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LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Ekonomi Teknik

Ekonomi  teknik semakin berperan dalam bidang keteknikan sebagai

tuntutan dari perkembangan ilmu dan teknologi. Seorang pengambil keputusan

dihadapkan kepada alternatif rancangan (design) atau pemecahan suatu masalah

yang lain yang semakin kompleks dimana satu diantaranya harus dipilih. ekonomi

teknik merupakan salah satu alat ampuh untuk menentukan pilihan tersebut

dimana aspek teknis dan aspek ekonomis dikaji secara bersamaan. Studi ekonomi

teknik dilaksanakan untuk menemukan dan mengevaluasi pilihan yang tersedia.

Studi ini menjelaskan ada sejumlah alternatif yang lebih ekonomis dibanding

alternatif  yang ada (Giatman, 2006).

Studi ekonomi teknik dapat didefinisikan sebagai sebuah perbandingan

antara alternatif-alternatif dimana perbedaan diantara alternatif itu dinyatakan

dalam bentuk uang. Persoalan pokok yang dibicarakan dalam ekonomi teknik

adalah bagaimana kita bisa menilai apakah tindakan yang diusulkan itu akan

terbukti ekonomis untuk jangka panjang jika dibandingakan dengan altenatif-

alternatif yang mungkin. Penilaian tersebut tidak bisa didasarkan pada perasaan

hal ini harus dipecahkan dengan sebuah studi ekonomi teknik (Giatman, 2006). .

Menyadari kebutuhan manusia yang terbatas, sedangkan dilain pihak

kemampuan alam dalam menyediakan kebutuhan manusia terbatas, melahirkan

suatu kondisi kelangkaan (Scarcity).Suatu barang/jasa dikatakan langka jika

jumlah yang diinginkan lebih besar dari yang dapat disediakan, maka terjadi

perebutan.Dengan demikian, untuk mendapatkan barang/jasa yang langka

tersebut, individu/perusahaan bersedia membayar dengan harga tertentu, maka

barang/jasa yang demikian disebut dengan barang (objek) ekonomi. Sementara

itu, proses terjadinya transaksi pemindahan barang dari satu pihakke pihak lain

disebut dengan transaksi ekonomi. Dengan demikian, transaksi ekonomi akan

terjadi sekurang-kurangnya bila ada dua pihak yaitu pihak penyedia (penjual) dan

pihak pemakai (pembeli). Penjual mungkin hanya sebagai supplier (pedagang)

dan mungkin juga sebagai produsen (membuat langsung) barang tersebut. Begitu
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pula dengan pembeli, mungkin hanya sebagai pedagang yang akan menjual

kembali barang yang baru dibelinya tersebut atau pemakai (konsumen) langsung

dari barang yang dibelinya (Giatman, 2006). .

Orang/kelompok/perusahaan yang secara simultan melakukan kegiatan

transaksi ekonomi disebut dengan pelaku ekonomi (economic entity). Sementara

itu, kegiatannya disebut dengan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kegiatan

ekonomi adalah suatu konsep aktivitas yang berorientasi pada poses untuk

mendapatkan keuntungan ekonomis (profit) dengan adanya perbedaan nilai

manfaat (value) dari suatu objek akibat dari adanya perbedaan waktu, tempat, sifat

atau kepimilikan terhadap objek tertentu (Giatman, 2006).

Nilai ekonomi dari suatu objek akan sangat tergantung dari hukum

kebutuhan dan ketersediaan (supply and demand). Dimana jika suplay banyak

demand kecil maka harganya jadi turun dan sebaliknya jika suplay sedikit

permintaan banyak harga naik. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi perlu

memahami dan mengetahui kondisi suplay demand tersebut secara baik dan

memanfaatkan situasi itu sebagai peluang dalam mendapatkan keuntungan

ekonomisnya secara optimal (Giatman, 2006).

Para pedagang pada umumnya akan mendapatkan keuntungan dengan

memanfaatkan adanya perbedaan (fluktuasi) harga yang terjadi akibat perubahan

kepemilikan, perubahan tempat, atau perubahan waktu. Berbeda dengan produsen,

pada umumnya produsen mendapatkan keuntungan akibat adanya perubahan sifat

maupun bentuk objek melalui suatu kegiatan proses produksi. Oleh karena itu,

pengertian kegiatan ekonomi bagi produsen adalah kegiatan memperbaiki nilai

ekonomis suatu benda melalui kegiatan proses.

