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Abstract
This research describes how to calculate the feasibility of
Management Information System Project in economic perspectives, in
the cost and benefits analysis. This research used financial tools such as
Payback Period, NPV, ROI, and IRR. Before using the tools, we must
identify about the components which can be used as calculation variables
of the project. This research also discusses about difficulties of identified
benefits and how to calculate it, especially the intangible benefits.The
calculation is performed using Microsoft Excel 2007.
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1. Pendahuluan
Efektifitas penggunaan sistern informasi manajemen secara umum memang
sangat sulit diidentifikasi. Hal ini disebabkan karena pengembangan sistem informasi
manajemen biasanya menghabiskan banyak investasi perusahaan, tetapi faktanya
hal tersebut tidak bisa rnemberikan kepastian pengembalianhasilnya secara ekonomis.
Fakta ini ~enyebabkan kebingungan para pengambil keputusan strategis perusahaan
dalarn mencari alat analisis yang dapat mendukung dalam membuat keputusan untuk
rnembeli atau mengembangkan sisteminformasi perusahaan dalamrangka mendukung
efektifitas kinerja operasional sehari-hari perusahaannya. Secara umum memang
sulit bagi kita untuk mengukur secara ekonornis tingkat pengembalian basil dari suatu
investasi pengembangan sistem informasi manajemen. Hal ini lebih dikarenakan
sulitnya mengukur nilai keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari sebuah sis tern
informasi manajemen karena yang dihasilkan lebih berupa peningkatan kinerja
operasional perusahaan yang sifatnya intangible. Sebenamya sudah ada metode
pengukuran yang dapat dipakai untuk mengantisipasi permasalahan tersebut. Metode
tersebut adalah cost & benefits analysis dimana dalam penilaian terse but terlebi'II
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dahulu kita harus dapat mengidentifikasi dan mengkonversikan kornponen-komponen
penilaian yaitu biaya-biaya dan manfaat-rnanfaat yang dihasilkan oleh proyek sistcm
infonnasi tersebut kedalamnilai ekonornis atau moneter. Setelah itu. dilakukan analisis
kelayakan ekonornis dengan mernanfaatkan alat-alat analisis finansial yang ada seperti
Pavhark Period. Net Present Value, Return On Investment dan Internal Rate
of Return [ 1]. Pada praktiknya, perhitungan kuantitatifkelayakan siStem miomms1
dapat dilakukan oleh program yang dibuat sendiri dengan menggunakan bahasa
pemograman tertentu seperti Bbasic, C,atau C+-'- (2]. Namun kebanyakan
perusahaan tidak memiliki program tersebut, karena lUltuk mcmbuat program tcrsebut
dibutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Karena alasan im, maka pcrusahaan
biasanya akan menggunakan program spreadsheet yang cukup populer yaitu
Microsoft Excel2007 sebagai alat bantu perhitungan finansial untuk melakukan
cost and benefits analysis. Alat bantu ini selanjutnya dapat digunakan scbagai
Decision Support Systems (DSS) perusahaan dalam melakukan analisis yang sarna
di masa yang akan datang.
Penelitian ini mencoba untuk menganalisis kelayakan proyek pengembangan
sisteminformasi rnanajcmen dari segi ekonomis dan yang menjadi obyek penelitian
ini adalah sebuah perusahaan distributor di Sernarang. Saat ini, pihak manajemen
perusahaan berencana untuk mcngembangkan sistem informasi manajemen yang
terintegrasi mulai dari sistem pembelian, penjualan, persediaan sampai dengan
penyajian laporan keuangan dengan cara membeli untuk meningkatkan efektifitas
dan efisiensi kerja perusahaan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk
mengklasifikasikan komponen biaya dan rnanfaat apa saja yang diperoleh dari
penerapan sistem infonnasi manajemen, untuk kemudian dilakukan cost and benefits
analysis sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak manajemen ketika
hendak mengambilkeputusan untuk menerima atau menolak proyek pengembangan
sistem informasi manajemen yang ditawarkan. Berdasarkan penjelasan diatas maka
akan dilakukan penelitian yang beijudul "Analisis Kelayakan Proyek Pcngembangan
Sistem Informasi Manajemen Menggunakan Cost and Ben~fits Analysis" (Studi
Kasus: Sebuah Distributor di Sernarang).

