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INTISARI 

Dalam proses pelelangan, tahap penawaran merupakan tahap yang sangat penting. Melalui tahap ini 

maka pihak penawar atau kontraktor harus saling bersaing dan beradu strategi untuk mendapatkan suatu 

proyek. Penawaran yang diajukan haruslah optimum artinya cukup tinggi untuk mendapatkan keuntungan 

dan cukup rendah untuk memenangkan tender proyek. Strategi penawaran berperan dalam membuat 

keputusan yang kompetitif, dimana di dunia konstruksi tekanan kompetisi untuk mendapatkan sebuah proyek 

lebih tinggi dibandingkan dengan bidang lain. Tujuan dari penelitian ini untuk menghitung nilai mark up 

menggunakan pendekatan strategi penawaran dan untuk mengetahui strategi harga penawaran terbaik untuk 

memenangkan suatu tender dengan nilai mark up optimum dan keuntungan optimum.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pelelangan yang sudah selesai dari tahun 

2013-2015 di LPSE Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan statistik, yaitu muti distribusi 

discrete, multi distribusi normal dan single distribusi normal. Model strategi penawaran yang digunakan 

yaitu Friedman Method, Gates Method dan Ackoff & Sasieni Method. 

Dengan menggunakan model Friedman menghasilkan mark up optimum sebesar -5 % untuk multi 

distribusidiscrete dengan expected profit sebesar -0,0501, 10 % untuk multi dan single distribusi normal 

dengan expected profit sebesar 8,63.Dengan menggunakan model gates menghasilkan mark up optimum 

sebesar 10 % untuk multi distribusi discrete dengan expected profit10,00, 10 % untuk multi distribusi normal 

dengan expected profit8,6990 dan 10 % untuk singledistribusi normal dengan expected profit sebesar 9,7560. 

Dengan menggunakan model ackoff & sasieni menghasilkan mark up optimum sebesar-5% untuk multi 

distribusidiscrete dengan expected profit-1,7742, 10% untuk multi dan singledistribusi normal dengan 

expected profit sebesar 9,6640. 

Kata Kunci : Strategi penawaran, mark up, probabilitas menang, expected profit 
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PENDAHULUAN 

Dalam upaya mendapatkan pekerjaan pada 

sektor jasa konstruksi hampir selalu melalui proses 

yang dinamakan pelelangan. Proses ini menjadi 

sangat penting bagi pengusaha jasa konstruksi, 

karena kelangsungan hidupnya sangatlah tergantung 

dari berhasil atau tidaknya proses ini. Penetapan 

harga pelelangan ditentukan oleh berbagai 

pertimbangan dan terkadang hanya berdasarkan 

naluri bisnis. Hal ini sangatlah menentukan besar / 

kecilnya keuntungan yang masih mungkin diperoleh 

kontraktor dan persentase kemungkinan 

memenangkan proyek. 

Strategi penawaran bagi suatu perusahaan 

sangatlah bergantung pada tujuan perusahaan, 

diantaranya adalah dengan memaksimumkan 

keuntungan. Permasalahan utama kontraktor dalam 

mengajukan penawaran adalah menetapkan harga 

penawaran. Apabila mengajukan harga penawaran 

terlalu tinggi dengan harapan mendapatkan 

keuntungan yang besar akan menyebabkan peluang 

untuk memenangkan tender menjadi sangat kecil. 

Sebaliknya apabila mengajukan harga penawaran 

sangat rendah dengan harapan memiliki peluang yang 

besar untuk memenangkan tender, akan 

menyebabkan keuntungan yang besar menjadi sangat 

sulit untuk diperoleh. Kedua kondisi tersebut sangat 

menyulitkan kontraktor dalam menentukan harga 

penawaran yang tepat.  

