
1. Prihatin Kahana adalah Pengajar Fisika SMA dan Konsultan Energi Terbarukan. Beliau lulusan S‐1 MIPA Fisika UGM Tahun 1989 
dan Magister Sistem Teknik Konsentrasi Mikrohidro Program Studi Teknik  Mesin  UGM Tahun 2009.

1. PENDAHULUAN

Potensi sumber daya air di Kabupaten 

Bantul cukup besar dan merupakan sumber 

energi yang dapat diperbaharui. Dengan 

semakin menipisnya cadangan energi fosil 

serta perlindungan terhadap lingkungan 

upaya untuk mengekplorasi sumber‐sumber 

energi terbarukan mutlak dilakukan.

Selain usaha penghematan energi 

dalam kehidupan sehari hari perlu adanya 

usaha pemanfaatan potensi energi secara 

optimal yang ada di sekitar kita, salah satunya 

pemanfaatan energi air (hydropower) yang 

melimpas melalui bendung.

Sungai “Bedog” memiliki potensi 

energi yang cukup besar, berdasarkan 

perhitungan teoritis dapat menghasilkan 

daya output sebesar 25 kW pada salah satu 

titik lokasi yang ada di Desa Wijirejo 

Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul 

tepatnya di bendung Pijenan, namun  sampai 

saat ini belum termanfaatkan. 

Lokasi bendung Pijenan memung‐

kinkan dibangun suatu pembangkit listrik 

bersekala mikro untuk media pembelajaran 

(laboratorium pendidikan) dan kegiatan 

ekonomi produktif demi kepentingan  

masyarakat.

Oleh :
Prihatin Kahana

1)

he water flows on the river is continuous as long as the years, especially in 

T the “BEDOG” river.  The energy of water can be converted to electrical 
energy. Planning of micro hydro power system requires many stages of 

technical and financial studies. The power output depends on flow of water and the 
height of the drop of the available of water. The amount of energi that can be generated 
depends on quantity of water flow throughout the year. The overall objective of this 
study is designing of micro hydro power plant. The research  conducted by indentifying  
of the site, evaluation of water resources available for the plant,  cost evaluation of the 
plant and evaluation of economics of the scheme, after researching financial 
alternatives. Initial cost can be minimized by uses Induction Motors as Generator and 
propeller turbine.  The result show that the electrical power generated on the site is 25 
kW.  Based on technical and economic consideration on this site is feasible.
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1.1.    Tujuan dan Manfaat Penelitian

 Tujuan  yang ingin dicapai dari  kegiat‐

an penelitian ini adalah :

1. Mengetahui potensi sumberdaya air 

pada Sungai Bedog khususnya pada 

Bendung  Pijenan.

2. Pemilihan jenis turbin yang sesuai 

sebagai prime mover sistem pembang‐

kit energi terbarukan.

3. Mengembangkan potensi sumberdaya 

air untuk pembangkit  listrik   tenaga 

mikrohidro khususnya untuk masyara‐

kat yang tinggal di sekitar lokasi  

pembangkit.

Manfaat pokok yang akan diperoleh dari 

penelitian ini antara lain dibedakan menjadi 

dua bagian yaitu :

1. Ilmiah

a. M e m u n c u l ka n  d e s a i n  t u r b i n 

propeller yang mudah dibuat dan 

dikembangkan untuk kepentingan 

masyarakat.

b. Memilih jenis increaser speed yang 

tepat, Generator dan Sistem kontrol 

yang diperlukan.

c. Memperkaya referensi ilmiah di 

bidang energi terbarukan khususnya 

mikrohidro.

d. Menganalisis kelayakan teknis – 

ekonomis pada bendung Ewon dan  

bendung Pijenan.

