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ABSTRACT 

The development of technology in business sector has been threatened competitively, not only because of the competition 
in the same business area, but also by the competition with different business area. Many aspects of business need to be 
improved. There are also views mentioning that information technology is only cost center, and not profit center. 
Therefore, it needs a proof by calculating benefits of the use of information technology. One method that can be used is 
the traditional cost benefit analysis method. However, the result obtained from this method is not highly accurate, since 
there are a number of aspects that cannot be exactly measured. For this reason, the Information Economics method is 
used. This method can value the economic impact of information technology, both in terms of the benefits that can and 
cannot be measured. In this method, there is a clear division between business and technology domains. Besides, this 
method also calculates the value of Value Linking and Value Acceleration. 
Keywords: Information Technology, Information Economics, Value Linking and Value Acceleration, Investment. 
 
1. Pendahuluan 
Persaingan ekonomi hari-hari ini sangatlah ketat, ditambah lagi dengan teknologi yang terus berkembang yang pasti akan 
mempengaruhi cara hidup masyarakat yang semakin menuju ke arah modernisasi. Jika institusi-institusi tidak mengikuti 
perkembangan teknologi, maka masyarakat pun akan menilainya sebagai institusi yang kuno atau ketinggalan jaman. 
 
Tetapi untuk mengikuti perkembangan teknologi tidaklah mudah. Investasi yang besar harus dilakukan. Beberapa orang 
mengatakan investasi teknologi hanyalah membuang-buang uang, yang tidak ada manfaatnya. Padahal tidaklah demikian. 
Ada banyak hal yang dapat dilakukan dan sangat menguntungkan dengan adanya teknologi informasi. Kecepatan, 
keakuratan, keefesienan, keefektifan akan meningkatkan pelayanan kita terhadap masyarakat sehingga akan membuat 
masyarakat lebih tertarik dan hasilnya adalah peningkatan pendapatan atau keuntungan. Selain dari itu, dengan adanya 
teknologi informasi juga akan terjadi banyaknya penghematan, yang kadang-kadang banyak orang tidak menyadarinya. 
Banyak orang yang mengatakan bahwa degan adanya teknologi informasi justru membuat pengeluaran lebih banyak, 
padahal tidak selalu demikian. 
 
2. Tahapan Analisis 
1.  Analisis Cost Benefit 
Cost (biaya) adalah sejumlah sumber daya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh suatu produk, sedangkan benefit 
(manfaat) adalah keuntungan langsung maupun tidak langsung yang didapat oleh suatu institusi. Manfaat lebih berupa 
penghematan, pengurangan biaya, perolehan keuntungan, peningkatan efektifitas atau produktifitas karyawan 
Terdapat 2 jenis biaya yaitu: 
a. Biaya pembangunan system 
b. Biaya pemeliharaan atau biaya operasional 
Terdapat 3 jenis manfaat, yaitu: 
a. Tangible benefit (manfaat yang dapat diukur atau langsung tampak pada perhitungan) 
b. Quasi-Tangible benefit (manfaat ini untuk meningkatkan efisiensi organisasi) 
c. Intangible benefit (manfaat untuk peningkatan efektifitas organisasi) 
 
2. Value Linking  dan Value Acceleration 
Value Linking adalah suatu nilai yang digunakan untuk melakukan evaluasi sebagai akibat dari peningkatan kinerja suatu 
fungsi terhadap fungsi lain yang terpisah. Value Linking menunjukkan ripple effect yang terjadi akibat perubahan dalam 
fungsi perusahaan atau proses kerja. 
 
Value Acceleration adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi secara financial manfaat pengurangan/ percepatan 
waktu karena adanya hubungan sebab akibat antara dua fungsi/departemen. Teknik ini dikuantifikasikan pada domain 
bisnis dan ditambahkan ke dalam lembar kerja dampak ekonomis. 
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3.  Value Restructuring 
Value Restructuring merupakan nilai terkait dengan restrukturisasi fungsi-fungsi pekerjaan dari suatu departemen. Value 
Restructuring digunakan untuk mengukur peningkatan nilai produktifitas yang dihasilkan oleh adanya proyek teknologi 
informasi pada suatu perusahaan. 
 
Analisis manfaat tangible dengan menggunakan cost benefit tradisional diperoleh manfaat ekonomi netto, menghasilkan 
ROI 1 dan skor dampak ekonomis pertama. Selanjutnya kuantifikasi Value Linking dan Value Acceleration dikerjakan 
bersama-sama dengan analisis manfaat intangible faktor-faktor domain bisnis dan domain teknologi pada model bisnis 
institusi. Kuantifikasi Value Linking  dan Value Acceleration dikerjakan bersama-sama dengan analisis manfaat 
intangible faktor-faktor domain bisnis dan domain teknologi pada model bisnis institusi. Value restructuring berkaitan 
dengan faktor domain. Hasilnya dijumlahkan dengan ROI 2 untuk menghasilkan ROI 3 dan skor dampak ekonomis 
ketiga. Kuantifikasi Innovation Valuation berkaitan dengan faktor domain yang hasilnya dijumlahkan dengan ROI 3 
untuk memperoleh ROI 4 dan dampak ekonomis keempat. Terakhir, skor dampak ekonomis dan seluruh faktor domain 
bisnis dan domain teknologi dimasukkan pada Information Economics Scorecard.  

