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INVESTASI TEh\OLOGT INFORJVIASI :

Konsep, lllanfaat, dan Pen guku rann]-a

OIeh: Grace T. Pontoh

Abnrak

Invesnsi dalam Teknologi Informasi (fl) ctan waktu ke waktu semakin

meningkat. P ene liti an-pene I i ii an sebe lumnya rnenge nat hu b un gan TI de ngan

kinerja organisasional nenunjuHcan hasil yang berbecla-beda. Hal ini

tiisehabkan oieh penggunaan definix dan pengukuran tnr)estasi TI .1.-ang
berbeda-beda. t\,Iakalah ini mencoba memberi pemahaman mengenat

konsep. ntanfaat dan pengukuran dari investasi TI yang dapar dijaelikan

pedoman untuk nrengukur dampak investasi TI terhaclap ktnerla

organi.sasional.

Pendahuluan

Dari waktu ke wal1u, investasi dalam teknoiogi informasi GD
semakin meningkat. Sebagran besar manajer sistem informasi mengatakan

bahrva anggaran sistem informasi meningkat daiam tahun 1990 (sullivan-

Trainor dan Maglitta 1990). strassmann (1996) menemukan bahwa an&{aftrn

teknologi informasi meningkat dengan cepat dari uhun 1988 sa.rrpai dengan

tatrun 1994 sebesar 67,4oh dibarrcingkan dengan revemte (29.6%) dan prafr

{39,;90. Survei yang dilakrrkan oleh Grant Thonrton LLp pada tahun t996

terhadap America's midsize manufacturers. menernula*n bairwa invesia.si

vnitk harc;ware, sofivcre, dan telecontmunicailons equipment. nail: scbesar
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23% drbardingkan pada ralun 1995 (IIE Solutions 1996. lndustrial
Distribution I 996 : Research-Technology ir{anagemenl I 996).

Besarni'a invesrasi dara'r T'I dilal:ukarl dengan harapan akan
memngkzrkan lunela orgarusasional. namun masih sedilat bulcti yang dapat
memperiih^atkan hubungan antara investasi rI dengan kine4a organisasional.
sering kali. saru-san-rnya petur{uk pengeluaran yang dimiiiki oleh mana;er
unhrk investasi rI adalah tingkat pengeirraran dari persaingan perusahaan

dalam jenis industrinya (didasarkan pada persentase dari pendapatan). amu

flat in*ement yada tahun terakhir anggaran TI. Sa.vzurgnya" banyak dari
rnvestasi ini didasarkan pada blind faith dan hasil yang sebenarnva akan
teqadi. TI mempakan hal ,vang penting dalam bisnis. tetapi tidak cukup
untuk menennrkan tingkat vang tepat dari investasi.

Permasalahan umum 
'ang 

akan dihadapi oleh perusahaan jika

melalnrkan invesrasi daiam TI adalah apa dampak dari investasi rl terhadap
kine{a organisasional? Iru merupa}ian masalah vang komplek karena
rnvestasr Tl hanYa merupakan salah saru faktor Yang rnempengaruhi kineqa
perusahaan (Lukas 1975). Hal lang terpentrng dari masalah ini acialah
apakalr investasi dalam TI benar-benar nrembuai perbedaan terhadap kinerja
organisasional.

Tulisan rni rnencoba memberi pemahaman mengerni konsep.
rnanfaat dan pengukuran dar investasi rl dengan urut-urutan sebagai berjkut.
Pertama. bagaunana perusa}aan rnendefinisikan dan rnen-track investasi rl.
Kedua. apa uiar',faa. iail_e dtperoleh dad inr.estasi TL Ketiga. bagannana
mengukur nuduai in\ esrasl TI. dengan k-ata l]atn bagairnar.a nren-4:kur
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kontribusi dari investasi dalam Tl terhadap kineqa organisasionirl Diur

terakhir akan ditutup dengzrn menvimpulkar selunrh tulisan ini.

