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Abstract
There has been various steps and actions taken by the top-level
managementthathavetogothroughadecisionmakingprocess.This
includesmatterconcerni''ginformationTechnologySystem(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, benchmarkcriterion that can be usedas a guidelinesin decisionmakinghasnot beendevelopedyet, asa result,no companyhasthe same
information
criteriJn in the decision-making process of
and
system
information
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guidelines
use ur
invesknenf.It is recommendedto have a tracking effort of investment
program and to adapt it in accordancewith the need and objective the
company'
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PENDAHULUAN
Dunia bisnis global sedang melakukan investasi besar-besarandalam
sister/teknologi informasi.gat ini dapatdilihat dari berbagaistudi dankegiatanpenelitian
dalam bidang'investasi sistem/teknologiinformasi. Antara lain seperti yang dikutip oleh
di tahun 1984 dan 1985
Weill dan O-lson1989 dilakukanoleh PIMS dan Strassmann
menemukanbahwa rata-ratapembelanjaaninvestasisistem/teknologipada tahun 1983
adalalr sebesarZYo dari pendapatansejumlahbesar perusahaan,dan penelitian-yang
dilakukan oleh kelompok Diebold pada tahun 1982 dan 1984 menemukanbahwa
pembelanjaansistem informasi manajemensentralisasirata-ratamencapai l,44oA dari
jumhh pindapatanbeberapaperusdhaan
di tahun 1984.Fortunemelakukanperbandingan
perusahaan
terkenal dengan rata-rata jumlah pendapatan
500
bahwa
an
m"nuttlutct
*
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keseluruhannyamencapaius$ 5 Milyar (kurang dari rebih
Rp.40 filyun), jumlah
pengeluaranuntuk sistem/teknologiinformasimencapaius$100 juta
per tahunnyaatau
mencapai
kuranglebihRp 800milyar(Weill danOlsonl9g9).
Perusahaan-perusahaanyangterkemuka
diluar negerisepertiAmericanAirlines.
_
Citybank Corp, United Airlines dan Wal l,tart, tidak dapatdipisahkan
denganinvestasi
sistem/teknologiinformasi.KeberhasilansistemSABRE oleh American
Airlines dalam

menunjang sistem penjualan tiket pesawat terbang, adalah
contoh yang jelas tentang
peluang kompetitif sistem/teknologi informasi (Clemons
dan Weber 1990).

Investasibesar-besaran
dalambidangsistern/teknologi
informasijuga merambah
bisnis dalam negeri. Kondisi ini nampak jelas dari sigiinkansi
kegiatan investasi
sistemlteknologiinformari._o-r:!.beberaia pirusahaan
oaiu, neg"ri. -vri.arnva vang
dikemukakandaram swa (rgg7), pr. Matahari prima puna
ft,iPP;, sebuahraksasa
pengecer(retailer) yang memiliki 85 outlet di 30 kota.
untut menJumngbisnis *"r"V",
MPP- memberanjakanUS$5 juta lebih atau hampir *.o"upuinp.40 milyar untuk
membangunsisteminformasi.denganmenggunakan
y*j ditawarkan olehvendor
iat
software terbesar didunia yaitu oracle. vrip termasuk"tauiu,n":uiur*
perusahaanyang
sudahmenggunakan
aplikasisistem/teknologi
informasiy*g r*liiLggn.
contoh lain yang terdapatdaramSwa (rgg7) adarahpr Era
Indonesia (EI).
M-erupakan
perusahaan
yang bergerakdalambidangp"rurui* p"*rurr*
dan
65 jaringan kantor member broker. Berbeda dengan rvrppi-perusahaan memiliki
ini justru
memanfaatkan
sistem,/teknologi
informasidari konsulta-n
aan v"ndoi lokal, artinyabersifat
tailor-made. Investasi ini mencakup kurang lebih Rp 150
daram rangkaian
l;"
pelaksanaannya.
Berbagaikegiatan.dan-perkembangan
dalam bidang sistem/teknologiinformasi
secaraumum mengindikasikan
bahwakompetisidalamdunii bisnis adalahrl"ruuto
ffi
bersifatglobal,_menegangkan
dan dinamis.iirt..lt"knologi informasiadalahfaktor utama
dalam hal sumberdayayang mutlak dimiliki perusahaan
i,ntuk rn"nunggapidan bersikap
pro.aktif terhadaplingkunganeksternalbisnissaatini. Konseiue;;i;*g
nyatadari hal ini
adalahbSYu keputusaninvestasimodal dalammemilih proyet-frlyeL
sisteminformasi
dan pembelianperangkatkerasdan perangkatrunakmemiliti
p"lii'r,ritis dalam;;;i
perusahaan
secaramenyeluruh.
Dengan berbagai irnplikasi yang muncul berkenaan
dengan investasi
.
sistem/teknologiinformasi,timb;llah
suatupJrtanyaanyang mendasartentangbagaimana
seharusnya
entitasdari suatuorganisasibisnismembuatkepu:tusan
inv.rrarl yangtepatagar
dapatmemperolehmanfaatyangoptimaldari kegiataninformasi
,lst"Jt"n otogi informasi
tersebut'Makalahini bermaksud
memaparkan
secaraspesifikcaradanlcriteriapengambilan
keputusaninvestasisistemlteknologiinformasiberdasarkan
pendapatdan studi sejumlah
ahli danpenelitiasingdalambidangmanajemen,
sisteminfomasiadministrasibisnis.