Di dalam penawaran pelelangan proyek, 

segala sesuatunya harus nampak jelas dan rasional, 

sehingga hal ini sangat penting dalam menentukan 

strategi penawaran yang tepat. Masalah lain yang 

timbul yaitu persaingan kontraktor semakin 

meningkat untuk memenangkan tender melalui 

penawaran bersaing. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui strategi harga penawaran terbaik untuk 

memenangkan suatu tender dengan nilai mark up 

optimum dan keuntungan optimum.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Strategi penawaran 

Strategi adalah suatu upaya yang dapat 

digunakan oleh pemakai dalam mendekatkan 

permasalahan pada kondisi yang senyata-nyatanya. 

Penawaran adalah suatu usulan oleh satu 

pihak untuk mengerjakan sesuatu bagi kepentingan 

pihak yang lain menurut persyaratan yang telah 

ditentukan dan disepakati bersama. 

Mengajukan harga penawaran yang tinggi 

sangat memungkinkan pesaing yang mengajukan 

harga lebih rendah akan memenangkan lelang 

tersebut, jika menawar terlalu rendah, maka penawar 

yang mendekati owner estimate yang mempunyai 

kesempatan untuk menang, sehingga kontraktor harus 

menyatukan kondisi yang bertentangan tersebut 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

a. Penawaran harus cukup rendah dengan 

keyakinan untuk memenangkan proyek 

walaupun tidak mendapatkan keuntungan. 

b. Penawaran harus cukup tinggi untuk 

mendapatkan profit walaupun kesempatan untuk 

memenangkan proyek kecil. 

Konsep dasar dalam menentukan strategi 

penawaran cukup sederhana yaitu hanya ada satu 

penawar terbaik dalam mengkombinasikan dua hal 

tersebut : 

a. Memperoleh profit dari harga penawaran yang 

diajukan. 

b. Kemungkinan untuk mendapatkan proyek dapat 

dicapai. 

 

Mark Up 

Mark up adalah besaran dalam persen (%) 

yang dikalikan terhadap biaya estimasi proyek yang 

merupakan salah satu putusan akhir dengan 

menambahkan pada biaya estimasi. Didalam 

menentukan nilai mark up, kontraktor membutuhkan 

data-data penawaran yang telah lalu dalam kurun 

waktu tertentu (Hostorical data) sebagai acuan. 

Nilai mark up memungkinkan negatif bila 

harga penawaran lebih rendah dari owner estimate. 

Rumus untuk mencari mark up adalah harga 

penawaran dibagi dengan biaya estimasi dalam 

besaran persen. 

 

Mark Up = B / C        ( 1 )
  

 

dengan : 

B : Bid Ratio 

C: Estimate Cost 
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Expected Profit 

Potensial profit adalah selisih antara harga 

penawaran dengan estimasi biaya sehingga harga 

penawaran adalah estimasi 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. 

Untuk mendapatkan expected profit  bisa 

menggunakan Persamaan berikut: 

E ( P ) = p. ( b – c )  ( 2 ) 

 

dengan : 

E (P) : Expected Profit 

p : Probabilitas menang 

b : Penawaran (bid ) 

c : Estimasi Biaya (Cost) 

 

Model strategi penawaran 

1. Friedman Method 

Model Friedman menggunakan dua buah 

perumusan probabilitas untuk menang, yaitu : 

a. Probabilitas menang untuk identitas pesaing 

dikenal (Known Bidders). Perumusan 

probabilitasnya adalah sebagai berikut : 

P(Co Win / Bo) = P (Bo<Bi) x P(Bo<B1) x . . . x 

P(Bo<Bn)          ( 3 ) 

 

dengan :  

P ( Co Win / Bo )  : Probabilitas menang untuk 

pesaing yang dikenal 

b. Probabilitas menang untuk identitas pesaing tak 

dikenal (unknown Bidders atau Average 

competitors). Perhitungan probabilitasnya dengan 

menggunakan Persamaan 4. 

