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ABSTRAK
Pemilihan alternatif investasi bagi perusahaan sangat penting. selain masuk kedalam cash flow,
perusahaan membutuhkan modal yang akan ditanamkan sebagai investasi pada setiap unit
bisnis. Dikarenakan investasi memerlukan modal yang besar dan berdampak jangka panjang,
aktivitas tersebut menuntut adanya keputusan strategis yang memerlukan pertimbangan teknik
dan ekonomi yang baik.

Dari berbagai alternatif yang ada, penulis menggunakan analisa yaitu dengan menghitung
produktivitas excavator dan metode ekonomi teknik sebagai tools untuk pemilihan investasi
yaitu dengan metode Nilai Sekarang Bersih (NPV) dimana semua arus kas masuk dan keluar
diperhitungkan pada waktu sekarang dan Nitai Tahunan Bersih dimana semua arus kas masuk
dan keluar diperhitungkan merata pada setiap periode waktu.

Dengan perhitungan produktivitas dan investasi yang sudah dilakukan, alternative terbaik
yang paling menguntungkan, lebih produktif, dipilihlah excavator Hitachi Zexis 200 untuk diaju
kan kepc:damanajemen perusahaan untuk dibeli.

Kata Kunci: Investasi, Ekonomi Teknik, Produktivitas, NPV, Metode Nitai Tahunan.

ABSTRACT
The selection of alternative investment is really important for the company, besides include in a
cashflow, company need capital resources to be invested as an investment in each business
unit. Due to investment required substantial capital and for long term plan, such activity requires
a strategic decision which is need engineering and economic (economic engineering) consid
eration as well.

Of the various alternatives, the author uses the analysis by calculating productivity of exca
vator and engineering economic as tools for the selection of investments, specifically Net Pre
sent Value method, which all incoming and outgoing cash flows calculated in the present, and
Annual Worth Method, which all incoming and outgoing cash flows calculated evenly at each
time period.

With those calculation that has been done, the best alternative, more profitable and more
productive, excavator Hitachi Zaxis 200 will selected to be proposed to the company to be
purchased.

Key words: Investments, Economic Engineering, Productivity, NPV, Annual Worth Method

1. PENDAHULUAN

Peralatan berat sangat penting didalam
proses pertambangan batu bara.
Dikarenakan pentingnya peralatan berat ini,
dan merupakan investasi yang besar dan
sifatnya menunjang operasional dalam
kegiatan pertambangan Batu Bara
dibutuhkan suatu seleksi pemilihan yang
tepat, efektif dan efesien sesuai dengan
penggunaanya dan yang paling penting
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sesuai dengan budget dari perusahaan
untuk pembelian asset (capital
expenditures) .

Saat ini banyak distributor untuk
penyedia peralatan berat yang cukup
dikenal di Indonesia dengan merk, tipe dan
spesifikasi masing-masing yang ditawarkan,
tentunya dengan harga yang berbeda
seperti PT Trakindo dengan merk Caterpillar
produksi dari Amerika, PT United Tractor
dengan merk Komatsu dari Jepang, PT
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Hexindo Adi Perkasa dengan merk Hitachi
dan Jepang, Kobelco dari Jepang, Hyundai
dan Samsung dari Korea Selatan serta
manufaktur lain dari China.

Sebagai seorang procurement atau
orang yang berkerja di bagian pengadaan
barang dan jasa untuk proyek, penulis
membutuhkan suatu metode untuk
menghitung seberapa tepatnya pemilihan
peralatan berat dengan harga yang bersaing
dan kualitas yang bagus, serta after sales
nya mulai dari biaya perawatan, pemakaian
bahan bakar, dan nilai sisa peralatan berat
tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian ini antara
lain:
1. Merencanakan investasi peralatan

berat Hydraulic Excavator dalam
rangka untuk membantu proses
operasional penambangan di area atau
konsesi pertambangan milik IR.

2. Menganalisa dan menilai kelayakan
dari penambahan atau investasi
peralatan berat Hydraulic Excavator
sesuai dengan produktivitas alat terse
but.

