
IDENTIFIKASI BIAYA DAN 
MANFAAT



A. BIAYA
• BIAYA merupakan pengeluaran 

atau pengorbanan yang dapat 
menimbulkan pengurangan 
terhadap manfaat yg kita 
terima



Biaya terdiri dari :
1. Biaya Investasi 
2. Biaya operasional (produksi  
dan pemeliharaan) :Biaya tetap 
dan Variable
3.  Biaya lainnya (biaya tak 
terduga,dll)



• Biaya Investasi
– Merupakan biaya modal tetap yang digunakan 

untuk membiayai pengadaan barang modal.
– Harus diperhitungkan umur ekonomis/teknis 

dari setiap komponen investasi.
– Biaya investasi umumnya dikeluarkan di awal 

bisnis (tahun dasar) dan cukup besar.

Komponen Struktur/Jenis Biaya

Tanah Pembelian tanah dan land clearing

Gedung & prasarana Pembangunan gedung, kantor

Mesin & Peralatan Pembelian mesin & peralatan utama

Peralatan kantor Komputer, alat elektronik, meubel



Biaya Produksi/Operasional
1. Biaya Tetap
adalah biaya yang jumlahnya tidak terpengaruh 
oleh perkembangan jumlah produksi atau 
penjualan dalam setiap tahun (satu satuan 
waktu)



2. Biaya Variabel
Biaya variable adalah biaya yang besar 

kecilnya selaras dengan perkembangan 
produksi atau penjualan setiap tahun 
(satuan waktu)



-Biaya Lainnya adalah biaya yang dikeluarkan 
dalam suatu bisnis yang tidak masuk dalam biaya 
diatas, misal biaya tidak terduga, biaya pungutan 
liar dalam distribusi produk dan lainnya.

-Dalam studi kelayakan bisnis :Biaya 
yang dimasukkan dalam casflow adalah 
semua biaya2 yang dapat dikuantifikasikan 
secara langsung



Jenis biaya lainnya tetapi tidak masuk dalam 
cashflow adalah :

Penyusutan
merupakan pengalokasian biaya investasi 
suatu proyek pada setiap tahun sepanjang 
umur ekonomis pbisnis & utk menjamin agar 
angka biaya operasi yg dimasukkan dlm 
neraca rugi laba



Sunk Cost
merupakan biaya yang telah dikeluarkan 
pada masa yang lalu sebelum kegiatan 
bisnis dilaksanakan.  Jadi sunk cost 
merupakan semua biaya2 yg telah 
dikeluarkan sebelum diambil keputusan utk 
melaksanakan suatu kegiatan bisnis.

(misal mendapatkan warisan tanah, pabrik, 
bangunan restoran)
Dlm analisis,  sunk cost tdk dimasukan dlm 
cashflow (akan menambah kelayakan) 



MANFAAT merupakan sesuatu yang 
menimbulkan kontribusi terhadap 
tujuan suatu bisnis

Manfaat bisa berupa MANFAAT 
LANGSUNG (direct benefit) yaitu 
manfaat yang secara nyata dan 
langsung dapat dirasakan sebagai 
akibat bisnis



Yg termasuk direct benefit , misalnya :
- peningkatan produksi
- kenaikan nilai produksi
- penurunan biaya

MANFAAT TDK LANGSUNG (Indirect 
benefit) yaitu manfaat yang secara 
tidak langsung ditimbulkan krn adanya 
suatu bisnis



Indirect Benefit bisa berupa :
- efek multiplier dari adanya bisnis (penyerapan 
TK, meningkatnya pasar input/output,terbukanya 
aksesibilitas: jalan, listrik dll)
- skala ekonomis yg lebih besar

Manfaat bisnis bisa dikatgorikan TANGIBLE 
BENEFIT dan INTANGIBLE BENEFIT.

TANGIBLE BENEFIT yaitu manfaat yang  dapat 
dihitung secara langsung, karena output dan 
harga output dapat dengan mudah terukur 
karena terlihat nyata secara fisik.



INTANGIBLE BENEFIT
yaitu manfaat yang dapat dirasakan 
tapi tidak terlihat nyata secara fisik
Manfaat  ini sulit dihitung secara 
langsung.
misalnya :
- keindahan bisnis pertamanan
- manfaat  kesehatan, manfaat 
pendidikan
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