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Abstract

There has been various steps and actions taken by the top-level

managementthathavetogothroughadecisionmakingprocess.This
includesmatterconcerni ' 'g informationTechnologySystem(IT/IS)
investment. Features and characteristic of information Technology/

System has made the decision-making process concerning IT/IS

becoming a sigrrificant aspect in the given process at the top-level

management'
So d, benchmark criterion that can be used as a guidelines in decision-

making has not been developed yet, as a result, no company has the same

criteriJn in the decision-making process of information

Technology/System. Based on research in information system and

**ug"rn&t fteratures, this paper presented some criterion which can be

use ur guidelines in decision-making process concerning IT/IS

invesknenf. It is recommended to have a tracking effort of investment

program and to adapt it in accordance with the need and objective the

company'

Katakunci:investment,informationsystem,decisionmaking'

PENDAHULUAN

Dunia bisnis global sedang melakukan investasi besar-besaran dalam

sister/teknologi informasi. gat ini dapat dilihat dari berbagai studi dan kegiatan penelitian

dalam bidang'investasi sistem/teknologi informasi. Antara lain seperti yang dikutip oleh

Weill dan O-lson 1989 dilakukan oleh PIMS dan Strassmann di tahun 1984 dan 1985

menemukan bahwa rata-rata pembelanjaan investasi sistem/teknologi pada tahun 1983

adalalr sebesar ZYo dari pendapatan sejumlah besar perusahaan, dan penelitian- yang

dilakukan oleh kelompok Diebold pada tahun 1982 dan 1984 menemukan bahwa

pembelanjaan sistem informasi manajemen sentralisasi rata-rata mencapai l,44oA dari
jumhh pindapatan beberapa perusdhaan di tahun 1984. Fortune melakukan perbandingan

m"nuttlutct an bahwa 500 perusahaan terkenal dengan rata-rata jumlah pendapatan
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keseluruhannya mencapai us$ 5 Milyar (kurang dari rebih Rp.40 filyun), jumlah
pengeluaran untuk sistem/teknologi informasi mencapai us$100 juta per tahunnya ataumencapai kurang lebih Rp 800 milyar (Weill dan Olson l9g9).

_ Perusahaan-perusahaanyangterkemuka
Citybank Corp, United Airlines dan Wal l,tart,
sistem/teknologi informasi. Keberhasilan sistem
menunjang sistem penjualan tiket pesawat
peluang kompetitif sistem/teknologi informasi

diluar negeri seperti American Airlines.
tidak dapat dipisahkan dengan investasi
SABRE oleh American Airlines dalam

terbang, adalah contoh yang jelas tentang
(Clemons dan Weber 1990).

Investasi besar-besaran dalam bidang sistern/teknologi informasi juga merambahbisnis dalam negeri. Kondisi ini nampak jelas dari sigiinkansi kegiatan investasisistemlteknologi informari._o-r:!. beberaia pirusahaan oaiu, neg"ri. -vri.arnva 
vangdikemukakan daram swa (rgg7), pr. Matahari prima puna ft,iPP;, sebuah raksasapengecer (retailer) yang memiliki 85 outlet di 30 kota. untut menJumng bisnis *"r"V",MPP- memberanjakan US$5 juta lebih atau hampir *.o"upui- np.40 milyar untukmembangun sistem informasi. dengan menggunakan iat 

"t 
y*j ditawarkan oleh vendorsoftware terbesar didunia yaitu oracle. vrip termasuk auiu,n":uiur* perusahaan yangsudah menggunakan aplikasi sistem/teknologi informasi y*g r*liiLggn.

contoh lain yang terdapat daram Swa (rgg7) adarah pr Era Indonesia (EI).M-erupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang p"rurui* p"*rurr* dan memiliki65 jaringan kantor member broker. Berbeda dengan rvrppi-perusahaan ini justrumemanfaatkan sistem,/teknologi informasi dari konsulta-n aan v"ndoi lokal, artinya bersifattailor-made. Investasi ini mencakup kurang lebih Rp 150 l;" daram rangkaianpelaksanaannya.

Berbagai kegiatan. dan- perkembangan dalam bidang sistem/teknologi informasisecara umum mengindikasikan bahwa kompetisi dalam dunii bisnis adalah rl"ruuto ffibersifat global,_menegangkan dan dinamis. iirt..lt"knologi informasi adalah faktor utamadalam hal sumberdaya yang mutlak dimiliki perusahaan i,ntuk rn"nunggapi dan bersikappro.aktif terhadap lingkungan eksternal bisnis saat ini. Konseiue;;i;*g nyata dari hal iniadalah bSYu keputusan investasi modal dalam memilih proyet-frlyeL sistem informasidan pembelian perangkat keras dan perangkat runak memiliti p"lii'r,ritis dalam ;;;iperusahaan secara menyeluruh.