3. Memberikan araban dalam menentukan
investasi yang lebih menguntungkan
dari beberapa alternatif pilihan investasi
dan pemilihan peralatan berat Hydraulic
Excavator yang tepat atau suitable.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Ekonomi teknik (Engineering economy)
adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan
aspek-aspek ekonomi dalam teknik, yang
terdiri dari evaluasi sistematis dari biaya
biaya dan manfaat-manfaat usulan proyek
proyek teknik. Ekonomi teknik ini merupakan
sisi yang berhubungan dengan uang atau
biaya.

Suatu studi ekonomi teknik dilakukan
dengan menggunakan suatu prosedur
terstruktur dan teknik-teknik pemodelan
secara matematis. Hasil ekonominya
kemudian digunakan dalam suatu situasi
keputusan yang melibatkan dua alternatif
atau lebih dan biasanya mencakup
pengetahuan dan masukan teknik.

Dalam praktek, jumlah alternatif layak
yang dipertimbangkan biasanya terbatas.
Prinsip dalam memutuskan alternatif
alternatif tersebut adalah alternatif yang
memerlukan penanaman modal paling
sedikit dan menghasilkan hasil yang secara
fungsional memuaskan akan dipilih kecuali
bila adanya tambahan modal berkenaan
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dengan sebuah alternatif yang memerlukan
investasi lebih besar dapat
dipertanggungjawabkan berkaitan dengan
peningkatan penghematan atau
manfaatnya.

Dalam menganalisa arus kas terhadap
alternatif tersebut digunakan beberapa
metode yang akan mengasilkan dasar
sebagai perbandingan secara ekonomi.
Notasi-notasi yang digunakan dalam rumus
perhitungan bunga majemuk adalah:
i adalah tingkat bunga efektif per periode
N adalah banyaknya periode

pemajemukan
P adalah banyaknya uang saat ini, suatu

nilai keekivalenan nilai dari satu
ataulebih arus kas pada suatu titik
acuan waktu yang disebut dengan
sekarang/saat ini.

F adalah banyaknya uang dimasa
datang, suatu nilai keekivalenan dari
satu atau lebih arus kas pada suatu titik
acuan waktu yang disebut sebagai
masa depan

A adalah arus-arus kas pada akhir
periode (atau nilai-nilai keekivalenan di
akhir periode) dalam suatu deretan
seragam yang berlanjut sampai
sejumlah periode tertentu, yang mulai
pada akhir periode pertama danterus
hingga akhir periode.

G adalah jumlah gradien seragam
(uniform gradient amount).

Biaya berdasarkan klasifikasi peng
gunaan stidaknya dapat dibedakan menjadi
tiga jenis, antara lain:
a. Biaya Investasi (investment cost)

Yaitu biaya yang ditanamkan dalam
rangka menyiapkan kebutuhan usaha
untuk siap beroperasi dengan baik.
Biaya ini biasanya dikeluarkan pada
awal-awal kegiatan usaha dalam jum
lah yang relative besar dan berdampak
jangka panjang untuk kesinambungan
usaha. Contohnya antara lain: pembe
lian fasilitas produksi, mesin, pen
gadaan sarana pendukung, pelatihan
sumber daya manusia dan lain-lain.

b. Biaya operasional (operational cost)
Yaitu biasanya yang dikeluarkan dalam
rangka menjalankan aktivitas usaha
tersebut sesuai dengan tujuan. Biaya
ini biasanya dikeluarkan secara rutin
dalam waktu tertentu dan jumlah yang
relative sama. Contohnya antara lain
pembayaran gaji karyawan, pembelian
bahan bakar, oli dan grease, dan lain
lain.
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c. Biaya perawatan (maintenance cost)
Yaitu biaya yang diperuntukan dalam
rangka menjaga performance kerja
fasilitas atau peralatan agar selalu
prima dan siap untuk dioperasikan. Si·
fatnya bisa rutin atau insidentill sesaat.

Metode Nilai Sekarang

Metode nilai sekarang (present worth
method. PW) berdasarkan pada konsep
keekivalenan nilai dari seluruh arus kas
relatif terhadap beberapa dasar atau titik
awal dalam waktu yang disebut sebagai
sekarang. Pada metode ini, sebuah rencana
inveatasi dapat diterima apabila rencana
investasi tersebut mempunyai nilai sekarang
bersih (NSB) yang positif (NSB > 0).

