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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Waduk adalah kolam besar tempat penyimpanan air untuk penyediaan berbagi 

kebutuhan. Fungsi waduk diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu : waduk eka guna 

(single purpose) dan multi guna (multy purpose). Waduk eka guna adalah waduk 

yang dioperasikan untuk memenuhi satu kebutuhan saja, misalnya untuk kebutuhan 

air irigasi saja, untuk penyediaan air baku saja atau PLTA. Pengoperasian waduk eka 

guna lebih mudah dibandingkan dengan waduk multiguna, dikarenakan tidak adanya 

konflik kepentingan dalamnya. Waduk multi guna adalah waduk yang berfungsi 

untuk memenuhi kebutuhan, misalnya untuk kebutuhan air irigasi dari sisi 

perencanaan waduk, kombinasi dari fungsi waduk untuk melayani berbagai 

kebutuhan air dimaksudkan untuk mendapat optimalkan fungsi waduk dan 

meningkatkan kelayakan pembangunan suatu waduk. 

Waduk Pidekso  terletak  Dusun Pidekso dan Tukulrejo, Kecamatan Giriwoyo 

dan Dusun Sendangsari Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. 

Waduk Pidekso merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan daerah 

Kabupaten Wonogiri yang terkait dengan pengembangan sumber daya air, guna 

memenuhi berbagai keperluan masyarakat.  

Sebelum dilakukan pelaksanaan pembangunan, dilakukan studi kelayakan dari 

proyek infrastruktur.  Studi kelayakan pembangunan infrastruktur antara lain studi 

kelayakan teknik, sosial dan ekonomi. Waduk Pidekso terletak di Kabupaten 

Wonogiri, yang berfungsi sebagai suplai irigasi, suplai air baku, konservasi air. 

Proyek pembangunan Penelitian ini akan membahas evaluasi Waduk Pidekso dari sisi 

ekonomi. Evaluasi ekonomi ini mencakup analisis BCR (Benefit Cost Ratio) maupun  

IRR (Internal Rate of Return), BEP (Break event Point) dengan bunga bank 

pemerintah, maupun bunga bank real di lapangan.  
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B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah  untuk 

penelitian ini adalah “ Tingkat kelayakan analisa ekonomi Waduk Pidekso dengan 

menggunakan metode BCR,IRR dan BEP?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kelayakan ekonomi Waduk Pidekso dengan menggunakan BCR, IRR 

dan BEP dengan bunga bank pemerintah.. 

 

D.  MANFAAT PENELITIAN 

  Manfaat penelitian analisis ekonomi pembangunan Waduk Pidekso tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tahapan rinci dari analisis ekonomi suatu proyek infrastuktur. 

2. Memberikan wawasan serta pengertahuan kepada peneliti maupun peneliti 

berikutnya. 

 

E. BATASAN MASALAH  

Berbagai kendala yang dirasakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah 

lamanya waktu penyelesaian penelitian (yang direncakan 6 bulan). Supaya penelitian 

ini dapat selesai sesuai waktu yang direncanakan sesuai tujuan penelitian maka di beri 

batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Waduk Pidekso, Desa Pidekso dan Dusun Sendangsari. 

2. Metode penganalisa biaya pembuatan waduk ialah menggunakan metode 

IRR,BCR dan BEP. 

3. Data fluktuasi bunga didapatkan dari bank pemerintah 

4. Analisis ekonomi ditinjau selama umur waduk yang direncanakan 
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5. Hasil panen daerah irigasi didasarkan pada hasil panen setiap tahun yang sudah 

tercatat pada Departemen Pertanian di Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten 

Wonogiri. 

 