Kegiatan ekonomi sebuah perusahaan adalah usaha untuk mempeoleh

keuntungan pada setiap siklus kegiatan usaha. Perusahaan (coorporate) hanyalah

sebuah simbol formal dari kegiatan usaha, perusahaan memerlukan modal

(capital) yang akan ditanamkan sebagai investasi pada setiap unit aktivitas usaha

(fasilitas produksi). Aktivitas usaha berada pada unit usaha apakah dalam bentuk

usaha produksi atau jasa yang tentu saja memerlukan sejumlah sarana, prasarana

produksi, bahan baku, tenaga kerja dan lainnya yang disebut juga dengan faktor

produksi. Faktor produksi menghasilkan cash-out dan selanjutnya faktor produksi
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dijalankan sedemikian rupa menghasilkan produk. Siklus ini dijalankan secara

simultan, dimana pada tahap awal kemungkinan cash-in<<cash out, namun dalam

jangka panjang kondisinya akan berbalik sehingga menghasilkan selisih positif

(profit). Profit inilah yang dikembalikan pada perusahaan secara periodik dalam

bentuk Return On Investment (ROI). Pada tahap berikutnya ROI dipakai oleh

prusahaan untuk mengembalikan modal dalam bentuk Return On Capital(ROC)

(Giatman, 2006).

Jika ROI >> ROC, perusahaan akan mendapat keuntungan. Namun, jika

kejadian sebaliknya, perusahan akan merugi. Oleh karena itu, perusahaan perlu

selaalu menjaga kondisi diatas. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh

perusahaan jika kondisi diatas terusik antara lain (Giatman, 2006):

1. Memperbaiki ROCbertujuan untukFinancial management

2. Memperbaiki ROIbertujuan untukmeningkatkan produktivitas fasilitas

produksi penambahan investasi baru (Revitalisasi, rekapitulasi, reinvestasi,

dan sebagainya) agar didapatkan ROI gabungan yang lebih baik.

3. Investasi baru yang dapat dilakukan dalam rangka: intensifikasi,

diversifikasi, buka usaha baru, dan sebagainya.

4. Menutup perusahaan (likuidasi) jika peluang perbaikan usaha tidak

memungkinkan lagi.

2.2 Umur Ekonomis

Setiap perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar yang

menggunakan mesin atau peralatan dalam menjalankan usahanya, selalu

dihadapkan kepada masalah apakah mesin yang digunakan masih dapat terus

dioperasikan atau apakah mesin yang baru akan lebih ekonomis untuk dimiliki.

Semakin bertambah umur mesin mengakibatkan total biaya operasi akan menaik.

Peremajaan mesin dilakukan pada saat total biaya tahunan rata-ratanya minimum

yang disebut dengan umur ekonomis. Seorang pimpinan perusahaan harus mampu

mengambil keputusan untuk mempertahankan mesin yang sudah ada atau

menggantinya dengan mesin yang baru. Keputusan tentang masalah ini harus

dibuat hati-hati serta seirama dengan perubahan dan perkembangan teknologi.
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Adapun kegunaan umur ekonomis dalam dunia bidang ekonomi dan aplikasinya
dalam kehidupan sehari-hari di bagi menjadi dua jenis, yaitu

1. Umur Ekonomi Aset Baru

Umur ekonomis aset akan meminimasi ekuivalen biaya tahunan seragam

(equivalent uniform annual cost – EUAC) kepemilikan dan pengoperasian aset.

Sangat penting untuk mengetahui umur ekonomis aset baru. Untuk sebuah aset

baru, umur ekonomisnya dapat dihitung jika investasi modal, biaya tahunan dan

nilai pasar per tahun diketahui atau dapat diestimasi.

2. Umur Ekonomi Aset Lama

Perbandingan aset baru dengan lama harus dilakukan secara hati-hati

karena melibatkan umur yang berbeda. Aset lama harus dianggap memiliki umur

lebih lama dibanding umur ekonomis sebenarnya. jika biaya operasi aset lama

diperkirakan akan meningkat setiap tahun.

2.3 Umur Ekonomis Suatu Aset

Perhitungan umur ekonomis suatu asset berguna untuk memperkirakan

kapan aset tersebut sebaiknya di ganti. Penggantian akan dilakukan apabila secara

ekonomis  memang lebih baik daripada tetap menggunakan asset yang lama.

