
TUGAS 1 EKONOMI TEKNIK 

 

1. Suatu investasi dengan arus dana selama masa 9 tahun sebagai berikut : 

Pada saat ini dikeluarkan modal Rp 400.000×NK; tahun ke 4 keluar biaya Rp 500.000×NK; 

dan tahun ke 8 keluar biaya Rp 600.000×NK. 

Pendapatan pada tahun pertama sebesar Rp 100.000×(NK+100), kemudian untuk tahun-

tahun berikutnya pendapatan bertambah Rp 5.000×NK setiap tahunnya. 

Jika pendapatan dikenakan suku bunga sebesar (0,09NK)% dan biaya-biaya dikenakan suku 

bunga (0,1NK)% : 

a. Gambarkan diagram arus dananya. 

b. Apakah investasi tersebut menguntungkan dilihat dari Composite Rate of Returnnya ? 

c. Buktikan kesimpulan anda tersebut dengan membandingkan jumlah pendapatan dan 

jumlah pengeluaran yang terjadi. 

d. Hitunglah besarnya suku bunga yang dikenakan pada biaya-biaya agar investasi 

tersebut tidak untung dan tidak rugi. 

2. Ada dua proyek P dan Q dengan data sebagai berikut : 

Alternatif Proyek P Proyek Q 

Investasi Rp 10 juta×(NK+100) Rp 10 juta×(NK+200) 

Biaya per tahun Rp 5 juta×NK Rp 4 juta×NK 

Salvage value Rp 7 juta×NK Rp 12 juta×NK 

Umur 9 tahun 12 tahun 

 

a. Pada suku bunga berapa pilihan jatuh pada proyek P ? 

b. Jika suku bunga pasaran sebesar 16%, proyek apakah yang dipilih ? 

c. Buktikan jawaban anda pada huruf c tersebut dengan cara ERR. 

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 1500 

1 100 200 

2 240 100 

3 750 40 

4 750 20 

5 760 10 

Faktor 

Pengali 
NK+10 NK 

 

a. Kapankah saat modal yang dikeluarkan dapat kembali jika dihitung dengan tingkat 

bunga sebesar [10+(NK/50)]%? 

b. Apakah rencana tersebut layak untuk dijalankan jika untuk dana penerimaan dikenakan 

suku bunga sebesar [5+(NK/1000)]% dan untuk dana pengeluaran dikenakan suku 

bunga [11+(NK/1000)]%? Kerjakan dengan cara Benefit Cost Ratio. 

c. Buktikan kesimpulan anda pada nomor 1 b tersebut dengan cara lain yang anda kuasai. 


