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Ekonomi Teknik

Tujuan :
 Menentukan apakah suatu alternatif rancangan teknis 

atau rencana investasi yang memenuhi persyaratan 
teknis layak ekonomis

 Menentukan yang mana yang paling ekonomis bila ada 
beberapa alternatif rancangan teknis atau rencana 
investasi yang secara teknis dianggap sama-sama 
memenuhi persyaratan

 Apabila ada 1 alternatif maka akan ditentukan apakah 
alternatif tersebut layak ekonomis.



Difinisi Umur Teknis:

 Adalah jangka waktu dimana suatu fasilitas 

masih berfungsi secara teknis, artinya masih 

bisa digunakan sesuai dengan tujuan dan 

kondisi penggunaannya semula

Difinisi Ekonomis :

 Adalah jangka waktu dimana suatu fasilitas    

bisa berfungsi secara ekonomis.

Artinya bisa berfungsi dengan biaya minimum



 Pada umumnya alternatif-alternatif rancangan teknis 

itu berjangka waktu beberapa tahun dan menyangkut 

biaya yang relatif besar, sehingga timbul masalah 

nilai waktu dari uang (time value of money)

 Contoh: 

Pemilihan beberapa alternatif pompa

Apakah rencana pembangunan instalasi air minum di 

suatu tempat layak secara ekonomis



Nilai Uang

Nilai nominal : 

 tercantum pada uang

 tidak berubah sepanjang masa

Nilai efektif :

 Kemampuan uang tersebut untuk ditukar 

dengan barang atau jasa



Nilai waktu dari uang

(Time valur of money)

Pengertian :

 Nilai uang mengalami perubahan dari waktu ke 
waktu

 Contoh TV of M : Pada thn 1970 harga 3 buah mobil 
sedan baru adalah Rp. 30 juta; pada thn 1980 harga 
tersebut hanya dapat membeli 1 sedan baru dan thn 
1990 hanya dapat membeli sedan bekas yang 
sudah dipakai 10 tahun

 Disini terlihat bahwa nilai nominalnya sama, tetapi 
nilai efektifnya berbeda



 Harga sebuah mobil sedan jika laju inflasi 11.6% per 

tahun

 Apabila ditabung Rp. 20 juta pada tahun 1970 dengan 

suku bungan 15% pertahun, maka tabungan akan 

berkembang terus

 Pengusaha yang mempunyai kemampuan menghasilkan 

keuntungan untuk memperbesar modal usaha (ROE) 

20% , maka

Tahun 1970 1980 1990 2000

Nilai (juta Rp) 10 30 90 270

Tahun 1970 1980 1990 2000

Nilai (juta Rp) 10 40,46 163,67 660.12

Tahun 1970 1980 1990 2000

Nilai (juta Rp) 10 61,92 380,34 2.385,76



Nilai Ekivalensi

 Sejumlah uang pada waktu tertentu dikatakan ekivalen 

dengan sejumlah uang yang lain pada waktu yang lain, 

bila nilai nominalnya berbeda, tetapi nilai efektifnya 

sama.

 Suatu rancangan teknis atau rencana investasi 

mengandung sejumlah transaksi, baik penerimaan 

maupun pengeluaran dalam berbagai bentuk, selama 

masa pakai atau masa operasi. Semua jenis 

transaksinya ini harus diekivalensikan dulu ke salahsatu 

transaksi dasar. Umumnya diubah ke transaksi samarata 

setiap tahun atau transaksi tunggal di awal jangka waktu 

analisa.



 Dalam proses ekivalensi nilai ini digunakan 

MARR (minimum attractive rate of return) 

sebagai sukubunga analisa. Besarnya MARR 

ini tergantung dari: laju inflasi, sukubunga 

bank, peluang dan resiko usaha.



Rumus rumus bunga

Notasi yang digunakan:

 i= suku bunga per perioda

 n= jangka waktu perioda analisa

 P= transaksi tunggal di awal jangka waktu analisa (pada 

akhir perioda ke-nol)

 F=Transaksi tunggal diakhir jangka waktu analisa (pada 

akhir perioda ke-n)

 A= Serasngkaian transaksi samarata selama jangka 

waktu analisa (sejak akhir perioda ke-1 sampai dengan 

perioda ke-n)

 G= serangkaian transaksi pertambahan yang sama rata 

tiap tahun selama jangka waktu analisa (sejak akhir 

perioda ke-2 sampai perioda ke-n).