2.   Sosial Kemasyarakatan

 a. Menyediakan sumber energi terba‐

rukan yang ramah lingkungan bagi 

masyarakat dengan biaya yang relatif 

murah.

 b. Masyarakat dapat membuat pem‐

bangkit skala mikro sesuai dengan 

potensi di daerah masing‐masing.

 c. Memberikan peluang untuk berinves‐

tasi bagi kalangan usahawan kecil dan 

menengah dalam pengelolaan, penga‐

daan, pemanfaatan sistem pembang‐

kit listrik tenaga mikrohidro.

 d. Memberikan wacana bagi politisi, 

birokrasi untuk menentukan kebijakan 

lokal dalam hal pengelolaan sumber‐

daya air dan pemanfaatan sumber 

energi terbarukan.

2.    METODE PENELITIAN

2.1.  Alir Penelitian

Penelitian ini dilakukan di hilir sungai Bedog, 

yang berada di Desa Wijirejo Kecamatan 

Pandak Kabupaten Bantul Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta, secara khusus pada 

bendung Pijenan, yang memiliki  debit dan 

head tertentu. Inventarisasi potensi sumber 

daya air dilakukan pada awal penelitian yang 

diperoleh dari Dinas Sumber Daya Air. Analisa 

data sekunder digunakan sebagai acuan 

dalam pengumpulan data primer, data 

primer tersebut meliputi kecepatan aliran, 

beda tinggi (head) dan debit pada lokasi yang 

memiliki potensi yang andal untuk diteliti. 

Penentuan debit air yang melimpas melewati 

bendung dapat dilakukan dengan cara 

pengukuran kecepatan air di atas  atau di sisi 

hilir dari bendung dikalikan luas penampang 

basah aliran. Hasil pengukuran debit dan 

head untuk menentukan potensi sumber‐

daya air yang tersedia, selanjutnya dijadikan 

dasar pemil ihan jenis turbin, luasan 
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penampang melintang saluran pembawa dan 

dimensi sistem transmisi daya mekanik. 

Kelayakan  teknis ditinjau berdasarkan 

electrical power generate  dan sistem 

informasi geografi di lokasi pembangkit. 

Pengkajian kelayakan ekonomis berdasarkan 

cost dan benefit, secara detil berdasarkan 

criteria NPV, BCR, IRR dan PP

 2.2.  Alat dan Obyek Penelitian

Alat dan bahan yang diperlukan dalam 

penelitian ini relatif mudah didapatkan dan 

relatif murah harganya, alat yang diperlukan 

antara lain : Stop watch,  Rool meter, current 

meter, dan Camera digital. Obyek penelitian 

ditunjukkan oleh gambar 2.1. yang memper‐

lihatkan tinggi bendung dan limpasan air di 

atas bendung. Current meter ditunjukkan 

seperti gambar 2.2. 

Potensi  hydro power  pada bendung 

ditunjukkan dengan adanya head dan debit 

yang tersedia. Debit dapat ditentukan 

dengan cara menghitung kecepatan aliran di 

atas bendung dikal ikan dengan luas 

penampang basah aliran, atau dengan cara 

mengukur di bagian hilir bendung dengan 

”midsection method”

2.3.   Peta Lokasi Penelitian

Lokasi studi di Sungai Bedog bagian hilir, 

tepatnya di bendung Pijenan di Desa Wijirejo 

Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Peta 

lokasi dapat dilihat pada Peta Rupa Bumi 

Kabupaten Bantul, di tunjukkan pada gambar 

2.3.

3. ANALISA DATA DAN PERHITUNGAN

3.1. Potensi Sumberdaya Air

Hydro Power pada suatu saluran terbuka 

dapat ditentukan dengan mengukur kece‐

patan rerata, debit aliran dan beda tinggi 

antara  upstream level  dengan downstream 

water level, daya listrik terbangkitkan secara 

matematis dapat dituliskan sebagai 

   . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .(3.1)

dimana 

Q  : Debit air  / discharge  dengan satuan 
3(m /s)

H : Beda tinggi muka air / tinggi jatuh air  

(m )

Persamaan ini digunakan dengan asumsi 

efisiensi total  elektro – mekanik = 0,81 (da 

Vinci,2001).
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     Gambar 2.1. Bendung Pijenan.  

