontraktor A dan B 

b/c pAB Expected Profit pA(b-c) 

0.98 1.00 -0.020 

1.00 0.97 0.000 

1.02 0.90 0.018 

1.04 0.77 0.030 

1.06 0.55 0.033 

1.08 0.19 0.015 

1.10 0.04 0.004 

1.12 0.01 0.001 

1.14 0.00 0.000 

1.16 0.00 0.000 

Sumber : Anonim, 1990 
 

 Kesimpulan dari tabel 2.6 adalah semakin banyak pesaing yang 

dihadapin pada sebuah proyek maka semakin kecil nilai mark updan 

semakin kecil kesempatan untuk menang. 

 

2.5.3 Average competitor 

 Pada tabel 2.7 ditunjukan pAB sebagai probabilitas dimana akan 

diajukan penawaran yang lebih rendah dari setiap competitor yang tidak 

dikenal. Jika hanya satu competitor uang dihadapi, optimum Mark 

Upadalah 6%. Jika ada tiga competitor, maka prosedur yang sama ketika 

menghadapi lebih dari satu competitor dapat digunakan.  
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Tabel 2.7Probabilitas terhadap kontraktor A dan B secara bersamaan 

b/c pAB Expected Profit pA(b-c) 

0.98 1.00 -0.020 

1.00 0.97 0.000 

1.02 0.90 0.018 

1.04 0.77 0.030 

1.06 0.55 0.033 

1.08 0.19 0.015 

1.10 0.04 0.004 

1.12 0.01 0.001 

1.14 0.00 0.000 

1.16 0.00 0.000 

 
 

2.6 Pendekatan Strategi Penawaran  

 Probabilitas menang ini digunakan untuk mencari besaran expected 

profitmaximum dengan berbagai variasi besaran Mark Upoptimum yang 

akan digunakan dalam pengajuan harga penawaran. Secara umum, 

probabilitas untuk menang dapat dihitung dengan menggunakan 

persamaan 2.2 

𝑃 = 𝐵𝑜 − 𝑈𝑠.𝐶  ......................................................................         (2.2) 

dimana : 

P  = Probabilitas Menang   

Bo  = Harga Penawaran Proyek 

Us = Rasio biaya actual terhadap estimasi 
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C  = Estimasi Biaya Proyek  

 

2.6.1 Friedman Method  

 Pendekatan metode dalam strategi penawaran ini dengan 

menghitung markup  optimum dan keuntungan maksumum yang 

mungkin pertama kali diperkenalkan oleh L.A Friednman Pada tahun 

1956. “Metode ini merupakan metode yang sederhana dan banyak 

digunakan oleh kontraktor karena metode ini dikembangkan berdasarkan 

pekejaan yang didasarkan atas argumentasi bahwa biaya pekerjaan yang 

tinggi akan lebih menarik banyak pesaing yang tertarik paa pekerjaan 

yang ditawarkan” (Priyo,1999). Model friedman menggunakan dua buah 

perumusan untuk probabilitas menang, yaitu : 

a Probabilitas menang untuk identitas pesaing yang dikenal (Know 

Bidders) 

  Yaitu probabilitas menang yang diperoleh dari pesaing 

yang karakteristik penawarannya dapat diidentifikasikan secaara 

individual atau yang pernah mengikuti pelelangan proyek 

konstruksi secara bersama sama, berikut merupakan perumusan 

probabilitas menang : 

𝑃(𝐶𝑜 𝑊𝑖𝑛 𝐵𝑜⁄ ) = 𝑃(𝐵𝑜 < 𝐵𝑖)𝑥 𝑃 (𝐵𝑜 <
𝐵𝑖) … 𝑥 𝑃 (𝐵𝑜 < 𝐵𝑛) ........................................................         (2.3) 

dimana : 

P(CoWin/Bo)  = Probabilitas menang untuk pesaing yang dikenal 
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b Probabilitas menang untuk identitas pesaing tak dikenal (Unknown 

Bidders atau Average Competitor) 

  Yaitu probabilitas menang yang diperoleh dari pesaing 

yang belum pernah mengikuti pelelangan secara bersama sama 

sehingga karakteristik penawaran pada masa sebelumnya sulit 

diidentifikasi secara individu yang disebabkan oleh terbatasnya 

data yang diperoleh mengenai tawaran – tawaran pesaing tersebut 

secara individu. Perhitungan probabilitas dengan menggunakan 

persamaan 2.4 

𝑃(𝐶𝑜 𝑊𝑖𝑛 𝐵0) = 𝑃𝐵𝑜 < 𝐵𝑎)𝑛⁄ ............................         (2.4) 

  

dimana : 

P(CoWin/Bo)  = Probabilitas menang untuk pesaing yang tidak 

dikenal 

Ba   = Harga Penawaran rata rata 

n   = Jumlah Pesaing  

untuk menghitung probabilitas menan terhadap para pesaing 

digunakan pendekatan statistik dengan tiga jenis distribusi yaitu 

Multi Discrete, Multi Normal dan Single Normal (Patmadjaja, 

1999).  