 
3. Faktor Domain Bisnis dan Domain Teknologi 
1.  Faktor Domain Bisnis 
Domain bisnis melakukan pengukuran terhadap dampak penerapan teknologi informasi dalam kemampuan bisnis dari 
institusi. Teknologi informasi dapat mengubah budaya kerja dari perusahaan, meningkatkan keunggulan bersaing 
perusahaan bahkan dapat membuat pelopor (entry barrier) bagi institusi lain. 
 
Di dalam faktor domain bisnis ada 5 faktor yang berpengaruh terhadap teknologi informasi selain kalkulasi ROI 
sederhana yang perlu dievaluasi agar pembobotan ini menjadi lebih baik dan skor proyek menjadi lebih realistis. Kelima 
faktor tersebut adalah: 
a. Faktor Strategic Match 

Skor factor strategic match tergantung pada keadaan dimana proyek yang diusulkan berhubungan dengan tujuan 
strategis yang telah ditentukan. 

b. Faktor Competitive Advantage 
Mengevaluasi adanya pertukaran data antar organisasi dengan para pemasok, distributor atau unit kerja lain untuk 
mempertinggi tingkat kompetitif institusi. 

c. Faktor Management Information Support 
Menentukan apakah proyek yang dibangun dapat memberi dukungan manajemen terhadap manajer atau manajemen 
lainnya. 

d. Faktor Competitive Response  
Faktor ini untuk mengukur apakah kegagalan proyek yang dikerjakan menyebabkan daya kompetitif perusahaan 
rusak. 

e. Faktor Project or Organizational Risk 
Pengukuran pada factor ini terpusat pada pemakai atau domain bisnis institusi, bukan organisasi teknis. Komponen-
komponen kapasitas organissi meliputi dukungan perubahan manajemen, penilaian realistis atas tugas dalam 
menyelesaikan proyek melalui bisnis proses dan fungsinya. 

 
2.  Faktor Domain Teknologi 
Banyak nilai dan resiko penting yang tidak tercermin dalam kualifikasi keuangan seperti kalkulasi sederhana ROI. 
Beberapa nilai dan resiko ini bersifat unik terhadap domain teknologi, arsitektur strategis sistem informasi, ketidakpastian 
definisional, ketidakpastian teknik dan resiko infrastruktur informasi. Faktor ini memberikan konteks strategi teknologi 
informasi dimana alternatif investasi dapat ditinjau. 
a.  Strategic IS Architecture 

Untuk menentukan apakah arsitektur sistem informasi yang dibangun sesuai dengan blueprint perusahaan. Proyek 
yang mempunyai keterkaitan dengan blueprint nilainya lebih tinggi. 

b.  Definitional Uncertainty 
Menunjukkan keadaan dimana kebutuhan dan atau spesifikasi telah jelas. Bila kebutuhan tidak diketahui, skor makin 
tinggi. 

c.  Technical Uncertainty 
Menunjukkan empat faktor yang dinilai yaitu: ketrampilan yang dibutuhkan, ketergantungan dengan perangkat keras, 
perangkat lunak dan perangkat lunak aplikasi. 
 

d.  IS Infrastructure Risk 
Menunjukkan investasi non proyek yang penting untuk mengakomodasikan proyek ini. Merupakan penilaian 
lingkungan seperti administrasi data, komunikasi dan sistem terdistribusi. Berisi perangkat keras, perangkat lunak dan 
staf. 



Konferensi Nasional Sistem dan Informasi 2011; Bali, November 12, 2011                                                                       KNS&I 11-066 

 

420 

3. Hasil Penelitian 
Value Linking 
Manfaat-manfaat yang diperoleh unit fungsional lain dalam kegiatan operasional, di antaranya: 
1. Bagian Administrasi, dengan adanya komputerisasi, akan mengurangi biaya pemeliharaan mesin, foto copy, pembelian 

toner dan kertas. Terjadi penghematan sebesar Rp. 8 juta/tahun. 
2. Bagian pengumuman kelulusan tes masuk akan mengurangi biaya pos, kertas, tinta sebesar Rp. 5 juta/tahun 
3. Keuangan Yayasan. Penghematan pada pengurangan kesalahan akibat kesalahan pencatatan pembayaran sebesar Rp. 10 

juta/tahun  
 
Value Acceleration 
Value Acceleration terjadi pada pendapatan bunga dengan total pemasukan Rp.8.430.000/tahun. 
 
