
EKONOMI TEKNIK

Tujuan dan Fungsi EkonomiTeknik

Ekonomi Teknik Sebagai Dasar 
Pemilihan
SEBRIAN MIRDEKLIS BESELLY PUTRA

TEKNIK PENGAIRAN



Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pekerjaan teknik atau
proyek pembangunan dihadapkan pada
banyak pilihan

Alternatif Rencana

Alternatif Desain

Alternatif Metode dan Prosedur
Pelaksanaan



Latar Belakang

Setiap alternative memiliki konsekuensi
Waktu, Biaya, dan Manfaat

Menunjukkan profil investasi yang khas



Latar Belakang

Pertanyannya ????

Bagaimana memilih profil investasi yang 
paling menguntungkan dari beberapa
alternatif tersebut???

Muncul proses pemilihan



Latar Belakang

Mengapa kegiatan dilakukan

Apakah perlu ada kegiatan baru

Apakah kegiatan yang ada diperluas, tetap
dilaksanakan atau dibatalkan

Apakah standar dan prosedur operasi diikuti
atau ditinggalkan

Mengapa kegiatan dilakukan sekarang, 
dengan konsekuensi kapasitas melampaui
kebutuhan atau sekedar mencukupi
kebutuhan yang ada

Mengapa cara tertentu dipilih



Latar Belakang

Ilmu Ekonomi Teknik menjawab
pertanyaan itu dengan :

Membandingkan beberapa kajian
alternative dimana perbedannya dapat
diterangkan dalam ilmu ekonomi, 
sehingga dapat dipilih alternative yang 
paling ekonomis



Pengembanga
n Sumber 
Daya

Output dari PSDA yaitu: 

menambah areal irigasi, menambah 
pasokan tenaga listrik, memberikan 
sarana transportasi yang lebih baik, 
menjamin penyediaan air baku air minum, 
menambah pendapatan masyarakat, dll.

Pada akhirnya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat



Pengembanga
n Sumber 
Daya

Kesejahteraan???  Relatif...

Menurut Kuiper, 1971

 Tercukupi sandang, pangan, papan

 Terjamin rasa aman baik pribadi atau kelompok

 Terbuka kesempatan menikmati kemewahan 
dan kemudahan

 Terpelihara kesehatan pribadi atau kelompok

 Pendidikan untuk semua

 Hubungan keluarga yang harmonis

 Kondisi kerja yang menyenangkan

 Terjaganya lingkungan yang bersih dan menarik

 Berkembangnya kebudayaan setempat

 Terjaganya tingkat moral



Analisis yang 
dibutuhkan

Dalam perencanaan masterplan PSDA 
diperlukan:

Analisis Teknis  Kelayakan proyek pengairan dari 
segi teknis Engineering

Analisis Lingkungan  Dampak PSDA terhadap 
lingkungan

Analisis Sosial Budaya  Dampak PSDA 
terhadap kondisi sosial budaya setempat

Analisis Ekonomi  membantu memilih alternatif 
yang secara ekonomis terbaik diantara berbagai 
alternatif rencana pengembangan sumber daya air



Evaluasi 
Proyek

Evaluasi Proyek adalah suatu kegiatan 
untuk:

a. Mengetahui tingkat keuntungan suatu 
investasi

b. Menghindari pelaksanaan proyek yang 
tidak/ kurang menguntungkan

c. Memilih alternatif proyek yang paling 
menguntungkan

d. Menentukan prioritas investasi








