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1. Suatu rencana usaha dengan nilai investasi Rp 13 juta×(NK–50) dan biaya per tahun sebesar
Rp 500.000×NK selama masa peninjauan 9 tahun. Usaha ini baru menghasilkan pendapatan
pada tahun ke 3 sebesar Rp 1,8 juta×NK dan setiap tahun diperkirakan naik sebesar Rp
200.000×NK dari tahun sebelumnya.
a. Hitunglah berapa suku bunga agar usaha ini mendatangkan keuntungan ?
b. Bagaimana jika suku bunga pasaran sebesar (5+NK/100)% ?
c. Buktikan jawaban anda pada huruf b dengan cara menghitung Nilai Sekarang.
(Bobot 30)

2. Seorang pegawai ingin membeli rumah pada lima tahun yang akan datang senilai Rp 10
juta×(NK–50). Besarnya suku bunga efektif adalah (10+NK/50)%. Orang tersebut akan
menabung setiap dua bulan sekali dengan jumlah yang sama setiap dua bulan, dimulai pada
dua bulan ke depan. Pada tabungan tersebut bunga dimajemukkan setiap 6 bulan. Berapakah
jumlah uang yang harus ditabung setiap dua bulan agar keinginannya untuk membeli rumah
pada tahun ke 5 tersebut terpenuhi ?
(Bobot 20)

3. Dua buah proyek jembatan yang akan dibangun sedang dianalisa untuk dipilih salah satu.
Proyek A :

Biaya awal Rp 300.000. Biaya pada tahun pertama sampai tahun ke 15 sebesar Rp 10.000
/ tahun; sedangkan tahun ke 16 sampai tahun ke 25 mengeluarkan biaya Rp 30.000 /
tahun. Nilai jual akhir dari proyek ini sebesar Rp 150.000. Semua nilai uang dari proyek
A dikalikan dengan 100 NK. Umur proyek diperkirakan 25 tahun.

Proyek B :
Biaya awal Rp 200.000. Tiap tahun mengeluarkan biaya Rp 5.000 dan setiap 5 tahun
sekali ada biaya ekstra sebesar Rp 10.000. Proyek ini mempunyai umur ekonomis yang
sangat lama. Semua nilai uang dari proyek A dikalikan dengan 200 NK.

a. Gambarkan diagram arus dana dari masing-masing proyek.
b. Proyek mana yang dipilih jika suku bunga sebesar [11+(NK/50)]% ? Diantara cara

Present Worth, Annual Worth dan Rate of Return, cara yang manakah yang anda pilih?
Jelaskan alasan anda menggunakan cara tersebut.

(Bobot 20)

4. Dua buah proyek konstruksi jalan yang akan dibangun sedang dianalisa untuk dipilih salah
satu. Umur konstruksi diprediksi sangat lama sekali.
Proyek G :
Biaya awal Rp 1 miliar×(NK–50). Biaya per tahun sebesar Rp 15 juta×NK dan ada biaya
setiap 5 tahun sekali sebesar Rp 70 juta×NK.
Proyek H :
Biaya awal Rp 600 juta×(NK+100). Tiap tahun mengeluarkan biaya Rp 9 juta×NK dan setiap
7 tahun sekali ada biaya sebesar Rp 75 juta×NK.

a. Pada suku bunga berapa pilihan akan jatuh pada Proyek H ?
b. Buktikan jawaban anda dengan cara Nilai Sekarang dan Nilai Tahunan.
(Bobot 30)