Gambar 2.2. Curren Meter Digital

 8P QH



Berdasarkan hasil pengukuran dan perhi‐

tungan, potensi sumberdaya air di Bendung 

Pijenan dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Data hasil pengukuran dan perhitungan 

tersebut sangat penting untuk diketahui, 

sebagai dasar pertimbangan mendesain 

pekerjaan sipil maupun pekerjaan electrical‐

mechanical.

3.2. Perencanaan Bangunan Sipil

Pekerjaan sipil terdiri dari pekerjaan 

pembangunan bendung dan intake, saluran 

pembawa, kolam penampung air (forebay), 

rumah pembangkit (power house), pondasi 

pipa hisap dan saluran pembuang (tail race).  

Prinsip dasar struktur konstruksi bangunan 

sipil untuk membantu perancangan dan 

perkiraan kebutuhan biaya, sehingga dapat 

dipilih desain yang sesuai, berkualitas dan 

terjangkau.

3.2.1. Dam

Kondisi hidrologi aliran dasar sungai sangat 

penting untuk diketahui sebagai acuan dalam 

pemilihan tipe Dam. Berdasarkan struktur 

tanah di lokasi pengamatan dipilih tipe Dam 

Beton Graffiti atau Dam Beton Mengapung. 
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Bendung Pijenan, Desa Wijirejo 
Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

Gambar 2.3. Lokasi studi kelayakan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro 
(Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia).

      Gambar 3.1. Potensi Bendung Pijenan

Tabel 3.1. Potensi Bendung Pijenan

1

2

3

4

Head 

Debit 

Efisiensi 

Power 

5

0,625

0.81

25

meter

m3/s

%

k Watt

Heff

Qd

ηtotal

Pout

SIMBUL NILAI SATUANITEMNO



Kontruksi bangunan Dam Beton Graffiti 

secara keseluruhan menggunakan beton 

fondasi dengan lapisan batu. Konstruksi Dam 

B eto n  M e n ga p u n g  b a g i a n  i n f i l t ra s i  

diperpanjang dari fondasinya dengan diputus 

kerikil. Kedua tipe Dam tersebut dibuat pada 

kondisi sungai yang tidak dipengaruhi oleh 

kemiringan, keluaran air atau tingkat beban 

sedimen yang tinggi.

3.2.2. Intake

Desain intake pada PLTMH perlu kehati‐

hatian karena saluran air yang digunakan 

cenderung merupakan saluran terbuka, 

intake didesain untuk menghindari volume 

aliran air yang dapat merusak ketika terjadi 

banj i r.  Bangunan pengambi lan yang 

berfungsi untuk mengarahkan air dari sungai 

alami ke dalam kolam penampung air 

(forebay). Berdasarkan hasil analisa data dan 

perhitungan, debit yang direncanakan untuk  

pembangkitan  di Bendung Pijenan 0,625 
3

m /det. Perhitungan hidrolik bangunan 

pengambilan, dapat digunakan persamaan :

   . . . . . . . . . . . . . . . . (3.2)

Perencanaan tinggi pintu sama dengan sisi 

atas bendung dengan tinggi 0,8 meter, lebar 

0,6 meter. Tinggi bukaan pintu untuk debit 

625 l/s adalah 53 cm. Kedua perhitungan 

tersebut nilai koefisien debit (Cd) ditentukan 

sebelumnya yang besarnya 0,62

Perhitungan tinggi muka air pada saluran 

pembawa dapat digunakan persamaan:

    . . . . . . . . . . .  . (3.3)

Debit yang direncanakan 625 l/s, lebar dasar 

saluran pembawa ditetapkan sebesar 0,8 

meter. Tinggi muka air pada saluran 

pembawa untuk debit 625 l/s adalah 69 cm, 

Dalam hal ini koefisien Manning diambil 

0.025 karena saluran pembawa terbuat dari 

pasangan batu yang disemen.

