
PR ke-1 Ekonomi Teknik 
 

 

1. Gambarlah diagram arus dananya dan hitunglah nilai ekivalen saat sekarang 

dari arus dana berikut ini dengan suku bunga 8%. 

Tahun 

ke 

Penerimaan 

(Rp) 

Pengeluaran 

(Rp) 

0  100.000×NK 

1  100.000×NK 

2 1.000.000(NK+50) 100.000×NK 

3  100.000×NK 

4  100.000×NK 

5  100.000×NK 

6  1.000.000×NK 

7  100.000×NK 

 

2. Hitunglah nilai ekivalen pada tahun ke 6 dari diagram arus dana di bawah ini 
dengan suku bunga 10%. 

 

 
 

3. Suatu bangunan dari konstruksi beton bertulang direncanakan dengan 

perkiraan usia bangunan selama 50 tahun. Biaya awal investasi pembangun-

an adalah sebesar Rp 75 juta×(NK+100). Biaya pemeliharaan tahunan sebe-
sar Rp 1 juta×NK sesudah 10 tahun permulaan. Nilai jual lagi bangunan pada 

saat usia bangunan habis adalah Rp 50 juta×NK. Gambarlah diagram arus 
dana dari kasus ini dan hitunglah nilai ekivalennya pada saat sekarang jika 

dikenakan suku bunga sebesar 12%.  
 

4. Berapakah uang yang harus anda simpan dalam jumlah yang sama setiap 

tahun selama 10 tahun mulai dari sekarang sehingga dengan tingkat bunga 

5% anda akan memperoleh uang sebesar Rp 100 juta (NK+10) pada tahun 

ke 15 ? Gambarkan diagram arus dananya. 

 

5. Seorang pengusaha meminjam uang yang dibayar mulai tahun depan hingga 

tahun ke 10. Pada tahun pertama dibayar sebesar Rp 500 ribu×(NK+200). 
Pada tahun ke 2 sampai tahun ke 10, jumlah yang dibayarkan selalu 

menurun Rp 100 ribu×NK dari nilai yang dibayar tahun sebelumnya. Suku 
bunga yang dikenakan sebesar 13 %. 

a. Gambarkan diagram arus dananya. 
b. Hitunglah nilai ekivalennya jika pembayaran pinjaman dilakukan setiap 

tahun mulai tahun depan sampai tahun ke 10 dalam jumlah yang sama 

besar tiap tahunnya. 



c. Berapa jumlah uang yang dipinjamnya pada saat sekarang ? 
 

6. Berapa lama suatu tabungan harus disimpan sehingga nilainya menjadi 
(2×NK/100) kalinya bila suku bunga yang berlaku adalah 2% ? 

 
7. Seorang menabung tahun depan Rp 100 ribu×NK, tahun ke 5 Rp 300 ribu 

(NK+50) dan tahun ke 10 Rp 500 ribu (NK–50). Jika dikenakan suku bunga 

4% : 

a. Gambarkan diagram arus dananya. 

b. Berapakah jumlah tabungannya di tahun ke 20 ? 

c. Jika cara menabungnya dirubah dengan cara menabung dalam jumlah 
yang sama setiap tahun selama 10 tahun mulai sekarang, berapakah 

jumlah yang harus ditabung setiap tahun agar mendapatkan nilai yang 
ekivalen dengan jumlah tabungan pada tahun ke 20 tersebut ? 