Hubungan P dan F

n F

0 F= P

1 F=P+Pi= P(1+i)

2 F=P(1+i)+P(1+i)i=P(1+i)2

3 F=P(1+i)2+P(1+i)2i=P(1+i)3

... ...

n F=P(1+i)n



Hubungan P dan F (cont.1)

F=P(1+i)n

P=F(1/(1+i)n)

 Selanjutnya rumus tersebut dapat ditulis 

sebagai berikut:

F=P(F/P;i;n)

P=F(P/F;i;n)



Hubungan P dan F (cont.2)

Dimana: (F/P;i;n)=(1+i)n ........single payment 

compound amount factor

(P/F;i;n)=(1/(1+i)n) .........single 

payment present worth factor



Contoh 1:

Bila ditabung Rp 1juta pada tanggal 1 Januari 

2003 dengan suku bunga 15% per tahun, 

berapa saldo tabungan itu pada tanggal 1 

Januari 2023?



Jawab (1)

Diketahui:

 i= 15%

 n=20 tahun

 F=P(1+15%)20

 F=P(F/P;15%;20)

 F=1.000.000 x 16.3665= 16.366.500

 Jadi saldo tabungan = Rp 16.366.500



Contoh 2

 Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 

1990 berjumlah kira kira 180 juta jiwa. Bila 

laju pertumbuhan rata rata 2% per tahun, 

berapa jumlah penduduk Indonesia pada 

tahun 2000?



Jawab (2)

 F=P(F/P;2%;10)

 F= 180.000.000 x 1,2190= 219.420.000

 Jadi penduduk Indonesia pada tahun 2000 

diperkirakan berjumlah 219.420.000 jiwa



Hubungan F dengan A

F = A + A(1+i)+...+A(1+i)n-1

(1+i)F= A(1+i)+...+ A(1+i)n-1 + A(1+i)n

_____________________________________ -

-Fi = A-A(1+i)n

Fi=-A+A(1+i)n

Fi=A{(1+i)n -1}

Maka diperoleh:

F=A{(1+i)n -1}/i

A=F{i/ (1+i)n -1}



Hubungan F dengan A (cont.)

F=A(F/A;i;n) dan A=F (A/F;i;n)

 (F/A;i;n) = (1+i)n -1/i..........uniform series 

compound amount factor

 (A/F;i;n) = i/ (1+i)n -1.............sinking fund factor



Contoh 3

 Bila ditabung 1 juta rupiah setiap tahun sejak 

tahun 2004 sampai 2016, dengan  suku 

bunga 20% per tahun, berapa saldo 

tabungan itu setelah penabungan terakhir?



Jawab 3

 Dik: i =20%

 n= 13

 F= A(F/A;20%;13)

 = 1.000.000 x 48,497= 48.497.000

 Jadi saldo tabungan tersebut adalah Rp 

48.497.000



Soal4

 Bila ingin diperoleh saldo tabungan sebesar 

Rp 100.000.000 pada tahun 2010, berapa 

harus ditabung secara samarata dengan 

suku bunga 25% per tahun sejak tahun 2004 

sampai dengan tahun 2010?



Jawab4

 Dik: 

i=25%

N=7 tahun

 Jawab:

 A=F(A/F;25%;7)

 = 100.000.000 x 0,06634 = 6.634.000

 Jadi harus ditabung Rp 6.634.000 per tahun



Hubungan P dengan A

F=P(1+i)n

F=A{(1+i)n -1/i}

P(1+i)n = A {(1+i)n -1/i}

P= A {(1+i)n -1/i (1+i)n}

A= P{i(1+i)n /(1+i)n -1}

P=A (P/A;i;n)

A=P(A/P;i;n)



Hubungan P dengan A (cont.)

Dimana

 (P/A;i;n) = (1+i)n -1/i (1+i)n .........uniform 

series present worth factor

 (A/P;i;n) = i(1+i)n /(1+i)n -1...........capital 

recovery factor



Soal5

 Bila ditabung Rp 10.000.000 pada tahun 

2003 dengan suku bungan 20% per tahun, 

berapa maksimum bisa diambil tiap tahun 

secara samarata sejak tahun 2004 sampai 

dengan tahun 2013, sehingga tabungan 

persis habis?