2. Kajian Pustaka
Sisteminfunnasi manajemen adalah bagaimana suatu informasi dike lola supaya
menjadi informasi-informasi yang bergooa bagi manajemen untuk melakukan aktivitas
manajemen [3]. Cost and Benefits Analysis didasarkan pada dua komponen
penilaian, yaitu komponen biaya dan komponen manfaat. Komponen biaya yang
berhubungan dengan pengembangan sebuah sistem informasi dapat diklasifikasikan
dalam empat kategori [4] yaitu Procurement Cost (Biaya Pengadaan) adalah semua
biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pengadaan hardware. Biaya tersebut antara
lain biaya konsultasi pengadaanhardware, biaya pembelian hardware, biaya instalasi
hardu:are, biaya fasilitas (ruang, AC), biaya modal untuk pengadaan hardware,
biaya manajerial dan personalia untuk pengadaan hardware. Biaya pengadaan im
biasanya dikeluarkan pada tahm1 pertama {initial cost) sebelum system dioperasikan,
kecuali apabila pengadaan hardware dilakukan dengan cara leasing; Start Up
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Cost (Biaya Persiapan Operasiona]) adalah semua biaya yang dikeluarkan sebagai
upaya membual sistem siap untuk dioperasionalkan. Biaya tersebut antara lain: biaya
pembelian softvvare sistem informasi berikut instalasinya, biaya instalasi perangkat
komunikasi/jaringan, biaya reorganisasi, biaya manajerial dan personalia untuk
persiapan operasional. Sarna dengan biaya pengadaan, biaya persiapan operasional
1111 JUga merupakan · initial cost"; Project Related Cost (Biaya Proyek) adalah
biaya yang berkaitan dengan biaya mengembangkan sistem termasuk biaya
penerapannya. Biaya proyek diantaranya adalah Biaya analisis sistem, seperti biaya
untuk mengumpulkan data, biaya dokumentasi, biaya rapat, biaya staf analis, biaya
manajerial dalam tahap analisis sistem; Biaya disain sistem, seperti biaya dokumentasi,
biaya rapat, biaya staff analis, biaya staffpemrograman, biaya pembeliansojiware
aplikasi, biaya manajerial dalam tahap desain sistem; Biaya penerapan sistem, seperti
biaya pembuatan form baru, biaya konversi data, biaya pelatihan sumber daya
man usia, biaya manajerial dalam tahap penerapan sistem; Bila sistem dikembangkan
secara "outsourcing" dengan menggunakan konsultan dari luar perusahaan, maka
diperlukan biaya tambahan, yaitu biaya konsultasi; On-going and Maintenance
Cost (Biaya Operasional dan Biaya Perawatan) adalah biaya untuk mengoperasikan
sistem agar sistem dapat beroperasi dengan baik:, sedangkan biaya perawatan adalah
biaya untuk merawat sistem dalarn mao;; a operasionalnya. Yang termasuk biaya operasi
dan perawatan sistem adalah biaya personalia (operator, staff administrasi, staff
pengolah data, staffpengawas data), biaya overhead (telepon, listrik, asuransi,
keamanan, supplies), biaya perawatan hardware (reparas~ service), biaya perawatan
sojiware (modiflk:asi program, penambahan modul program), biaya perawatan
peralatan dan fasilitas, biaya manajerial dalam operasional sistem, biaya kontrak
untuk konsultan selama operasional sistem, biaya depresiasi. Biaya operasional dan
perawatan biasanya terjadi secara rutin selama usia operasional sistem.
Komponen manfaat yang didapat dari sebuah sistem informasi dapat
diiderrtifikasikan[ 4] sebagai manfaal atau efektifitas yang didapat dari pengurangan
biaya; manfaat atau efektifitas yang didapat dari pengurangan kesalahan-kesalahan:
m:.mbat alau efektililas yang didapat dari peningkatan kecepatan aktivitas: manfaat
atau efektititas yang didapat dari peningkatkan perencanaan dan pengendalian
manajemen. Manfaat dari sebuah sistem infonnasi dapat juga diklasifikasikan dalam
dua bentuk [5] yaitu Manfaat-manfaat berujud (Tangible Benefits) merupakan
manfaat-manfaat yang langsung dapat diuh.'Uf dengan nilai uang. Contohrrya: marrfaal
penurunan biaya persediaan, manfaat penurunan biaya operasi, manfaat penurunan
biaya alar tulis, manfaat peningkatan penjualan, dan lain sebagainya; Manfaat-manfaat
tidak berujud (intangible Benefits) merupakanmanfaat-manfaat yang tidaklangsung
cbpat diukur den gem nilai uang. Contohnya: kcunt ung~m akibat pcningkatan pe layanan
yang lebih baik kepada pelanggan, keuntungan akibat peningkatan kepu::.~san kerj::.~
sumber Jaya nJ.anusia yang ada, dan keuntungan akibal pcningkatan pengambilan
keputusan m::.~najerial yang lcbih haik. Intangible hnwf/ts sulil untuk diukur dalam
'-'atuan nilni rnnnc:.trrhJ~lng, l.::l1-t~,~~1 it1.1 ,_·:_~!·:~ I''?r.g'Jkuranny:! dapJ.~ dil~tkukan dcng~u~
menggunakan penak~iran.
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3. Metodologi Penelitian
Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu selmuh
biaya yang diperlukan dalam proyek investasi sistem infonnasi manajemen sebuah
rerusahaan di Semarang. Untuk mengolah dan membahas data yang telah terkumpul
maka d1gunakan tekmk anahs1s kuant1tatll. Alat analisis yang digunakan untuk
mengukur kelayakan ekonomis sistem informasi manajemcn adalah alat ana !isis
finansial seperti Payback Period, Net Present Value, Return On Investment dan
Internal Rate ofReturn menggunakan programMsExcel2007. Langkah-langkal1
yang ditempuh sebagai berikut :
1. Mengklasifikasikan komponen biaya dan komponen manfaat dari sistem informasi
manaJemen.
' Mclakukan pcngujian kelayakan ekonomis proyck sistcm informasi manajcmcn
dengan menggunakan alat analisis finansial seperti Payback Period, Net Present
Value, Return On Investment dan Internal Rate of Return.