Umur ekonomis suatu asset adalah titik waktu dimana total ongkos-

ongkos tahunan yang terjadi adalah minimum. Total ongkos-ongkos tahunan ini

terdiri dari ongkos-ongkos tahunan yang dikonversi dari ongkos awal maupun

ongkos-ongkos tahunan dari biaya operasi dan perawatan. Ongkos-ongkos

tahunan untuk operasi dan perawatan biasanya meningkat dengan berjalannya

waktu pemakaian dari alat tersebut, sedangkan ongkos-ongkos tahunan dari biaya

investasi akan menurun dengan semakin panjangnya masa pakai dari asset

tersebut. ( I Nyoman Pujawan, 2009 ).

Umur ekonomis mesin adalah dimana biaya pengembalian modal

cenderung menurun, sementara biaya operasi dan perawatan cenderung naik

sejalan dengan pertambahan umur mesin tersebut. Dengan demikian umur

ekonomis mesin dapat diartikan sebagai jangka waktu penggunaan ekonomis,
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dimana jangka waktu yang dicapai pada biaya rata-rata mempunyai harga

terendah.

2.3.1 Metode Biaya Tahunan Rata-rata

Dengan metode ini dihitung total ekivalensi biaya tahunan. Setiap

biaya dihitung ekivalensinya selama umur pemakaiannya. Dengan

mempertimbangkan bunga uang, umur ekonomis dapat dicapai pada saat total

ekivalensi biaya tahunan rata-rata minimum. Untuk menghitung total tahunan

digunakan persamaan sebagai berikut :

EUAC = Capital Recovery + Equivalent Annual Operating Cost ……………(2.2)

EUAC = (P-L)(A/P, i, n%) + Li + FW (Operating Cost for N Year) (A/F, i, N)

Atau

EUAC = (P-L)(A/P, i, N) + Li + PW (Operating Cost for N Year) (A/P, i, N)

Dimana ;

EUAC = Equivalensi Uniform Annual Cost

CR = Capital Recovery

EAOC = Equivalent Annual Operating Cost

FW = Future Worth

PW = Present Worth

Dengan demikian maka pemecahan masalah Replacement ini didasarkan

pada evaluasi umur ekonomis mesin/peralatan dengan metode biaya tahunan rata-

rata.

Gambar 2.1 Hubungan antara biaya tahunan rata-rata dengan umur mesin

(Sumber: Giatman, 2006 )
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Penentuan waktu umur ekonomis terhadap mesin baru dilakukan dengan cara

estimasi. Hasil estimasi tidaklah dipedomani langsung untuk mengambil keputusan

umur ekonomis. Umur ekonomis mesin ditentukan dari total biaya tahunan rata-rata.

Penentuannya yaitu pada saat total biaya tahunan rata-rata terkecil untuk selanjutnya

dilakukan replacement terhadap mesin (Pujawan, 2008).

Umur dapat diartikan sebagai berikut :

a. Umur adalah batasan waktu pada operasi dari satu kendaraan saat mulai di

keluarkannya dari perusahaan dan waktu pengusaha angkutan mengkredit

atau membeli kendaraan.

b. Umur ekonomis adalah umur kendaraan pada masa dalam tahap produktif

dan masih dapat berproduksi dan bila saat mencapai akhir umur ekonomis

tidak produktif lagi, bila terus beroperasi akan mengalami kerugian.

c. Umur optimum adalah umur dimana pengeluaran atau biaya operasi

kendaraan berada pada biaya yang minimum dari tahun-tahun operasi

kendaraan, dengan analisa biaya operasi yang dikeluarkan setiap tahun

operasi kendaraan biaya yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap

yang dikeluarkan oleh pengusaha angkutan dengan perhitungan biaya

minimum. Umur optimum itu sendiri diperoleh dengan menjumlahkan

biaya tetap dengan biaya tidak tetap pada satu grafik antara biaya operasi

dengan umur kendaraan dan menganalisa  biaya operasi kendaraan setiap

tahunnya. Apabila kendaraan beroperasi setelah umur optimum, biaya

operasi akan semakin meningkat sampai pad saat biaya operasi lebih besar

dari pendapatan yang mengakibatkan kerugian.

