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ABSTRAK 

Perkembangan ilmu dan teknologi pada zaman sekarang sangatlah pesat dan menghantarkan manusia pada 

pemahaman yang lebih tinggi pada berbagai bidang ilmu, salah satunya adalah ekonomi teknik. Ekonomi teknik 

dapat didefinisikan sebagai sebuah perbandingan antara alternatif-alternatif dimana perbedaan antara alternatif 

tersebut dinyatakan dalam bentuk uang. Ilmu ekonomi teknik diprakarsai pertama kali oleh Arthur M Wellington, 

untuk menghargainya terdapat sebuah penghargaan yang diberikan untuk pengakuan atas kontribusi yang telah 

diberikan dalam bidang ekonomi teknik yang disebut sebagai Wellington Award. Paper ini bertujuan untuk 

mengetahui trend keilmuaan ekonomi teknik di dunia dan subject area yang digunakan pada pemenang Wellington 

Award selama lima belas tahun terakhir. Penelitian ini dilakukan dengan data penelitian berupa artikel ilmiah atau 

jurnal diperoleh dari Scopus.Daftar pemenang Wellington Award diperoleh dari website Institute of Industrial 

Engineering. Berdasarkan data yang diperoleh maka didapatkan bahwa subject area ekonomi teknik yang paling 

sering diteliti yaitu pada bidang engineering. Dimana afiliasi yang paling banyak menghasilkan artikel ilmiah 

mengenai ekonomi teknik adalah North China Electric Power, namun dari sepuluh afiliasi tertinggi tersebut hanya 

satu yang merupakan afiliasi pemenang Wellington Award yaitu Purdue University dan berdasarkan keywords 

terpopuler pada lima tahun terakhir dapat diramalkan tren keilmuan ekonomi teknik mengarah pada bidang energi 

dan pendidikan. 

Kata Kunci: Ekonomi Teknik, Trend Keilmuan,  Wellington Award 

PENDAHULUAN 

Engineers berperan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan , dari manufacturing, 

marketing dan keputusan finansial. Mereka harus membuat keputusan dalam hal material, plant facilities, dan 

penggunaan yang efektif dari modal atau aset berupa bangunan dan mesin. Salah satu tugas utama engineer adalah 

memanfaatkan aset tetap perusahaan yang akan meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Pengambilan keputusan 

itu disebut sebagai engineering economics. (Park , 1999) 

Ekonomi teknik berperan dalam bidang keteknikan sebaga perkembangan ilmu dan teknologi. Studi ekonomi 

teknik dilaksanakan untuk menemukan dan menngevaluasi pilihan yang tersedia. Studi ekonomi teknik menjelaskan 

adanya sejumlah alternatif yang lebih ekonomis dibanding alternatif yang ada. Ekonomi teknik dapat didefinisikan 

sebagai sebuah perbandingan antara alternatif-alternatif dimana perbedaan antara alternatif tersebut dinyatakan 

dalam bentuk uang. Pemecahan masalah yang dilakukan oleh studi ini yaitu bagaimana menilai apakah tindakan 

yang diusulkan merupakan tindakan yang ekonomis untuk jangka panjang  jika dibandingkan dengan alternatif – 

alternatif yang ada (Giantman, 2006). 

Perkembangan ilmu ekonomi teknik dari dulu hingga sekarang terus berkembang. Ilmu ekonomi teknik 

diprakarsai pertama kali oleh Arthur M Wellington. Ia adalah seorang insinyur sipil dari Amerika yang dikenal 

karena karyanya yaitu 1887 buku mengenai Teori Ekonomi Lokasi Perkereta Apian (The Economic Theory of the 

Location of Railways).Wellington dihormati sebagai bapak dari mata kuliah ekonomi teknik, yang menganalisis 

akibat dari keputusan ahli ekonomi teknik. Seiring berjalannya waktu, ilmu ekonomi teknik terus berkembang, 

hingga terdapat sebuah penghargaan yang diberikan untuk pengakuan atas kontribusi yang telah diberikan dalam 

bidang ekonomi teknik yang disebut sebagai Wellington Award. Penghargaan tersebut diberikan untuk mengingat 

konferensi dan expo tahunan IIE (Institute of Industrial Engineers).  

Ilmu ekonomi teknik tidak terhenti dalam bidang keteknikan, namun dapat dikembangkan dalamberbagai 

bidang termasuk didalamnya bidang sosial, ekonomi, dan bidang lainnya (Pujawan , 1995) Hal tersebut dibuktikan 

dengan adanya berbagai penelitian ekonomi teknik dalam berbagai bidang. Untuk mengetahui sejauh mana 
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perkembangan ilmu ekonomi teknik, maka paper ini bertujuan untuk mengetahui trend keilmuaan ekonomi teknik di 

dunia dan subject area yang digunakan pada pemenang Wellington Awardselama lima belas tahun terakhir. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencarian daftar pemenang Wellington Award 

beserta affiliasi , tahun , riset area, dan negaranya serta mencari artikel ilmiah dalam bidang ekonomi teknik 

menggunakan Scopus , setelah ditetapkan time horizon yang akan diamati kemudian dilakukan filtering dan analisis. 