Definisi dan Track lnvestasi Tcknologi [nforruasi

Pengeluaran TI menjadi bagian yang terbesar dari rata-rata angga-ran

perusahaan. Hal ini berani, kebuhrhan untuk mendefinisikan dan rnen-/rack

pengeluaran perusahaan dalam investasi Ti nienjadr kritis Nirmun. belum 
I

ada suatu definisi dari investasi TI vang bisa diiadikan pedoman oleh l

penrsaluran.

Penelitian-penelitian -vang telair dilakitkan sebelumnva ,,

menggunakan pendekatan yang berbeda-beda dalam menguji investasi TI dan ;
pengaruhnya terhadap kinerja (tabel l). Beberapa penelitran hanya berfokrrs l

pada definisi dan pengukuran dan investasi TL sementara penelitian lainnr,a

mengukur keduanya (investasi TI dan kine{a orgarusasional) dan berus:r}n

untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan antara keduanva.

Setiap peilelitian-penelitran tersebut menggr.rnakan definisi -v*ang
berbeda-beda dari investasi TL Beberapa penelitran lunya memasuk-kan ,

sistem informasi manaJernen (SIIrlf) dihubungkan dengan per.sonnel,

conwlting, erternal sen,ices, dan personal computing erpendirures dqlam

anggaran SIM yang tersenmli$si. Peneiitian lainnya memperluas definisi dr 
;

atas Cengarr memasuklian prengeiuaran untuk komunikasi seperti elect;-onrc-s

mall, telepon . fac si m i I e. dut r e pro cht c ti o n n, achi ne s.
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I'abel 1 l0ngsa-<iui Penehttan Pada Investasi TI.

Diebold group
I 982: I 984

U.S. Office of j Govenrmenl

MIS budget aso/o of
revenue: average
0,95 oA (1971)
1-44o/o (1983

MIS expenses as %o
oftotal expense:

Extensive ff users are
eitho higl or lou,
performers.

Not anempted

Not attempted

I
I

IT expenses asVo ol | "Range ofIT expenses
premium income. I as % of total expense of
average not reported I i 5-20 9/o se€ms to

produc€ optlmum
results". More or less
IT expense is
associated *ith weaker

Sron & Sobol 1983 Wholesalers
mvestment. ..
e,Grasco, number of
standard aolication

Datamation 1985:
1986: Canhers
Publishrne 1987

MS budget aso/o of
revenue: average
0-57o/o

Not attempted

Harris & Katz
r 988

-IT expense aso/o cf
non-interest
ex?ense: average
-14Vo

High performers spend
on IT

$ 3,000 per year per
oflice u,orker

PMS Program I All MS budget asVo of
on IT: averase -1804

Turner 1985 I Banks DP experse aso/o of
operatrng expenses:

"Un expectedil,no
relationship"
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Demikian pula den-qan hasil studi kasus l'ang dilakukzur oleh weril dan olson
i1989) terhadap enam perusahaan di Amenka. .iuga menur.iukkan bahrva
setap organisasi menggrnakan definisi vang berbeda dari investasi rT Ada
yang memasukkan semla item hardw,artl, .software, personei, overhead. d,an
beberapa pengeluaran komurukasi. tetapi umunnya tidak memasukkan yr.rrce,

relex, facsimile. atau postal services.

Berdasarkan hasil studi kasus tersebut (yang dilakukan oleh lVeill
dan olson 1989). maka ia merekomendasrkan bahwa langkah pertama rraram
mengahlr inl'estasi rl adaiah mengetahu dengan tepat apa itu investasi rl.
Beberapa usulan dita*'arkarnya untuk hal tersebut:

l. Mengadopsi definisi rI yang luas. termasuk semua haruntare, sofhuare.
people, contmunications Qthone, relex, facsimrle, satellite. dll.). overhead.
naining, dan maintenance.

2. lv{engukur danmen-track pengeluran TI didasarkan pada dasarkecocokan
yang bisa berasal dari pendapatan, total biaya, atau biaya pengontrolan

manajemen. Pengeluaran TI penting unhrk dikelola secara desentralisasi
berdasarkan frrngsi masing-rnasing departemen.