Dengan berbagai 
. irnplikasi yang muncul berkenaan dengan investasisistem/teknologi informasi, timb;llah suatu pJrtanyaan yang mendasar tentang bagaimanaseharusnya entitas dari suatu organisasi bisnis membuat kepu:tusan inv.rrarl yang tepat agardapat memperoleh manfaat yang optimal dari kegiatan informasi ,lst"Jt"n otogi informasitersebut' Makalah ini bermaksud memaparkan secara spesifik cara dan lcriteria pengambilankeputusan investasi sistemlteknologi informasi berdasarkan pendapat dan studi sejumlahahli dan peneliti asing dalam bidang manajemen, sistem infomasi administrasi bisnis.
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ISU.ISU POKOK BERKENAAN DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
INVESTASI

Weill dan Olson (1989) memaparkan bahwa meskipun dunia bisnis melakukan
investasi besar-besaran dalam bidang sistem/teknologi informasi, sedikit sekali bukti yang
menunjukkan terdapat hubungan antara kinerja organisasi dan investasi sistem/teknologi
informasi. Sebab utama tidak adanya hubungan tersebut adalah karena tidak terdapat
patokan tertentu atau kriteria pengukurannya.

Ketiadaan kriteria pengukuran mengindikasikan tidak terdapat satu patokan
tertentu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan perencanaan dan implementasi
sistem/teknologi informasi yang merupakan bagian dari kegiatan investasi sistem/teknologi
informasi. Hal ini nampak dari ragam definisi yang berbeda-beda tentang investasi
sistem/teknologi informasi oleh setiap perusahaan, yang mengakibatkan terdapat berbagai
ragam atau perbedaan dalam hal penilaian investasi sistem/teknologi informasi .

Proses pengambilan keputusan dalam hal ini investasi sistem /teknologi informasi
merupakan rangkaian proses perencanaan pembentukan sistem/teknologi informasi baru
atau pengembangan sistem/teknologi informasi yang sudah ada. Proses tersebut merupakan
bagian penting dalam langkah awal untuk menentukan sistem/teknologi informasi yang
handal, sehingga pihak manajemen perusahaan pedu mempertimbangkan berbagai faktor
baik eksternal maupun internal perusahaan demi menghasilkan suatu keputusan investasi
yang layak. Selain itu faktor peluang dan keunggulan tertentu yang dapat diperoleh dari
pembentukan sistem/teknologi informasi tersebut baik dalam jangka pendek maupun dalam
jangka panjang, meskipun manfaat nyata dari sistem teknologi/informasi baru dapat
dirasakan dalam jangka panjang. Faktor berikutnya yang harus dipertimbangkan adalah
aspek penganggaran modal, sebagaimana investasi tidak lain merupakar kegiatan
pembelian barang modal atau sumber-sumber daya lain dengan menganggarkan sejumlah
dana tertentu (Samuelson, 1996).

Kegiatan investasi sistem/teknologi informasi memiliki keterkaitan erat dengan
kondisi tekanan persaingan dan ekonomi global, yang membuat perusahaan-perusahaan
harus menelaah dan bahkan meninjau kembali keputusan-keputusan investasi yang telah
ditetapkan oleh masing-masing perusahaan berkenaan dengan sistem/teknologi informasi.
Clemons dan Weber (1990) memaparkan sejumlah risiko yang dihadapi perusahaan dalam
melakukan analisis sistem/teknologi informasi, yaitu:

1. Realsi pesaing dan kemampuan menirukan program. Secara umum,
kemampuan teknologi informasi dapat ditiru atau dipalsukan dengan cukup
mudah, misalnya biaya produksi yang lebih rendah dan peningkatan pelayanan
konsumen/pelanggan, tidak dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan inovatif tersebut.
Artinya pesaing-pesaing memiliki daya tanggap yang cukup cepat dalam hal
penemuan suatu kemampuan baru sehingga seringkali menimbulkan kasus
pemalsuan/penggandaan inovasi sistem dan berdampak pada kerugian perusahaan
secara materil dan moril.
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2. kekeliruan aplikasi model finansial. Kekeliruan ini antara lain disebabkan
karena manfaat dari investasi sistem/teknologi informasi sulit untuk diukw
sehingga cenderung diabaikan dan ditetapkan menjadi nol dalam pros6s analisis
biaya-manfaat,, analisis keuangan yang berfokus pada penghematan bahan baku
dan tenaga kerja, adanya maksud untuk mengko*penrurlkun-risiko yang dirasakan
cukup besar n:rmun ditetapkan secara arbitrer atau sering berubali-ubah dan

- 
penetapan tingkatan'tingkatan tertentu yang keliru menwut landasan teoritis.