 

P ( Co Win / Bo ) = P ( Bo<Ba)
 n

 ( 4 ) 

 

dengan : 

P ( Co Win / Bo ) : Probabilitas menang pesaing tak 

dikenal 

Ba : Harga Penawaran rata-rata 

n  : Jumlah Pesaing 

Hasil perhitungan probabilitas menang dari 

ketiga jenis distribusi tersebut selanjutnya akan 

digunakan untuk menghitung probabilitas menang 

dari model Friedman dan menghitung nilai Expected 

profit nya dengan Persamaan 5. 

 

E ( P ) = (Bo – Us. C) x P (Co Win / Bo)( 5 ) 

 

dengan : 

E (P) : Expected Profit (%) 

Us : Rasio biaya aktual estimasi biaya 

Bo : Harga Penawaran Kontraktor 

C : Estimasi biaya proyek. 

 

2. Gates Method 

Gates juga menggunakan dua buah 

perumusan dalam menghitung probabilitas untuk 

menang yaitu sebagai berikut : 

a. Probabilitas menang untuk identitas pesaing 

dikenal (Known Bidders) : 

 (
     

  
)

 

  ∑
          

        
 
   

 (6) 

dengan : 

P (CoWin/Bo): Probabilitas menang pesaing dikenal 

P (Bo<Bi) : Probabilitas menang terhadap 

pesaing i 

n  : Jumlah Pesaing 

b. Probabilitas menang untuk identitas pesaing tak 

dikenal (Unknown Bidders dan Average 

Bidders) : 

 (
     

  
)   

 

    
          

        

( 7 ) 

dengan : 

P (Co Win / Bo ): Probabilitas menang 

pesaing tak dikenal 

 Bo: Harga Penawaran Kontraktor 

 Ba: Harga Penawaran Rata-Rata 

 

Selanjutnya dihitung probabilitas menang 

dan menghitung nilai expected profit dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

E ( P ) = ( Bo – C ) x P ( Co Win / Bo ) ( 8 ) 

dengan : 

E ( P ) : Probabilitas Menang 

Bo : Harga Penawaran Kontraktor 

C : Biaya Estimasi Proyek 
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P(CoWin/Bo) :Probabilitas menang terhadap pesaing 

n 

 

3. Ackoff & Sasieni Method 

Ackoff dan sasieni dalam modelnya 

menggunakan pendekatan statistik single distribusi 

dan data-data penawaran yang lampau yang 

diperlukan hanya satu data penawaran terendah saja. 

Probabilitas menang menurut ackoff dan sasieni 

adalah sebagai berikut: 

P ( Co Win / Bo) = P (Bo<Bi)( 9 ) 

dengan : 

P (CoWin/Bo) : Probabilitas menang terhadap 

pesaing terendah 

P (Bo<Bi) : Probabilitas menang terhadap 

pesing terendah dari perhitungan 

probabilitas mengan single 

distribusi. 

Dalam menghitung probabilitas menang 

terhadap pesaing terendah digunakan pendekatan 

statistik dengan single distribusi discrete dan single 

distribusi normal. Selanjutnya dihitung besaran 

expected profit sama dengan metode gates. 

 

Pendekatan statistik 

1. Multi distribusi discrete 

Multi distribusi discrete adalah distribusi 

berbentuk histogram dimana data-data dari masing-

masing pesaing yang dikenal dihitung sendiri-sendiri 

probabilitas menangnya. Perhitungan ini 

menggunakan rasio masing-masing perusahaan yang 

kemudian dikelompokkan dengan rasio terendah tiap 

pelelangan dan rasio tertinggi setiap pelelangan. 

2. Multi distribusi normal 

Metode ini menggunakan Persamaan 10. 

Z = ( R – Mr ) / Dr  (10) 

dengan : 

Z : Probabilitas normal variabel random 

R : ( 1 + Mark Up ) 

Mr : Mean Rasio penawaran dari data kontraktor 

Dr : Standar deviasi dari penawaran biaya 

kontraktor 

Setelah Z dihitung, maka probabilitas 

menang dapat dicari pada tabel distribusi normal 

yang terdapat di buku statistik. 