a) Pencarian Daftar Pemenang Wellington Award 

Daftar pemenang Wellington Award diperoleh dari website Institute of Industrial Engineering dimana terdapat 

nama , tahun , dan affiliasi. Riset area dan negara didapatkan dengan membuka website data civitas akademik 

masing-masing affiliasi. 

b) Pencarian Artikel Ilmiah Ekonomi Teknik 

Pada penelitian ini keseluruhan artikel ilmiah atau jurnal yang digunakan sebagai data penelitian diperoleh dari 

Scopus.Scopus adalah database terbesar di dunia saat ini yang berisi bibliografi abstrak dan kutipan untuk artikel 

jurnal ilmiah dari berbagai penerbit di seluruh dunia dan mencakup jurnal-jurnal non bahasa Inggris. Pencarian 

dilakukan menggunakan keyword “Engineering Economy”pada Abstract , Keywords , dan Article Title. 

c) Penetapan Time Horizon 

Time horizon yang ditetapkan adalah 15 tahun mulai dari tahun 2000 – 2014 . Pengamatan dilakukan mulai 

awal abad ke-21 karena perkembangan ilmu pengetahuan telah menyebar rata keseluruh dunia dengan adanya 

globalisasi dan kemajuan teknologi. 

d) Analisis 

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu, analisisterhadap pemenang Wellington Award terhadap 

Author terpopuler yang ada pada database Scopus , analisispada jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan suatu negara 

terhadap negara pemenang Wellington Award , selanjutnya analisis affiliasi pemenang terhadap affiliasi terpopuler 

pada Scopus, dan yang terakhir adalah analisis subject area pemenang Wellington Award terhadap subject area 

terpopuler pada Scopusdan forecastingtren bidang keilmuan ekonomi teknik kedepanya. 

 

Gambar 1. Tahap Analisis Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a) Pemenang Wellington Award dan Peran Sebagai Author Artikel Ilmiah Terindeks Scopus 

Analisis dilakukan terhadap pemenang Wellington Award dikaitkan dengan author terpopuler pada Scopus. Dari 

15 daftar pemenang Wellington Award yang ditunjukan pada Tabel 1. Dua diantaranya termasuk author terpopuler 

pada Scopus yang ditunjukan Tabel 2. Yaitu Joseph Hartman,Author terbanyak ketiga dan pemenang tahun 2012 

dengan jumlah paper sebanyak 17 paper dan Ted Eschenbach, Author terbanyak pertama dan pemenang tahun 2007 



dengan jumlah paper sebanyak 23 sehingga dapat dikatakan peran kongkrit mereka sebagai pemenang Wellington 

Award terlihat pada jumlah penelitian dan publikasi artikel ilmiah dibidang ekonomi teknik. 

Tabel 1. Daftar Pemenang Wellington Award 

 
 

Tabel 2. Lima Author Terpopuler Pada Scopus 

 
 

b) Perkembangan Tren Keilmuan Ekonomi Teknik dan Negara Pemenang Wellington Award 

Pada database Scopus (Gambar 1.) ditunjukan bahwanegaradengan total artikel ilmiah mengenai Ekonomi 

Teknik terbanyak selama tahun 2000 – 2014 adalah China, akan tetapi seluruh pemenang Wellington Award berasal 

dari Amerika Serikat (Tabel 1.) hal ini disebabkan dari awal periode time horizon yang ditetapkan Amerika Serikat 

memiliki jumlah artikel ilmiah pada bidang ekonomi teknik tetinggi dan China baru mengalami kenaikan yang 

signifikan pada tahun 2009 sehingga mempengaruhi kenaikan total artikel ilmiah mengenai ekonomi teknik yang 

ada di dunia. Banyaknya jumlah artikel ilmiah di China berbanding lurus dengan jumlah author artikel ilmiah 

tersebut sehingga dapat dikatakan peran satu author pada bidang ekonomi teknik belum cukup berpengaruh untuk 

mendapatkan Wellington Award, hal ini didukung juga dari lima author teratas artikel ekonomi teknik di Scopus 

hanya satu yang berasal dari China yaitu Qingnian Wang pada urutan kelima dengan jumlah paper sebanyak 13 

buah. 



 
Gambar 2. Perkembangan Tren Keilmuan Ekonomi Teknik 

 

c) Affiliasi Pemenang Wellington Award dan Affiliasi Terpopuler Pada Scopus 

Pada data yang ditunjukan tabel 1. Affiliasi pemenang wellington award hanya 1 yang termasuk 10 affiliasi 

teratas pada database Scopus dalam penerbitan artikel ilmiah terkait dengan bidang keilmuan ekonomi teknik yaitu 

Purdue Univesity pada urutan ketujuh , affiliasi dari Marlin Thomas pemenang Wellington Award pada tahun 2006. 

Dari sepuluh affiliasi tertinggi atau terbanyak pada Scopus 8 diantaranya berasal dari China sehingga sesuai dengan 

grafik yang ditunjukan Gambar 3. Dimana Negara China menghasilkan artikel ilmiah yang lebih banyak 

dibandingkan dengan negara-negara lain. 