3. Restrukturisasi industri dan bahayanya terhadap lingkungan. Dunia bisnis
yang kompetitif menghasilkan trend-irend penting yang terkait dengan perbaikan
dan peningkatan proses bisnis, diantaranya cara-cara baru untuk melakukan bisnis
sehingga mengtrasilkan produk-produk dan jasa-jasa baru, otomatisasi pekerjaan
dan cara-cara baru untuk mengorganisir bisnis. bengan diperkenalkannya siJtem
dan teknologi yang baru, kondisi lingkungan atan mengarami perubairan yang
cukup radikal, dan juga berdampak pada model-model keuangan ying sebelumnyi
sudah ditetapkan. Contoh yang nyata deregulasi dan restrulituriiasi bursa saham
London di tahun 1986, dimana disatu sisi mencapai kemajuan O"s*, t"tapi oiriri
lain menimbulkan kerugian besar dipihak p"tusahaan-peiusahaan yang terdaftar
dibursa tersebut karena menghapuskan modal sebagian besar perusahaan tersebut.

4. Long lead time atau periode pengembangan sistem sebagai Lagian dari rangkaian
investasi sistem yang cukup panjang, meriputi analisii kebituhan, pemierian
kode, pengujian, modifikasi, pelatihan dan implementasi terbatas dengan
pengawasan ketat. Hal ini memberikan indikasi adanya ketidakpastian yang da;at
menimbulkan dampak langsung dan dalam konteks yang cukup 

- 
sig"ninkan

terhadap kelancaran proses bisnis perusahaan.
5' Hambatan-hambatan organisasi. Sejumlah hambatan-hambatan yang berasal

dari organisasi disebabkan oleh kegagalan manajemen dalam m"nanggapi isu-isu
vital yang mungkin perlu diantisipasikan atau bahkan harus diantisipil agar tidak
merugikan perusahaan dikemudian hari. contohnya adalah gaya miajemen
desentralisasi yang sudah cukup mengintimidasi keselurihan organisasi
perusahaan, terutama dalam hal kreatifitas implemetasi dan pengembangari sistem
lebih lanjut. conroh lainnya adalah sikap menjanjikan tekn-ologi 6'uru yunt
mungkin dapat mengancam produk perusahaan yang-sudah ada, ying seringtatl
diabaikan.

. Selain memaparkan _risiko-risiko yang terkait dengan keputusan investasi
sistem/teknologi informasi, clemons dan weber (1990) jug"a memaparkan sejumlahpeluang dan keunggulan tertentu, yang dapat diperoleh -dari 

keputusan investasi
sistem/teknologi informasi, antara lain terdiii dari :

l. Kemampuan perluasan dan pengembangan. Sekari dikembangkan, sistem dapat
diperluas dan diimplementasikan dibagian lain suatu organisasi-dengan tambahan
biaya yang tidak terlalu besar. Sistem dapat didesain agi memilim ftpasitas vanjfleksibel dan dapat langsung ditambah, Teknologi iiformasi yang sudah sudah
semakin canggih menambah penawaran dan kerayakan perusahian bagi parapelanggannya dengan menambah jangkauan g.ogrifis dan menambah jam-jam
pelaksanaan bisnis.
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2. Pemasaran in-house systems. Pusat biaya atau cost center untuksistem informasi
dapat dijadikan usaha ventura yang menguntungkan bagi perusahaan yang
mungkin melakukaan komersialisasi dalam sistem yang dibuai ollh perusahaan itu
sendiri. saat ini, sejumlah sistem yang dikembangkan sebagai in-house project dan
memperoleh tanggapan positif dari pihak internal perusahaan, telah ditawarkan
sebagai produk atau sebagai basis lisensi y'ory seringkali menghasilkan
keuntungan yang berlipat ganda bagi perusahaan.

3' Nilai ketepatan waktu. Nilai ini justru paling sering diabaikan dalam evaluasi
investasi sistem/teknologi informasi. feGmbanlan teknologi seringkali
menawarkan kepada manajemen bila mana saat yang tepat untu[ o,.n"rufk*
suatu inovasi sistem. Karena sikap pengabaian tersebut, seringkali p"*ru|*n
sendiri yang rugi, hanya karena investasi sisten/toknologi infolirasi yang sudah
terlambat.