Jawab5

 Dik:

i=20%

n=10

 Jawab:

A=P(A/P;20%;10)

A=10.000.000 x 0,23852=2.385.200

Jadi diambil setiap tahunnya samarata sebesar 

Rp 2.385.200 per tahun



Soal 6

 Berapa harus ditabung pada tahun 2003 

dengan suku bungan 18% per tahun, bila 

ingin diambil Rp 1.000.000 tiap tahun, sejak 

tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, 

sehingga tabungan tersebut persis habis?



Jawab6

 Dik:

i=18%

n=17

 Jawab:

P=A(P/A;18%;17)

P=1.000.000 x 5,222=5.222.000

Jadi harus ditabung Rp 5.222.000



Gradien Samarata(1)

Hubungan F dengan G

 F=G[1/i {((1+i)n -1)/i}-n/i]

 F=G(F/G;i;n)

Dimana

 (F/G;i;n) = [1/i {((1+i)n -1)/i}-n/i]...uniform 

gradient compound amount factor



Gradien Samarata (2)

Hubungan A dengan G

 A=G [1/i-n/i{i/((1+i)n – 1)}]

 A= G (A/G;i;n)

Dimana:

 (A/G;i;n)= [1/i-n/i{i/((1+i)n – 1)}].....uniform 

gradient conversion factor



Gradien Samarata (3)

Hubungan P dengan G

 P=G [1/i-{((1+i)n – 1)/i(1+i)n}- n/i(1+i)n ]

 P= G (P/G;i;n)

Dimana:

 (P/G;i;n)= [1/i-{((1+i)n – 1)/i(1+i)n}- n/i(1+i)n ] 

.....uniform gradient present worth factor



Ekivalensi Nilai Tahunan

 Dari semua transaksi yang ada 

diekivalensikan ke bentuk transaksi samarata 

tiap tahun selama jangka waktu analisa (A) 

dan disebut ekivalensi nilai tahunan dari 

rancangan teknis atau rencana investasi 

yang bersangkutan.

 Ekivalensi nilai tahunan yang dihitung untuk 

satu siklus masa pakai akan selalu sama 

dengan ekivalensi nilai tahunan yang dihitung 

untuk beberapa siklus sekaligus



Soal 9

 Kontraktor “Green” memerlukan sebuah pompa dengan 

spesifikasi teknis tertentu. Ada 2 alternatif pompa yang 

memenuhi persyaratan yaitu pompa X dan pompa Y, 

dengan data- data sebagai berikut:

 Bila MARR= 20%  per tahun, sebaiknya pilih pompa 

yang mana?

Pompa X Pompa Y

Harga awal Rp.400.000.000 Rp 700.000.000

Masa pakai 8 tahun 12 tahun

Harga akhir Rp.200.000.000 Rp 400.000.000

Biaya tahunan Rp. 90.000.000 Rp 40.000.000



Jawab 9
A*x = Px(A/P;20%;8)+Ax – Lx (A/F;20%;8)

= 400 juta x 0,26061 +90 juta-200 juta x 

0,06061

=104.244.000+90.000.000 – 12.122.000

= 182.122.000

A*y = Py(A/P;20%;12)+Ay – Ly (A/F;20%;12)

= 700 juta x 0,22526 +40 juta-400 juta x 

0,02526

=157.682.000+40.000.000 – 10.104.000

= 187.578.000



Jawab 9 (lanj.)

 Ternyata A*x < A*y, yang berarti bahwa 

ekivalensi nilai tahunan biaya pompa X  lebih 

kecil daripada ekivalensi nilai tahunan dari 

pompa Y atau

 Pompa X lebih ekonomis daripada Pompa Y

 Oleh karena itu sebaiknya pilih pompa X



Soal 10

 Kontraktor “Green” mempertimbangkan akan membeli salah satu dari 2 

buah pompa yaitu pompa  S dan T, yang sama- sama memenuhi spesifikasi 

teknis yang sesuai dengan kebutuhan instalasi pengolahan air minum. 

Adapun data data kedua pompa tersebut adalah sebagai berikut:

Bila MARR= 25%  per tahun, sebaiknya pilih pompa yang mana?