Apabila evaluasi rencana investasi
dilakukan terhadap beberapa altematif yang
bersifat saling terpisah (mutually exclusive)
maka kriteria pemilihannya adalah NSB
yang terbesar dari rencana investasi yang
diperbandingkan. NSB merupakan selisih
antara nilai sekarang penerimaan dengan
nilai sekarang ongkos, yaitu:

NSB = NS Penerimaan - NS Ongkos
Metode Nilai Tahunan

Metode mi digunakan untuk menentukan
nilai ekivalen tahunan uniform (anuitas)
yang berasal dari aliran dana (cashflow)
yang dimiliki oleh suatu rencana investasi
atau aktiva (asset). Analisis tahunan sangat
bermanfaat untuk kegiatan evaluasi dari
rencana investasi, karena tidak perlu
mempersamakan terlebih dahulu periode
penelaahan masing-masing rencana
investasi apabila memiliki umur berguna
yang berbeda.

Pada analisis ini, apabila sebuah
rencana investasi mempunyai nilai bersih
tahunan yang positit, atau NTB > 0, maka
rencana investasi tersebut dapat diterima.
NTB ini merupakan selisih antara nilai
tahunan penerimaan dengan nilai tahunan
ongkos atau biaya.

NTB = NT Penerimaan - NT Ongkos

Produktivitas Alat Muat

Segala aktivitas pekerjaan yang
berhubungan dengan penggalian (digging,
breaking, stripping, lossening) , pemuatan
(loading), pengangkutan (hauling/
transportation), penimbunan (dumping,
filling), perataan (spreading dan levelling),
pemadatan (compacting) tanah atau
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bantuan dengan alat-alat mekanis, sangat
tergantung dari sifat atau karakteristik
material.

Faktor yang mempengaruhi secara
khusus terhadap produktivitas alat muat
(Hydraulic Excavator) antara lain:
1. Ukuran Bucket I kapasitas Bucket
2. Sifat material (kekerasan, bentukdll)
3. Swell Factor
4. Sifat fisik material yang diukur dari

perubahan volume padat I bank (Bern)
menjadi Loose (Lem)

5. Fill Factor Bucket
Persentasi I porsi bucket yang

terisiterhadap total Kapasitas Bucket
6. Cycle Time; Diantaranya Digging,

Swing lsi, Dumping, Swing Kosong.

Untuk perhitungan yang bisa digunakan
dalam menghitung produktivitas alat muat
khususnya hydraulic excavator yaitu:

Menghitung q =q1
X K

Waktu siklus (em) =waktu gali + (2 x waktu
putar) + waktu buang

60
Q = q x N x E = q x- x E

cm

Dimana:
Q = Produktivitas Per Jam (M31 jam)
q = Produksi per siklus (M3

)

q' = Kapasitas Bucket (M3
)

K = Faktor bucket yang besarnya
tergantung tipe dan keadaan tanah

N = Jumlah siklus per jam, N = 60 I em
em = Waktu siklusl Cycle Time Bucket

(detik)
E = Efesiensi Kerja
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3. METODOLOGI

Berikut ini adalah gambaran skema mo
todologi pada penelitian ini.

Gambar.2 Hydraulic Excavator

Perhitungan kapasitas produksi masing
masing alat barat

Data yang berhasil dikumpulkan untuk spe
sifikasi teknis masing-masing unit sebagai
berikut:

beberapa alternatif manufakturer yang
ditawarkan.

3. Menentukan pilihan investasi alat berat
yang mana yang lebih menguntungkan
untuk di usulkan kepada pihak
manajemen perusahaan.

f'arls 01a.
HydrauliC Excavator

T
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T
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Metodologi Penelitian

Dalam proses pengolahan data, hal pertama
yang harus diketahui adalah produktivitas
masing-masing alat berat didalam
beroperasi dengan perbandingan apple to
apple. Setelah itu baru kita hitung nilai
investasi masing-masing alat berat
excavator mana yang menguntungkan.
Tahapan pengolahan data secara detail
sebagai berikut:
I. Menghitung produktivitas masing-

masing alat berat.
2. Menganalisa terhadap alternatif pilihan

untuk investasi alat berat excavator dari

Untuk mendapatkan angka produksi
aktual, menentukan etesiensi harus sesuai
dengan kondisi operasi alat berat yang
aktual pada saat bekerja. Akan tetapi
dikarenakan produk alat berat ini termasuk
barul unit new maka perhitungan efesiensi