3. Single distribusi normal 

Rumus untuk menghitung probabilitas 

menang sama dengan Persamaan 10. Perbedaannya 

dengan multi distribusi normal adalah didalam single 

distribusi normal probabilitas menang dihitung 

terhadap rata-rata dari semua pesaing (Average 

Bidders) atau hanya pada satu data penawaran saja, 

yaitu data penawaran terendah. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Data yang digunakan untuk penelitian ini 

diperoleh dari data sekunder pada Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi DKI 

Jakarta. Data yang diambil adalah data pelelangan 

proyek konstruksi dari tahun 2013 – 2015 dengan 

anggaran diatas Rp.700.000.000,-. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah dengan mengambil data melalui website LPSE 

Provinsi DKI Jakarta secara online. Data kemudian 

diseleksi untuk mempermudah menganalisis. Data 

yang digunakan setelah diseleksi sebanyak 31 proyek 

dengan 5 perusahaan kontraktor yang mengikuti 

tender. 

Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data tahap awal adalah 

mengubah data menjadi rasio yang kemudian 

menghitung probabilitas menang dengan pendekatan 

statistik, yaitu menggunakan multi distribusi discrete, 

multi distribusi normal dan single distribusi 

normal.Setelah probabilitas menang didapat, 

dilanjutkan dengan menghitung mark up dan 

expected profit dengan model pendekatan strategi 

penawaran, yaitu Friedman Method, Gates Method 

dan Ackoff & Sasieni Method. 

 

 

Tahapan Penelitian 

Adapaun urutan tahapan penelitian dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 StudiLiteratur: 

1. Mengungkapkan latar belakang 

2. Memunculkan inti permasalahan 

3. Menentukan tujuan 

4. Menentukan batasan masalah 

mulai 
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Gambar 1 Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Tahapan Penelitian (Lanjutan) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data-data penawaran diubah menjadi rasio 

penawaran terhadap estimasi biaya dan dilanjutkan 

dengan perhitungan mean, varian dan standar deviasi 

serikut ini: 

 

Tabel 1 Mean, Standar deviasi dan varian dengan 

multi distribusi normal 

 
Selanjutnya menghitung mean, standar 

deviasi dan varian untuk single distribusi normal. 

Hasilnya pada Tabel 2. 

 

 

Tabel 2 Mean, Standar deviasi dan varian dengan 

single distribusi normal 

1 A 1 0,9382 0,0885 0,0078

2 D 1 0,9279 0,0862 0,0074

3 I 1 0,9319 0,0866 0,0075

4 L 1 0,9316 0,0931 0,0087

5 S 1 0,9268 0,0897 0,0080

NO PESAING MEAN STANDAR DEVIASI VARIAN

Pengumpulan data sekunder 

 (tahun 2012 s/d 2015) 

Observasi awal ke lokasi studi kasus 

Identifikasi data yang diperlukan 

(tahun 2012 s/d 2015) 

Pemiihan Data yang akan digunakan 

untuk penelitian 

untuk penelitian 

 
Analisis hitungan dengan pendekatan 

statistik: 

1. Multi Distribusi Discrete 

2. Multi Distribusi Normal 

3. Single Distribusi Normal 

Menentukan : 

1. Mark Up 

2. Expected Profit 

Analisis hitungan : 

1. Friedman Method 

2. Gates Method 

3. Ackoff & Sasieni Method 

 

Pengujian Masing-masing 

model dengan data pilihan 

Pembahasan hasil penelitian 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

A 

A 
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Dilanjutkan dengan perhitungan probabilitas 

menang dengan menggunakan tiga distribusi yaitu 

multi distribusi discrete, multi distribusi normaldan 

single distribusi normal. 