2.4 Langkah – langkah Penentuan Umur Ekonomis Mesin

Untuk mendapatkan saat yang terbaik dalam mengganti peralatan,

diharapkan adanya pencatatan biaya yang telah dikeluarkan selama penggunaan

peralatan tersebut. maka disusun langkah-langkah sebagai berikut:

2.4.1 Biaya Depresiasi

Menurut (Pujawan, 1995) depresiasi adalah nilai modal suatu

investasi yang terjadi akibat bertambahnya umur benda tersebut, kecuali
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tanah tempat bangunan. Depresiasi umumnya digunakan untuk keperluan

pajak, dimana depresiasi merupakan sejumlah penerimaan yang tidak

dikenakan pajak. Depresiasi atau penyusutan modal adalah suatu

komponen yang penting dalam analisis ekonomi teknik, terutama dalam

analisis yang berkaitan dengan pajak dan pengaruh inflasi (after tax and

inflation analysis). Secara umum depresiasi dapat didefinisikan sebagai

berkurangnya nilai suatu asset (yang dapat berupa mesin-mesin, bangunan

gedung dll) sesuai dengan waktu.

Depresiasi secara umum dapat digolongkan dalam 2 kelompok,

yaitu:

1. Depresiasi yang disebabkan antara lain mesin-mesin atau peralatan-

peralatan yang digunakan semakin tua sehingga kemampuannya berkurang

(physical degradation).

2. Depresiasi yang disebabkan antara lain karena semakin majunya

perkembangan teknologi, sehingga diperlukan mesin-mesin atau peralatan-

peralatan baru yang lebih efisien dan ekonomis daripada yang dipakai

sekarang atau karena adanya perubahan demand di masya r akat baik dari

segi kualitas maupun kuantitas sehingga diperlukan tambahan mesin-

mesin dan peralatan-peralatan baru (functional depreciation).

Untuk memahami konsep depresiasi bukanlah suatu hal yang mudah,

karena disini memuat 2 pengertian yang harus dipertimbangakan. Yang pertama,

yaitu depresiasi nilai asset yang sebenarnya sesuai dengan waktu dan yang kedua

(yang penting dalam ekonomi teknik) yaitu bagaimana mengalokasikan depresiasi

(accounting depreciation) nilai asset tersebut.Dalam mengalokasikan depresiasi

nilai asset ada 2 hal yang dipertimbangkan yaitu:

- Untuk menjamin bahwa aset yang diinvestasikan dapat diperoleh kembali

selama umur ekonomisnya.

- Untuk menjamin bahwa aset yang diinvestasikan diperhitungkan sebagai

biaya produksi, sehingga berkaitan dengan pajak.
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Untuk menghitung depresiasi, ada 3 komponen utama yang digunakan,

yaitu : nilai asset (P), umur teknis(n), dan nilai akhir (S). Metode depresiasi dapat

diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Metode yang bertujuan untuk mengalokasikan depresiasi yang lebih besar

pada awal umur teknis daripada akhir umur teknis. Metode yang

digunakan antara lain: declining balance depreciation accounting, dan

Sum of Years digits depreciation accounting (SOYD).

2. Metode yang bertujuan untuk mengalokasikan depresiasi secara merata

selama umur teknis. Metode yang digunakan adalah straight line

depreciation accounting.

3. Metode yang bertujuan untuk mengalokasikan depresiasi yang lebih besar

pada akhir umur teknis daripada awal umur teknis. Metode yang

digunakan adalah sinking – fund depreciation accounting.

Untuk menentukan besar biaya deperesiasi ada beberapa metode yang

antara lain adalah:

1. Metode garis lurus (straight line)

Pada metode ini deperesiasi dihitung berbanding langsung dengan umur

peralatan. Besar depresiasi dihitung dengan cara (Pujawan, 2009):

n

SP
Dt


 …………………………………………………..……(2.6)

Dimana:

Dt = Depresiasi tahunan

P = Harga awal mesin

S = Harga nilai sisa mesin

N = Umur pakai mesin

2. Metode Persentase Tetap (Declining Balance Method)

Dalam metode persentase tetap, diasumsikan bahwa depresiasi biaya tahunan

merupakan persentase tetap dari book value (BV) pada permulaan tahun.Rasio

depresiasi dalam setiap satu tahun terhadap BV pada permulaan tahun adalah

tetap pada seluruh umur aset.

Dalam metode ini rumus yang digunakan adalah (giatman,2005):
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n

I

S
R

1

1 



 ………………………………………………………..(2.8)

Dimana :

R = Rasio depresiasi

N = Umur depresiasi aset

I  =  Investasi

Untuk perhitungan depresiasi rumus.