47

JURNAL EKONOMI Volume 2 Nomor l, Januari2000

ISU.ISU POKOK BERKENAAN
INVESTASI

DENGAN PENGAMBILAN

KEPUTUSAN

Weill dan Olson (1989) memaparkan bahwa meskipun dunia bisnis melakukan
investasi besar-besarandalam 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 sebagaiacuandalam kegiatan perencanaandan implementasi
sistem/teknologi informasi yang merupakanbagian dari kegiatan investasi sistem/teknologi
informasi. Hal ini nampak dari ragam definisi yang berbeda-beda tentang investasi
sistem/teknologi informasi oleh setiap perusahaan,yang mengakibatkanterdapat berbagai
ragam atau perbedaandalam hal penilaian investasisistem/teknologiinformasi .
Proses pengambilan keputusandalam hal ini investasi sistem /teknologi informasi
merupakan rangkaian proses perencanaanpembentukan sistem/teknologi informasi baru
atau pengembangansistem/teknologi informasi yang sudah ada. Prosestersebut merupakan
bagian penting dalam langkah awal untuk menentukan sistem/teknologi informasi yang
handal, sehingga pihak manajemen perusahaanpedu mempertimbangkanberbagai faktor
baik eksternal maupun internal perusahaandemi menghasilkan suatu keputusan investasi
yang layak. Selain itu faktor peluang dan keunggulan tertentu yang dapat diperoleh dari
pembentukan sistem/teknologi informasi tersebutbaik 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-sumberdaya lain dengan menganggarkansejumlah
danatertentu (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-keputusaninvestasi yang telah
ditetapkan oleh masing-masing perusahaanberkenaan dengan sistem/teknologi informasi.
Clemonsdan Weber (1990) memaparkansejumlahrisiko yang dihadapiperusahaandalam
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 sepenuhnyaoleh perusahaaninovatif tersebut.
Artinya pesaing-pesaingmemiliki daya tanggap yang cukup cepat dalam hal
penemuan suatu kemampuan baru sehingga seringkali menimbulkan kasus
pemalsuan/penggandaan
inovasi sistem dan berdampak pada kerugian perusahaan
secaramateril dan moril.
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2. kekeliruan aplikasi model finansial. Kekeliruan ini antara lain disebabkan
karena manfaat dari investasi sistem/teknologiinformasi sulit untuk diukw
sehinggacenderungdiabaikandan ditetapkanmenjadinol dalampros6sanalisis
biaya-manfaat,,
analisiskeuanganyang berfokuspada penghematan
bahanbaku
dantenagakerja,adanyamaksuduntukmengko*penrurlkun-risiko
yangdirasakan
cukup besar n:rmun ditetapkansecaraarbitrer atau sering berubali-ubahdan
penetapan
tingkatan'tingkatan
tertentuyangkeliru menwutlandasan
teoritis.
3. Restrukturisasiindustri dan bahayanyaterhadap lingkungan.Dunia
bisnis
yang kompetitif menghasilkan
trend-irendpentingyang terkait denganperbaikan
dan peningkatan
prosesbisnis,diantaranya
cara-carabaruuntukmelakukanbisnis
sehinggamengtrasilkan
produk-produkdan jasa-jasabaru, otomatisasipekerjaan
dan cara-carabaru untuk mengorganisir
bisnis.bengandiperkenalkannya
siJtem
dan teknologi yang baru, kondisi lingkunganatan mengaramiperubairanyang
cukupradikal,danjuga berdampak
padamodel-modelkeuangan
ying sebelumnyi
sudahditetapkan.Contohyang nyataderegulasidan restrulituriiasibursasaham
Londondi tahun1986,dimanadisatusisi mencapai
kemajuanO"s*, t"tapi oiriri
lain menimbulkankerugianbesardipihak p"tusahaan-peiusahaan
yang terdaftar
dibursatersebutkarenamenghapuskan
modalsebagian
besarperusahaan
tersebut.
4. Long lead time atauperiodepengembangan
sistemsebagaiLagiandari rangkaian
investasisistem yang cukup panjang,meriputi analisii kebituhan, pemierian
kode, pengujian, modifikasi, pelatihan dan implementasiterbatas dengan
pengawasan
ketat.Hal ini memberikanindikasiadanyaketidakpastian
yang da;at
menimbulkandampak langsung dan dalam konteks yang cukup- sig"ninkan
terhadapkelancaran
prosesbisnisperusahaan.
5' Hambatan-hambatanorganisasi.Sejumlahhambatan-hambatan
yang berasal
dari organisasidisebabkan
oleh kegagalanmanajemendalamm"nanggapiisu-isu
vital yangmungkinperlu diantisipasikan
ataubahkanharusdiantisipil agartidak
merugikan perusahaandikemudianhari. contohnya adalah gaya miajemen
desentralisasiyang sudah cukup mengintimidasi keselurihan organisasi
perusahaan,
terutamadalamhal kreatifitasimplemetasidanpengembangari
sistem
lebih lanjut. conroh lainnya adalah sikap menjanjikantekn-ologi6'uru yunt
mungkin dapatmengancam
produk perusahaan
yang-sudahada,ying seringtatl
diabaikan.
Selain memaparkan
.
_risiko-risiko yang terkait dengan keputusan investasi
sistem/teknologiinformasi, clemons
dan weber (1990) jug"a memaparkansejumlah
peluang dan keunggulan tertentu, yang dapat diperoleh-dari
keputusan investasi
sistem/teknologi
informasi,antaralain terdiii dari :
l.

