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PENDAHULU
AN

Memilih Alternatif Terbaik

Menentukan Ukuran Sebuah Jalur Pipa
AS telah memiliki hamper 200.000 mil jalur pipa, beroperasi di semua 50 
Negara bagian, dimana membawa minyak mentah dan minyak olahan
dengan menggunakan pompa sentrifugal untuk membawa cairan melalui
pipa. Jika sebuah pipa baru akan dibuat, tentu kita akan berpikir bagaimana
mereka menentukan diameter pipa yang akan digunakan. Mengapa memilih
pipa beukuran 20 inchi dan bukannya 14 atau 30 inchi?

Katakanlah perusahaan tersebut membutuhkan untuk membawa 70.000 
barel minyak mentah tiap hari (bpd) dari Cincinnati ke Toledo, dengan jarak
200 mil. Usia guna pipa adalah 30 tahun.

Capital Cost dari pipa sangat tergantung dari berat baja yang digunakan. Pipa
yang lebih berat berbiaya lebih pada pembelian, membawa, meletakkan, dan
las. Ketebalan dinding pipa minimum adalah proporsional terhadap diameter 
karena kebutuhan untuk memberikan tahanan minimum terhadap tekuk. 
Beratnya, adalah proporsional terhadap kuadrat dari diameter pipa.



PENDAHULU
AN

Kebanyakan dari Operating Cost sebuah jalur pipa berhubungan dnegan
konsumsi listrik yang diperlukan untuk menjalankan pompa. Aliran yang lebih
banyak berarti pompa yang lebih besar, lebih bertenaga, lebih banyak
perawatan pompa, gear elektrik yang lebih besar, dan operasi yang lebih
mahal. Karena sifat dari Newtonian Fluid, kebutuhan tenaga untuk besaran
debit yang diperlukan adalah berkebalikan secara proporsional terhadap
diameter dalam pipa hingga pangkat 5. Biaya operasi tahunan dapat
dikonversi ke nilai sekarang (Present Value) dengan nilai potongan tertentu. 
Jumlah biaya/ total cost dari jalur pipa untuk dimater yang ditentukan dapat
ditemukan dengan menambah capital cost ke present value selama 30 tahun
untuk operating cost. Alternatif yang memberikan total biaya minimum 
dalam contoh ini adalh jika dipilih jalur pipa dengan diameter 2o inchi.
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Jika ada dua alternative, hanya ada satu incremental analysis yang 
dibutuhkan. Dengan lebih banyak alternative, maka series perbandingan
akan dibituhkan. Juga, hanya dengan melakukan analisis step by step dapat
ditentukan pasangan apa yang harus diperbandingkan. Sebagai contoh, jika
ada 4 alternative, maka 3 atau 6 kemungkinan perbandingan harus dibuat. 
Untuk 5 alternative maka 4 hingga 10 kemungkinan harus dibuat. Untuk N 
alternative, N-1 perbandingan harus dibuat dari N(N-1)/2 kemungkinan.

Pendekatan secara grafik adalah yang paling baik diterapkan dengan
spreadsheets. Hal ini akan menyediakan lebih banyak informasi dan lebih
mudah untuk memahami dan mempresentasikan kepada yang lainnya.
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Dua contoh di bawah ini akan mengilustrasikan mengapa incremental 
analysis atau analisis grafik untuk kriteria IRR dibutuhkan. Solusi di bawah
menunjukkan bahwa grafik membuat mudah dalam menentukan solusi yang 
terbaik. Dalam materi ini nilai Present Worth dari setiap alternative adalah
satu dari variable y untuk grafik dengan beragam alternative (multiple 
alternatives)
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Contoh 1

Sebuah perkumpulan Insinyur sedang membuat kereta belanja untuk
mencari donasi. Para anggota harus menentukan berapa kapasitas kereta
yang harus disediakan. Untuk melayani 100 pelanggan tiap jam diperlukan
biaya $10.310 dan untuk melayani 150 pelanggan perjam diperlukan biaya
$13.400. Dengan peningkatan kapasitas 50% biaya akan kurang dari 50% dari
$10.310 karena skala ekonomi; tapi peningkatan pendapatan bersih akan
kurang dari 50%, karena kereta tidak akan selalu melayani 150 pelanggan per 
jam. Perkiraan pendapatan bersih tahunan untuk kapasitas yang lebih rendah
adalah @3300 dan untuk kapasitas yang lebih tinggi adalah $4000. setelah 5 
tahun kereta diperkirakan sudah tidak dapat dipakai. Perkumpulan insinyur
ini tidak yakin akan berapa besar bunga yang digunakan untuk menentukan
kapasitasnya.

