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Konsep Dasar dan Kompetensi

• Mengerti: 
– Aturan tentang Equivalent Uniform Annual Worth 

(EUAW) dan mengapa ia menjadi kriteria pengambil 
keputusan yang lebih disukai/dimengerti
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Dasar dan Analisis EUAW

• Bila biaya setiap alternatif sama (fixed input), kriteria 
dihitung berdasar pada EUAB: 
– EUAB (Equivalent Uniform Annual Benefit) tertinggi adalah 

pilihan terbaik

• Bila pendapatan setiap alternatif sama (fixed output), 
kriteria dihitung berdasar pada EUAC: 
– EUAC (Equivalent Uniform Annual Cost) terendah adalah pilihan 

terbaik

• Bila biaya atau pendapatan beragam (variable input and 
output) kriteria dihitung berdasar pada selisih antara 
EUAB dan EUAC: 
– EUAB - EUAC
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Equivalent Uniform Annual Worth (EUAW) 
Analysis

Berapa nilai setiap periode yang dibuat dalam menjalankan 
sebuah investasi?

Langkah 1: Perkirakan aliran kas yang akan datang

Langkah 2: Perkirakan required return untuk proyek pada tingkat risiko tertentu.

Langkah 3: Tentukan EUA untuk nilai investasi awal dengan rumus
A= P(A/P, i%, n)

Langkah 4: Tentukan EUA untuk aliran kas yang terjadi pada akhir periode 
(salvage value) yang terjadi pada tahun ke-n dengan rumus
A = F(A/F, i%, n)

Langkah 5: Tentukan present value dari aliran kas tahun ke-1 sampai ke-n

Langkah 4: Tentukan nilai seragam pengembalian modal dari setiap present 
value
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EUAW – Aturan Pengambilan 
Keputusan

• Bila EUAW positif, terima proyek

• EUAW ≥ 0 berarti: 

– Proyek layak diterima dan dilaksanakan 
(menguntungkan)

• EUAW < 0 berarti:

– Proyek akan merugi

• Bila memilih alternatif investasi maka 
dipilih EUAW tertinggi.
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Contoh Data Proyek: Analisis EUAW untuk 
alternatif tunggal

• Anda diminta untuk melihat proyek dengan umur proyek 8 tahun akan 
memberikan keuntungan. Suku bunga bank yang digunakan adalah 
8%, biaya investasi 350 juta rupiah, dan perkiraan data aliran kasnya 
sbb (dalam ribu Rp):

Tahun Pendapatan Biaya Aliran kas bersih

1 85.260 36.210 49.050

2 96.740 38.450 58.290

3 135.250 52.278 82.972

4 109.320 48.570 60.750

5 148.610 75.950 72.660

6 125.250 65.430 59.820

7 98.750 55.450 43.300

8 75.350 49.250 26.100
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Contoh Soal

• Pompa hidrolik pada sebuah escavator memiliki umur teknis 5 tahun. 
Apabila escavator tersebut memiliki umur teknis 15 tahun, hitung nilai 
ekuivalen seragam setiap tahun dari pompa hidrolik pada escavator
tersebut. Asumsikan bahwa nilai awal pompa hidrolik pada mesin 
escavator Rp15 juta, harga dan biaya penggantian pompa hidrolik 
pada akhir tahun kelima dan kesepuluh masing-masing sebesar 
Rp15 juta, biaya pemeliharaan pompa hidrolik setiap tahun sebesar 
Rp750 ribu, dan tingkat interest 8% pertahun.

Jawab:
Cara (1):

EUAWpompa = I(A/P, 8%,5) + A = Rp15.000.000(0,2505)+Rp750.000

= Rp4.507.500

Cara (2):

PV = I0 + I5(P/F,8%,5) + I10(P/F,8%,10) = Rp15.000.000 x (1+0,6806 + 
0,4632) = Rp32.157.000

EUAWpompa = PV(A/P,8%,15) + A = Rp32.257.000(0,1168) + Rp750.000 
= 4.505.938
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Contoh Soal

• PT DTM Foods mempertimbangkan untuk membeli sebuah mesin 
produksi yang baru untuk mengganti mesin produksi yang sudah tua. 
Perhitungan menunjukkan bahwa mesin baru tersebut dapat 
mengurangi biaya produksi sebesar Rp30 juta per tahun. Mesin 
tersebut diperkirakan memiliki umur teknis lima tahun dan dapat dijual 
kembali dengan harga Rp4,5 juta setelah umur teknisnya habis. 
Apabila harga mesin dan biaya instalasi sebesar Rp120 juta, apakah 
pembelian mesin tersebut layak dilakukan berdasarkan analisis 
EUAW? Asumsikan tingkat interest 7% per tahun.

Jawab:

Investasi = Rp120 jt, penghematan = Rp30 jt per tahun, salvage value = 
Rp4,5 jt.

EUAW = -I0(A/P,7%,5) + A + SV(A/F, 7%,5)

= -Rp120.000.000(0,2439) + Rp30.000.000 + 
Rp4.500.000(0,1739) = Rp1.514.550