Kemampuanperluasandan pengembangan.
Sekaridikembangkan,
sistemdapat
diperluasdan diimplementasikan
dibagianlain suatuorganisasi-dengan
tambahan
biayayangtidak terlalubesar.Sistemdapatdidesainagi memilimftpasitas
fleksibel dan dapat langsungditambah,Teknologi iiformasi yang sudah vanj
sudah
semakin canggih menambahpenawarandan kerayakanperusahianbagi para
pelanggannyadenganmenambahjangkauang.ogrifis dan menambahjam-jam
pelaksanaan
bisnis.
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2.

Pemasaran in-house systems. Pusatbiaya ataucost center untuksistem informasi
dapat dijadikan usaha ventura yang menguntungkan bagi perusahaan yang
mungkin melakukaankomersialisasidalam sistem yang dibuai ollh perusahaanitu
sendiri. saat ini, sejumlah sistem yang dikembangkansebagaiin-houseproject
dan
memperoleh tanggapan positif dari pihak internal perusahaan,telah ditawarkan
sebagai produk atau sebagai basis lisensi y'ory seringkali menghasilkan
keuntunganyang 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) mengatakanbahwajarang
sekali ada pengetahuandan pengalamandalam evaluasi inveitasi sistem/teknoloe-l
informasi yang menambahfleksibilitassisternitu sendiri. Sejumlah
pr"gr"ii
investasi sistem/teknorogi infonnasi yang mempengaruhi pangsa
"rp"rpasar
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
keputusanatas investasisistem/teknologiinformisi. -

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

2'

3'