-t. Analisis dan Bahasan Analisis
Kegiatan operasional perusahan masih dilakukan secara manual, serta
perusahaan mcmiliki lokasi kant or dan gudang yang berbeda. Dalam menjalankan
kegiatan operasi perusahaan, pihak manajemen sering mengalami kcndala, seperti
Koordinasi antara bagian gudang dengan bagian pembelian mengenai jumlah
persediaan yang masuk ke gudang. Seringkali bagian pembelian menerima inforrnasi
dari supplier bahwa barang sudah tiba di pelabuhan dan siap dikirim ke bagian
gudang, tetapi pacta kcnyataannya untuk bisa diangkut dari pelabuhan barang terscbut
harus dibongkar dahulu dari kapal, kemudian diangkut dengan truk yang pada
praktiknya sering memakan waktu yang lama. Untuk mengatasi masalah ini,
komunikasi dcngan bagian gudang dilakukan melalui telepon, sehingga biaya
tde~munik<Lsi yang harus ditanggung perusahaan menjadi tinggi. Selain itu seringkali
perkembangan terakhir dari posisi persediaan yang dimiliki perusahaan tidak terpantau
dengan baik; Koordinasi antara bagian gudang dengan bagian penjualan mengenai
jumlah persediaan dan jadwal pcngiriman barang, karena lokasi yang berbeda,
sehingga menyebabkan tingginya biaya telekomunikasi serta seringkali te1jadi
keterlambatan pengiriman barang ke konsumen karena bagian penjualan sudah
melakukan transaksi dengan konsumen dengan janji barang segera diklrirn, sedangkan
persediaan yang dijual terse but temyata rnasih tertahan di pelabuhan atau pun masih
dalam perjalanan ke gudang. Hal ini bisa terjadi karena bagian penjualan hanya
mcncrin1a infonnasi dari bagian pembelian saja (yang berkantor satu gedung dengan
bagian penjualan) tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke bagian gudang.
Karena proses pcncatatan perusahaan rnasih manual, seringkali bagian penjualan
terlambat mempcroleh data dari bagian keuangan mengenai konsumen yang
pembayarannya tidak lancar, sehingga seringkali terjadi konsumen-konsumen tersebut
tctap dilayani ordernya, sehingga piutang macet perusahaan cukup tinggi. Bagian
penjualanjuga belummemiliki analisis yang akurat mengenai produk-produk yang
paling diminati konsumen dan produk yang kurang laku, sehingga manajemen