𝐸(𝑃) = (𝐵𝑜 − 𝑈𝑠. 𝑐) 𝑥 𝑃(𝐶𝑜𝑊𝑖𝑛
𝐵𝑜

) .........................         (2.5) 

dimana: 
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E(P) = Expected Profit  

Us = Rasio biaya actual estimasi biaya 

Bo = Harga Penawaran Kontraktor 

C = Estimasi Biaya Proyek 

 

  Dari hasil besaran expected profit yang paling maksimum 

maka akan didapatkan besaran Mark Up yang digunakan dalam 

penawaran tender. 

 

2.6.2 Gates Method 

 Gates (1967) dalam Patmadjaja (1999) mengusulkan “suatu model 

penawaran yang mirip dengan model friedman yaitu dengan 

memaksimalkan expected profit. perbedaan terletak pada persamaan 

probabilitas untuk menang dimana gates juga mengakui pendapat 

friedman bahwa biaya actual tidak sama dengan estimasi biaya” 

a Probabilitas menang untuk identitas pesaing yang dikenal (Know 

Bidders) 

𝑃(𝐶𝑜 𝑊𝑖𝑛 𝐵𝑜)⁄ =  1

1+∑ 1−𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑖)
𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑖)

𝑛
𝑖=0

 .....................         (2.6) 

dimana: 

P(CoWin/Bo)  = Probabilitas menang untuk pesaing yang tidak 

dikenal 

P(Bo<Bi) = Probabilitas menang terhadap pesaing i 
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n   = Jumlah Pesaing  

 

b Probabilitas menang untuk identitas pesaing tak dikenal (Unknown 

Bidders atau Average Competitor) 

𝑃 (𝐶𝑜 𝑊𝑖𝑛 𝐵𝑜 =  1

1+𝑛 1−𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎)
𝑃(𝐵𝑜<𝐵𝑎)

�  ...........................         (2.7) 

dimana : 

P(CoWin/Bo)  = Probabilitas menang untuk pesaing yang tidak 

dikenal 

Bo  = Harga Penawaran Kontraktor 

Ba   = Harga Penawaran rata rata 

 

Didalam menghitung probabilitas menang terhadap sejumlah 

pesaing n juga digunakan pendekatan statistik dengan tiga jenis 

metode yang samaseperti model friedman. Selanjutnya menghitung 

Expected Profit. 

𝐸(𝑃) = (𝐵𝑜 − 𝐶) 𝑥 𝑃(𝐶𝑜𝑊𝑖𝑛
𝐵𝑜

) ..................................         (2.8) 

 

dimana: 

E(P) = Expected Profit  

Bo = Harga Penawaran Kontraktor 

C = Estimasi Biaya Proyek 
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2.6.3 Ackoff & Sasieni Method 

 

 Ackoff & Sasieni (1968) dalam Patmadjaja (1999) menganggap 

bahwa “biaya actual proyek adalah sama dengan estimasi biaya proyek 

sama dengan Gates dan penentuan probabilitas menang sama dengan 

Friedman karena yang ditinjau hanya pesaing terendah saja (Single 

Distribustion Normal).” Probabilitas menang menurut Ackoff & Sasieni 

adalah sebagai berikut : 

𝑃(𝐶𝑜 𝑊𝑖𝑛 𝐵𝑜⁄ ) = 𝑃(𝐵𝑜 < 𝐵𝑖) ..............................         (2.9) 

 

dimana: 

P(CoWin/Bo)  =  Probabilitas menang untuk pesaing yang terendah 

P(Bo<Bi)  = Probabilitas menang terhadap pesaing terendah          

       dari perhitungan probabilitas menang Single  

       Distribution  

 

2.7 Pendekatan Metode Statistik  

 “Dalam menghitung probabiltas untuk menang dipilih pendekatan 

statistik berdasarkan tiga jenis distibusi yaitu Multi Discrete Distribution, 

Multi Normal Distribution, dan Single Normal Distribution.” (Patmadjaja 

1999) 
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2.7.1 Multi Distribution Discrete 

 Multi Distribution Discreteadalah distribusi berbentuk histogram 

dimana data data dari masing masing pesaing yang dikenal dihitung 

sendiri probabilitas menangnya. Perhitungan ini menggunakan rasio 

masing masing perusahaan yang kemudian dikelompokkan dengan rasio 

terendah tiap pelelangan dan rasio tertinggi setiap pelelangan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Histogram penawaran biaya 