4. Fleksibilitas dan nilai pilihan. Fine dan Freund (1990) mengatakan bahwa jarang
sekali ada pengetahuan dan pengalaman dalam evaluasi inveitasi sistem/teknoloe-l
informasi yang menambah fleksibilitas sistern itu sendiri. Sejumlah 

"rp"r 
pr"gr"ii

investasi sistem/teknorogi infonnasi yang mempengaruhi pangsa pasar dan
pertumbuhan terdiri dari bertambahnya kepuasan 

-kon.u*.n,-beriambahnya

kualitas pelayanan dan tanggapan terhadap priutran pelanggan yang lebih cepit.
Aspek-aspek ini membutuhkan pertimbangan yang 

-etspilJit 
a-atam mengamuit

keputusan atas investasi sistem/teknologi informisi. 
-

Bacon (1992) meninjau dan memberikan penekanan pada masalah analisispenganggaran modal yang memiliki keterbatasan dalam hal teoii pengangg4ran modal,
dimana teori-teori tersebut tidak signifikan untuk dipakai dalam menentrtin tetayuLun
investasi sistem/teknologi informasi, yaitu:

l' Kurangnya tinjauan mendalam terhadap kuantifikasi manfaat dan estimasi arus kas(weaver et.al 1989), sebab asumsi umum yang dipakai sebeiumnya menyatakan
bahwa arus kas sudah diketahui sebelumnya.

2' Teori penganggaran-modal yang diperkenalkan melalui berbagai literatur dan
textbook terlalu berfokus pada kiteria yang finansial saja (Breidley dan Myers
1988; Brigham dan Gapenski l99r). D;ram praktekny;, khususnya dalam
investasi sistem/teknorogi informasi,. terdapat kiteria rain yarry harus
dipertimbangkan oleh _.para pengambil kepuiusan, dan cenderung 

-memiliki

- 
signifikansi yang sebanding atau lebih besar daripada kriteria finansial tersebut.

3' Menurut Hellings (19g5-) dan Kennedy^(19g6), teori penganggaran modal hanya
menyinggung sebagian kecil saja dari faktor-fakto. orguiku'ri dan keperilakuan

ISJj:*t, 
dengan praktek penganggaran modal untuklnvestasi sistemiteknologi

lnlormasl.

50



Jane dan Grace, kriteria pengambilan keputusan dalam investasi sistem informasi

Dalam studi kasus yang dilakukan oleh Well dan Olson (1989) yang melibatkan 6
perusahaan dari 5 industri berbeda ditemukan sejumlah masalah yang terakumulasi dan
menghasilkan satu masalah utama yaitu: sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh level
investasi sistem/teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan? Masalah utama ini dibagi
lagi menjadi sejumlah isu spesifik yang menjadi ukuran bagi kedua peneliti didalam
melakukan studi kasus tersebut, yaitu:

1. Apakah ada efek yang unik dan signifikan dari investasi sistem/teknologi
informasi terhadap kinerja perusahaan?

2. Bagaimana hubungan antara investasi sistem/teknologi informasi dan kinerja
perusahaan?

3. Apakah terdapat hubungan antara investasi sistem/teknologi informasi dan
ketergantungan kinerja perusahaan terhadap industri dimana perusahaan berada?

Berkenaan dengan masalah-masalah yang dikemukakan oleh para peneliti dan ahli
dalam bidang sistem informasi, dapat ditarik benang merah mengenai hubungannya.
Investasi sistem/teknologi informasi adalah suatu isu yang terkait dengan pengambiian
keputusan yang cukup kompleks dengan melibatkan sejumlah fa.lctor, antari lain faktor
organisasi, keperilakuan, dan keuangan. Dikatakan kompleks karena adakalanya dalam
praktek, teori-teori yang terkait dengan proses pengambilan keputusan seperti teori
penganggaran modal tidak memadai untuk menghasilkan keputusan yang dianggap terbaik.
Riset-riset investasi sistem/teknologi informasi baik dimasa lalu maupun disaaiini-berusaha
untuk mencari dan mengetahui signifikansi investasi sistem/tekonolgi informasi terhadap
kinerja perusahan, sebab investasi sistem infornrasi cenderung merupakan suatu bentul
gambling atau perjudian yang mengandung risiko ketidakpastian yang sangat besar.

Untuk itu penulis berusaha memaparkan sejumlah kriteria pengambilan keputusan
yang dapat menjadi patokan atau bench-mark untuk menentukan signifikansi investasi
sistem/teknologi informasi tidak sekedar menjadi alokasi sumber daya yang sia-sia.

KRITERIA PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SISTEM/TEKNOLOGI
INF'ORMASI

Beberapa kriteria yang dapat menjadi panduan pengambilan keputusan untuk
investasi sistem/teknologi informasi akan dipaparkan berikut ini, sesuai dengan hasil studi
dan penelitian para ahli sistem informasi dan administrasi bisnis. Panduan pengambilan
keputusan yang diajukan oleh Clemons dan Weber (1990) menjadi kriteria utama Oalam
pembahasan ini. Selanjutnya ditambah dengan hasil penelitian Weill dan Olson (1989) dan
hasil penelitian Bacon (1992) sebagai kriteria tambahan yang cukup signifikan untuk
dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan investasi sistem/tekn;losi informasi
dalam perusahaan.