Kurangnya tinjauan mendalamterhadapkuantifikasi manfaat
dan estimasi arus kas
(weaver et.al 1989), sebab asumsi umum yang dipakai
sebeiumnyamenyatakan
bahwa arus kas sudahdiketahui sebelumnya.
Teori penganggaran-modalyang diperkenalkanmelalui 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
pengambil kepuiusan, dan cenderung -memiliki
_.para
signifikansi yang sebandingatau lebih besar daripadakriteria finansial
tersebut.
Menurut Hellings (19g5-)dan Kennedy^(19g6),teori penganggaran
modal hanya
menyinggung sebagian kecil saja dari faktor-fakto. orguiku'ri
dan keperilakuan
dengan praktek penganggaranmodal untuklnvestasi sistemiteknologi
ISJj:*t,
lnlormasl.
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Dalamstudikasusyangdilakukanoleh Well danOlson(1989)yangmelibatkan6
perusahaandari 5 industri berbedaditemukansejumlahmasalahyang terakumulasidan
menghasilkan
satumasalahutamayaitu: sejauhmanadampakyangditimbulkanoleh level
investasisistem/teknologi
informasiterhadapkinerjaperusahaan?
Masalahutamaini dibagi
lagi menjadi sejumlahisu spesifik yang menjadi ukuran bagi kedua peneliti didalam
melakukanstudikasustersebut,yaitu:
1. Apakah ada efek yang unik dan signifikan dari investasi sistem/teknologi
informasiterhadapkinerjaperusahaan?
2. Bagaimanahubunganantara investasisistem/teknologiinformasi dan kinerja
perusahaan?
3. Apakah terdapat hubungan antara investasi sistem/teknologiinformasi dan
ketergantungan
kinerjaperusahaan
terhadapindustridimanaperusahaan
berada?
Berkenaandenganmasalah-masalah
yangdikemukakan
olehparapenelitidan ahli
dalam bidang sistem informasi, dapat ditarik benang merah mengenaihubungannya.
Investasisistem/teknologiinformasi adalahsuatu isu yang terkait denganpengambiian
keputusanyang cukup kompleksdenganmelibatkansejumlahfa.lctor,antari lain faktor
organisasi,keperilakuan,dan keuangan.Dikatakankomplekskarenaadakalanyadalam
praktek, teori-teori yang terkait dengan proses pengambilankeputusanseperti teori
penganggaran
modaltidak memadaiuntukmenghasilkan
keputusanyangdianggapterbaik.
Riset-risetinvestasisistem/teknologi
informasibaik dimasalalu maupundisaaiini-berusaha
untuk mencaridan mengetahuisignifikansiinvestasisistem/tekonolgi
informasiterhadap
kinerja perusahan,sebabinvestasisisteminfornrasicenderungmerupakansuatubentul
gamblingatauperjudianyangmengandung
risiko ketidakpastian
yangsangatbesar.
Untuk itu penulisberusahamemaparkan
sejumlahkriteriapengambilan
keputusan
yang dapat menjadi patokan atau bench-markuntuk menentukansignifikansiinvestasi
sistem/teknologi
informasitidak sekedarmenjadialokasisumberdayayangsia-sia.
KRITERIA PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI SISTEM/TEKNOLOGI
INF'ORMASI
Beberapakriteria yang dapat menjadi panduanpengambilankeputusanuntuk
investasisistem/teknologi
informasiakandipaparkanberikutini, sesuaidenganhasil studi
dan penelitianpara ahli sisteminformasidan administrasibisnis. Panduanpengambilan
keputusanyang diajukanoleh Clemonsdan Weber(1990) menjadikriteria utamaOalam
pembahasan
ini. Selanjutnya
ditambahdenganhasilpenelitianWeill danOlson(1989)dan
hasil penelitian Bacon (1992) sebagaikriteria tambahanyang cukup signifikan untuk
dipertimbangkan
dalamprosespengambilan
keputusaninvestasisistem/tekn;losiinformasi
dalamperusahaan.
Panduanutamadalammengambilkeputusaninvestasisisten/teknologiinformasi
yangdikemukakanolehclemonsdanweber (1990)adalahsebagaiberikut:
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l.