3.2.3. Desain Bak Penenang (Forebay)

Bak Penenang ( forebay )  merupakan 

pembesaran potongan melintang saluran 

pembawa sampai panjang tertentu untuk 

mengurangi kecepatan aliran dan memberi 

kesempatan air mengalir tenang/tidak 

turbulensi. Manfaat Forebay antara lain 

adalah :

 Menyediakan kedalaman yang cukup  agar 

tidak terjadi kavitasi, hal ini  untuk 

menentukan kedalaman minimum 

forebay.

 Saringan (trashrack) untuk mencegah 

sampah, hal ini mensyaratkan lebar 

minimum forebay.

Ukuran forebay  juga ditentukan dari 

keperluan pengaturan turbin. Forebay harus 

memiliki volume penampungan minimum 

untuk menampung perubahan yang cepat 

dari debit turbin tanpa menurunkan tinggi 

muka air forebay secara berlebihan. Volume 

penampungan forebay berkisar antara 10 s/d 

30 kali debit desain turbin,  d e n g a n 

mengambil 20 kali debit desain turbin 

diperoleh nilai sebesar : 
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V =  20 x Q turbin
3V  =  20 x 0,625 m /s x 1 s

3
V =  12,5 m  

Untuk merencanakan dimensi forebay 
3dengan kapasitas 12,5 m , maka ditentukan

L =  Panjang forebay 4,00 m

B =  Lebar forebay 2,50 m

H =  Kedalaman forebay 1,25 m.

3.2.4. Desain Pipa Isap dan Power House

Material pipa pengisap direncanakan 

menggunakan  mild steel (St 37) atau baja 

konstruksi Fe 360 dengan kekuatan cukup, 

berdiameter minimal sama dengan diameter 

turbin, panjang 4,0 meter dengan ketebalan 5 

mm. Rumah Pembangkit PLTMH (power 

house )  yang  merupakan  t i t i k  pusat 

pembangkitan direncanakan dengan ukuran 

3,00 x 4,00 m.  Pada rumah pembangkit ini 

ditempatkan :

 Turbin beserta pondasinya.

 Generator beserta fasiltasnya.

 Alat Kontrol beserta fasilitasnya.

 Ballast load besarta fasilitasnya.

Gambar desain rumah pembangkit beserta 

fasilitasnya disajikan dalam album gambar 

terlampir.

3.2.5. Desain Saluran Pembuang (Tail 

Race)

Saluran pembuang (tail race) adalah salah 

satu bagian dari komponen PLTMH yang 

berfungsi untuk mengalirkan air yang berasal 

dari turbin ke saluran. Pada dasarnya, desain 

saluran pembuang tidak berbeda dengan 

desain saluran pembawa, namun yang 

membedakan adalah tidak adanya trashrack 

pada saluran pembuang. 

3.3. Desain Mechanical‐Electrical.

Komponen mekanikal hanya terdiri dari dua 

bagian yaitu turbin dan transmisi. Kedua 

sistem ini menghubungkan antara sumber 

energi air dengan generator yang meng‐

hasilkan listrik. Turbin air berperan untuk 

mengubah energi air (energi potensial, 

tekanan dan energi kinetik) menjadi energi 

mekanik dalam bentuk putaran poros. 

Putaran poros turbin ini akan diubah oleh 

generator menjadi tenaga listrik.

3.3.1. Pemilihan Jenis Turbin

Berdasarkan prinsip kerjanya, turbin air 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu : Impulse 

Turbine dan  Reaction Turbine.  Impulse 

Turbine bekerja akibat pukulan air pada 

runner, sedangkan Reaction Turbine bekerja 

akibat tekanan air pada runner.  
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Gambar 3.2.a. dan 3.2.b. di atas memperli‐

hatkan runner dari turbin reaksi. Karakteristik 

dan daerah kerja dari berbagai jenis turbin 

berbeda, berdasarkan  besaran head dan 

debit. Hasil pengukuran dan perhitungan 
3

diperoleh H < 6 m,  debit Q = 0,625 m /dt, 

dengan demikian turbin yang tepat untuk 

digunakan adalah turbin jenis Propeller Open 

Flume .  Tabel 3.2. menunjukkan hasil 

pengukuran dan perhitungan debit dan head 

yang diperlukan untuk menentukan daya 

listrik dan dimensi turbin open flume.