Panduan utama dalam mengambil keputusan investasi sisten/teknologi informasi
yang dikemukakan oleh clemons dan weber (1990) adalah sebagai berikut:
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l. Keputusan investasi dapat dilakukan menurut dasar analisis rasional, sekalipun
jumlah atau angka-angka yang dibutuhkan untuk analisis arus kas yang
didiskontokan tidak dapat diperoleh. Artinya, staf perencana program investasi
sistem/teknologi informasi dapat menggunakan analisis berbentuk decision tree
analysis, yang menampakkan skenario-skenario tertentu untuk ditentukan
peringkatnya.
Patokan-patokan tertentu perlu ditetapkan melalui analisis sensitivitas dan

digunakan sebagai titik acuan untuk jalur pelaksanaan proyek yang benar saat
proyek itu sudah dimulai. Analisis sensitivitas pada dasarnya merupakan prosedur
perhitungan akibat-akibat kesalahan estimasi parameter dalam suatu model

keputusan. Kegunaannya adalah membuat keputusan investasi untuk (l)

menentukan asumsi input yang dibutuhkan untuk kelayakan suatu investasi, dan
(2) menetapkan sebaran kontrol untuk perubahan parameter.
Memanfaatkan hasil-hasil yang diperoleh dari aktiva/asset yang unik dan

sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan. Ini berarti nilai dari suatu inovasi
sistem/teknologi informasi sebagian akan ditentukan oleh kemampuan dari asset

dan sumberdaya perusahaan untuk memanfaatkannya. Sebaliknya, nilai kumpulan
asset akan ditentukan oleh hasil-hasil pemanfaatan inovasi sistem/teknologi
informasi
Sejumlah tipe risiko menyertai pengambilan keputusan ini dan harus dikenali lebih

dini dalam evaluasi pengembangan sistem dan teknologi informasi. Risiko-risiko
yang lazim ditemui adalah (a) risiko teknis, yaitu ketidaksesuaian kemampuan
sistem dan teknologi yang ada; (b) risiko proyek, yaitu kemampuan sistem dan
teknologi informasi yang akan dikembangkan ternyata tidak sesuai dengan
kemampuan modal perusahan untuk mengembangkannya; (c) risiko
fungsionalitas, yaitu gagalnya perusahaan untuk mengantisipasi manfaat yang
dapat diperoleh dari desain dan implementasi sistem/teknologi informasi tersebut;
(d) risiko politik internal dalam organisasi; (e) risiko lingkungan ekstemal,
misalnya peraturan dari badan/lembaga pemerintahan yang ternyata menghambat
implementasinya; dan (f risiko sistem.
Investasi sistem, khususnya teknologi informasi, memiliki nilai pilihan, ketepatan
wakfu dan manfaat sampingan yang mungkin tidak diperkirakan sebelumnya.
Pilihan yang tepat untuk melakukan investasi sistem/teknologi informasi
disaaVwaktu yang tepat pula dapat membawa hasil yang tak ternilai harganya bagi
perusahaan.
Risiko-risiko negatif yang tadinya tampak dalam program investasi sistem dan
ditolak pada saat pengambilan keputusan, dapat menjadi kebutuhan strategis
melalui inisiatif perusahaan lain untuk memanfaatkan program yang sudah ditolak.
Kerjasama dapat menjadi alternatif investasi yang bersifat dominan dalam kondisi
kebutuhan yang strategis. Artinya, kerjasama memungkinkan perusahaan-
perusahaan yang lebih kecil dan lebih berspesialisasi untuk mengimbangi
kelemahan-kelemahan yang mereka miliki dalam hal mengembangkan dan
mengimplementasikan sistem-sistem stratejik, antara lain menambah keunggulan
dalam hal skala kemampuan produksi produk/jasa perusahaan, melakukan
program leverage untuk asset-aset yang sudah ada, dan memulihkan defisiensi
sumberdaya yang dialami perusahaan. Contohnya adalah perusahaan penerbangan

2.

5.

6.

a
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Skandinavia, SAS, dan Amerika Serikat, Texas Air, berperan sebagai feeder
system satu sama lain, yang memungkinkan mereka bersaing secara lebih efektif
dengan maskapai-maskapai penerbangan besar lainnya yang menguasai kedua
wilayah ini.