....•, iJRAND, KOMATSII

TYPE: 1'C100-3

Engin~ ~'o<1el t\.omatsu SAA~DI07E lsuzu AA-~8GIT

Flywh",,1Pow~r 148 r.,(1101:\\') 147 r.,(108 I:W)

"lax. Pressure .17..l00 I:Pa

Max. Flow 4W l.il~r I min .,gXl.ile1/ min

Swmg Spe<'d 12.4 rpm 1)3 rpm

Swing Hydraulic Pn:ssur~ 28.\lOO kPa .'OA05 kPa (4410 psi)

OpcTatine Weighl (Std. WC) 2U.OOl kg I\lAOOI:8

Ope-rating\\,~,ght (Long Ufe) 21,4" kg 1\I.\lIM) kg

Fuel Tank ("apadty 41Kl l .1Mll

("ooliugS)"'l=> 211,4l. 1.~ l

Engin~ Oil 2.'.1 t. 25L
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HydralllieTank 1.~5 L nsl.

1>lax. Travel Sped 5,5 kph 5.5 kph

"'ax. Drawbar Pull 178 kN (40,120 Ib) 184kN(41 •.s00Ib)

l3ucl:d Capac,ty O.9J mJ H.9m.'

"'iX. Digging [kplh 6.62m 6.67m
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10 10
Dan dari data terse but dibuat diagram arus
kas yang masuk dan keluar sebagai berikut:

Dari alternatif pilihan investasi alat be
rat excavator yang diterima dari supplierl
distributor, didapatkan data-data seperti
yang disampaikan pada tabel dibawah ini:

Diagram arus kas Excavator Komatsu PC
200 & Hitachi Zaxis 200

P inveslasi

gunakan rumus produktivitas masing
masing alat berat excavator didapatkan hasil
sebagai berikut:

Dengan menggunakan metode net pre
sent value dimana semua arus kas keluar
dan masuk dihitung berdasarkan nilai seka
tang dengan menambahkan biaya investasi,
biaya perawatan dan biaya operasional, di-

Perhitungan investasi menggunakan me
tode Nilai Sekarang Bersih (Present
Worth Method).

. eoil> Excav~~
~ K v~

0( , "0 ~ v. .

---
4

6

0.58

0.67

0.75

70-90

80 - 110

6

6Waklu
....J3''-'..ng

kerja yang didasarkan pada tabel ini diambil
dengan kondisi operasi yang terbaik.

Dari data-data yang sudah didapat dan
dikumpulkan dan setelah itu dihitung meng-

Kapasitas bucket excavator sangat ter
gantung dan jenis material yang digali, oleh
sebab itu ada faktor koreksi didalam menen
tukan kapasitas bucket sehingga volume
dari bucket yang ada benar-benar terisi oleh
material. Faktor koreksi tersebut dikalikan
dengan kapasitas bucket (heaped capacity).
Besarnya faktor koreksi dapat dilihat dari
tabel dibawah ini:

OPERATING
('0 Din

Waktu siklus atau cycle time excavator
di hitung pada saat posisl bucket menggalil
mengisi (land bucket), boom mengayun
(swing loaded), membongkar beban (dump
bucket), dan mengayun balik tanpa beban
(swing empty). Data yang didapatkan dari
manufakturer untuk waktu siklus seperti
terlihat dalam tabel dibawah ini :

Waklu
LM~,".~ ..,eut~~".,~,
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US$ 200.677

1.949,22

US$

US$

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Produktivitas Excavator
Produktifitas alat pada kenyataan di
lapangan tidak sama jika dibandingkan
dengan kondisi ideal alat dikarenakan hal
hal tertentu seperti topografi, keahlian
operator, pengoperasian dan pemeliharaan
alat. Berdasarkan teori yang ada,
pengalaman di lapangan, serta perhitungan
dapat diketahui bahwa faktor - faktor yang
secara langsung menyebabkan tidak
tercapainya target produksi excavator
adalah waktu siklus! cycle time dan produksi
per siklus (kapasitas bucket dikalikan faktor
koreksi). Sedangkan faktor yang secara
tidak langsung menyebabkan produksi tidak
tercapai adalah kondisi alam! topografi
tanah.
Analisis waktu siklus ! cycle time
excavator

Satu waktu edar excavator dihitung dari
waktu penggalian mengayun saat
bucketnya penuh - waktu pemuatan truk 
mengayun saat bucketnya kosong.

