
BAB III

LANDASAN TEORI

3. 1 Analisis Ekonomi

Dalam teori ekonomi teknik dikenal pernyataan sebagai berikut :

"Setiap penerimaan (positifcash flow) tentu diimbangi dengan pengcluaran

{negative cash flow), meskipun belum tentu dalam bentuk, sifat dan besar

yangsama. (Waldiyono, tahun 1986).

Jika teori ekonomi teknik di atas diterapkan pada permasaiahan

bendung Mrican, maka dana yang dikeluarkan pemerintah untuk

pembangunan bendung hendaknya dapat diperhitungkan pengembaliannya

guna pembangunan bendung baru dalam jangka usia 20 tahun kcdepan.

Dengan demikian pada masa yang akan datang pemerintah tidak perlu

mensubsidi biaya pembangunan kembali bendung yang sudah habis umur

teknisnya. Paling tidak biaya renovasi dan pemeliharaan bendung dapat

diperoleh dari masyarakat pengguna bendung, dengan menarik retribusi

yang telah ditetapkan.

Untuk mengliitung besarnya retribusi yang ditarik dari masyarakat,

dipakai analisis ekonomi dengan dua indikator, yaitu BCR ( Benefit Cost

Ratio ) dan BEP (Break EvenPoint)
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3.2 Benefit Cost Ratio ( BCR )

3.2.1 Rumusan umum BCR ialah

B

BCR

C

.(3.1)

B = keuntungan ( Benefit)

C = biaya ( Cost)

Nilai B dan C diukur dalam tahun yang sama, yakni dalam tahun sekarang

{Present Worth atau Present Value )

Untuk menentukan nilai ekonomis suatu proyek harus memenuhi ketentuan

- ketentuan sebaszai berikut :

a. B - C> 0 , atau B > 1

C

b. B-C = 0,atau_B_= 1.
C

Rancangan model harga tetap
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Rancangan model harga berlaku
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sedangkan rumusan komponen biaya
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Ketika BCR = 1
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OM + I

.(3.4

.(3.5)

Pada saat BCR = 1 , akan dicapai nilai BEP ( Break Event Point )atau titik

impas.

keterangan :

I = investasi

O M = operasional dan maintenance

a. operasional: meliputi biaya atau upah penjaga pintu air.

b. maintenance : biaya pembelian cat, pelumasan pintu ulir, dll
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3.2.2 Komponen yang mempengaruhi BCR

Menurut Waldiyono ( 1986 ) dikatakan bahwa 2komponen yang

mempengaruhi BCR adalah :

1. Keuntungan ( Benefit - B )

Keuntungan yang dapat diwujudkan dalam bentuk hasil pertanian,

meliputi:

a. waktu yang dapat dihemat oleh petani dan peningkatan hasil

pertanian.

b. Pengurangan kehilangan dan kerusakan lahan pertanian.

2. Biaya ( Cost. - C )

Biaya yang diwujudkan dalam bentuk uang, yakni:

a. biaya perencanaan

b. biaya pembangunan

c. biaya operasional

d. biaya pemeliharaan

3. Waktu bagi biaya dan keuntungan

Biaya {Cost = C) maupun keuntungan {Benefit = B) harus ditempatkan

pada tahun tertentu yang disebut dengan waktu sekarang {Present

Value).)



Variabel yang digunakan dalam analisis BCR :

1. Biaya investasi pembangunan bendung (I)

2. Biaya operasional dan maintenance bendung

3. Retribusi ( R ) dari pengguna air bendung

4. Taliun ( n ) yang diperlukan sampai BCR = 1
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