Pompa S Pompa T

Harga awal Rp.200.000.000 Rp 300.000.000

Masa pakai 4 tahun 6 tahun

Harga akhir Rp.100.000.000 Rp 200.000.000

Biaya tahun ke -1 Rp. 50.000.000 Rp 45.000.000

Biaya tahun ke -2 Rp 65.000.000 Rp 50.000.000

Biaya tahun ke -3 Rp 80.000.000 Rp 55.000.000

Biaya tahun ke -4 Rp 95.000.000 Rp 60.000.000

Biaya tahun ke -5 Rp 65.000.000

Biaya tahun ke -6 Rp 70.000.000



Jawab10

A*S = Ps(A/P;25%;4)+As +Gs(A/G;25%;4) – Ls

(A/F;25%;4)

= 200 juta x 0,42344 +50 juta + 15 juta x 

1,225 -100 juta x 0,17344

=84,688 juta + 50 juta + 18,375 juta –

17,344 juta

= 135.719.000



A*T = PT(A/P;25%;6)+AT +GT(A/G;25%;6) – Ls

(A/F;25%;6)

= 300 juta x 0,33882 +45 juta + 5 juta x 1,868 -200 

juta x 0,08882

=101,646 juta + 45 juta + 9,34 juta – 17,764 juta

= 138.222.000

 Ternyata A*S < A*T, yang berarti bahwa ekivalensi nilai 

tahunan biaya pompa S  lebih kecil daripada ekivalensi 

nilai tahunan dari pompa T atau

 Pompa S lebih ekonomis daripada Pompa T

 Oleh karena itu sebaiknya pilih pompa S



Ekivalensi Nilai Sekarang 

 Semua transaksi yang ada diekivalensikan ke 

bentuk  transaksi tunggal di awal jangka 

waktu analisa (P) dan disebut ekivalensi nilai 

sekarang dari rancangan teknis atau rencana 

investasi yang bersangkutan

 Masa pakai total (jangka waktu analisa) 

harus disamakan terlebih dahulu.



Soal 9.2

 Untuk kasus kontraktor Green, memilih 

antara pompa X dan Y

 P*x= Px+Ax (P/A;20%;24)+(Px-

Lx)(P/F;20%;8)+(Px-Lx)(P/F;20%;16) -

Lx(P/F;20%;24) 

 P*y= Py+Ay (P/A;20%;24)+(Py-Ly

)(P/F;20%;12) - Lx(P/F;20%;24) 



Laju Pengembalian (Rate of 

Return)

 Laju pengembalian adalah suku bunga 

dimana ekivalensi nilai dari suatu alternatif 

rancangan teknis sama dengan ekivalensi 

nilai dari alternatif rancangan teknis lain.

 Laju pengembalian bisa digunakan sebagai 

kriteria pengambil kepiutusan yakni:

 RoR> MARR maka dipilih rancangan teknis 

yang harga awalnya lebih besar dan 

sebaliknya bila RoR<MARR maka dipilih 

rancangan teknis yang harga awalnya lebih 

kecil



 Untuk kasus kontraktor “Green” maka 

penyelesaiannya adalah:

A*x = Px(A/P;i;8)+Ax – Lx (A/F;i;8)

A*y = Py(A/P;i;12)+Ay – Ly (A/F;i;12)

Karena A*y > A*x maka:

A*y - A*x = {700 jt(A/P;i;12)+40 jt – 400 jt 

(A/F;i;12)} - {400(A/P;i;8)+90 jt – 200 jt 

(A/F;i;8)

Selanjutnya dengan cara coba- coba (trial and 

error) diperoleh:



 Bila i=0 %

A*y - A*x = - 50.000.000

 Bila i=20 %

A*y - A*x = 5.456.000

 Bila i=18 %

A*y - A*x = - 459.000

Berarti RoR terletak diantara 18% dan 20%. Dengan 

metoda interpolasi linier, diperoleh:

RoR=18%+( (459.000/459.000+5456000)x 2%)

= 18,155%

 Ternyata RoR < MARR maka pilih pompa X



Laju Pengembalian Dalam 

(Internal Rate of Return)

 IRR adalah suku bunga dimana ekivalensi 

nilai dari seluruh pemasukan (penerimaan) 

yang terjadi pada suatu rencana investasi 

sama dengan ekivalensi nilai dari seluruh 

pengeluarannya

 IRR>MARR maka rencana investasi tersebut 

layak secara ekonomis

 Bila ada beberapa alternatif maka dipilih 

rencana investasi yang IRR-nya terbesar.



Soal 11

Suatu proyek turn key pembangunan instalasi 

air minum memiliki data data sebagai berikut:

Bila MARR = 25% per tahun , apakah proyek 

tersebut layak ekonomis?