33

Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 7. No.1, Februari 2010: 1- 100
perusahaan dalam mengambil keputusan dalam membeli barang hanya berdasarkan
perkiraan saja, tanpa didukung dengan analisis yang akurat; Laporan keuangan yang
disajikan oleh bagian akuntansi juga terlambat, sehingga seringkali pihak manajemen
perusahaan membuat keputusan-keputusan strategis perusahaan hanya didasarkan
data seadanya, karena pada saat keputusan-keputusan tersebut dibuat bagian
akuntansi be lum bisa menyajikan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi
keuangan perusahaan. Melihat kendala-kendala yang dihadapi perusahaan seperti
yang sudah diuraikan diatas serta tingkat persaingan antar distributor yang semakin
ketat, maka pihak manajemen perusahaan sebaiknya membangun suatu Sistem
Informasi Manajemen yang terintegrasi mulai dari sistem pembelian, penjualan,
persediaan sampai dengan penyajian laporan keuangan. Diharapkan dengan sistem
yang baru ini semua infonnasi bisa diakses oleh semua bagian yang diberi wewenang
untuk mengakses, sehingga semua keputusan bisa diambil dengan tepat dan pelayanan
terhadap konsumen juga bisa ditingkatkan. Dala.m mengembangkan Sistem Informasi
sebaiknya perusahaan menunjuk rekanan untuk menangani proyek tersebut dari
mulai tahap persiapan, pengadaan software dan hardware, pengadaan sarana dan
prasarana, serta pembuatan dokurnen-dokumen dan pelatihan karyawan, mengingat
sumber daya manusia perusahaan yang terbatas. Sebelum melakukan penunjukan
rekanan, maka sebaiknya dibuat analisis mengenai biaya dan manfaat dari sistem
infonnasi manajemen.
Tabell menunjukkan perkiraan biaya-biaya yang harus dikeluarkan selama
empat tahun. Totalprocurementcostsebesar Rp. 167.000.000diperolehdaribiayabiaya yang dikeluarkan untuk biaya konsultasi pengadaan hardware, pembelian
hardware, instalasi hardware serta biaya manajemen dan SDM untuk pengadaan
hardware. Start up cost sebesar Rp. 75.000.000 adalah biaya yang dikeluarkan
untuk pembelian software, instalasi networking, reorganisasi serta biaya manajemen
danSDM.
Tabell Biaya Pengernbangan Sistern Inforrnasi Manajernen
Cosl

Procurement
Start up
Project related
On going
Total

Tahun 0
167.000.000
75.000.000
227.500.000
469.500.000

Tahun I

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Total
167.000.000
75.000.000
227.500.000
47.500.000 56.000.000 64.500.000 73.000.000 241.000.000
47.500.000 56.000.000 64.500.000 73.000.000 710.500.000