Keputusaninvestasidapat dilakukanmenurutdasaranalisisrasional,sekalipun
jumlah atau angka-angkayang dibutuhkan untuk analisis arus kas yang
didiskontokantidak dapat diperoleh.Artinya, staf perencanaprogram investasi
analisisberbentukdecisiontree
sistem/teknologiinformasidapat menggunakan
analysis, yang menampakkan skenario-skenariotertentu untuk ditentukan
peringkatnya.

2. Patokan-patokan tertentu perlu ditetapkan melalui analisis sensitivitas dan
digunakan sebagai titik acuan untuk jalur pelaksanaanproyek yang benar saat
proyek itu sudah dimulai. Analisis sensitivitaspada dasarnyamerupakan 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) menetapkansebarankontrol untuk perubahanparameter.
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 sumberdayaperusahaanuntuk memanfaatkannya.Sebaliknya, nilai kumpulan
asset akan ditentukan oleh hasil-hasil pemanfaatan inovasi sistem/teknologi
informasi
Sejumlah tipe risiko menyertai pengambilankeputusanini dan harus dikenali lebih
dini dalam evaluasi pengembangansistem dan teknologi informasi. Risiko-risiko
yang lazim ditemui adalah (a) risiko teknis, yaitu ketidaksesuaiankemampuan
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/lembagapemerintahanyang ternyata menghambat
implementasinya;dan (f risiko sistem.
5. Investasisistem,khususnyateknologi informasi,memiliki nilai pilihan, ketepatan
wakfu dan manfaat sampingan yang mungkin tidak diperkirakan sebelumnya.
Pilihan yang tepat untuk melakukan investasi sistem/teknologi informasi
disaaVwaktuyang tepat pula dapat membawa hasil yang tak ternilai harganya bagi
perusahaan.
6. Risiko-risiko negatif yang tadinya tampak dalam program investasi sistem dan
ditolak pada saat pengambilan keputusan, dapat menjadi kebutuhan strategis
melalui inisiatif perusahaanlain untuk memanfaatkanprogram yang sudah ditolak.
a
Kerjasama dapat menjadi alternatif investasiyang bersifat dominan dalam kondisi
kebutuhan yang strategis. Artinya, kerjasama memungkinkan perusahaanperusahaan yang lebih kecil dan lebih berspesialisasi untuk mengimbangi
kelemahan-kelemahan yang mereka miliki dalam hal mengembangkan dan
mengimplementasikansistem-sistemstratejik, antara lain menambah keunggulan
dalam hal skala kemampuan produksi produk/jasa perusahaan, melakukan
program leverage untuk asset-asetyang sudah ada, dan memulihkan defisiensi
sumberdayayang dialami perusahaan.Contohnya adalah perusahaanpenerbangan
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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-maskapaipenerbangan besar lainnya yang menguasai kedua
wilayah ini.
Sesuaidengan hasil penelitian Weill dan Olson (1989) terhadap6 perusahaandari
5 industri yang berbeda, diperoleh panduan pengambilan keputusan investasi
sisten/teknologi informasi berikut ini :
L

2.

3.

Menentukan dan melacak sistem dan teknologi informasi adalah faktor yang
semakin kitis dalam hal penentuan expenditure perusahaansecara keseluruhan.
Artinya, langkah pertama dalam mengelola investasi sistem/teknologi informasi
adalah dengan mengetahui apa arti dari investasi ini sesuai dengan tujuan dari
kebutuhan perusahaans€caramenyeluruh. 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,
pemeliharaandan overhead cosls. Kedua, sesuaidenganhasil studi yang dilakukan
oleh Strassmannditahun 1985, hendaknyapengukuran dan penelusuran/pelacakan
pembelanjaantersebutsepanjangwaktu menurut basisyang layak.
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 sebenarnyapenting demi compqny's survival; (c) mencermati sejumlah
investasi yang harus ditentukan secara subyektif, sehingga perlu menentukan
efeknya terhadapkeseluruhanorganisasi.
Isu-isu organisai ikut menentukan efektifitas realisasi investasi sistem/teknologi
informasi, seperti faktor komitmen manajemenpuncak terhadap sistem informasi
terdahulu, kepuasanpernakai terhadap sistem dan tumbukan berbagai kepentingan
politis dalam organisasi.

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

2.

3.