Buatlah sebuah rekomendasi.



CONTOH 1

Penyelesaian

Karena tingkat bunga tidak diketahui, cara termudah untuk menganalisis
masalah ini adalah dengan menggambar PW (Present Worth) untuk tiap
alternative versus tingkat bunga.

= -cost + PV(interest rate, life, -annual benefit)
*biaya dalam persamaan ini memiliki tanda negative karena sebagai biaya dan dihitung ke arah

Present. Keuntungan tahunan (annual benefit) memiliki tanda negative karena konvensi tanda
untuk fungsi PV (Present value)

Dimana persamaan di atas digunakan untuk dua persamaan berikut:
Pwlow = -$10.310 + $3.300(P/A,i,5)
Pwhigh = -$13.400 + $4000(P/A,i,5)



CONTOH 1

Penyelesaian

Digunakan untuk dua persamaan berikut:
Pwlow = -$10.310 + $3.300(P/A,i,5)
Pwhigh = -$13.400 + $4000(P/A,i,5)

Dimana kita harus memaksimalkan PW, maka cara memilih dari alternative-
alternative yang telah didefinisikan dari kurva yang berpotongan
(incremental rate of return 4,3%) bukan dimana kurva berpotongan dengan
sumbu x. Nilai IRR 15% dan 18% tidak relevan karena berada di antara low 
dan high capacity.



CONTOH 1

Penyelesaian

• Gambar tersebut menunjukkan manfaat utama dari pendekatan grafik
untuk pembuatan keputusan yang sebenarnya (real-world decision 
making).

• Kita dapat dengan mudah melihat bahwa tingkat bunga antara 0% - 8%, 
hanya ada sedikit perbedaan diantara pilihan-pilihannya.

• Pada area tersebut lebih baik menghindarkan fokus penentuan keputusan
berdasarkan resiko, keuntungan, atau biaya yang tidak bias 
dikuantifikasikan sama halnya dari data-data yang belum dapat
dipastikan. Apalagi dari analisis PW tadi menunjukkan hasil yang hamper 
sama.

• Dari gambar sebelumnya, dapat dilihat bahwa jika tingkat bunga kurang
dari 4,3%, kereta dengan kapasitas tinggi memiliki PW yang lebih tinggi. 
Dari 4,3 hingga 18% kapasitas yang lebih renda memiliki PW yang lebih
tinggi.

• Di atas 18% alternative ketiga atau tidak menambah alternative apapun
adalah pilihan yang lebih baik daripada membuat kereta belanja dengan
kapasitas rendah karena PW < 0.



CONTOH 1

Penyelesaian

• Sehingga bisa disimpulkan pada table pemiilihan:

• Tingkat bunga dimana kurva kapasitas rendah dan kapasitas tinggi yang 
berpotongan dapat ditemukan dengan menganalisis incremental 
investment-nya. Tabel berikut di bawah memperhitungkan biaya
tambahan, kapasitas, dan keuntungan untuk incremental investment.

Tingkat Bunga Pilihan Terbaik

0 %  i  4,3% Kapasitas tinggi

4,3 %  i  18% Kapasitas rendah

18 %  i Tidak perlu diadakan (Do nothing)

Rendah Tinggi Tinggi – Rendah

Biaya $10.310 $13.400 $3.090

Kapasitas 100 150 50

Keuntungan Tahunan $3.300 $4.000 $700

Usia guna (tahun) 5 5 5



CONTOH 1

Penyelesaian

• Jika persamaan untuk PW pada incremental investment diselesaikan untuk
IRR, maka jawabannya adalah 4,3%. 

• Diselesaikan pada Excel, maka fungsinya adalah
=RATE(usia guna, keuntungan tahunan, - biaya awal)

• Analisis berikut memiliki kondisi yang sama yang dihadapai oleh Engineer 
Pengairan misalnya: bagaimana menentukan ukuran truk pembawa
timbunan untuk sebuah bendungan urugan



CONTOH 2

Contoh - 2

Dua buah mesin sedang dipertimbangkan untuk dibeli. Jika MARR adalah
10%, mesin mana yang harus dibeli? Gunakanlah analisis perbandingan
dengan cara IRR.