Project related cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsultan,

mulai dari tahapan persiapan, analisis sistem, desain sis tern, sampai dengan tahap
penerapan sistem di perusahaan. Untuk tahap ini dianggarkan biaya sebesar Rp.
227.500.000. Biaya untuk mengoperasikan sistem dan merawat sis tern supaya
beijalan dengan baik dianggarkan pada kelompok on going cost yang selama empat
tahun dianggarkan sebesar Rp. 241.000.000. Ongoingcostinimeliputi biayaSDM.
biaya overhead, perawatan hardware, perawatan software serta biaya manajemen
operasional sistem. Dengan mengembangkan sisteminformasi manajemen ini, maka
d~arapkan perusahaan akan memperoleh keuntungan yang diukur secara fmansial
d1bandmgkan Jenganjika masih mcnggunaLm :-,istc:m yang manual. Adapun nilai
keuntung:mnya bisa dilihat pada Tabel 2.
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Tabel2 Man bat Pengcmbangan Si~tem lnforma:-.i ManaJemen
Ketcran_2:an
Tan)!tblc Bcnelits
lnt;mgthlc Benefits
Total

Tahun I
117.500.000
II 0 000.000
22 7.500.000

TaiHJn 2
122. 5(X) .000
I 45 lJ()J.OCKJ
267.5lXUJlXJ

Tahun 3
142.500.000
II)(). ()J(). coo
322.500.1XJO

Tahun 4
Total
545.000.0lXJ
162.500.000
650.000.IHXJ
215.tJOO.OOO
377.500.0lXJ I .1 95 000.000

Tangible benefits atau keuntungan dari penghcmatan-penghematan atau
peningkatan-peningkatan di dalam perusahaan yang dapat di ukur secara kuantitatif
dalam bcntuk satuan nilai monetcr/uang yang akan dinikmati perusahaan sclama
empat tahun diperkirakan sebesar Rp. 545.000.000 yang diperoleh dari efisiensi
biaya operasJOnal, efisicnsi biaya telekomunikasi, efisiensi kesalahan proses.
pcningkatan pcnjualan, efisiensi biaya persediaan, serta efisiensi piutang tidak tenagih.
Intangible Benefits atau nilai keuntungan yang sulit atau tidak mungkin di ukur
dalam bcntuk :-.aru~m nilui nwncler/u-.mg, yang dalam pcnelitian mi coba dihitung
dengan satuan uang selama empat tahun yaitu sebesar Rp. 650.000.000 yang
diperoleh clari peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kinerja SDM, sena
pcningkatan hlalitas kcputusan man:-~jeriaL
BerdasarLm data Tabc1 1 dan Tabcl 2, maka dibuat <.ll1alisis untuk
1ne rnul uskan apakah pro yek pengembangan sistem informasi manajemen ini layak
untuk dijahmkanatau tidak. Untuk itu dilakukan empat analisis yang meliputi analisis
I 'uyhack Pc>riod, 1\iet Present Vuluc. Relum On Investment dan Internal Rate
ol Return. Anali;;is Payback Period digunakan untuk menghitung berapa lama biaya
y~mg dikeluarkan untuk melakukan suatu investasi akan diperoleh kembali. Dalam
proyek pengernbangan Sistem lnformasi Manajemen ini, pa_vback period bisa
dihitung sehagai benkut ·

Nilai Jnvestasi
Aliran Kas Bersih tahun pertam<l
Sisa lnvestasi tahun kedu~1
\liran Kas Bcrsih tahun kedna
i kctiga