Value Restructuring 
Setelah implementasi pendaftaran online, maka persentase kerja Kepala Keuangan adalah: 70% melakukan fungsinya sebagai 
Kepala Keuangan, 15% melakukan kegiatan setingkat Wakil Admin, 15% setingkat Staff, 0% setingkat Operator. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dengan cara yang sama dengan value linking, value acceleration memberikan manfaat Rp. 82.900.000 (72%) dan value 
restructuring Rp. 233.250.000 (204%). Jadi total keseluruhan manfaat adalah Rp. 156.750 + Rp. 82.900.000 + Rp. 
233.250.000 = Rp. 472.900 (414.5%) 
 
Skor Proyek 
Dari hasil pembobotan dan nilai proyek yang telah dilakukan, bisa dihasilkan suatu skor proyek. Nilai-nilai akan berguna 
apabila proyek yang dianalisis lebih dari suatu sehingga dapat dipakai untuk pedoman penilaian proposal proyek. Karena 
proyek yang dibahas adalah proyek tunggal, maka yang ditekankan lebih pada ROI, yaitu sejauh mana manfaat-manfaat 
proyek, khususnya yang sulit terukur (intangible), memberikan kontribusi pada pengembalian investasi. 

Lembar Dampak Ekonomis ( Dalam ribuan Rp. ) 
 
A. Biaya Investasi Penggantian Perangkat Keras & Lunak     22.818 
B. Arus Kas : Periode 5 tahun atas implementasi  proyek SI-FRS 
 
 
    Tahun   ke-1        ke-2          ke-3           ke-4              ke-5    
     (dalam ribuan Rp.) 
 
Manfaat Ekonomis          9.500       9.500       9.500         9.500            9.500 
Pengurangan Biaya    23.000     23.000     23.000       23.000    23.000 
Perolehan     32.500     32.500     32.500       32.500   32.500 
(-) Biaya Operasional         750       1.250       1.250         1.250     1.250 
Arus Kas Netto                  31.750      31.250     31.250       31.250          31.250               156.750 
 
C. ROI sederhana (156.750.000/5/22.818.000) * 100% = 138% 
D. Skor, dampak ekonomis 
 
 Skor      ROI sederhana     
        
    0   <=     0 
    1  1%  s/d 299% 
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4. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penerapan metodologi Information Economics pada studi kasus Pendaftaran Online, dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Dengan penerapan metodologi Information Economics memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

metodologi cost-benefit traditional. Metodologi ini tidak saja menghitung manfaat langsung (tangible benefit), tetapi 
juga manfaat yang sulit dihitung (intangible benefit).  

2. Jika ditinjau dari Domain Bisnis, proyek aplikasi billing dan penggajian karyawan pada MC NET ternyata mendukung 
Competitive Advantage dan Competitive Response. Hal ini karena tujuan utama dari proyek ini adalah untuk efisiensi dan 
otomatisasi institusi, juga kemudahan siswa baru. Proyek sistem informasi ini mendukung Management Information 
Support yang menghasilkan manfaat ekonomis terhadap Value Linking. 

3. Dari sisi Domain Teknologi pada faktor IS Infrastructure Risk mendapat hasil nilai 3 yang artinya resiko yang dihadapi 
relatif sedang. 

4. Pada ROI terjadi penambahan manfaat sebesar 42%, Value Linking sebesar 138% dan Value Acceleration sebesar 72% 
dan Value Restructuring sebesar 204%. 

5. Metodologi Information Economics lebih bermanfaat bila proyek yang dianalisis lebih dari satu sehingga bisa 
membandingkan scoring proyek satu dengan yang lainnya. 

 
5. Saran 
Saran yang dituliskan bersifat saran untuk penelitian lebih lanjut, di antaranya: 
1. Metodologi Information Economics yang digunakan, bisa dipakai peneliti lain pada proyek yang lain. 
2. Suku bunga bank tidak stabil, sehingga untuk kondisi tertentu memerlukan penyesuaian dengan kondisi pada waktu itu. 
3. Analisis ini mewakili kondisi saat paper ini ditulis. Untuk kondisi yang berbeda sebaiknya diuji ulang karena komponen-

komponen analisis selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. 
 
Daftar Pustaka 
[1] Berry, J. (2003). Economic Value Aded in, Computer World, Malaysia. 
[2] Chiasson, M.W and Davidson. (2005). E. Taking Industry Seriously in Information System Research, MIS Quarterly 

(29:4), December 2005, pp. 597-665. 
[3] Devaraj, S., and Kohli, R. (2002). The IT Payoff–Measuring the Business Value of Information Technology Investments, 

Prentice Hall Inc, Prentice Hall. 
[4] Flatto, J. (1996). The Role of Real Options in Valuing Information Technology Project, Americas Conference in 

Information System, USA. 
 
 
 

Evaluator   Domain Bisnis               Domain Teknologi  Skor 
 
       ROI*     SM*      CA*      MI*      CR*     OR* SA*      DU*      TU*      IR* 
Faktor             +2           +2           +2           +3         +5          +2                +8           -4            -4          +3 
 
 Domain Bisnis            2             1              1             3            3            3 
 
Domain Teknologi         2  2 2.5 2 
 
Total Skor      4    2    2   9 15         4  16 -8 -10 6   40 