Pemilihan jenis turbin akan mudah dilakukan 

dengan memperhatikan gambar 3.3. yang 

menunjukkan pemilihan berdasarkan head 

dan debit yang tersedia atau yang direnca‐

nakan.

3.3.2. Transmisi Daya Mekanik

Sistem transmisi daya dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu sistem transmisi langsung 

(direct drives) dan tidak langsung (indirect 

drives). Transmisi daya berperan untuk 

menyalurkan daya dari poros turbin ke poros 

generator.  
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Gb. 3.2. a. Turbin Propeller                           Gb.3.2.b. Turbin Kaplan

Gb. 3.2. Turbin reaksi

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran dan Perhitungan Dimensi Turbin dan Saluran Pembawa
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Sistem transmisi daya langsung ini (direct 

drives), daya dari poros turbin (rotor) 

langsung ditransmisikan ke poros generator 

yang disatukan dengan sebuah kopling. 

Dengan demikian konstruksi sistem transmisi 

ini menjadi lebih kompak, mudah untuk 

melakukan perawatan, efisiensi tinggi dan 

tidak memerlukan elemen mesin lain seperti 

belt dan pulley kecuali sebuah kopling. 

Alternatif lain adalah menggunakan gearbox 

untuk mengoreksi rasio kecepatan (putaran) 

antara generator dan poros turbin. Pada 

sistem transmisi daya dengan sabuk, putaran 

turbin dan generator yang dihubungkan 

dapat berbeda atau dengan kata lain ada 

rasio putaran. Dengan demikian range 

generator yang akan digunakan lebih luas dan 

bervariasi.

3.3.3. Desain Elektrikal

Desain electrical  meliputi  pemil ihan 

Generator dan Sistem Proteksi dan distribusi 

tenaga listrik. Fungsi generator pada skema 

pembangkit tenaga air atau mikrohidro 

adalah untuk mengubah tenaga putar poros 

turbin menjadi tenaga listrik. Pada pem‐

bangkit listrik tenaga air dikenal ada dua jenis 

Generator yang sering digunakan yaitu Gene‐

rator Sinkron dan Generator Induksi. Pada 

Generator Sinkron eksitasi dilakukan dengan 

tenaga DC, sehingga dapat dioperasikan 

secara independen. Sedangkan pada 

Generator Induksi tenaga untuk eksitasi 

diperoleh dari sumber listrik lain, sehingga 

tidak disarankan untuk operasi independen. 

PLTMH yang tidak terhubung ke jaringan 

lokal, tetapi beroperasi secara terisolasi, 

sistem kontrol akan memastikan bahwa baik 

tegangan dan frekuensi generator tetap 

berada dalam rentang yang diijinkan terlepas 

dari beban yang sedang diterapkan. Alat yang 

digunakan untuk menjaga frekuensi relatif 

kontan dalam rentang yang diijinkan pada 

pembangkit listrik mikrohidro yang menggu‐

nakan motor induksi sebagai generator 

(MISG) adalah pengendali generator induksi 
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Gambar 3.3. Pemilihan Jenis Turbin Berdasarkan Head dan Debit



(IGC). Untuk pembangkit listrik tenaga mikro 

hidro yang direncanakan, governor jenis 

dummy load (ballast) akan dipilih untuk 

pengontrol IGC (pengendali generator 

Induksi) karena mudah perawatan, jenis 

elektronik dan biaya rendah. Dalam kasus 

beban dummy jenis pendinginan udara, 

sistem ventilasi yang baik akan dipertimbang‐

kan untuk desain pembangkit tenaga listrik.