Sesuai dengan hasil penelitian Weill dan Olson (1989) terhadap 6 perusahaan dari
5 industri yang berbeda, diperoleh panduan pengambilan keputusan investasi
sisten/teknologi informasi berikut ini :

L Menentukan dan melacak sistem dan teknologi informasi adalah faktor yang
semakin kitis dalam hal penentuan expenditure perusahaan secara keseluruhan.
Artinya, langkah pertama dalam mengelola investasi sistem/teknologi informasi
adalah dengan mengetahui apa arti dari investasi ini sesuai dengan tujuan dari
kebutuhan perusahaan s€cara menyeluruh. Langkah spesifik yang dapat dilakukan
sesuai dengan rekomendasi kedua peneliti ini adalah, pertama-tama, memakai
definisi sistem/teknologi informasi yang luas, yang meliputi perangkat keras,
perangkat lunak, sumber dayamanusia, komunikasi, pelatihan, perawatan,
pemeliharaan dan overhead cosls. Kedua, sesuai dengan hasil studi yang dilakukan
oleh Strassmann ditahun 1985, hendaknya pengukuran dan penelusuran/pelacakan
pembelanjaan tersebut sepanjang waktu menurut basis yang layak.

2. Menentukan besamya investasi dan keuntungan atas investasi sistem/teknologi
informasi. Pada dasarnya merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, sehingga
rekomendasi yang diajukan adalah; (a) mengenali perhitungan RoI yang mungkin
tidak relevan untuk sejumlah investasi sistem/teknologi informasi; (b) mengenali
kondisi dimana investasi yang mungkin memenuhi patokan justru bernilai negatif
tetapi sebenarnya penting demi compqny's survival; (c) mencermati sejumlah
investasi yang harus ditentukan secara subyektif, sehingga perlu menentukan
efeknya terhadap keseluruhan organisasi.

3. Isu-isu organisai ikut menentukan efektifitas realisasi investasi sistem/teknologi
informasi, seperti faktor komitmen manajemen puncak terhadap sistem informasi
terdahulu, kepuasan pernakai terhadap sistem dan tumbukan berbagai kepentingan
politis dalam organisasi.

Panduan pengambilan keputusan investasi sistem/teknologi informasi yang
dikemukakan oleh Bacon (1992) terdiri dari :

l. Pelaksanaan kuantifikasi biaya versus manfaat investasi sistem/teknologi
informasi yang lebih akurat dan lebih layak, dimana hal ini lebih efektif dengan
penelusuran bentuk investasi seperti yang diinginkan oleh perusahaan menurut
tujuan dan sasarannya.

2. Tujuan ideal dari proyek atau investasi sistem/teknologi informasi adalah (a)
manfaat bersih yang dapat dikuantifikasikan dan (b) sasaran proses bisnis yang
dapat direncanakan secara eksplisit. Setidaknya kedua hal ini harus menjadi
kriteria dasar untuk mengambil keputusan yang tepat,

3. Satu kriteria investasi .yang lazim digunakan oleh perusahaan Probabilitas
Perolehan Manfaat (PPM) dengan tingkatan penerapan yang sangat tinggi,
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mengindikasikan bahwa mungkin kriteria ini dapat diterapkan secara formal untuk
kriteria pengambilan keputusan investasi sistem/teknologi informasi.

4. Agar perusahaan dapat memperoleh manfaat lebih dari learning carve teknologi
informasi terkait, perusahaan mungkin perlu melakukan sejumlah kegiatan
pendanaan research & developmerat untuk mengetahui kemungkinannya.

5. Kriteria probabilitas penyelesaian proyek adalah kriteria yang sesuai dalam hal
memperhitungkan keputusan investasi atau investasi sistem/teknologi informasi.

Secara keseluruhan, patokan-patokan ini berdasar pada kriteria yang sama, namun
mengalami modifikasi lebih lanjut sesuai dengan area dan aspek yang diteliti oleh masing-
masing peneliti. Pada dasarnya, perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan sistem
informasinya, menentukan apakah sistem informasi dengan teknologi canggih harus dipakai
oleh perusahaan ataukah sistem informasi dengan kemampuan teknologi yang memadai,
dalam arti tingkatan kecanggihannya lebih rendah yang harus dipakai. Adakalanya sistem
informasi yang kompleks justru merugikan perusahaan atau sebaliknya, dimana kasus ini
beryPa kesalahan perusahaan dalam mengantisipasi manfaaat serta kemampuan sistem
sehingga sistem menjadi usang dan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh
perusahaan.

Satu hal pokok yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah penggunaan
analisis biaya-manfaat untuk menentukan signifikansi investasi sistem/teknologi informasi
ditinjau dari segi aspek keuangan perusahaan. Net present value (NPV),inteinal rate of
return (IRR), profitability index method (PIM), average accounting rate of return (ARR),
payback method (PM) dan budgetary criteria o/ constraints adalah biberapa metoie
P.erhigngan arus kas yang didiskontokan untuk mengetahui retum on investment yang
signifikan dari investasi sisteml teknologi informasi (Bacon 1992).