Mesin X MesinY

Biaya awal $200 $700

Keuntungan tahunan seragam 95 120

Nilai terpakai hingga usia guna habis 50 150

Usia guna, dalam tahun 6 12



CONTOH 2

Penyelesaian

Karena dua alternative 
memiliki usia guna yang 
berbeda, maka untuk
analisis NPW (Net Present 
Worth) maka harus
disesuaikan untuk periode
analisis yang sama. Jika
kebutuhan pemakaian
mesin dirasa berkelanjutan, 
maka asumsi dirasa masuk
akal dan periode analisis
selama 12 tahun dapat
dilakukan. Cash flow 
tahunan dan incremental 
cash flow adalah sebagai
berikut:

Akhir tahun ke- Mesin X Mesin Y Y - X

0 -$200 -$700 -$500

1 95 120 25

2 95 120 25

3 95 120 25

4 95 120 25

5 95 120 25

6 -55 120 175

7 95 120 25

8 95 120 25

9 95 120 25

10 95 120 25

11 95 120 25

12 145 270 125

Cash Flow
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Penyelesaian

• Dengan menggunakan
MS Excel, nilai NPW 
dihitung untuk beberapa
tingkat bunga dan
diplotkan pada grafik
NPW di samping.

• Untuk MARR 10%, 
mesin X jelas
merupakan pilihan
terbaik

• Mesin X adalah pilihan
yang benar untuk
hamper semua pilihan
nilai MARR.

• Titik perpotongan dapat
ditemukan dengan
menghitung IRR



CONTOH 2

Penyelesaian

• Dari perhitungan IRR dicoba pada
incremental cash flow untukY-X dimana
didapat
IRR = 1,3%

• Dapat dilihat dari grafik, bahwa dengan
MARR > 1,3%, mesin X adalah pilihan yang 
baik, dan untuk MARR < 1,3% mesinY adalah
pilihan yang baik.

Rate Mesin X Mesin Y

0% $840 $890

1.322 752.24 752.24

2 710.89 687.31

4 604.26 519.9

6 515.57 380.61

8 441.26 263.9

10 378.56 165.44

12 325.3 81.83

14 279.77 10.37

16 240.58 -51.08

18 206.65 -104.23

20 177.1 -150.47

Cash Flow



CONTOH 3

Contoh - 3

Mempertimbangkan 3 alternative sebagai berikut:

Setiap alternative memiliki usia guna selama 20 tahun dan tidak ada nilai
keuntungan tambahan. Jika MARR adalah 6%, alternative mana yang harus
dipilih?

A B C

Biaya awal $2000 $4000 $5000

Keuntungan tahunan seragam 410 639 700



CONTOH 3

Penyelesaian

Dibuatlah grafik NPW sebagai berikut:



CONTOH 3

Penyelesaian

• Garis tertinggi dari tiap tingkat bunga menunjukkan alternative mana yang 
memberikan NPW maksimum pada tiap tingkat bunga

• Dari grafik dapat diketahui bahwa Alternatif C adalah yang paling tinggi, 
kemudian B, dan terakhir C. 

• Titik potong secara teliti dapat ditemukan dengan menghitung IRR pada
tiap increment yang berhubungan.

NPW (C-B) = -$5000 + $4000 + ($700 - $639)(P/A,i,20) = 0
IRR (C-B) = 2% menggunakan =RATE(20,700-639,4000-5000)

NPW (B-A) = -$4000 + $2000 + ($639 - $410) (P/A,i,20) = 0
IRR (B-A) = 9,6% menggunakan =RATE(20,639-410,2000-4000)

Sehingga dari grafik dipresentasikan berupa tabel pemilihan sebagai berikut:
Jika MARR  9,6% Pilih alternative A
Jika 9,66%  MARR  2% Pilih alternative B
Jika 2%  MARR  0% Pilih alternative C

Maka jawaban dari pertanyaan yang diberikan maka dipilih alternative B jika
MARR adalah 6%



CONTOH 4

Contoh - 4

Sebuah bejana bertekanan akan dibuat dari perunggu, baja tahan karat, atau
titanium.
Biaya awal dan perkiraan usia guna untuk tiap material adalah sebagai
berikut:

Bejana bertekanan akan dalam kondisi nonradioaktif pada sebuah PLTN yang 
diperkirakan punya usia guna 50 – 75 tahun. Kementerian terkait dan
perusahan listrik belum menyetujui tingkat bunga yang digunakan untuk
penentuan keputusan dan setting tingkatnya. Buatlah tabel pemilihan untuk
setiap tingkat bunga untuk menunjukkan dimana tiap material adalah yang 
terbaik.