Panel untuk semua fungsi pengontrol (IGC), 

instrumentasi, perlindungan dan distribusi 

tegangan rendah, akan disediakan dengan 

ukuran sekitar 40x60 cm. Panel kontrol pada 

pasokan listrik tiga fase akan memiliki 

tampilan berikut sebagai berikut:

 Pengontrol IGC

 MCB

 Kontaktor

 Voltmeter dengan saklar pemilih untuk 

membaca tegangan antara fase dan 

saluran, 

 Ammeter  pada set iap fase  untuk 

mengukur arus

 Meter frekuensi

 Meter kilowatt, untuk daya riil

Sistem kontrol pada PLTMH bertujuan untuk 

mengatur keseimbangan antara listrik yang 

dibangkitkan terhadap fluktuasi beban yang 

dibutuhkan. Pada sistem pembangkit 

mikrohidro terdapat dua jenis sistem kontrol 

yang sering digunakan yaitu: Sistem Kontrol 

Aliran (flow control) dan Sistem Kontrol 

Beban.  

Sistem kontrol aliran lebih dikenal sebagai 

Governor. Fluktuasi beban akan direspon 

dengan perubahan debit dengan jalan 

membuka dan menutup guide vane pada 

turbin. Sedangkan pada sistem kontrol beban 

fluktuasi beban akan diseimbangkan dengan 

ballast. 

Sistem Transmisi dan Distribusi meliputi 

perhitungan saluran penghantar dan 

pemilihan pengaman, seperti perhitungan 

kapasitas magnetic circuit breaker, sekring 

pengaman, pemilihan relay dan sistem 

arrester yang digunakan.

Sistem transmisi  PLTMH tidak menggunakan 

transformer. Losses sepanjang transmisi 

diasumsikan maksimum 5%. Sistem transmisi 

menggunakan tegangan 220 volt. Daya yang 

dibangkitkan generator  disalurkan ke 

Jaringan Tegangan Rendah (JTR). Dalam 

perencanaan jumlah kebutuhan daya di pusat 

beban harus dibawah kapasitas daya 

terbangkit, sehingga tegangan listrik stabil 

dan sistem menjadi lebih handal (berumur 

panjang).

3.4. Analisis Ekonomi

Analisis ekonomi suatu proyek dilakukan  

untuk memberikan identifikasi keuntungan 

secara ekonomi dan justification (pensahan) 

terhadap biaya yang diperlukan untuk proyek 

tersebut.  Metode analisis keuangan dengan 

memperhitungkan biaya investasi total dan 

keuntungan selama proyek berlangsung 

sering dikenal dengan metode analisis 

keuangan yang dinamis. Indikator kelayakan 

ekonomi suatu proyek pembangkit listrik 

tenaga mikrohidro ditentukan oleh nilai NPV, 

BCR dan  IRR. Ketelitian dalam perhitungan 

biaya investasi (modal) dan keuntungan 

sangat berpengaruh pada keputusan yang 

diambil. Biaya investasi meliputi biaya 
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pembangunan proyek yang ditunjukkan pada 

RAB, biaya operasional / pemeliharaan 

tahunan dan pemeliharaan berkala  lima 

tahunan. Perhitungan benefit ditentukan 

oleh nilai jual produksi energi listrik yang 

dihasilkan.

Net Present Value (NPV)

NPV adalah nilai selisih antara penerimaan 

(benefit) dengan pembiayaan (cost) yang 

dihitung dalam nilai sekarang (present value). 

Kriteria ini menyatakan, bahwa proyek akan 

dipilih apabila NPV > 0, dengan demikian jika 

suatu proyek mempunyai niali NPV < 0, 

dinyatakan tidak akan dipilih atau tidak layak 

untuk dibangun.

Dalam analisa ekonomi, formula NPV 

dinyatakan sebagai :

NPV =                                  . . . . . . . . . . . . (3.4)

Dimana : 

Br =   Penerimaan pada tahun ke 1 s/d 

tahun ke n

Cr = Pengeluaran pada tahun ke 1 s/d 

tahun ke n

Kr = Biaya investasi

I     =   Tingkat suku bunga 

n =  Umur efektif proyek

Benefit Cost Ratio   

Net BCR adalah nilai perbandingan antara 

benefit bersih (net benefit) dengan biaya 

pengeluaran bersih (net cost) dari beberapa 

tahun umur efektif pemanfaatan yang telah 

di‐present value‐kan.