Ford (1994) menyatakan bahwa metode-metode yang disebutkan diatas untuk
konteks proyek-proyek teknologi informasi kurang bermanfaat untuk membuat keputusan
investasi final. Federasi Akuntan Internasional menerbitkan sebuah laporan yang
memberikan indikator perlunya teknik-teknik baru untuk mengevaluaii investasi
sistem/teknologi informasi menurut efek-efeknya terhadap posisi kompetitif perusahaan,
lcontrol internal dan penghernatan biaya.

Ford (1994) mengajukan beberapa pendekatan lain untuk melakukan proses
pengambilan keputusan investasi yang layak dan menghasilkan evaluasi keputusan final
yang layak pula. Pendekatan-pendekatan tersebut terdiri dari:

l. Information Economics, atau secara harfiah merupakan bentuk penilaian
manfaat-manfaat ekonomis yang dapat diperoleh dari informasi. Perhitungan ROI
dilakukan untuk manfaat dan biaya yang dapat clipastikan dalam metode
konvensional. Proses pengambilan keputusan didasarkan pada rehnik
pemeringkatan dan pemberian skor terhadap risiko-risiko dan hal-hal yang tidak
nyata. Proses tersebut mengidentifikasi dan mengukur dampak-dampak ekonomis
dari semua perubahan terhadap kinerja perusahaan yang disebabkan oleh adanya
introduksi sistem baru. Aspek kinerja perusahaan yang terpengaruh dengin

54



Jane dan Grace, kriteria pengambilan keputusan dalam investasi sistem informasi

perubahan ini antar lain adalah depanemen-departemen fungsional terkait, nilai
sistem yang akan datang terhadap introduksi yang sedang dievaluasi dan nilai
penambahan keterampilan dan pemahaman yang dapat diperoleh staf perusahaan
dari penggunaan sistem/teknologi informasi.

2. Metode Multi sasaran dan Multi Kriteria. Metode ini mewajibkan ukuran-
ukuran manfaat, bukan nilai moneter. Metode ini berusaha mengembangkan
ukuran umum atas utilitas atau kepuasan preferensi seseorang. Pendekagn ini
memungkinkan penelusuran beragam sudut pandang dari pemegang saham dan
memungkinkan pula dari pemegang saham ini untuk ikut serta dalam proses
pengambilan keputusan investasi/teknologi informasi. Keuntungan yang dapat
diperoleh dari penggunaan metode ini adalah memungkinkan penelusuran nilai
sekumpulan proposal sistem menurut preferensi relatif untuk ragam karakteristik
sistem yang berbeda pula, memungkinkan tercapainya konsensus tentang sifat-
sifat atau ciri-ciri sistem yang paling diinginkan, dan keputusan investasi
ditentukan oleh evaluasi preferensi dan pemilihan sistem menurut perimbangan
bobot preferensi terhadap sistem yang dipertimbangkan. Kerugian dari metode ini
adalah tidak adanya data untuk perhitungan RoI dan metode ini melibatkan
kegiatan diskusi yang terlalu banyak dan dana yang cukup besar pula.

3. Analisis Nilai, menekankan pada konsep evaluasi memperoleh informasi yang
lebih baik. Metode ini menekankan pada observasi inovasi yang paling sukses
dimana kesuksesan ini ditentukan oleh nilai tambah. Ada dua hal penting yang
harus dinilai, yaitu kemampuan para pengambil keputusan untuk mengambil
keputusan yang lebih baik dengan sistem baru yang akan dipakai dan nilai tambah
yang lebih baik bagi organisasi. Keunggulan dari metode ini antara lain
menetapkan nilai ouput yang disepakati, yang normalnya akan dinyatakan sebagai
sesuatu yang tidak berwujud, memastikan atau meyakinkan pembuat keputusan
bahwa manfaatnya dapat direalisasi dengan menggunakan demonstrasi prototype
atau proses Delphi, dan memungkinkan pengubahan nilai menjadi nilai moneter
serta dapat digunakan untuk penilaian RoL Metode ini membutuhkan waktu dan
dana yang cukup besar.

4. critical Success Factors atau secara harfiah merupakan faktor-faktor yang
bersifat kitis dan ikut menentukan keberhasilan pembentukan sistem informasi,
Dengan menentukan faktor-faktor yang bersifat kritis ini, berarti menghindarkan
kemungkinan kegagalan pengoperasian sistem/teknologi informasi.

5. Metode Eksperimen melalui peralatan pengembangan perangkat lunak dan
metode simulasi yang memungkinkan untuk mengembangkan suatu protoq/pe atau
model dari sistem yang baru dengan lebih cepat dan lebih murah. Metode ini
memungkinkan seorang desainer sistem untuk menguji dan memodifikasi sistem
dan efeknya terlebih dahulu sebelum mernperkenalkan sebagai suatu bentuk revisi
model yang lebih sempurna secara riel.