Probabilitas menang multi distribusi discrete 

dapat dilihat pada Lampiran 2, probabilitas menang 

multi distribusi normal dapat dilihat pada Lampiran 3 

dan probabilitas menang single distribusi normal 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Hasil perhitungan probabilitas menang 

tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung 

probabilitas menang dari ketiga model penawaran 

yang digunakan. Hasil perhitungan probabilitas 

menang dengan model harga penawaran dapat dilihat 

pada Tabel 3 untuk probabilitas menang dengan multi 

distribusi discrete. Probabilitas menang untuk multi 

distribusi normal dengan ketiga model penawaran 

dapat dilihat pada Tabel 4. Probabilitas menang 

untuk single distribusi normal dengan ketiga model 

penawaran dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 3 Probabilitas menang dengan multi distribusi 

discrete untuk Friedman Method, Gates Method dan 

Ackoff & Sasieni  

 
 

Tabel 4 Probabilitas menang dengan multi distribusi 

normal untuk Friedman Method, Gates Method dan 

Ackoff & Sasieni 

 

 

Tabel 5 Probabilitas menang dengan single distribusi 

normal untuk Friedman Method, Gates Method dan 

Ackoff & Sasieni 

 

Hasil perhitungan probabilitas menang untuk 

ketiga model dengan menggunakan pendekatan 

ketiga distribusi selanjutnya digunakan dalam 

perhitungan expected profit dan mark up optimum 

yang hasilnya disajikan dalam Tabel berikut ini : 

1. Bid / Cost

Mean 0,97747

Total X 30,30150

Total X^2 29,73471

Standar Deviasi 0,06217

Varian 0,00387

2. Low Bid / Cost

Mean 0,89549

Total X 27,76007

Total X^2 24,99169

Standar Deviasi 0,06657

Varian 0,00443

HASIL STATISTIK 2013 - 2015
M.F M.G M.A

P. Win P. Win P. Win

-30 0,70 1,0000 1,0000 1,0000

-25 0,75 0,9365 0,9375 0,9677

-20 0,80 0,7323 0,7550 0,9355

-15 0,85 0,5418 0,6049 0,8710

-10 0,90 0,2691 0,3990 0,7742

-5 0,95 0,0100 0,1165 0,3548

0 1,00 0,0000 0,0166 0,0968

5 1,05 0,0000 0,0182 0,0000

10 1,10 0,0000 1,0000 0,0000

MARK UP 

( % )
R

Tahun 2013 - 2015

M.F M.G M.A

P. Win P. Win P. Win

-30 0,70 0,0000 0,0010 0,0036

-25 0,75 0,0000 0,0049 0,0166

-20 0,80 0,0000 0,0177 0,0594

-15 0,85 0,0002 0,0507 0,1587

-10 0,90 0,0062 0,1235 0,3336

-5 0,95 0,0677 0,2600 0,5517

0 1,00 0,2899 0,4755 0,7580

5 1,05 0,6210 0,6665 0,8962

10 1,10 0,8630 0,8699 0,9664

MARK UP 

( % )
R

Tahun 2013 - 2015

M.F M.G M.A

P. Win P. Win P. Win

-30 0,70 0,0000 0,0000 0,0036

-25 0,75 0,0000 0,0000 0,0166

-20 0,80 0,0004 0,0022 0,0594

-15 0,85 0,0040 0,0202 0,1587

-10 0,90 0,0215 0,1075 0,3336

-5 0,95 0,0667 0,3336 0,5517

0 1,00 0,1281 0,6406 0,7580

5 1,05 0,1758 0,8790 0,8962

10 1,10 0,1951 0,9756 0,9664

MARK UP 

( % )
R

Tahun 2013 - 2015
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Tabel 6 Expected Profit dengan Multi distribusi 

discrete 

 
 

Tabel 7 Expected profit dengan multi distribusi 

normal 

 

 

Tabel 8 Expected profit untuk single distribusi 

normal 

 
 

Hasil Expected profit juga disajikan dalam 

bentuk grafik untuk mengetahui hubungan antara 

Expected profit dengan mark up. 