D = R x I  …….…...…………………………………………..……(2.9)

Dimana :

R = Rasio depresiasi

N = Umur taksiran aset

I  =  Investasi

3. Metode Jumlah Digit (Sum Of Years Digit)

Pada metode ini depresiasi dibebankan lebih besar pada tahun-tahun pertama

dan berangsur turun pada tahun ke-n dengan persamaan (Pujawan, 2008):

)(
1

SP
SOYD

TN
DT 


 ………….…………………………..……(2.10)

Dimana:

Dt  = Depresiasi tahun ke-t

N= Taksiran Umur Alat

T = Tahun Ke

SOYD =Jumlah Digit Tahun 1 Sampai N

P   = Harga Awal Mesin

S   = Harga nilai sisa mesin

2.4.2 Biaya Investasi

Biaya investasi adalah biaya pembelian mesin dan biaya pemasangan

sampai mesin tersebut dapat beroperasi dengan menggunakan Dana

Pengembalian Modal (Capital Recovery).

Menghitung capital Recovery ( CR )
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- Hitung harga akhir mesin tiap tahun ( Book Value )

- Hitung CR dengan persamaan :

CR = ( P – L ) ( A/P, i %, n ) + L

Dimana :

CR = Capital Recovery

P = Harga awal

L = Harga akhir

I = Suku bunga

N = Umur pakai mesin/peralatan

( A/P, i %, n ) = Capital Recovery Factor

2.4.3 Biaya Operasional

Biaya operasional cenderung meningkat sejalan dengan bertambahnya

umur mesin. Biaya ini meliputi penggantian spare-part yang rusak, pemakaian

minyak pelumas, perawatan mesin, biaya tenaga kerja.

Biaya perawatan mencakup :

1. Pemakaian suku cadang dan minyak pelumas

Pemakaian suku cadang dan minyak pelumas cenderung meningkat sejalan

dengan semakin bertambahnya umur peralatan dan harga dipasaran.

2. Biaya Energi

Biaya pemakaian energy di hitung berdasarkan harga dari SPBU dan dari

pembangkit sendiri. Pemakaian energy semakin meningkat sejalan dengan

semakin bertambahnya jam operasi, besar mesin, karakteristik mesin.
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3. Biaya perawatan dan perbaikan

Besarnya biaya perawatan dan perbaikan tergantung pada upah tenaga

kerja untuk perawatan dan perbaikan tiap tahun dan waktu perawatan dan

perbaikan mesin.

4. Biaya Tenaga Kerja

Besarnya biaya tenaga kerja tergantung jumlah tenaga kerja yang

mengoperasikan mesin.

2.6 Klasifikasi Biaya Menurut Jumlah Satuan Produk atau Tingkat

Kegiatan

Klasifikasi biaya menurut jumlah satuan produk atau tingkat kegiatan

adalah biaya tetap dan biaya variabel. Kedua biaya ini memiliki karakteristik yang

berbeda dalam penentuan jumlahnya dan yang menjadi parameternya adalah

volume atau jumlah satuan produk atau tingkat kegiatan yang dihasilkan oleh unit

usaha.

2.6.1 Biaya Tetap

Biaya tetapa dalah biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas

bisnis meningkat atau menurun. Masuk dalam kelompok biaya ini adalah biaya

penyusutan (bangunan, mesin, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya), gaji dan upah

yang dibayar secara tetap, biaya sewa, biaya asuransi, pajak, dan biaya lainnya

yang besarnya tidak terpengaruh oleh volume penjualan.

2.6.2 Biaya Variabel

Biaya variabel yaitu biaya yang secara total meningkat secara proposional

terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun secara proposional terhadap

penurunan dalam aktivitas. Biaya variabel termasuk biaya bahan baku langsung,

tenaga kerja langsung, beberapa perlengkapan, beberapa tenaga kerja tidak

langsung, alat-alat kecil, pengerjaan ulang, dan unit-unit yang rusak. Biaya

variabel biasanya dapat diidentifikasikan langsung dengan aktivitas yang

menimbulkan biaya.
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2.7 Peramalan

Peramalan digunakan untuk mendapatkan perkiraan data dimasa yang

akan datang. Adapun metode peramalan yang ada, (Giatman, 2006)yaitu:

1. Metode Peramalan Kualitatif

Pada peramalan kualitatif tidak dibutuhkan identifikasi yang jelas terhadap

pola dasar.Hal ini karena hasil dari peramalan tersebut ditentukan

berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat dan pengetahuan si

peramal.