Investasi awal Rp 10 M

Masa operasi 20 tahun

Likuidasi akhir Rp 5 M

Penerimaan tahunan Rp 9 M

Pengeluaran tahuna Rp 6 M



Jawab 11
P*L = P*m - P*k

= {Am(P/A;i;20) + L(P/F;i;20)} – {I+ Ak (P/A;i;20)}

= (Am-Ak) (P/A;i;20) + L(P/F;i;20) – I

=3M(P/A;i;20) + 5M(P/F;i;20) – 10M

Dengan cara coba coba diperoleh:

i=0%; P*L = 55 M

i=25%; P*L = 1.919.500.000

i=30%; P*L = - 25.500.000

Berarti IRR terletak diantara 25% dan 30 %. Dengan 

metoda interpolasi linier, diperoleh:

IRR= 25%+( 1.919.500.000/1.919.500.000+25.500.000)x 

5%

=29,934%

Ternyata IRR > MARR maka proyek tersebut layak 

ekonomis



Net Present Value (NPV)

 Kelayakan proyek bisa juga diukur dengan 

nilai sekarang bersih (NPV) yaitu nilai P*L  

untuk i= MARR

 Apabila NPV>0 maka proyek 

bersangkutan layak ekonomis dan 

sebaliknya bila NPV<0, maka proyek 

tersebut tidak layak ekonomis

 Untuk soal 11, berarti proyek tersebut 

layak ekonomis



Nisbah manfaat biaya (Benefit cost 

ratio)

 Nisbah manfaat biaya adalah perbandingan 

antara ekivalensi nilai dari manfaat yang 

terkandung pada suatu proyek dengan 

ekivalensi nilai dari biayanya

 Umumnya nisbah manfaat biaya ini 

digunakan sebagai kriteria keputusan dalam 

pemilihan proyek proyek umum (public 

works) dimana manfaat proyek tersebut 

dinikmati oleh masyarakat luas, sedangkan 

biaya biaya proyek ditanggung oleh pemilik 

proyek dalam hal ini biasanya adalah 

pemerintah dan badan sosial.



Soal 12
 Untuk menanggulangi banjir yang sering melanda 

ibukota Jakarta maka pemerintah sedang 

mempertimbangkan dua laternatif proyek umum, yaitu 

memebnagun kanal atau bendungan. Banjir diperkirakan 

menimbulkan kerugian sebesar 10 Milyar Rupiah per 

tahun. Bila data data alternatif adalah sebagai berikut, 

maka alternatif mana yang dipilih?

Saluran

Biaya Pembangunan Rp. 20 M

Biaya pemeliharaan Rp 1M per tahun

Biaya peremajaan Rp 5 M per 5 tahun



Soal 12 (lanj.)

Bila dianggap kedua alternatif dianggap dioperasikan untuk 

selama- lamanya sehingga nilai akhir dianggap tidak 

ada.

Alternatif saluran masih menimbulkan banjir banjir kecil 

dibeberapa lokasi yang menimbulkan kerugian sebesar 

4 M per tahun. Sedangkan dengan bendungan, banjir 

dapat ditanggulangi sepenuhnya.

Bila MARR= 10% per tahun, sebaiknya pilih alternatif 

proyek yang mana?

Bendungan

Biaya pembangunan Rp 40 M

Biaya pemeliharaan Rp 2 M per tahun

Biaya peremajaan Rp 10 M per 10 tahun



Jawab 12

 Ekivalensi biaya nilai tahunan:

As
* = Is (A/P; 10; ˜) +As + Ks(A/F;10%;5)

= 20 M x 0.1 + 1 M + 5 M x 0.1638

= 2M + 1M + 0.819 M

= 3,819 M= 3.819.000.000

AB
* = IB (A/P; 10; ˜) +AB + KB(A/F;10%;10)

= 40 M x 0.1 + 2 M + 10 M x 0.06278

= 4M + 2M + 0.6278 M

= 6,6278 M= 6.627.800.000



Jawab 12 (lanj.)

 BCRs= Bs/ Cs = (10 M- 4M)/ 3,819 = 1,571

 BCRB= BB/ CB = 10 M/ 6,6275 = 1,509

 Ternyata kedua alternatif memiliki nilai BCR 

yang positif, yang berarti kedua proyek 

tersebut sama sama layak ekonomis.

 Akan tetapi karena BCRs > BCRB yang berarti 

bahwa alternatif proyek saluran lebih 

ekonomis daripada proyek bendungan.