Besarnya waktu edar excavator
dipengaruhi oleh jenis material yang digali,
besarnya sudut ayunan, dan kemampuan
excavator itu sendiri. Dari rumus
menghitung produktivitas excavator,
semakin tinggi waktu edar! cycle time maka
nilai produktivitas semakin rendah begitu
pula sebaliknya semakin rendah waktu cycle
time maka produktivitas yang dihasHkan
semakin besar. Dari tabel yang ada cycle
time excavator Hitachi lebih rendah artinya
dalam bergerak atau bermanuler excavator
ini lebih cepat daripada excavator Komatsu

Analisis keterisian bucket excavator

Produksi per siklus atau laktor keterisian
bucket dihasilkan dari ukuran bucket dikali
dengan laktor koreksi. Faktor koreksi disini
perlu adanya untuk menyatakan volume dari

7.388,948

US$ 760.723,168

US$

US$

Selain pengeluaran dihitung pula nilai
sekarang pendapatan untuk masing-masing
excavator dan didapatkan hasil sebagai
berikut:

dapatkan hasll nHai sekarang pengeluaran
sebagai berikut:

US$ 736.747,138

Perhitungan investasi menggunakan me
tode Nilai Tahunan (Annual Worth Me
thod).
Metode nilai tahunan digunakan untuk men
getahui arus kas yang masuk dan keluar
diperhitungkan dalam sederetan nilai uang
tahunan yang sama besar. Dalam diagram
arus kas yang ada untuk masing-masing
alat berat excavator didapatkan nilai tahu
nan bersih pengeluaran sebagai berikut:

US$ 194.352,63

Sedangkan untuk nilai tahunan penda
patan (nilai sisal adalah sebagai berikut:
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• 192.403,410 .

US$ ·729.358,190

bucket excavater yang benar-benar terisi
eleh material.
Fakter kereksi ini disebut fakter keterisian
bucket atau fakter keterisian bucket.
Semakin besar nilai fakter keterisian bucket,
maka semakin besar produksinya. Dari per
hitungan yang dihasilkan faktor keterisian
bucket excavator Komatsu lebih besar
dibandingkan dengan excavator Hitachi.

Kesimpulannya untuk produktivitas

NSB excavator Komatsu PC200
=. 753.582,588 US$

NSB excavator Hitachi laxis 200
= • 729.358,190 US$

NSB Hitachi Zaxis 200 > NSB Komatsu
PC200, untuk situasi dimana terdapat lebih
dari satu alternative, maka alternatif dengan
nilai NSB terbesar merupakan alternative
investasi yang paling menarik untuk dipilih,
maka Hitachi Zaxis 200 lebih menqun
tungkan.
Analisa nilai tahunan bersih (annual
worth analysis)
Metode nilai tahunan bersih (annual worth
analysis) digunakan untuk mengetahui arus
kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi
setiap tahun dengan nilai uang tahunan
yang sarna besar, didapatkan hasil sebagai
berikut:

NTB Hitachi laxis 200 > NSB Komatsu
PC200, untuk situasi dimana terdapat lebih
dari satu alternative, maka alternatif dengan
nilai NTB terbesar merupakan alternative
investasi yang paling menarik untuk dipilih,
maka Hitachi Zaxis 200 lebih menqun
tungkan.
PemHihan investasi alat berat hydraulic
excavator
Dengan kondisl saat ini dimana harga min
yak dunia sangat tinggi berbanding lurus
dengan harga batu bara sebagai pengganti
energy alternatif yang lain yang digunakan
sebagai pembangkit Iistrik dan banyak
digunakan di Negara China dan India.