Dalam analisa ekonomi, formula Net BCR 

dinyatakan sebagai :

                   

                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.5)

Internal Rate of Return (IRR)

IRR adalah tingkat suku bunga, dimana selisih 

nilai antara benefit dan pengeluaran yang 

telah di‐present value‐kan sama dengan nol. 

Dengan demik ian I R R  menunjukkan 

kemampuan proyek untuk menghasilkan 

tingkat keuntungan (return) yang dapat 

dicapai.

Kritria investasi (IRR) memberikan pedoman, 

bahwa proyek akan dipilih (feasible)  apabila 

IRR > Social Discount Rate. Sebaliknya, 

apabila IRR < Social Discount Rate, maka 

proyek tidak layak untuk dibiayai.

Perhitungan IRR sebagai berikut :

          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.6)
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Untuk menentukan tingkat suku bunga yang 

ideal, dengan melakukan uji coba perhitu‐

ngan menggunakan metode interpolasi 

diantara bunga yang lebih rendah yang 

menghasilkan NPV positif, dengan suku 

bunga lebih tinggi yang menghasilkan NPV 

negatif, dinyatakan dalam persamaan :

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3.7)

dimana : 

DfP = Discounting factor yang digunakan 

untuk menghasilkan NPV positif

DfN = Discounting factor yang digunakan 

untuk menghasi lkan present                    

value negative 

PVP = Present value positif

PVN = Present value negative

Tabel 3.3. – 3.7. digunakan sebagai dasar 

perhitungan analisis ekonomi di Bendung 

Pijenan. Asumsi yang digunakan adalah suku 

bunga pinjaman Bank 14%, Cost usia 

produktif proyek 20 tahun. Tabel 3.3.. 

Menunjukkan rekapitulasi rencana anggaran 

biaya pembangunan PLTMH pada Bendung 

Pijenan dengan mengesampingkan biaya 

pembangunan Bendung.

Biaya Operasional dan Pemeliharaan rutin 

diperlihatkan pada Tabel 3.4. Pekerjaan ini 

meliputi pemeliharaan bangunan sipil 

bangunan elektrikal – mekanikal dan gaji  

operator.

Pergantian suku cadang yang merupakan 

perawatan berkala diperlihatkan pada tabel 

3.5. Perbedaan biaya pemeliharaan berkala 

disebabkan oleh dimensi sistem elektrikal – 

mekanikal yang berbeda. Biaya ini meru‐

pakan akumulasi biaya dari pergantian suku 

cadang dan perbaikan setiap lima tahun yang 

belum tertuliskan pada biaya operasional dan 

pemeliharaan.

Produksi energi listrik yang dihasilkan oleh 

PLTMH Bendung Pijenan  sebesar  25 x 24 x 

30 x 12 = 216.000 kW. Berdasarkan asumsi 70 

% total produksi Bendung Pijenan terjual 

pada konsumen dengan harga Rp. 625,‐ / 

kWh, nilai total pendapatan tiap tahun dapat 

dilihat pada tabel 3.6.  kolom 3.

Hasil perhitungan secara ekonomi di PLTMH 

“Bendung Pijenan” menunjukkan bahwa 

NPV  pada tingkat suku bunga 14% =  

Rp168,967,262,‐ nilai BCR sebesar 1,37 dan  

IRR sebesar 23,7 %. 

Nilai Payback Period dapat ditentukan 

dengan cara menjumlahkan benefit hingga 

mencapai nilai lebih sebesar dari modal atau 

Cost, berdasarkan tabel diperoleh nilai PP = 5 

tahun dan DPP  = 7 tahun. Tabel 3.7. 

memperlihatkan bahwa Net Benefit bernilai 

lebih dari 289.237.000 pada tahun ke 5 dan 

NPV lebih dari 289.237.000 pada tahun ke 7. 