DEPRESIASI & 

UMUR EKONOMIS

KULIAH MANAJEMEN TEKNIK 

LINGKUNGAN



Difinisi Depresiasi :

 Depresiasi : adalah penyusutan nilai dari 

suatu fasilitas (bangunan, kendaraan, 

peralatan, perabotan dll) karena lama dan 

tingkat pemakaiannya

 Kegunaan :

 Sebagai dasar penentuan biaya depresiasi 

yang merupakan salah satu unsur biaya yang 

ditanggung perusahaan

 Dasar penentuan dana depresiasi, yaitu dana 

yang disisihkan untuk penggantian fasilitas



Metode penentuan depresiasi :

1 Metoda Straight- line

Bila dianggap depresiasi setiap tahun adalah sama

Persamaan : 

dt = d= (1 – L) / N  = d

Dimana :

dt = depresiasi pada tahun ke t

I = harga awal

L = harga akhir

N = masa pakai

Dt = td

Dt = akumulasi depresiasi sampai dengan tahun ke t



Soal 13

Sebuah pompa mempunyai data- data sebagai 

berikut:

 Harga awal Rp 100.000.000,-

 Masa pakai 5 tahun

 Harga akhir Rp. 25.000.000,-

 Suku Bunga 15% per tahun

 Berapakah nilai buku setiap tahunnya?



Jawab 13, metoda straight line

Tahun Depresiasi(dt)

Akumulasi 

Depresiasi(Dt) Nilai Buku (Bt)

1 15,000,000 15,000,000 85,000,000

2 15,000,000 30,000,000 70,000,000

3 15,000,000 45,000,000 55,000,000

4 15,000,000 60,000,000 40,000,000

5 15,000,000 75,000,000 25,000,000



2. Metode Sum- Of the years digits

Permulaan nilai depresiasi besar dan lama-

lama mengecil.

dt= {(N+1-t)/( N(N+1)/2)}x(I-L)

Dt={(t(N+1)-t(t+1)/2)/N(N+1)/2}(I-L)

Bt= I-Dt

SOYD=N(N+1)/2

Coba kerjakan soal 13

 SOYD=5(6)/2=15



Jawab 13, metoda some of the years 

digits

Tahun Depresiasi(dt)

Akumulasi 

Depresiasi(Dt)

Nilai Buku 

(Bt)

1 25,000,000 25,000,000 75,000,000

2 20,000,000 45,000,000 55,000,000

3 15,000,000 60,000,000 40,000,000

4 10,000,000 70,000,000 30,000,000

5 5,000,000 75,000,000 25,000,000



3. Metode Declining balance
Ada presentase tetap (depreciation rate) dimana depresiasi 

pada suatu periode dihitung dengan jalan mengalikan 

presentase tetap tersebut dengan nilai buku periode 

sebelumnya.

f=1-(L/I)1/N

dt= I(1-f)t-1.f

Dt=If{1+(1-f)+(1-f)2+…+(1-f)t-1}

Bt=I(1-f)t

f= depreciation rate

Coba kerjakan soal 13



Jawab 13, metoda declining 

balance

Tahun Depresiasi(dt)

Akumulasi

Depresiasi(Dt)

Nilai Buku 

(Bt)

1 24214171.67 24,214,172 75,785,828

2 18350910.58 42,565,082 57,434,918

3 13907389.59 56,472,472 43,527,528

4 10539830.4 67,012,302 32,987,698

5 7987697.769 75,000,000 25,000,000



4. Metode Sinking- fund

Dana depresiasi ditabung tiap periode secara 

samarata, sehingga mengalami proses 

pembungaan. Oleh karena itu, besarnya dana 

depresiasi berbeda dengan besarnya biaya 

depresiasi.

dt
’=d’=(I-L)(A/F:i;N)

dt=d’(F/P:i:t-1)

Dt=d’(F/A;i;t)

Bt=I-Dt

dt
’= dana depresiasi pada tahun ke t

dt= biaya depresiasi pada tahun ke t



Jawab 13, metoda sinking fund

Tahun

Dana 

Depresiasi

Biaya 

depresiasi

Akumulasi 

Depresiasi(Dt) Nilai Buku (Bt)

1 11,124,000 11,124,000 11,124,000 88,876,000

2 11,124,000 12,792,600 23,916,600 76,083,400

3 11,124,000 14,711,490 38,628,090 61,371,910

4 11,124,000 16,918,492 55,546,582 44,453,418

5 11,124,000 19,455,876 75,002,458 24,997,542