The lv[anagement in the ]99as Research pragram yang
diselenggarakan oteh IvflT Sioan School of tv{arngement mendefinisikan
tnvestasi telnologi informasi seperti yang dikutip oleh lndriantoro (1996)
adala-h sebagzu benicut:

r. Perangkat-kzras. lru berkisar da'j mainlrame skara besar sirmpar
m t c ro c o n'tpu ier skala kecrl.

I l .t
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) Perangi:ar-lunak. Irri berkisar dari ba.lnsa tradisionat seperli coRoL dan
ekui'alen generasi keernpatnva sarnpar ke expert sf)stent'ang rnuncur
seiring dengan perkembangan dalam ar t tfi c i a I i n te I I i ge n ce.

3 Jaringan Jaringan telekomunikasi ini berkisar dari publik ke pn'are.
b ro a d b a n ri ke n arrov, b a n tl.

4 ll'ork'stotton. Ilu berkrsar dari 
'ang 

dirancang 
'ntuh 

insinrur. dengau
kapabihias komputasi besar dan kennmpuan untuk menya.iikan grafili
n'arna trgadimensi- sampai *'orktation profesional vang digunakan orelr
kan'a''an bagian pinraman suatu balk atau anaris pasar perusahaan
consunter goods. Yang terakhir ini mengandalkan rnodel. heuristik. dan
grafik serierhana dan sering nrenrpun'ai d.rtabase ],ang sangar besar dala.r
sislenrnr.a.

5. Roborik lru berkisar dari robot dengan "pardalgan'. dan ..tangan-- 
ra'g

digunalia'di pabrik ke berbagai alal r'ang sangat biasa bagi umurnnra
orang_ sepcrtr outonatic teller rnachine (ATM).

tt '9mart cli;ps. ohtps "p)ntaf'\ang drgunakan pada produk urtuk
meningka*a' fungsional iras atau rer iabiritas. Misarnl'a. r,ang digunakar
pada sistenr rern mobil untuk rnencegal tergerincir dan pada erevator
untuk mernperbaiki kecepatan respons d,rn untuk mendeteksi kerusakar.
Dalarn benruk'ang paling sederhana sekarang ini munc'l dalam produl;
sepert: otri,'e card Yang digrurakan rurruli menelusuri lrrelalui satelri
pergerakan kontainer r.ang dikapalkan.

Dalarn ban-var kasus definisi umum dari in'eslasi rr iru sa'gat luas.
.dj rnana inr estasi I ang berbeda dalarn TI sering tuenrbuat tujuan l.anp sangal

I l_5



Jurnal Bisnis dart Ekonomi Edisi I Tahun III

berbeda. Jika demikian- lVeill dan Olson (1989) mengusulkan untuk rnen-

track secara terpisah.yurnlah investasi TI dari setiap tipe rnvestasl TI dan

memperlalnrkannya sebagai svatv port{olio dari investasi TI dengan trrluzLn

yang berbeda dan dihubungkan dengan tingkat risikonya.

Mengapa Investasi Dalam Teknologi Informasi dilakukan?

Manajemen biasanya mempertimbangkan TI han'i'a satu dari ban-vak

kemungkinan investasi yang akan rnemberikan keuntungan kepada

perusahaan. Mereka memilih TI hanya jika mereka percava bahrva investasi

itu akan memberikan hasil yang baik dibanding dengan altematif lairurra

yang tersedia. Berdasarkan sunei yang dilalcukan oleh Grant Thornton LLP.

alasan melalflrkan mr-e$asi dalarn Ti adalah unnrk rneningkatkan

produktrr,itas (35olo). komunikasi (15%). dan kecerdasan ( i-t%) (lIE Solutions

1996).

Penelitian yang dilakukan oleh Quinn dan Baily ( 1994) terludap 100

top nanajer perusahaan jasa di Amerika mengemukakan beberapa manfaal

yang dirasakan dalam melalcukan investasi TI adalah sebagar berikut:

o Mempertahankan marl<et share. Market share adalah parameter kunci

kesuksesan kincrja para eksekutif. Market share ini dapat dipakar sebagai

kekuatan bersaing bagi perusahaan.

t lulenghindari bencana kerugian yang lebih besar. Lnvestasi dalam TI

dianggap sukses apabila dapat mencegah kerugian )-ang sangat hsar,

seperti: kecurangan atau kelalaian keamanan pengangkur:a& tabrakan

pesawat terbang benca.a yang disebabkan oleh lingkungar

n6
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|v(enctptokctn _rlek-sihilita-s dan adaptabilitas t-ang lebih tinggi . TI

merupakan elemen penting dalam infrastrtknu perusalraan )'ang

mernungkinkan perusalaan tetap bertahan meskipun perubahan

linglongax sangat cepat dan tak terduga.