Nilai Interest Rate of Return (IRR) dapat 

ditentukan dengan metode coba coba, 

dengan mengganti nilai suku bunga  pada 

persamaan untuk  menentukan N P V 

sedemikian hingga bernilai nol. Nilai IRR 

dapat dilihat pada gambar 3.4. 
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Tabel 3.3. Rekapitulasi RAB  PLTMH Bendung Bedung Pijenan 25 kW

A.

I.

II.

III.

IV.

 

B.

C.

No Item Pekerjaan Jumlah Harga (Rp.)

12.521.000,00

105.446.000,00

94.776.000,00

50.200.000,00

26.294.300,00

289.237.300,00

289.237.000,00

Pembangunan PLTMH Bendung Ewon

Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan Sipil

Pekerjaan Mechanical‐electrical

Pekerjaan Jaringan distribusi

PPn

Jumlah Total Pekerjaan

Dibulatkan

Tabel 3.4. Biaya Operasional dan Pemeliharaan PLTMH

I.

II.

No Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp.)

Pekerjaan pemeliharaan

Pekerjaan Operasional

Total

2.505.000,00

21.129.000,00

23.634.000,00

Tabel 3.5. Biaya pemeliharaan berkala PLTMH

1.

No Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp.)

Pemeliharaan Berkala 5 Tahunan

Total Harga

12.000.000,00

12.000.000,00

Tabel 3.6.  Energi Listrik yang terjual  diasumsikan 75% dari  total produksi

1.

No Uraian Pekerjaan Jumlah Harga (Rp.)

12.000.000,00

12.000.000,00

Produksi Energi

Total Harga
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Tabel 3.7. Nilai Benefit, Net Benefit, PV dan NPV

NPV

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

20,000,000

-20,000,000

-40,000,000

18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
DR

IRR 23,7%

Gambar 3.4. Grafik Hubungan NPV vs DR untuk menentukan IRR



4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan studi kelayakan teknis – 

ekonomis dapat disimpulkan :

1. Pintu pengambilan (intake) setinggi 80 

cm dengan  lebar  60  cm,  untuk 

m e n ga l i r ka n  a i r  6 2 5 l /s  p i nt u   

pengambilan dibuka setinggi 52 cm.  

Muka air pada saluran pembawa 

dengan lebar 80 cm dan tingkat 

kemiringan 0,005 setinggi 69 cm.

2. Daya listrik terbangkitkan (Electrical 

Power Generate) sebesar  25 kW untuk 

debit desain 625 l/s dengan head 5 

meter.

3. Jenis turbin yang tepat untuk digunakan 

adalah proppeller open flume, pemi‐

lihan dilakukan dengan memperhatikan 

Head dan Debit, increaser speed dengan 

V‐belt drive.

4. Bendung Pijenan dengan  70 % produksi 

listrik terjual,  dinyatakan layak secara 

ekonomis,  dengan indikator NPV (14%) 

= Rp168,967,262,‐  nilai BCR =  1.37 dan 

IRR sebesar 23, 7 % yang nilainya lebih 

besar dari suku bunga Bank.

Berdasarkan kajian teknis dan ekonomis 

disarankan :

1. Menggunakan motor induksi sebagai 

generator (MISG) yang harganya jauh 

lebih murah dibandingkan dengan 

generator sinkron, sehingga diperlukan 

IGC sebagai control frekuwensinya.

2. Kapasitas pembangkit / produksi energi 

dapat  dit ingkatkan dengan cara 

memperpanjang saluran pembawa 

sehingga diperoleh beda tinggi yang 

dikehendaki, dengan demikian secara 

ekonomis lebih menguntungkan. 

3. Perlu segera ditindaklanjuti dengan 

pembuatan DED PLTMH di Bendung 

Bendung Pi jenan,  sebagai  dasar 

pembangunan sistem pembangkit listrik 

energi terbarukan demi kepentingan 

masyarakat dan lingkungan.
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