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Manajemen Biaya

• Proyek IT mempunyai track record yang buruk dalam hal 
penggunaan biaya untuk mencapai sasaran proyek

• Hasil studi yang dilakukan oleh CHAOS menjelaskan bahwa sejak 
tahun 1995, rata-rata penggunaan biaya mencapai 189% diatas 
perkiraan biaya asli  189%. Namun mengalami peningkatan 
hingga 45% pada studi yang dilakukan pada tahun 2001

• Pada tahun 1995, proyek IT yang tertunda (dibatalkan mencapai 
$81 milyar

Alasan Pentinganya Manajemen Biaya Proyek

• Biaya adalah suatu sumber daya yang dikeluarkan untuk 
mencapai suatu sasaran yang bersifat khusus

• Biaya-biaya biasanya diukur dengan satuan uang seperti rupiah, 
dolar atau mata uang lainnya.

• Manajemen Biaya proyek adalah suatu proses atau kegiatan 
yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek akan dapat 
diselesaikan dalam suatu anggaran yang telah disetujui

Biaya dan Manajemen Biaya Proyek

• Perencanaan sumber daya : menentukan sumber daya apa saja
yang digunakan dan berapa jumlahnya.

• Estimasi Biaya : menyusun suatu perkiraan biaya-biaya dan
sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu
proyek

• Penganggaran Biaya : membuat suatu alokasi perkiraan biaya
secara menyeluruh ke dalam rincian pekerjaan untuk
menetapkan suatu baseline sebagai ukurang kinerja.

• Pengendalian Biaya : melakukan pengendalian terhadap
perubahan-perubahan pada anggaran proyek

Proses dalam Manajemen Biaya Proyek



• Laba : Pendapatan dikurangi biaya
• Siklus Hidup Biaya : Taksiran biaya proyek secara menyeluruh 

selama umur proyek
• Analisis Arus Kas : ditunjukkan dengan estimasi aliran-aliran 

biaya dan manfaatnya untuk suatu proyek
• Biaya dan Manfaat dapat terukur (tangible) dan tidak terukur 

(intangible), langsung (direct) maupun tidak langsung (indirect)
• Biaya yang dikeluarkan tidak harus selalu menjadi criteria dalam 

memilih / seleksi proyek

Prinsip Dasar Manajemen Biaya Proyek

• Bagaimana tingkat kesulitan pekerjaan dalam proyek tersebut ?
• Apakah terdapat statemen khusus tentang lingkup (scope) 

proyek yang akan mempengaruhi penggunaan sumber daya ?
• Apakah organisasi tersebut pernah melakukan kegiatan atau 

proyek yang serupa, sehingga dapat dipakai untuk acuan 
penggunaan sumber daya ?

• Apakah organisasi mempunyai orang-orang, peralatan, dan 
material yang tersedia dan mampu untuk melakukan pekerjaan 
di dalam proyek?

Pertimbangan Perencanaan Sumber Daya

• Salah satu keluaran dari manajemen biaya proyek yang paling 
penting adalah suatu perkiraan (estimasi) biaya

• Ada beberapa jenis perkiraan biaya dan alat bantu (tool) serta 
teknik yang dapat digunakan untuk membantu menyusun 
estimasi biaya

• Adalah penting juga untuk disusun suatu rencana manajemen 
biaya yang menguraikan bagaimana variasi pengaturan biaya 
atas suatu proyek

Estimasi Biaya

• Pendekatan atas-bawah : menggunakan harga riil proyek sejenis yang 
sebelumnya pernah dikerjakan untuk perkiraan biaya yang baru

• Pendekatan bawah-atas : menaksirkan materi pekerjaan secara rinci
dan menjumlahkan secara keseluruhan untuk menentukan biaya total 
proyek

• Pendekatan parametrik : membuat perkiraan biaya proyek dengan
menggunakan model matemarika berdasarkan variabel atau
karakteristik proyek

Contoh Tools : COCOMO (Constructive Cost Model) yang dikembangkan
oleh Barry Boehm : software penyusun estimasi biaya

Tool dan Teknik Estimasi Biaya



• Menyususn estimasi untuk suatu proyek yang sangat besar adalah tugas yang 
sangat kompleks dimana estimasi harus dilakukan pada berbagai langkah atau
akrivitas pekerjaan dalam proyek

• Banyak orang yang melakukan estimasi hanya mempunyai sedikit pengalaman
sebelumnya. Untuk menghindari hal tersebut, mungkin perlu dilakukan pelatihan
dan pembimbingan penyusunan anggaran

• Banyak orang cenderung meremehkan kegiatan estimasi ini sehingga pada
akhirnya banyak perkiraan yang bias / menyimpang. Penyimpangan ini dapat
dihindari dengan melakukan review  / tinjauan / presentasi anggaran biaya atau
dengan pendapat untuk menyakinkan bahwa anggarran biaya tidak menyimpang

• Pihak manajemen biasanya menginginkan informasi jumlah biaya proyek dan
bukan estimasi riil atas suatu proyek. Manajer proyek harus melakukan negosiasi
dengan pihak sponsor proyek untuk menentukan biaya proyek yang realistis

Jenis-jenis Masalah Yang Berkaitan 
dengan Estimasi Biaya

• Monitoring penggunaan biaya
• Memastikan bahwa perubahan biaya proyek sudah tercakup 

dalam anggaran biaya yang direvisi dalam pedoman anggaran 
biayya

• Memberikan informasi kepada stakeholder proyek terhadap 
perubahan-perubahan yang mempengaruhi biaya proyek

Pengendalian Biaya

• Disebut juga EVA (Earned Value Analysis). Adalah teknik 
pengukuran kinerja proyek dengan mengintegrasikan antara 
data-data scope, waktu dan biaya proyek. EVM meliputi 
penghitungan 3 nilai untuk tiap aktivitas proyek atau ringkasan 
aktivitas pada WBS proyek, yaitu PV (Planned Value), AC (Actual 
Cost), dan EV (Earned Value)

• PV = biaya yang dianggarkan pada pekerjaan yang terjadwal
• AC = biaya aktual yang dikeluarkan untuk tiap pekerjaan yang 

terjadwal
• EV = biaya yang dikeluarkan berdasarkan kinerja pencapaian 

pekerjaan

Earned Value Management (EVM)

• Besaran-besaran lain yang dihitung dalam EVM  :
• CV (Cost Variance) adalah selisih antara estimasi biaya pencapaian

aktivitas (EV) dengan biaya aktual (AC).

• SV (Schedule Variance) adalah selisih antara estimasi biaya pencapaian
aktivitas (EV) dengan estimasi penyelesaian aktivitas (PV)

• CPI (Cost Performance Index) adalah rasio antara EV dengan PV, 
menunjukkan tingkat penyerapan biaya berdasarkan estimasi biaya
yang sudah dianggarkan

Catatan : 

• Biaya varian (CV dan SV) yang bernilai negatif mengindikasikan ada
masalah dalam proyek, dimana biaya yang dikeluarkan melebihi biaya
yang telah direncanakan.

• CPI dan SPI dibawah 100% mengindikasikan adanya masalah

Earned Value Management (EVM)
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