Manajemen perusahaan berada dalam posisi yang sangat vital berkenaan dengan
proses pengambilan keputusan, karena itu manajemen perusahaan harus memiliki
pengetahuan tentang lingkungan bisnis, harus bekerjasama dengan pemakai untuk
menentukan kebutuhan pemakai secara riel, harus memastikan bahwa metodologi
investasi sistem/teknologi informasi sudah sesuai untuk bisnis pada saatnya, tidak
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mesti berpatokan pada metodologi investasi sisten/teknologi informasi yang bersifat
tradisional dan harus memastikan keberadaan dan pelaksanaan audit pasca
implementasi (Ford, 1994).

PENUTUP

Situasi bisnis global yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk mencari
cara agar tetap survive didalamnya, Salah satu carc yang saat ini sudah berkembang
menjadi issue global dikalangan perusahaan adalah kepemilikan sistem informasi yan!
handal. Berkenaan dengan ini, vital isu yang berkembang adalah bagaimana mengtrasitt<ai
suatu keputusan investasi sistern/teknologi infonnasi yang tepat sebagai baha[ian dari
proses pembentukan sistem informasi. --E;*=g

Investasi sistern/teknologi informasi adalah keputusan yang berisiko namun
mengandung keuntungan-keuntungan potensial tertentu. Dengan- adanya derajat
ketidakpastian yang sangat besar dalam hal pengembangan dan imflementasi sistem, dan
juga. dalam hal tanggapan lingkungan terhadap sistern tersebut, ierlu ditetapkan suatu
patokan tertentu atau .kriteria khusus yang dapat digunakan untui proses pingambilan
keputusan investasi sistem. Berkenaan dengan hal ini pula terdapat indikas] bahwa
sejumlah metode penilai investasi sudah tidak layak untuk digunakan seperti NpV, pB,
IRR, atau ARR. Pengalaman nyata dari sejumlah perusahaan yang menla-di obyek survei
dan penelitian merekomendasikan usaha penelusuran dan pelacikan program investasi
terlebih dahulu, dengan menentukan definisi investasi yang sesuai dengan tujuan dan
kebutuhan perusahaan agar nantinya tidak melenceng dan mengakibatkan kirugiin sumber
daya dalam jumlah besar.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah komitmen manajemen puncak terhadap
sistem/teknologi informasi akan dibangun atau yang akan dikembangkan'dan bagaimana
mengakrabkan program investasi tersebut kepada sumber daya, khusirsnya kepadi orang-
orang dalam perusahaan. Sejumlah bukti nyata mengindikaiikan kerugian yang diderita
perusahaan disebabkan.oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki oteh suriUer aaya
perusahaan tentang arti dan manfaat sistem/teknologi infomas-i bagi mereka (Alter, 1996).

Sistem/teknologi- informasi dalam proses bisnis perusahaan merupakan peluang
memperoleh keunggulan kompetitif untuk melaksanakan bisnis dalam dunia yang semakii
global dan kompetitif pula. Sehingga signifikansiina*eutasi sistem/teknologi inroriiasi perlu
ditinjau tertutama dalarn arti dan manfaatnya bagi perusahaan sesuai dingan tuiuan dan
kebutuhan perusahaan. Proses pengambilan keputusan yang terkait dengan investasi
sistem/teknologi informasi menjadi lebih sulit dan kompleir i"ngun adanya=faktor-faktor
seperti persaingan, kompleksitas lingkungan internal dan eksternal perusahaan, faktor sosial
politik, teknologi dan ketepatan waktu. Ini mengindikasikan pentingnya sejumtah kriteria
atau bench mark yang dapat menjadi acuan untuk mengamUit trp-uiurun investasi yang
tepat dan handal dalam bidang sistem/teknologi informasi.

56



Jane dan Grace, kriteria pengambilan keputusan dalam investasi sistem informasi

DAFTARPUSTAKA

Alter, Steven (1996),_Management Information $stem: A Management perspective,
Menlo Park,.califomia: The Benjamin/cummings publishing company Inc.

Bacon, c. James (1992), The tJse of Decision criteria tn seleaing tnformation
sistem / Tecltnologt Investment, MIS euarterry, September, pp.3ls-lsz.

clemons, Eric K. tud_!ryg9 w.weber (t990), "stategic Information Technologr
Invesunent: Guidelines For Decision Making" Journal Of Managemlnt
Information Sistems, pp. 9-2S.

Ford, John c (1994), Evaluating Investment In IT, At*tralion Accountant AAA,
December, pp. 23-28.s

samuelson, Paul A. (1996), Economics, 9ft Edition New york McGraw Hill Book.
,S,etiadi Purwanto (1997), Majalah swA: Dani Access Hingga oracle, Agustus, Hal. 50-51.
weill, P and olson, M.H., Managing rnvestment ln information iechnolory Mini

Case Examples And Implications. MIS euarterly, March, pp 3-17.

57