 

Gambar 1 Hubungan Expected profit dengan mark 

up untuk multi distribusi discrete 

 

Gambar 2 Hubungan Expected profit dengan mark 

up multi distribusi normal 

 

Gambar 3 hubungan expected profit dengan mark up 

untuk single distribusi normal 

 

Mark Up Optimum 

Nilai-nilai mark up optimum dari masing-

masing model dapat dicari pada gambar diatas atau 

pada Tabel Expected profit. Adapun hasil nya dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

 

 

M.F M.G M.A

E(P) E(P) E(P)

-30 0,70 -30,0000 -30,0000 -30,0000

-25 0,75 -23,4131 -23,4375 -24,1935

-20 0,80 -14,6459 -15,1005 -18,7097

-15 0,85 -8,1277 -9,0740 -13,0645

-10 0,90 -2,6911 -3,9903 -7,7419

-5 0,95 -0,0501 -0,5826 -1,7742

0 1,00 0,0000 0,0000 0,0000

5 1,05 0,0000 0,0909 0,0000

10 1,10 0,0000 10,0000 0,0000

MARK UP 

( % )
R

TAHUN 2013-2015

M.F M.G M.A

E(P) E(P) E(P)

-30 0,70 0,0000 -0,0311 -0,1080

-25 0,75 0,0000 -0,1220 -0,4150

-20 0,80 0,0000 -0,3546 -1,1880

-15 0,85 -0,0028 -0,7611 -2,3805

-10 0,90 -0,0623 -1,2351 -3,3360

-5 0,95 -0,3384 -1,3000 -2,7585

0 1,00 0,0000 0,0000 0,0000

5 1,05 3,1048 3,3327 4,4810

10 1,10 8,6303 8,6990 9,6640

MARK UP 

( % )
R

TAHUN 2013-2015

M.F M.G M.A

E(P) E(P) E(P)

-30 0,70 0,0000 0,0000 -0,1080

-25 0,75 0,0000 0,0000 -0,4150

-20 0,80 -0,0088 -0,0440 -1,1880

-15 0,85 -0,0606 -0,3030 -2,3805

-10 0,90 -0,2150 -1,0750 -3,3360

-5 0,95 -0,3336 -1,6680 -2,7585

0 1,00 0,0000 0,0000 0,0000

5 1,05 0,8790 4,3950 4,4810

10 1,10 1,9512 9,7560 9,6640

TAHUN 2013-2015
MARK UP 

( % )
R
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Tabel 9 Hasil Mark Up uptimum dan Expected Profit 

Maximum 

 
 

Pengujian Model dengan Data Pilihan 

Hasil yang didapat dari Tabel 9 diatas akan 

diuji terhadap harga penawaran yang menang dari 

kontrak tender no.27 dan no.29 yang terdapat pada 

Lampiran 1. Pengujian ini untuk melihat apakah 

penawaran akan lebih rendah atau lebih tinggi. 

Apabila lebih rendah maka akan menang, namun bila 

hasil pengujian lebih tinggi maka akan kalah terhadap 

penawaran terendah. Hasil pengujian data pilihan 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 

 

 

 

Pembahasan 

Dari uraian masing-masing analisis 

perhitungan mark up dan expected profit diatas, 

didapatkan beberapa hasil pembahasan yang 

penting. Terlihat dari hasil analisis dengan model 

friedman menghasilkan mark upoptimum 

terkecil dari ketiga pendekatan statistik yang 

digunakan yaitu bernilai -5% untuk multi 

distribusi discrete, 10% untuk multi distribusi 

normal dan 10% untuk singledistribusi 

normal.Analisis dengan model ackoff & sasieni 

menghasilkan mark upoptimum 

terkecilkeduayaitubernilai -5% untuk multi 

distribusi discrete, 10% untuk multi distribusi 

normal dan 10% untuk singledistribusi normal. 

Analisis model gates menghasilkan mark up 

optimum paling besar yaitu 10 % untuk multi 

distribusidiscrete, 10% untuk multi distribusi 

normal dan 10% untuk singledistribusi normal. 

Hal ini membuktikan bahwa model 

friedmandanmodel ackoff & 

sasienimenghasilkan mark up terkecil serta 

model gates menghasilkan mark upyang 

lebihbesar. 

