
 

MODUL 4 

PENDEKATAN KALKULASI BIAYA 

 

Penilaian melalui pendekatan kalkulasi biaya, seperti 

halnya pada pendekatan perbandingan data pasar dan pendekatan 

kapitalisasi pendapatan adalah didasarkan pada suatu 

perbandingan. Dalam pendekatan biaya, biaya untuk pendekatan 

membangun suatu property adalah dibandingkan dengan nilai 

bangunan lain yang telah terbangun. Hal ini disebabkan karena 

pasar biasanya mengkaitkan nilai dengan biaya, sedangkan 

pendekatan biaya adalah mencerminkan persepsi pasar (market 

thinking).  

Dalam menerapkan pendekatan biaya, nilai property (tanah 

dan bangunan) diperoleh dengan menganggap tanah sebagai tanah 

kosong, nilai tanah dihitung dengan perbandingan data pasar. 

Nilai bangunan diestimasi dari biaya untuk membangun bangunan 

baru atau pengganti bagi bangunan yang telah ada dan 

mengurangi biaya tersebut dengan semua penyusutan yang 

dibenarkan accuredd depreciation) dalam properti. Ketika nilai 

tanah dan keuntungan kepemilikan/keuntungan pengembang 

ditambahkan dalam angka tersebut, maka hasilnya adalah 

indikasi nilai dari kepentingan kepemilikan dalam properti. 

Data yang digunakan dalam pendekatan perbandingan pejualan 

seringkali mencerminkan reaksi pasar terhadap item-item yang 

didepresiasi/disusutkan. Jumlah total dari penyusutan (accured 

depreciation) pada properti pembanding dapat diestimasikan 

melalui alokasi harga jual tanah dan pengembangannya (properti 

secara keseluruhan) dan kemudian menguranginya dengan 

kontribusi dari pengembangannya, yaitu yang diestimasi dan 

biaya pembuatan (reproduction cost) atau biaya penggantinya 

(replacement cost). Jika alokasi harga adalah kurang dari 

biaya reproduksi atau biaya penggantiannya, maka 

mengindikasikan terdapat penyusutan (accured depreciation). 



 

Dalam menerapkan pendekatan biaya, seorang penilai perlu untuk 

mengidentifikasi dan mengukur penyebab penyusutan dan 

mengaitkannya dengan properti subjek.  

 

1. HUBUNGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PENILAIAN 

a) Subsitusi  

Prinsip subsitusi adalah dasar dari pendekatan biaya. 

Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada investor yang 

mau membayar lebih untuk sebuah properti daripada biaya 

yang diperlukan untuk tapak/ tanah dan pembangunan 

konstruksi dari kegunaan yang sama. 

b) Permintaan dan Penawaran 

Meskipun pasar selalu mengarah pada keseimbangan, 

kekuatan pasar mengubah titik-titik yang berbeda dalam 

hasil kesimbangan (harga) yang dihasilkan dan dorongan 

permintaan dan penawaran akan menyebabkan harga naik 

atau turun. Jika biaya tidak bergerak secara 

proporsional terhadap perubahan harga, konstruksi 

bangunan akan menjadi lebih atau kurang menguntungkan 

dan nilai dari bangunan tersebut (existing building) 

akan meningkatakn atau menurun secara sebanding.  

c) Keseimbangan  

Dalam prinsip keseimbanagn ini dinyatakan bahwa faktor-

faktor produksi dan berbagai komponen properti harus 

diletakkan pada proporsi nilai yang optimum yang 

tercapai atau terpenuhi pada saat terjadi keseimbangan 

pasar. 

d) Eksternalitas 

Ketika permintaan dan penawaran dalam keadaan 

keseimbangan dan dana pinjaman/kredit tersedia, biaya 

pembangunan baru (Reproduction Cost New) dikurangi 

dengan penyusutan ditambah nilai tanah dan keuntungan 

pemilik/pengembang yang sesuai cenderung sama dengan 

nilai pasar. Walau bagaimanapun, properti dapat 



 

menguntungkan atau mengalami kerugian nilai berkait 

dengan kondisi atau kejadian eksternal. Keuntungan dan 

kerugian dalam nilai akibat faktor eksternal dapat 

terjadi baik terhadap tanah maupun bangunan, seperti 

keusangan akibat faktor eksternalitas atau kondisi yang 

dapat menyebabkan bangunan yang baru dibangun dinilai 

lebih besar atau lebih rendah dari biayanya. 

e) Kegunaan Tertinggi dan Terbaik 

Konsep kegunaan tertinggi dan terbaik adalah dasar dari 

nilai real property. Dalam penerapan konsep ini, tanah 

dinilai sebagai tanah yang kosong dan tersedia untuk 

suatu penggunaan tertinggi dan terbaik. Pengembangan/ 

pembangunan yang dilakukan di atas tanah yang tidak 

sesuai dengan kegunaan tertinggi dan terbaiknya akan 

dinilai kurang/lebih rendah dari biaya reproduksi atau 

biaya penggantiannya. Bangunan baru yang mempunyai 

desain yang buruk mungkin dinilai lebih rendah dari 

biaya yang terkait dengan keusangan fungsi dari desain 

tersebut. 