 Probabilitas menang yang dilihat digambar adalah jumlah data 

dengan batasan Mark Uptertentu dibagi dengabn total data kontraktor 

yang mengikuti pelelangan, sehingga didapat peluangnya dilihat pada 

gambar 2,2 

 

2.7.2 Multi Normal Distribution  

𝑍 = (𝑅−𝑀𝑟)
𝐷𝑟

 .................................................................................        (2.10) 
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dimana : 

Z  = Probabilitas normal variable random 

R  = Mark Up 

Mr = Mean Rasio Penawaran dari data kontraktor 

Dr  = Standar deviasi dari penawaran biaya kontraktor 

 

 Setelah Z dihitung menggunakan persamaan 2.9, maka probabilitas 

menang dapat dicari pada tabel distribusi normal yang terdapat dibuku 

statistik dengan melihat luasan pada bagian kanan dari gambar 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Distribusi normal penawaran biaya 

 Multi Normal Distribution  terlebih dahulu menghitung mean , 

standar deviasi dan varian berdasarkan harga penawaran tertinggi dan 

harga penawaran terendah dari keseluruhan data yang dirangkum dalam 

jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan data. 
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2.7.3 Single Normal Distribution  

 Rumus untuk menghitung probabilitas menang sama dengan 

persamaa 2.9. perbedaannya dengan multi normal distribution adalah 

didalam single normal distribution probabilitas menang dihitung 

terhadap rata rata dari semua pesaing (Average Bidders)  atau hanya pada 

satu data penawaran saja, yaitu penawaran terendah dalam proyek. 

 

2.8 Mark Up 

 “Mark Upadalah selisih antara harga penawaran dengan rencana 

anggaran biaya pekerjaan (biaya langsung ditambah biaya tak 

langsung).” (Wulfram I, Ervianto. 2014:144). Di dalam menentukan nilai 

mark up, kontraktor membutuhkan data data penawaran yang telah lalu 

dalam kurun waktu tertentu (Hostorical data) sebagai acuan. 

 Nilai Mark Up memungkinkan negartif bila harga penawaran jauh 

lebih rendah dari owner estimate. Rumus untuk mencari Mark Upadalah 

harga penawaran dibagi dengan biaya estimasi dalam besaran persen. 

𝑀𝑎𝑟𝑘 𝑈𝑝 = 𝐵
𝐶

 .........................................................................        (2.11) 

 

dimana : 

B  = Harga Penawaran (Bid Ratio) 

C = Estimasi Biaya (Estimate Cost) 
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Gambar 2.4Hubungan antara over head, laba, dan garis pertumbuhan 

perusahaan (Cook,1985) 

 Dari gambar 2.4 terlihat bahwa garis pertumbuhan perusahaan 

terus meningkat dan menunjukkan suatu perusahaan yang sehat dimana 

laba yang diperoleh lebih besar dari biaya overhead yang dikeluarkan 

perusahaan. 

 

2.9 Expected Profit 

 “Pontensial profit adalah selisih antara harga penawaran dengan 

estimasi biaya sehingga harga penawaran adalah estimsai biaya proyek 

ditambah dengan mark up. Semakin besar harga penawaran maka 

semakin kecil kemungkinan untuk menjadi penawar terendah (the lowest 

Bid) sehingga potential profit ini harus dijadikan optimum yang dikenal 

dengan expected profit maximum agar menjadi penawar terendah” 

(Clough dan Sears, 4 dalam Patmadjaja (1999). Untuk mendapatkan 

expected profit menggunakan persamaan 2.12 
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𝐸(𝑃) =  𝑝. (𝑏 − 𝑐) .............................................................        (2.12) 

dimana :  

E(P)  = Expected Profit 

P  = probabilitas menang 

B  = penawaran (bid : Estimasi biaya + mark up) 

C   = estimasi biaya 

Untuk menghitung probabilitas menang terhadap pesaing 

dibutuhkan data-data penawaran yang lalu dari para pesaing. Dengan 

mencoba-coba besaran markup maka akan didapatkan nilai maksimum 

dari expected profit dimana besar Mark Upyang menghasilkan expected 

profit maximum disebut Mark Upoptimum yangnantinya digunakan dalam 

penawaran. Prosedur tersebut dikenal sebagai strategi penawaran. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Hubungan Expected Profit Vs Mark Up 

 Tentu saja dalam prakteknya tidak pernah dijumpai keadaan 

dimana tender pekerjaan akan sama dan nilai penawarannya sama, 
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namun konsep ini menerangkan bahwa memperbesar actual profit 

dengan memaksimumkan expected profit masih tetap digunakan 

sepanjang kontraktor aktif melakukanbanyak penawaran dalam jangka 

waktu tertentu. 
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