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Estimasi Biaya 

• Sistem ERP membutuhkan biaya yang tidak sedikit , 
mulai dari akuisisi hingga pemeliharaan sistem yang 
berjalan. 

• Maka perusahaan harus mempunyai penilaian 
dengan mengevaluasi manfaat sistem secara 
periodik. 

• Evaluasi ini bertujuan untuk melihat peluang 
pengembangan , memperkirakan biaya kepemilikan 
(total cost ownership) dan menilai sejauh mana 
sistem selaras dengan kebutuhan bisnis. 



TCO(Total Cost Ownership) 

• Besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 
untuk menjalankan sistem ERP.  

• Biaya dihitung mulai dari inisitiatif awal adanya 
kebutuhan sistem hingga pemeliharaan sistem yang 
sudah berjalan. 

• TCO terdiri dari berbagai komponen biaya : Direct 
Cost, Indirect Cost, One Time Cost & Ongoing 
annual Cost(biaya rutin tiap tahun). 



Direct Cost & Indirect Cost 

• Direct Cost(Biaya Langsung) meliputi : biaya software, lisensi, 
kontrak, dukungan teknis dan konsultasi. 

• Indirect Cost(Biaya tidak langsung) terdiri dari : Biaya untuk 
membayar honor/gaji karyawan yang akan mendukung 
sistem. 

• Karyawan yang mendukung sistem terdiri dari : 
– Karyawan yang berada dalam Departemen Teknologi Informasi 

ataupun yang diluar Departemen tersebut termasuk mereka yang 
membuat kebijakan dan keputusan atas proses untuk implementasi 
dan operasional ERP. 

– Untuk biaya tenaga kerja dihitung berdasarkan jumlah jam yang 
dihabiskan untuk mendukung sistem ERP.  



Contoh Estimasi Total Cost Of Ownership 

Komponen Biaya % 

Direct Cost 

Software dan Lisensi 29 

Hardware 4 

Pelunasan Pembayaran 9 

Indirect Cost 

Pelatihan Staff IT 6 

Pelatihan Pengguna Sistem 52 

Total 100 



One Time Cost dan OnGoing Annual cost  

• Pada perhitungan biaya ini diklasifikasikan 
berdasarkan frekuensi pengeluaran biaya, dimana hal 
ini dapat mengacu pada perbandingan pembelian 
software sistem ERP. 

• Misal biaya konsultasi dinyatakan dengan rasio 0,5 
hingga 1 dibandingkan dengan biaya pembelian 
software. Artinya biaya untuk pembelian software 
(dalam satuan mata uang tertentu) adalah 100.000 
maka komponen biaya untuk konsultasi juga berkisar 
antara 50.000 hingga 100.000 (relatif terhadap biaya 
pembelian software). 



One Time Cost(Biaya yang dikeluarkan hanya 
satu kali) 

• Pembelian Software, harga paket software ERP bervariasi, untuk software 
internasional berkisar $30.000 untuk paket ukuran kecil dan jutaan dollar utk paket 
ukuran besar. 
– Selain harga paket , biaya software dapat meliputi software utk sistem, pengembangan 

dan kostumisasi software atau integrasi dengan aplikasi lain. 

• Pembelian/Upgrade, biasanya vendor merekomendasikan jenis dan konfigurasi 
yang harus digunakan untuk menjalankan sistem ERP. 

• Konsultasi dengan pihak eksternal, bantuan dari pihak luar meliputi konsultasi dan 
pelatihan implementasi paket ERP. 
– Biasanya apabila membeli paket kecil untuk pelatihan  4 -6 bulan, kalau paket besar 

antara 9 – 24 bulan. 

• BIaya tenaga kerja internal ,  
– Banyak pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan ketika mulai 

implementasi ERP, yg meliputi : Pelatihan, membuat prosedur internal penggunaan 
sistem, membuat kostumisasi laporan dan aplikasi, menyiapkan data, konsultasi dengan 
konsultan eksternal dan pertemuan rutin tim proyek.  



Ongoing Annual Cost(Biaya Rutin Tahunan) 

• Pemeliharaan software, biaya ini berkisar antara 0,25 dari biaya rutin. 
– Perjanjian dukungan teknis dengan vendor software. 
– Upgrade Software. 
– Kostumisasi akibat adanya upgrade software versi terbaru. 

• Pemeliharaan Hardware, Biaya ini biasanya berupa perubahan atau 
penambahan filtur atau atas permintaan vendor agar filtur tersebut dapat 
berjalan. 

• Konsultasi dengan pihak eksternal , meliputi usaha perbaikan proses 
bisnis, fungsional software baru atau yang kurang berfungsi dan pelatihan 
karyawan baru. BIaya ini biasanya berkisar antara 0,1 hingga 0,2 dari total 
biaya rutin tahunan. 

• Tenaga Kerja Internal, meliputi pelatihan yang berkesinambungan 
terhadap adanya rotasi pekerjaan atau keluar masuk karyawan, biasanya 
biaya berkisar antara 0,1 – 0,2 dari biaya rutin tahunan. 



Contoh perhitungan biaya rutin tahunan, dengan asumsi harga beli 
software $100.000 

Komponen Biaya Perbandingan 

terhadap harga beli 

software 

Contoh perhitungan 

(dalam satuan $1000) 

One Time Cost 

Pembelian software 

Pembelian/Upgrade 

Konsultasi eksternal 

Tenaga Kerja Internal 

1 

- 

0,5 – 1 

0,5 – 1 

100 

 

100 

100 

Total One Time Cost 300 

Annual Cost 

Pemeliharaan Software 

Pemeliharaan Hardware 

Konsultasi Eksternal 

Tenaga Kerja Internal 

0,2 

 

0,1 – 0,2 

0,1 – 0,2 

25 

 

20 

20 

Total OnGoing Annual Cost 65 