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 perusahaanmenurut
tujuan dan sasarannya.
Tujuan ideal dari proyek atau investasi sistem/teknologi informasi adalah (a)
manfaat bersih yang dapat dikuantifikasikandan (b) sasaranproses bisnis yang
dapat direncanakansecara eksplisit. Setidaknya kedua hal ini harus menjadi
kriteria dasar untuk mengambil keputusanyang tepat,
Satu kriteria investasi.yang lazim digunakan oleh perusahaanProbabilitas
Perolehan Manfaat (PPM) dengan tingkatan penerapan yang sangat tinggi,
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4.

5.

mengindikasikan bahwa mungkin kriteria ini dapat diterapkan secaraformal untuk
kriteria pengambilankeputusaninvestasisistem/teknologiinformasi.
Agar perusahaandapat memperoleh manfaat lebih dari learning carve teknologi
informasi terkait, perusahaan mungkin perlu melakukan sejumlah kegiatan
pendanaanresearch & developmeratuntuk mengetahuikemungkinannya.
Kriteria probabilitas penyelesaianproyek adalah kriteria yang sesuai dalam hal
memperhitungkankeputusaninvestasiatau investasisistem/teknologiinformasi.

Secarakeseluruhan,patokan-patokanini berdasarpada kriteria yang sama, namun
mengalami modifikasi lebih lanjut sesuaidenganarea dan aspekyang diteliti oleh masingmasing peneliti. Pada dasarnya, perusahaan harus mengidentifikasi kebutuhan sistem
informasinya, menentukanapakahsistem informasi denganteknologi canggih harus dipakai
oleh perusahaanataukah sistem informasi dengan kemampuan teknologi yang memadai,
dalam arti tingkatan kecanggihannyalebih rendah yang harus dipakai. Adakalanya sistem
informasi yang kompleks justru merugikan perusahaanatau 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 investasisistemlteknologi 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 penghernatanbiaya.
Ford (1994) mengajukan beberapa pendekatan lain untuk melakukan proses
pengambilan keputusan investasi yang layak dan menghasilkan evaluasi keputusan final
yang layak pula. Pendekatan-pendekatan
tersebutterdiri dari:
l.

Information Economics, atau secara harfiah merupakan bentuk penilaian
manfaat-manfaatekonomis 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-dampakekonomis
dari semua perubahan terhadap kinerja perusahaanyang disebabkanoleh adanya
introduksi sistem baru. Aspek kinerja perusahaan yang terpengaruh dengin
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2.

3.

4.

5.

perubahanini antar lain adalahdepanemen-departemen
fungsionalterkait, nilai
sistemyang akan datangterhadapintroduksiyang sedangdievaluasidan nilai
penambahan
keterampilandan pemahaman
yang dapatdiperolehstaf perusahaan
dari penggunaan
sistem/teknologi
informasi.
Metode Multi sasaran dan Multi Kriteria. Metodeini mewajibkanukuranukuran manfaat,bukan nilai moneter.Metode ini berusahamengembangkan
ukuran umum atas utilitas atau kepuasanpreferensiseseorang.
Pendekagnini
memungkinkanpenelusuran
beragamsudut pandangdari pemegangsahamdan
memungkinkanpula dari pemegangsahamini untuk ikut serta dalam proses
pengambilankeputusaninvestasi/teknologi
informasi. Keuntunganyang dapat
diperolehdari penggunaan
metodeini adalahmemungkinkanpenelusurannilai
sekumpulanproposalsistemmenurutpreferensirelatif untuk ragamkarakteristik
sistemyang berbedapula, memungkinkantercapainyakonsensustentangsifatsifat atau ciri-ciri sistem yang paling diinginkan, dan keputusaninvestasi
ditentukanoleh evaluasipreferensidan pemilihansistemmenurutperimbangan
bobot preferensiterhadapsistemyangdipertimbangkan.
Kerugiandari metodeini
adalah tidak adanyadata untuk perhitunganRoI dan metode ini melibatkan
kegiatandiskusiyangterlalubanyakdandanayangcukupbesarpula.
Analisis Nilai, menekankan
padakonsepevaluasimemperoleh
informasiyang
lebih baik. Metode ini menekankan
pada observasiinovasi yang paling sukses
dimanakesuksesan
ini ditentukanoleh nilai tambah.Ada dua hal pentingyang
harus dinilai, yaitu kemampuanpara pengambilkeputusanuntuk mengambil
keputusanyanglebih baik dengansistembaruyangakandipakaidannilai tambah
yang lebih baik bagi organisasi.Keunggulandari metode ini antara lain
menetapkan
nilai ouput yangdisepakati,yangnormalnyaakandinyatakansebagai
sesuatuyang tidak berwujud,memastikanatau meyakinkanpembuatkeputusan
bahwamanfaatnyadapatdirealisasidenganmenggunakan
demonstrasi
prototype
atau prosesDelphi, dan memungkinkan
pengubahan
nilai menjadinilai moneter
sertadapatdigunakanuntukpenilaianRoL Metodeini membutuhkan
waktu dan
danayangcukupbesar.
critical SuccessFactors atau secaraharfiah merupakanfaktor-faktor yang
bersifat kitis dan ikut menentukankeberhasilanpembentukan
sisteminformasi,
Denganmenentukanfaktor-faktoryang bersifatkritis ini, berartimenghindarkan
kemungkinan
kegagalan
pengoperasian
sistem/teknologi
informasi.
Metode Eksperimen melalui peralatanpengembangan
perangkatlunak dan
metodesimulasiyangmemungkinkan
untukmengembangkan
suatuprotoq/peatau
model dari sistemyang baru denganlebih cepatdan lebih murah.Metode ini
memungkinkanseorangdesainersistemuntuk mengujidan memodifikasisistem
dan efeknyaterlebihdahulusebelummernperkenalkan
sebagaisuatubentukrevisi
modelyanglebihsempurna
secara
riel.

