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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Bidang konstruksi selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 

Hal tersebut dikarenakan terus berkembangnya teknologi demi memudahkan 

pekerjaan manusia. Teknologi juga telah diaplikasikan dalam dunia konstruksi 

demi memudahkan pekerjaan selama konstruksi berlangsung. Peralatan yang 

semakin canggih menjadikan pekerjaan di bidang konstruksi menjadi lebih efisien. 

Namun berkembangnya teknologi tidak menjadikan resiko yang didapat semakin 

kecil pula. Masih banyak resiko yang dapat terjadi di dalam dunia konstruksi. Hal 

tersebut dikarenakan sifat dari bidang konstruksi yang dinamis dan penuh 

ketidakpastian.  

 Manajemen resiko mendapat perhatian lebih dalam hal manajemen 

konstruksi akhir-akhir ini khususnya bidang manajemen proyek. Hal tersebut 

dikarenakan banyaknya ketidakpastian yang dapat terjadi di dalam sebuah proyek. 

Salah satu ketidakpastian yang mungkin dialami di sebuah proyek ialah masalah 

durasi pengerjaan dan juga biaya proyek. Di dalam dunia konstruksi, resiko yang 

mungkin dapat terjadi diantaranya adalah keterlambatan kontraktor dalam 

menyelesaikan suatu proyek.  Durasi yang telah direncanakan pada awal sebuah 

proyek dapat mengalami perubahan dikarenakan beberapa faktor diantaranya 

cuaca, izin pembangunan, pergantian desain, dan sebagainya. Adanya faktor-faktor 

tersebut dapat membuat penyelesaian proyek maju atau bahkan terlambat. 

Sedangkan dengan terhambatnya kegiatan suatu proyek, maka anggaran biaya yang 

telah direncanakan di awal proyek dapat mengalami kenaikan pula. Apabila 

kenaikan biaya tersebut jumlahnya besar, maka tidak menutup kemungkinan akan 

menjadi kerugian yang akan dialami proyek tersebut.   

Untuk mengantisipasi ketidakpastian pada estimasi durasi dan rencana biaya 

sebuah proyek konstruksi, maka telah dikembangkan metode yang dapat 

mempertimbangkan ketidakpastian yang dimungkinkan dapat terjadi dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan proyek. Salah satu cara untuk mempertimbangkan 
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ketidak pastian dalam durasi sebuah proyek ialah dengan menganalisa penjadwalan 

tersebut dengan metode probabilistik. Metode penjadwalan probabilistik yang bisa 

digunakan salah satunya ialah metode Monte Carlo.   

Monte Carlo adalah teknik sampling statistik yang bisa digunakan untuk 

memperkirakan penyelesaian terhadap suatu masalah khususnya masalah 

kuantitatif. Metode ini dapat dijadikan alternatif penyusunan jadwal proyek dengan 

tujuan apakah waktu yang ditentukan dalam sebuah proyek tersebut telah aman. 

Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengestimasi biaya proyek 

apabila terjadi ketidakpastian dalam menjalankan kegiatan di suatu proyek. Metode 

Monte Carlo akan menganalisa biaya dan waktu dari sebuah proyek dengan 

menggunakan nilai-nilai acak (random) dengan tujuan untuk mengetahui 

kemungkinan waktu total dan biaya yang optimal dari sebuah proyek.  

Tugas akhir ini merupakan studi tentang metode alternatif penjadwalan 

proyek dan pengestimasian biaya pembangunan suatu proyek dengan menggunakan 

suatu metode analisa kuantitatif yaitu metode Monte Carlo. Metode ini memiliki 

banyak sekali manfaat namun masih belum banyak digunakan di lapangan. Alasan 

utama metode ini jarang digunakan karena kurangnya pemahaman tentang Statistik 

dan Monte Carlo. Metode ini dapat digunakan pihak kontraktor dalam menyusun 

RAB dan penjdawalan dan kemudian diajukan kepada owner. Apabila metode ini 

diterapkan, maka akan banyak keuntungan yang akan didapat di dalam proyek 

tersebut.   

  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan  di atas, terdapat beberapa 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, yaitu: 

1. Berapa hasil Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan gedung NEO 

Condotel Batu dengan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi 

melalui simulasi Monte Carlo? 

2. Berapa durasi pembangunan gedung NEO Condotel Batu dengan 

mempertimbangkan resiko yang akan terjadi melalui simulasi Monte 

Carlo? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang ada di atas, adapun tujuan yang akan dicapai dalam 

penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1. Dapat mengetahui nilai RAB pembangunan gedung Neo Condotel Batu 

setelah dilakukannya simulasi Monte Carlo. 

2. Dapat mengetahui durasi pembangunan gedung Neo Condotel Batu 

setelah dilakukan simulasi Monte Carlo. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan tugas akhir, diharapkan hasil penulisan dapat memberikan 

manfaat bagi penulis, pembaca, dan juga bagi kampus khususnya jurusan teknik 

sipil. Manfaat yang akan didapatkan dari tugas akhir ini diantaranya : 

• Bagi penulis : 

1. Penulis mendapatkan ilmu baru tentang metode penjadwalan dan 

perencanaan biaya proyek yang dapat digunakan di kemudian hari. 

2. Penulis dapat semakin memahami tentang penjadwalan dan 

perkiraan biaya proyek. 

3. Penulis dapat memberikan ide dan inspirasi bagi pembaca yang ingin 

memperdalam ilmu atau menganbil tugas akhir di bidang 

manajemen kosntruksi. 

• Bagi Pembaca :  

1. Mendapatkan ilmu baru yang berhubungan tentang metode 

penjadwalan dan perencanaan biaya proyek. 

2. Dapat digunakan sebagai refrensi tugas maupun tugas akhir di 

bidang manajemen konstruksi.  

• Bagi instansi kampus : 

Dapat dijadikan referensi baru yang dapat diajarkan di mata kuliah  

manajemen konstruksi agar pengetahuan mahasiswa tentang metode 

penjadwalan dan estimasi biaya proyek semakin luas. 

• Bagi Proyek yang akan Berjalan : 
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Dapat digunakan pihak kontraktor sebagai alternatif metode perencanaan 

anggaran pembangunan dan alternatif penjadwalan yang diajukan kepada 

owner untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi pada saat 

dilaksanakannya proses pembangunan. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, maka diberikan batasan-

batasan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu : 

1. Penelitian ini dikhususkan membahas alternatif pemilihan metode 

penjadwalan dan estimasi biaya proyek dengan metode Monte Carlo. 

2. Data penjadwalan didapatkan dari proyek pembangunan gedung Neo 

Condotel Kota Batu. 

3. Diasumsikan pembangunan gedung Neo Condotel belum dilaksanakan 

dan masih dalam tahap pengajuan anggaran dan penyusunan jadwal. 

4. Software yang digunakan dalam perhitungan RAB ialah Microsoft Excel 

dan Oracle Crystal Ball. 

5. Software yang digunakan dalam perhitungan durasi ialah Microsoft Excel 

Oracle Crystal Ball, dan Microsoft Project. 

6. Tidak membahas sumber daya yang digunakan pada proyek. 

 