 

2. Penerapan Dan Batasan-Batasan 

Pendekatan biaya adalah sebuah pendekatan dalam 

penilaian properti yang mendasarkan nilai properti pada 

biaya pembuatan baru atau biaya penggantian baru setelah 

dikurangi dengan tingkat penyusutan yang sesuai. Bila 

dilihat dari konsepnya pendekatan ini memang sesuai 

digunakan untuk menghitung bangunan-bangunan yang tidak 

ada data pembandingnya (special properties) dan kurang 

sesuai untuk digunakan mengestimasi nilai bagi bangunan-

bangunan komersial yang mempunyai potensial pendapatan 

yang tinggi. Untuk itu beberapa hal dan beberapa batasan-

batasan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: 

 Karena biaya terkait erat dengan nilai pasar pada 

properti yang baru pendekatan biaya adalah penting 



 

dalam mengestimasi nilai pasar dari bangunan baru 

atau relatif baru. 

 Pendekatan biaya juga digunakan untuk mengestimasi 

nilai pasar dari bangunan yang sedang direncanakan, 

properti yang mempunyai kegunaan khusus, dan 

properti lain yang tidak diperjualbelikan dipasar. 

 Dalam sejumlah pasar, nilai bangunan dapat dikaitkan 

dengan biaya-biaya untuk membangun atau mengganti 

bangunan. Pendekatan biaya sangat penting ketika 

kurangnya aktivitas pasar yang membatasi penggunaan 

pendekatan perbandingan penjualan. 

 Ketika karakteristik fisik dari properti pembanding 

berbeda pertimbangannya, nilai relatif dari 

karakteristik ini terkadang dapat diidentifikasi 

dengan lebih baik dengan pendekatan biaya. 

 Karena pendekatan biaya memerlukan pemisahan 

penilaian terhadap tanah dan bangunan, maka adalah 

sangat berguna untuk menilai bagi tujuan asuransi 

ketika ada item yang harus dipisahkan antara item 

yang diasuransikan dan yang tidak. 

 Pendekatan biaya khususnya digunakan ketika bangunan 

tambahan dan renovasi dipertimbangkan. Pendekatan 

biaya ini dapat digunakan untuk menentukan apakah 

biaya pengembangan akan ditampung melalui kenaikan 

pendapatan atau harga jual yang diantisipasi.  

 

3. Komponen-Komponen Penilaian 

a. Nilai Tanah 

 Nilai tanah adalah sangat dipengaruhi oleh potensi 

penggunaan tertinggi dan terbaik. Nilai tanah dapat 

diestimasikan dengan perbandingan penjualan, alokasi, 

ekstraksi, analisis pembagian pembangunan, teknik nilai 



 

sisa atau ground rent capitalization sebagaimana 

diuraikan pada bab sebelumnya.  

b. Biaya Reproduksi atau Biaya Penggantian  

 Biaya reproduksi adalah estimasi biaya untuk 

membangun, pada harga yang berlaku pada saat ini, dari 

replica bangunan yang dinilai dengan menggunakan 

material-material yang sama, standar konstruksi yang sama 

pula serta dengan mempertimbangkan semua 

kekurangan/kelebihannya dan tingkat keusangan dan 

properti subjek.  

 Biaya pengganti adalah estimasi biaya untuk 

membangun, pada harga yang berlaku pada saat ini, sebuah 

bangunan pengganti dengan kegunaan, ukuran dan desain 

yang sama dengan bangunan subjek dan menggunakan material 

sekarang. Kegunaan dari biaya pengganti adalah untuk 

mengeliminir keperluan untuk mengestimasi berbagai bentuk 

keusangan fungsi, tetapi keusangan fisik dan 

eksternalitas tetap ada. Keputusan untuk menggunakan 

biaya pengganti atau biaya reproduksi sering berkait erat 

dengan tujuan penilaian. 

- Tipe-Tipe Biaya 

 Untuk memperoleh estimasi biaya bangunan secara 

lengkap, penilai harus mempertimbangkan biaya langsung 

(hard cost) dan biaya tidak langsung (soft cost). Biaya-

biaya konstruksi langsung meliputi biaya material, tenaga 

kerja dan keuntungan pengembang/kontraktor yang 

diperlukan untuk membangun bangunan baru pada tanggal 

penilaian. Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya lain 

yang tidak termasuk dalam biaya konstruksi langsung 

seperti professional fee (gaji arsitek, gaji ahli hukum, 

gaji quantity surveior, gaji penilai dan sebagainya), 

biaya pendanaan, pajak selama masa pembangunan, biaya 

komisi pengangkutan, komisi penjualan dan biaya-biaya 



 

lain yang terserap selama periode proses penyewaan atau 

penjualan  

- Penyusutan (Accrued Depreciation) 

 Penyusutan adalah perbedaan antara biaya pembuatan 

baru atau biaya penggantian dari suatu 

bangunan/pengembangan oada suatu tanggal penilaian dengan 

nilai pasar dari bangunan/pengembangan tersebut pada 

tanggal yang sama. Penyusustan ini disebabkan oleh karena 

kemunduran dan keusangan pada properti. Kemunduran ini 

dibuktikan melalui kerusakan-kerusakan struktur yang 

disebabkan oleh pemakaian. Keusangan fungsi disebabkan 

oleh karakteristik internal propseerti itu sendiri, 

seperti jeleknya penataan tuang, ketidakcukupan 

tersedianya peralatan mekanikal, ketidakcukupan atau 

kelebihan/pemborosan dalam hal ukuran atau karakteristik-

karakteristik dari bangunan tersebut. Keusangan eksternal 

adalah disebabkan oleh kondisi di luar properti seperti 

perubahan kegunaan properti pada suatu kawasan, situasi 

ekonomi nasional dan sebagainya. Berbagai jenis 

penyusutan tersebut saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya, dan analisis penyusutan dari semua penyebab 

tersebut adalah saling komunikatif.  

 

  