Mark updapat bernilai positif 

dikarenakan penawaran kontraktor pada data 

yang dianalisis lebih 

tinggidanjikalebihrendahnamuntidakterpautjauhd

ibawahbiaya langsung yang ditentukan oleh 

layanan pengadaan secara elektronik.  

Dari hasil pengujian dengan 

menggunakan data pilihan nomor 27 san 29 pada 

Tabel 5.24 mendapatkan hasil pelelangan bahwa 

akan menang bila menggunakan mark up dengan 

model friedman untuk multi distribusi 

discreteyaitu -5 %, dan Ackoff dan Sasieni untuk 

multi distribusi discrete yaitu -5 %.  

Dari hasil pengujian data diatas, ada 

suatu kesimpulan bahwa penawaran terendah 

lebih kecil dari estimasi biaya, sehingga untuk 

memenangkan proyek dengan profit maksimal 

sangat kecilpeluangnya.  

Model-model ini dapat diaplikasikan 

dengan baik jika iklim kompetisi dalam 

pelelangan mengikuti peraturan yang berlaku 

dan merupakan pelelangan terbuka yang bisa 

diikuti oleh seluruh perusahaan kontraktor yang 

memenuhi kualifikasi yang ditentukan. 

Kebiasaan peserta lelang mendokumentasikan 

riwayat penawaran pesaingnya akan sangat 

membantu dalam mendeteksi besarnya mark up 

yang biasa diterapkan oleh pesaing. 
 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Dengan menggunakanModel Friedman 

menghasilkan mark up optimum sebesar -5 % 

untuk multi distribusi discrete dengan expected 

profit sebesar -0,0501 %, 10 % untuk multi 

distribusi normal dengan expected profit 8,6303 

%, dan 10 % untuk single distribusi normal 

dengan expected profit sebesar 3,4569 %. 

2. Dengan menggunakan model Gates 

menghasilkan mark up optimum sebesar 10 % 

untuk multi distribusi discrete dengan expected 

profit 10,0000 %, 10 % untuk multi distribusi 

normal dengan expected profit 8,699 % dan 10 

% untuk single distribusi normal dengan 

expected profit sebesar 9,7560 %.  

FRIEDMAN -5 -0,050

GATES 10 10,000

ACKOFF & SASIENI -5 -1,774

FRIEDMAN 10 8,630

GATES 10 8,699

ACKOFF & SASIENI 10 9,664

FRIEDMAN 10 1,951

GATES 10 9,756

ACKOFF & SASIENI 10 9,664

MULTI DISTRIBUSI 

DISCRETE

MULTI DISTRIBUSI 

NORMAL

SINGLE DISTRIBUSI 

NORMAL

JENIS DISTRIBUSI MODEL
MARK UP 

OPTIMUM (%)

EXPECTED 

PROFIT
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3. Dengan menggunakan model Ackoff & Sasieni 

menghasilkan mark up optimum sebesar -5 % 

untuk multi distribusi discrete dengan expected 

profit -2 %, 10 % untuk multi distribusi normal 

dengan expected profit 9,732 % dan 10 % untuk 

single distribusi normal dengan expected profit 

9,732 %. 

4. Dari hasil analisa dan pembahasan pemilihan 

mark up sangat berpengaruh terhadap kebutuhan 

perusahaan kontraktor. Apabila kontraktor 

sangat membutuhkan pekerjaan demikian pula 

para pesaing yang lain membutuhkan pekerjaan 

dan sama-sama menguasai model-model strategi 

penawaran, sebaiknya menggunakan mark up 

terkecil yaitu model friedman dengan multi 

distribusi discrete. 

5. Apabila para pesaing tidak terlalu membutuhkan 

pekerjaan atau sedang banyak melakukan 

pekerjaan maka sebaiknya menggunakan model 

Gates atau model ackoff & sasieni dengan nilai 

mark up lebih besar. 
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