Manajemenperusahaan
beradadalamposisiyang sangatvital berkenaandengan
proses pengambilankeputusan,karena itu manajemenperusahaanharus memiliki
pengetahuantentang lingkunganbisnis, harus bekerjasamadenganpemakai untuk
menentukankebutuhanpemakaisecarariel, harus memastikanbahwa metodologi
investasisistem/teknologiinformasi sudahsesuaiuntuk 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 perusahaanuntuk mencari
cara agar tetap survive didalamnya, Salah satu carc yang saat ini sudah berkembang
menjadi issue global dikalangan perusahaanadalah kepemilikan sistem informasi yan!
handal. Berkenaan dengan ini, vital isu yang berkembangadalah bagaimanamengtrasitt<ai
suatu keputusan investasi sistern/teknologi infonnasi yang tepat sebagai baha[ian dari
prosespembentukansistem 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 pengembangandan imflementasi sistem, dan
juga. dalam hal tanggapan lingkungan terhadap sistern tersebut,
ierlu ditetapkan suatu
patokan tertentu atau
khusus yang dapat digunakan untui proses pingambilan
.kriteria
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. Pengalamannyata dari sejumlah perusahaanyang menla-diobyek survei
dan penelitian merekomendasikan usaha penelusuran dan pelacikan program investasi
terlebih dahulu, dengan menentukan definisi investasi yang sesuai dengan tujuan
dan
kebutuhan perusahaanagar nantinya tidak melenceng dan mengakibatkankirugiin sumber
daya dalam jumlah besar.
Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah komitmen manajemenpuncak terhadap
sistem/teknologi informasi akan dibangun atau yang akan dikembangkan'dan bagaimana
mengakrabkan program investasi tersebut kepada sumber daya, khusirsnyakepadi
orangorang dalam perusahaan. Sejumlah bukti nyata mengindikaiikan kerugian yang
diderita
perusahaan disebabkan.oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki
oteh suriUer aaya
perusahaantentang arti dan manfaat sistem/teknologiinfomas-ibagi mereka (Alter,
1996).
Sistem/teknologi-informasi dalam proses bisnis perusahaanmerupakan peluang
memperoleh keunggulan kompetitif untuk melaksanakanbisnis dalam dunia yang
semakii
global dan kompetitif pula. Sehinggasignifikansiina*eutasisistem/teknologi
inroriiasi perlu
ditinjau tertutama dalarn arti dan manfaatnya bagi perusahaansesuai 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 eksternalperusahaan,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 handaldalambidang sistem/teknologiinformasi.
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