 

Gambar3. Grafik Sepuluh Besar Afiliasi Tren Keilmuan Ekonomi Teknik 

Dalam time horizon 15 tahun terakhir tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah paper yang dihasilkan 

affiliasi peringkat 4, 5, dan 6. Affiliasi yang tertinggi adalah North China Electrical Power University dengan total 

paper 107 dokumen dengan lebih 70% diterbitkan mulai tahun 2009 dan pada tahun – tahun awal time horizon 



jumlah paper yang ada mendekati nol, sedangkan pada Purdue University penerbitan artikel ilmiah tersebar merata 

selama time horizon 15 tahun dari 72 dokumen yang ada sehingga dapat dikatakan riset keilmuan ekonomi teknik 

telah berkembang lama secara konsisten pada Purdue University. Kontribusi jangka panjang dalam keilmuan 

ekonomi teknik tersebut yang membuat salah satu professor Purdue University mendapatkan Wellington Award 

 
Gambar 4. Perbandingan perkembangan artikel ilmiah antara NCEPU dan Purdue University 

 

d) Subject area Pemenang Wellington Award dan Subject area Terpopuler pada Scopus 

Berdasarkan hasil data yang ditunjukkan pada Gambar 5. bahwa sebagian besar subject penelitian pada ekonomi 

teknik di dunia meliputi engineering, computer science, business, management, and accounting, anvironmental 

science, social sciences, dan energy. Subject area pada penelitian ekonomi teknik yang terbanyak  adalah 

engineering. Hal tersebut ditunjukkan bahwa sebesar 37%  dari seluruh subject area ekonomi teknik di dunia adalah 

engineering. 

 

 

Gambar 5. Subject area Ekonomi Teknik Di Dunia 

Pemenang wellington award memiliki research area yang bervariasi selain engineering economy murni  seperti 

yang ditunjukan pada tabel 1. karena engineering economy dapat diterapkan dalam berbagai dalam bentuk evaluasi 



proyek maupun investasi yang digambarkan dalam bentuk cash flow. Environmental Science juga merupakan salah 

satu yang subject area yang cukup banyak diteliti karena sesuai yang ditunjukan oleh tabel 3. Dimana tren keilmuan 

ekonomi teknik juga mengarah pada bidang lingkungan. 

e) Forecasting Tren Keilmuan Ekonomi 

Teknik 

Pada data yang ditunjukan oleh Tabel 3. terlihat tren keilmuan ekonomi teknik di dunia selama lima tahun 

terakhir berkembang pada bidang inovasi dan bahan bakar minyak dimana ekonomi teknik digunakan sebagai 

modelling dan juga cara mengevaluasi proyek-proyek investasi yang akan diterapkan dalam melakukan inovasi. 

Pada negara China tren keilmuan ekonomi teknik pada awal lima tahun terakhir berkembang pada sektor industri 

dan meluas hingga pada sektor sipil termasuk di dalamnya material bangunan dan teknik lingkungan , sedang pada 

Amerika Serikat tren riset ekonomi teknik mengarah pada pendidikan ekonomi teknik bagi mahasiswa disamping 

juga riset yang mengarah pada bahan bakar minyak. 

Tabel 3. Lima Keywords terpopuler dalam Scopus berdasarkan Dunia , USA , dan China 

 
 Dari analisis di atas dapat diramalkan tren keilmuan ekonomi teknik di dunia pada tahun-tahun berikutnya 

mengarah pada penggunaan ekonomi teknik dalam bidang pendidikan serta evaluasi proyek dari desain inovasi 

bahan bakar minyak dalam suatu pengembangan yang sustainable, dan pada negara China tren bidang keilmuan 

ekonomi teknik mengarah pada penggunaan ekonomi teknik dalam bidang energy dan lingkungan dan pada 

Amerika Serikat kecenderungan perkembangan ekonomi teknik terdapat pada bidang pendidikan yang secara 

konsisten terus berkembang selama lima tahun terakhir. 

 

SIMPULAN 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian paper ini yaitu subject area ekonomi teknik yang paling sering 

diteliti yaitu pada bidang engineering. Dimana afiliasi yang paling banyak menghasilkan artikel ilmiah mengenai 

ekonomi teknik adalah North China Electric Power, namun dari sepuluh afiliasi tertinggi tersebut hanya satu yang 

merupakan afiliasi pemenang Wellington Award yaitu Purdue University (terdapat pada urutan ketujuh berdasarkan 

artikel ilmiah pada Scopus). Kemudian, didapatkan ramalan tren keilmuan ekonomi teknik pada beberapa tahun 

kedepan yaitu mengarah pada penggunaan ekonomi teknik dalam bidang pendidikan serta evaluasi proyek dari 

desain inovasi bahan bakar minyak dalam suatu pengembangan yang sustainable, pada negara China tren bidang 

keilmuan ekonomi teknik mengarah pada penggunaan ekonomi teknik dalam bidang energy dan lingkungan, dan 

pada Amerika Serikat kecenderungan perkembangan ekonomi teknik terdapat pada bidang pendidikan yang secara 

konsisten terus berkembang selama lima tahun terakhir. 
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