
PR ke-3 Ekonomi Teknik 

 

 
1. Ada dua buah proyek dengan jangka waktu yang sangat lama sedang 

dipertimbangkan untuk dipilih : 

a. Gambarkan diagram arus dana masing-masing alternatif. 
b. Pada suku bunga berapa pilihan jatuh pada proyek Y ? 

c. Jika suku bunga sebesar 10 % per tahun, proyek manakah yang dipilih ? 
d. Buktikan jawaban c tersebut dengan cara Present Worth dan Annual 

Worth. 

 
2. Dua buah proyek pembangunan jembatan dianalisis untuk dipilih salah satu. 

Proyek X : Investasi awal Rp 10 juta×(3NK). Biaya pada tahun pertama Rp 1 

juta ×(NK/2), kemudian pada tahun-tahun berikutnya bertambah 10% dari 
tahun pertama setiap tahunnya. Umur ekonomis diperkirakan 20 tahun 

dengan nilai sisa Rp 10 juta ×NK. 

Proyek Y : Investasi awal Rp 10 juta×(2NK). Setiap tahun mengeluarkan 

biaya Rp 1 juta×(0,6NK) dan tiap 5 tahun ada biaya ekstra sebesar Rp 1,5 

juta NK. Proyek ini mempunyai umur ekonomis yang sangat lama. 
Suku bunga yang berlaku untuk kedua proyek tersebut adalah 14 %. 
a. Gambarkan diagram arus dananya. 

b. Tentukan proyek yang dipilih dengan cara Present Worth, Annual Worth 
dan Internal Rate of Return. 

 
3. Sebuah perusahaan manufaktur merencanakan akan menambah satu lini 

produknya yang diperkirakan memiliki aliran kas sebagai berikut : 

Tahun 

ke 

Penerimaan 

(ribu 

rupiah) 

Pengeluaran 

(ribu 

rupiah) 

0 0 1600 

1 100 150 
2 240 100 

3 750 20 
4 750 10 
5 760 10 

Faktor 
Pengali 

NK+10 NK 

a. Hitunglah aliran kas netto tiap tahunnya dan gambarkan diagram arus 
dananya. 

b. Apakah rencana tersebut layak untuk dijalankan jika suku bunga 12 % ? 
Kerjakan dengan cara Present Worth, Annual Worth dan Internal Rate of 

Return. 

Proyek X Proyek Y Faktor Pengali

Biaya awal Rp100 Rp120 1 juta (NK+50)

Pendapatan per tahun Rp10 Rp20 300.000 (NK+200)

Biaya per tahun Rp30 Rp40 5.000 (NK-50)

Biaya tiap 5 tahun Rp10 Rp40 25.000 (NK+100)