2. Peramalan kuantitatif

Pada peramalan ini dibutuhkan identifikasi yang jelas tentang tipe dari pola

dasar.Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang

digunakan. Peramalan kuantitatif dapat digunakan bila terdapat tiga kondisi

sebagai berikut:

a. Adanya informasi masa lalu yang dapat digunakan.

b. Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan ke dalam bentuk angka.

c. Dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek dan pola yang lalu

akanberkelanjutan pada masa yang akan datang.

Peramalan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data masa yang akan

datang. Model yang digunakan disini adalah model deret berkala, yaitu

serangkaian data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan

suatu kejadian. Model berkala ada empat jenis yaitu:

1. Pola Horisontal

Pola data ini terjadi bila harga data berfluktuasi sekitar harga rata-rata, dan

dapat digambarkan seperti Gambar 3.2.berikut :

Gambar 2.2 Pola horizontal (Sumber: Aulia Ishak,2010)
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datang. Model yang digunakan disini adalah model deret berkala, yaitu

serangkaian data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan

suatu kejadian. Model berkala ada empat jenis yaitu:

1. Pola Horisontal

Pola data ini terjadi bila harga data berfluktuasi sekitar harga rata-rata, dan

dapat digambarkan seperti Gambar 3.2.berikut :

Gambar 2.2 Pola horizontal (Sumber: Aulia Ishak,2010)
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2. Pola Musiman

Pola data ini berulang setiap periode, dan sangat dipengaruhi oleh musim

tertentu, komponen musim dapat dijabarkan kedalam faktor cuaca, libur, atau

kecenderungan pedagang, dan dapat digambarkan seperti Gambar 3.3.berikut :

Gambar 2.3 Pola Musiman (Sumber: Aulia Ishak,2010)

3. Pola Siklis

Pola data ini terjadi bila data mempunyai gerak naik turun dalam jangka

waktu yang lama, dimana pada waktu tertentu pola akan berulang secara periodik

dan banyak dipengaruhi pola pergerakan aktivitas ekonomi yang memiliki

kecenderungan periodik dan hal ini dapat digambarkan seperti Gamabar 3.4.

berikut:

Gambar 2.4 Pola Siklis(Sumber: Aulia Ishak,2010)

4. Pola Trend

Pola trend terjadi apabila data menaik ataupun menurun dalam jangka

waktu yang panjang, dan dapat digambarkan seperti Gambar 3.5.berikut :

Gambar 2.5 Pola Trend (Sumber: Aulia Ishak,2010)
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Dalam meramalkan biaya-biaya yang termasuk di dalam biaya operasi

dipergunakan pola trend karena biaya tersebut cenderung naik jika mesin semakin

tua atau semakin lama jangka waktu pemakaiannya.

a. Metode Trend Linier

Pemilihan teknik peramalan ini didasarkan atas betuk pola data. Pada

analisa repalcement study di sini digunakan peramalan dengan pola trend, karena

biaya-biaya yang ada memiliki kecendrungan naik dari tahun ke tahun. Salah satu

metode peramalan yang dapat digunakan adalah metode tren linier.

Model analisa garis kecenderungan dipergunakan sebagai model

peramalan apabila pola historis dari data actual permintaan menujukan adanya

suatu kecenderungan menaik dari waktu ke waktu. Model analisa garis

kecenderungan yang paling sederhana adalah menggunakan persamaan sebagai

berikut:

Bentuk persamaannya adalah:

2.8 Umur Operasi Optimum

Umur operasi optimal bus adalah yang di hitung pertahun rata-rata dalam

satuan yang sama kemudian di jumlahkan dalam kelompok biaya operasi variabel

dan biaya operasi tetap kemudian di jumlahkan ke dalam biaya total tahunan

dengan umur kenderaaan. Perhitungan umur optimum diperoleh dengan

menjumlahkan biaya tetap dengan biaya variabel pada satu grafik antara biaya

operasional yang paling minimum setiap tahun dengan umur kenderaan, dan akan
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di tetapkan sebagai titik umur kenderaan mencapai titik umur optimum. Dalam

menganalisa data biaya tetap dan biaya variabel di gunakan regresi linier  dengan

persamaan sebagai berikut (Aris krisdiyanto) :

Y = a +b.x
Dimana :

Y = Variabel tak bebas

a  = intersep/konstanta

b  = koefisien  regresi

x  = Variabel bebas

Dalam hal ini variabel yang dipilih untuk pemodelan ini adalah variabel

umur kendaraan karena tujuan penelitian menentukan umur optimum dari biaya

operasi bus ALS.