Meningkatkan responsifitas lini produk baru. TI penting bagi perusahaan

jasa untuk memelihara atau mengumngi biaya dengan cara membuka

beberapa cabang di daeral lain atau memperkenalkan produk baru.

Dengan usaha yang tersebar luas dan beragamnla produk vang

ditawarkan maka TI mempunyai pefturan penting dalam memberikan

informasi yang cepat untuk menangani seluruh kegiatan.

Iuleningkatkan kuolitas pelayanan. Menciptakan pelavanan yang baik

kepada pelanggan adalah faktor -_vang sangat kdtis (seperti pada

perusahaan asuransi). Selain itu TI juga memegang peralum penting

dalam rneningkatkan kepercal'aan (sepertt pada perusahaar pengnman

barang). menjamrn mutu produk yang konsisten (sepertt pada perusahaan

fasr foods\. memrnimalkan kesalahan (pada ba*). dan mengurangi

interaksi antara personil den-ean pelanggan (retail check out).

Keuntungan yang dapat diperoleh adalah merungkatnla kesetiaan

pelanggan dan menumnkan biaya pemasaran.

fuIeningkotkon kualitas semangat kerja. TI membantu mengeliminasi

beban ke{a vang beral Sengangkutan bahan baku). membuat peke,jaan

lebih rnenarik (sekretaris). siklus pelatihan lebih pendek (pilot pesau'at).

dan meningkatkan moral (peke{a rumah sakit). Profesional tidak dapat

I17
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rnemperlilntkan kualitas personil vang top atau tnernecalkin problern

l,ang runrit di lapargan tarpa dibantu Ti.

: ,\feiii;tgka;k,i;i pred;kiabi!;tas :!a.-; ip€ra.i;. TI rilerupa-llan alat ire;i'in_c

.vang dapat drpergunakan untuk memprediksi penjrnlan. rnengendalil,an

persedraan. mengruangr fluktuasi penghasilan Tanpa Ti McDonald tidak

dapat beroperasi dengan'' o n ca I f' sistem pekerj a part- ti nte.

Pemsahaan yang menginginkan ketepatan tvaktu. mempertalankan

kualitas pelavanal. prediksi operasi. mempertaiankan market .share. akan

kehilargan profitabilitas dan dava saingnya tanpa dibantu sisrem TI vang

akruat Tetapi tidak mungkin nrengukur secara pasti keunrungan _yang

dicapcu dengan berdasar pada faktor TI saja. TI hanl'alah salah satu faktor

dari banl''ak faktor vang mempengaruhi kepurusan rnvesrasi dan hasilnl'a

sangat positif untuk mervujudkan semua hal tersebut di atas.

Pengukuran Investasi Teknologi Informasi

Apabila manajer tidak berpikir bahrva teknologi mformasi dapat

menaikkan kineda organisasional, tentu mereka tidak akan melanjutkan

investasi -vang besar di bidang ini. N.amuq permasalalan yang mr.ncul

berkenaan dengan investasi TI adalah bagarmana mengulrur manfaat yang

diperoleh dalan melahrkan irvestasi TI dihubungkan dengan pengukuran

kine{a crganisasional. Belum ada pengukuran yang dapat di;adik;m

pedoinan dalarn mengukur manfaat dari investasi TI. Sepeni terh}at pndit

1ab€i I bahva perbedaan dalzun hasil mencerminkan perbcdaan dal:un

mcnCeflnlsikal dan menguk^ur investasi TI.

