
PR #6 - TM 4115 – Manajemen dan Keekonomian Proyek (TM) – Mamig 

Due Date: 3 November 2011 

PART 1 – Simulasi Monte Carlo (Baca instruksi di P.S. baru soal dan hint-nya!) 

Untuk cadangan, N ( dalam bbl) = A (dalam ac) x h (dalam ft) x RF (dalam bbl/ac.ft), dengan data 

berikut: 

A (dalam ac): MIN=1500; MAX=3000; Distribusi segiempat 

h (dalam ft): MIN=100; MODE=120; MAX=300; Distribusi segitiga 

RF (dalam bbl/ac.ft): MIN=200; MAX=500; Distribusi segiempat 

Gunakan 60 RN berikut (tambahkan 0,XXXX; XXXX adalah nilai 4 digit angka yang ada di buku) untuk 

memperoleh 20 nilai cadangan: 

Lihat buku mamig bab Analisis Resiko, ambil 60 RN dari kolom paling kiri hingga 5 kolom sebelah 

kanannya, dengan aturan: 

RN#1 

RN#2 

RN#3 

RN#4 

RN#5 

 

RN#6 

RN#7 

RN#8 

RN#9 

RN#10 

 

Tiap 3 RN secara berurutan untuk A, h, dan RF sehingga didapat 1 nilai cadangan, 

Misal: RN#1 (angka XXXX yang ada di buku, tambahkan 0,XXXX) untuk A1, RN#2 untuk h1, RN#3 

untuk RF1, masing-masing nilai dihitung berdasarkan distribusinya untuk dapat N1; sementara N2 

dihitung dengan RN#4 untuk A2, RN#5 untuk h2, dan RN#6 untuk RF2; demikian seterusnya hingga 

didapat N20 dengan RN#58 untuk A20, RN#58 untuk h20, dan RN#60 untuk RF20. 

Kemudian, tentukan nilai max dan min dari 20 cadangan tersebut dan bagi dalam 5 kelas dengan 

interval yang tetap. 

RN #11 

RN #60 

RN #51 

RN #20 



Lalu, hitung frekuensi, frekuensi relative, dan frekuensi relative kumulatif tiap kelas beserta titik 

tengah (median) tiap kelas. 

Plot grafik antara frekuensi relative vs cadangan (dari median tiap kelas) dan frekuensi relative 

kumulatif vs cadangan (dari median tiap kelas). 

Setelah itu, tentukan besar:  

a. Cadangan Possible (saat P90 atau saat frekuensi relative kumulatif=90%), cadangan Probable 

(saat P50), dan cadangan Proven (saat P10)! 

b. Cadangan Konservatif (0,9 x cadangan Proven), cadangan Moderat (cadangan Konservatif 

+ (0,5 x cadangan Probable)), dan cadangan Optimis (cadangan Moderat 

+ (0,1 x cadangan Possible))! 

Hint: 

Distribusi segiempat:  

X=MIN + RN(MAX-MIN); 

 

Distribusi segitiga:  

m=(MODE-MIN)/(MAX-MIN); 

(RN<=m): X=MIN + (MAX-MIN) x akar dari (RN x m); 

(RN>=m): X=MIN + (MAX-MIN) x (1- akar dari ((1 - RN) x (1 - m))); 

 

X adalah nilai tiap variable, misal: A atau h atau RF tergantung distribusinya 

 

P.S.: 

1. Perhitungan boleh menggunakan Excel, tapi table hasil perhitungan dari Excel ditulis 

tangan! 

2. Pembulatan hingga 4 angka di belakang koma, untuk nilai A, h, dan RF; Untuk nilai 

cadangan, nyatakan dalam juta barrel (106 bbl) tanpa angka di belakang koma. 

3. Untuk nilai cadangan minimum, misal sebesar 60 (dalam juta barrel), bulatkan ke bawah 

menjadi 50; sementara nilai cadangan maksimum, misal sebesar 270 (dalam juta barrel), 

bulatkan ke atas menjadi 300. 

4. Plot grafik di-print saja. 

5. Nilai cadangan saat P10, P50, dan P90 harus ditunjukkan dari plot grafik tersebut secara 

manual (ditulis tangan). 

6. Jangan lupa cover standar dilengkapi nama lengkap dan nim asisten 