Selain itu diperkirakan pada tahun 2012
harga batu bara akan naik sampai 10% per
~ ~ ~m~

http://www.tempo.co/read/news/2012/01/21/
090378742/Harga-Batu-Bara-Akan-Naik·1 0
Persen), rnaka dengan investasi ini perusa
haan optimis bisa cepat berproduksi dan
mengembalikan modal usaha serta
menghasilkan laba.

masing-masing alat berat excavator
berdasarkan perhitungan dengan efesiensi
kerja yang sama, tetapi dengan waktu
siklusJ cycle time yang lebih rendah
excavator Hitachi Zaxis 200 lebih
produktif dibandingkan Komatsu PC 200.
Analisa pengambilan keputusan investasi
excavator

Dari beberapa metode analisa eko
nomi teknik untuk rnenqhitunq investasi
mana yang terbaik untuk memilih alat berat
excavator bagi PT IR, yang dipilih yaitu den
gan menggunakan metode analisa nilai
sekarang bersih (present worth analysis)
dan metode analisa nilai tahunan bersih
(annual werth analysis).
Analisa nilai sekarang bersih (present
worth analysis)
Dengan menggunakan metoda nilai
sekarang bersih (NSB = NPV), dimana sa
mua arus kas masuk dan arus keluar diper
hitungkan terhadap titik waktu sekarang,
rnaka dida atkan hasil sebagai berikut:

Dari tabel hasil perhitungan nilai sekarang
bersih (NSB = NPV) masing-masing alat
excavater diketahui:
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Beberapa saran yang dapat
dipertimbangkan perusahaan, antara lain:
1. Dari produklivitas dan nilai investasi

yang sudah dihilung, usulan agar
dipertimbangkan oleh perusahaan yatu
membeli alat berat excavator Hitachi
Zaxis 200.

2. Agar perusahaan didalam
membandingkan allernatif tidak hanya
didasarkan kepada harga yang murah,
tetapi dari sisi lain perlu dicermali
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misalnya quality, delivery, biaya after
sales (biaya operasional, perawatan
dan biaya lainnya).

3. Dalam pengoperasian dilapangan ada
faktor yang mempengaruhi elesiensi
kerja yaitu keahlian operator, oleh
karena itu disarankan perusahaan
merekrut operator yang ahli dan
memberikan training yang tepat agar
produktivitas alat beratterpenuhi sesuai
harapan.

Pemilihan alternatif ini dilakukan oleh
penulis agar jenis alat berat dari brand ter
tentu yang dipilih dari 2 alternatif yang ada,
nantinya benar-benar bisa memberikan ke
untungan bagi perusahaan. Dari 10015 eko
nomi teknik yang digunakan, maka didapat
kan perbandingan sebagai berikut :

Dar; kesimpulan tabel analisa meng
gunakan metode perhitungan ekonomi tek
nik didapatkan pilihan alternatif Investasi
jatuh kepada mesin alat berat Hitachi Zaxis
200 sehingga hasil inilah yang akan diaju
kan ke manajemen agar dipertimbangkan
untuk dibeli.
6. SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh penulis ditarik beberapa simpulan
sebagai berikut:
1. Produktivitas alat berat excavator

dipengaruhi oleh kapasitas bucket,
taktor koreksi, waktu siklus (cycle time)
dan efesiensi kerja.

2. Dari perhitungan produktivilas antara
excavator Komatsu PC200 dengan
Hitachi Zaxis 200, diperoleh bahwa
produktivilas Hitachi Zaxis 200 lebih
produktil. Walaupun dari spesifikasi
teknis Komatsu PC200 memiliki ukuran
bucket lebih besar akan tetapi dari
waktu siklus/ cycle lime, Hitachi Zaxis
200 lelJih cepat sehingga dalam
perhitungan pembaginya Hitachi Zaxis
200 lebih produklif.

3. Dalam membandingkan alternative
alternalif, harus dibuat konsekuensi
konsekuensi yang sesuai satu sama
lainnya selama masih dapat
dilaksanakan. Yailu, konsekuensi ilu
harus dinyatakan dalam angka dan
satuan-satuan yang sama harus
digunakan pada angka-angka ini. Di
dalam keputusan' ekonomi, satuan
satuan uang merupakan satu-satunya
yang memenuhi spesifikasi.

4. Walaupun terlihat harga mesin alat
berat Hitachi Zaxis 200 lebih mahal
dibandingkan dengan Komatsu PC200,
dari perhilungan metode Nilai Sekarang
Bersih dan Nilai Tahunan Bersih,
investasi yang lebih menguntungkan
yailu dengan pembelian Hitachin Zaxis
200.

5. Biaya-biaya yang mempengaruhi
didalam perhitungan investasi ini antara
lain biaya investasi, biaya operasional,
biaya perawatan dan nilai jual kembali.
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