i18
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hn'eslasi dalam teknologi uLformasi dapat dibandingkan dengan

investasi pada reknoiogi trngkat tingg, atau pada Research & Developnenr

(".&D), atau investasi vang belurn jelas diavkan hasilnya. Antaxa R&D dan

TI hasiJnya tidak menentu dalam ukuran wako dan slcrla, Meskipun m?naler

sudah mencoba untuk menerapkan arlalisis keuangan dengan setepat-tepamya

dalam investasi TI, namun keputusan sering didavrkan pada intuitif dan

pertimbangan non-keuangan. Mengapa demilcran? Seperri yang dikutip oleh

Quinn dan Baily (199a), Qufurn berpendapat ada tiga sebab. laitu: 1) investasi

daiam TI mempunyai banyak tujuan dan biasanva tidak tercermin daiam

pengukuran keuangan atau pengukuran produktivitas, jadi penguhran yang

dipakai adalah pada tingkat makro: 2) tipe tertentu dari hasil tidak dapat

diukur: 3) sama dengan R & D. tidak ada satu ukuran yang memuaskan untlk

mengukur semua hasil inr estasi TI.

Hasil penelitian Strassman seperti vang dikutrp oleh Quinn dan

Bailv (1994) mengatakan bahu,a hanl'a ada sedikit korelasi antara perusalnan

aUu industri yang investasi di bidang teknologi informasi dengan pengukuran

pertumbuiran penlualan- profiubilitas. rewrn on im'esune,',1, atau

pertumbuhan produktivitas tiap tenaga kerja. IIE Solutions (1996)

mengatakan berdasarkan hasil survei Grant Thornton LLP. hanl'a 15% dari

eksekutif perusahaan manufaknr yang disun'ei mengatakan mereka berusaha

mengukur investasi TI dengan ROl.

Weill dar Oslon (1989) mengemukak'an dua alasan mengapa

pendekala:i ROI kurang memberj petunjuk bagi inlestasi TI- i'aitu: 1) saxgat

sulit untuk menentukan aliran iaba t inconte streanl. khususnl'a unrul

I
l

f
I
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rnvestasl TI yang dilalrukan untuk ru.;uiin strategis. Dengan clenukian.

perhrtungan vang berarti &ri RoI trdak memungkrnkan: 2) in\,estasi dalarn

TI cenderung dirasak.ii, i',ra-ru"aai.irva scca;a kcscii.iruhan dalam organisasi. dan

a,lcibatnya kermngkinan rnenghasilkan interaksr di antara proyek investasi rl

vang berbeda (misalnya daabase, data entry, hardware, dll.). Oleh Karena

iu weill dan olson (1989) mengusulkan pengukuran kineqa orgarusasional

unmk setiap tipe dari investasi rI sesuai dengan rujuan dari setiap trpe

tersebut. adalah sebagai benkut:

: Investasi TI strategis, secara umum diadakan dengan tujun jangka

panjang dihubungkan kepada keunhrngan kompetinf. Untuk mencapar

tujuan ini" drusulkan menggurnkan rata-rata pertumbuhan penlualan.

. Investasi TI informasional. secan unum diadakar dengan tujuzrn langka
menengah dari pembukuan pengambilan keputusan manajemen. Unnrk

mencapai tujuan ini, drusulkan menggunakan pengukuran keuangan

return on Assels EOA).
o Investasi TI nansaksional, secara umum diadakan dengan tujuan

mengurangi biaya dari kegiatan bisnis. Untuk mencapai rujuan im,

drusulkan menggunakan tenaga kega tidak langsung.

Penutup

Investasi dalam TI dari wa.[.tu kc waknr semakin meningkat. Hal ini

berairi, diperiukan suatu definisi dan pengukuran dari investasi rT yang bisa
dijadikan pedoman bagi perusahaan untuk mengukur dampak dan investasi

TI terhadap kinerja organisasional. Namun berdsgr.1* hasil penelittan-

r20
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penelitian sebelumn-va- memperliliatkan bah$'a lerdapal penggunaan l:ang

berbeda-beda dalam mendefirusikan dan mengukur investasi TI Dengan kata

lain belum ada penelitian yang dapat menunlukkan suatu pengukuran yang

dapat digrrnakan dengan tepat unnrk mengukur dampak dari investasi TI

terhadap kine{ a orgamsasional.
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