Perunggu Baja Tahan Karat Titanium

Biaya $100.000 $175.000 $300.000

Usia guna, dalam tahun 4 10 25



CONTOH 4

Penyelesaian

Bejana bertekanan akan diganti setiap kali usia guna habis, dan tiap material 
punya usia guna yang berbeda. Karena itu, cara terbaik untuk
membandingkan adalah dengan cara EUAC dengan mengasumsikan cara
pergantian yang identik.

Fungsi Excel yang digunakan =PMT(interest rate, life, - first cost)
Persamaan faktor adalah; EUAC = biaya awal(A/P,i,usia guna)



CONTOH 4

Penyelesaian

Karena tiap alternative memiliki usia guna berbeda, dihitung incremental IRR 
akan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan fitur Goal Seek. Maka
table pemilihan untuk tiap material adalah sebagai berikut:

Tingkat Bunga Pilihan Terbaik

0%  i  6,3% Titanium

6,3%  i  15,3% Baja Tahan Karat

15,3%  i Perunggu



Metode BCR 
dan
Incremental 
BCR

Metode:

Metode Incremental BCR adalah metode perbandingan alternative dengan
pendekatan BCR sama seperti IRR. BCR terbesar bukan berarti alternative 
yang terbaik. Karena itu perlu diselesaikan dengan metode incremental BCR 
(BCR).
Prosedur penyelesaian:
1. Identifikasi semua alternative yang tersedia, hitung BCR, jika BCR < 1 

maka alternative gugur
2. Susun ranking alternative sementara berdasarkan investasi terkecil

(investasi terkecil dianggap alternative terbaik sementara)
3. Bandingkan alternative 1 terbaik (defender) dengan II (challenger), dan

hitung selisih cash flownya (alt(c ) – alt(d) yang disebut CF(C – D)

4. Hitung BCR(C – D) dari CF(C – D) tersebut
5. Jika BCR(C – D) > 1, maka alt(c ) menjadi terbaik, jika sebaliknya maka alt(D)

menjadi terbaik
6. Bandingkan pemenang tadi dengan alternative berikutnya dengan

prosedur 3 – 5, sampai ditemukan pemenangnya
7. Siklus diulang sampai semua alternative dipertemukan
8. Pemenang terakhir menjadi alternative terbaik dari semua alternatif



Contoh
Metode BCR 
dan
Incremental 
BCR

Contoh 5

Dengan adanya rencana sebuah investasi terdapat enam alternative yang 
ingin ditemukan alternative terbaiknya. Cash flow masing-masing alternative 
telah dihitung BCR seperti pada table di bawah dengan usia guna 20 tahun
dang tingkat Bunga 6%.

Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D Alt. E Alt. F

Investasi 4000 2000 6000 1000 9000 10000

PWB 7330 4700 8730 1340 9000 9500

Benefit/ 
Cost = 
PWB/ 
PWC

1,83 2,35 1,46 1,34 1,00 0,95
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Penyelesaian

Alternatif F dianggap gugur karena BCR F < 1, maka disusun ranking 
alternative berdasarkan investasi terkecil sebagai berikut:

Alternatif D dibandingkan dengan alternative B sehingga diperoleh CF(B – D), 

selanjutnya dihitung BCR(B – D). Dari hasil perhitungan diperoleh BCR(B – D)= 
3,36 yaitu > 1, sehingga alternative B menang alternative D kalah. Tahap ke-2 
alternative B dibandingkan dengan A, dan dihasilkanCF(A – B). Setelah
dihitung diperoleh BCR(A – B)= 1,32 maka alternative B gugur dan A menang. 

Alt. D Alt. B Alt. A Alt. C Alt. E

Investasi 1000 2000 4000 6000 9000

PWB 1340 4700 7330 8730 9000

Benefit/ 
Cost = 
PWB/ 
PWC

1,34 2,35 1,83 1,46 1,00



Contoh
Metode BCR 
dan
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BCR

Penyelesaian

Alternatif A dibandingkan pulan alternative C, hasilnya alternative A menang. 
Selanjutnya alternative A dibanfingkan dengan E, alternative A menang. 
Karena tidak ada alternative lain, maka dapat disimpulkan bahwa Alternatif A 
adalah alternative terbaik.

B-D A-B C-A E-A

 Investasi 1000 2000 4000 6000

 PWB 3360 2630 1400 1630

 BCR = 
Benefit/ 
Cost

3,36 1,32 0,70 0,33