Rp. 469.000.000
Rp. 1RO.OOO.OOO
Rp. 289.500.000

(Tabel I tahun 0)
(Tabel3)
fTabcl Jl

Rp. 78.000.000

Sisa mvcsl <L'->1 tahun kctiga tertutup oleh sebagian alir~m kas bcrsih tahun ketiga,
yaitu selama Rp. 78.000.000/Rp. 258.000.000 x 12 Bulan, ynitu selama tiga sampai
,;nam bulan. Jadi payback period untuk keseluruhan investasi pengembangan sistem
informasi manajemen ini adalah selama dua tahun ketiga, enarn bulan. Maka jika
P'-'rtbahaan mcnctapkan mak..;;imumpCI_rhack period adalah tiga tahun, maka bisa
disimpulkan bahwa proyek ini diterima. Perhitungan aliran kas bersih bisa dilihat
pada Tabel ::1.
Tabel3 A! iran
Keterangan
,\Jiran Ka:- Kclu'u
Aliran Kas Masuk
Alir ;1n Kas B ers1h

K::~s

Bersih Pengembangan .Sistem lntormasi Manajemen
Tahun J

Tahun 2

4 7.500.0(})

~(dXJO.IXJO

221.sm.mo
l80.000.(X)0

267.500.000
211.500.000

Tahun 3
(:4.5{X).il()0

322.500.000
25 8 .tKJO.OOO

Tahun 4
73 JXJO .000
3 77.500.000
304.500.000
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Analisis net present value adalah suatu analisis untuk menghitung nilai
sckarang dari aliran kas masuk suatu proyck akan diterima yang akan datang dcngan
rnenentukan tingkat diskonto tcrtentu. Untuk proyek pengembangan sistem informasi
rnanajemen ini, perusahaan mcnentukan tingkat diskonto sebesar 12%. Dengan
hantuan pru\.'_rarn ,\1/icmsofr l:'xcel 2007 maka dipcroleh nilai net prel'(~nt nllue
:-.ctx~sar Rp . .:J(1. ';l i J ._DlJ. J aJI, karcna 111hll net present value lebih besar dan no I
tnaka proyck ini diterima. Return On Investment, untuk mengetahui tingkat
pcngcmbalian at au keuntungan dari suatn proyek maka dihitung dengan menggunakan
ana!i<;is return on investment (R01). PerhitunganROI untuk proyek pengembangan
:-.Istcm mformas1 manaJemen 1111 b1sa (iilihat pada perh1tungan berikut ini.
Rp. 1.195.000.000
(Tabel2)
Total Manfaat
Total Biaya
Rp. 710.500.000
(Tabel l)
Sclisih
Rp. --+S-4.500.000
ROI
Rp. 484.500.000 I Rp. 710.500.000 = 68,2%
Dengan tingkat keuntungan sebesar 68,2% ini rnaka bisa disimpulkan kalau
proyek pengembangan sistcm informasi rnanajcmen ini layak untuk diterima.lntemal
Rate of Return (IRR) adalah analisis untuk rnengetahui tingkat diskon untuk
menyamakan nilai sekarang aliran kas yang akan dinikmati dengan nilai sekarang
semua aliran kas yang dikeluz:rkan. Dalam proyck pcngcmhangan sistem informasi
manajemen ini diperoleh niiai internal rate of return (IRR) sebesar 32, I%. Jika
perusahaan mensyaratkan IRR sebesar 2Ylc untuk suatu proyek. maka bisa
disimpulkan kahu proyck ini diterirna.

5. Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka proyck pengembangan sistem
infonnasi manajemen ini bisa diterima. Pengcmbangan sistcm intonnasi manajemcn
mi maka kine1ja perusahaan akan bisa dimaksimalkan, schingga pclayanan terhadap
konsumen bisa Jitingkalkan. juga manajemcn akan memiliki data vang akurat untur;
membuat hcrbagai analisis yang akan berguna untuk kcm;~uan pcrusahaan dimasa
Yang akan datang. Saran. walaupun secara ana]i<;is proyek per1gPmhangan sistem
informasi nmn~emcn ini hi<;a diterima. tetapi dalam penerapannya pihak rnanajemen
perusahaan perlu mempcrhatikan a) Kemampuan SDM yang climilib pemsahaan
dalam mencrapkan sistem informasi manajemen yang bam. apakah dengan training
vang ak.'ln clilakukan cukup memadai sehingga SDM yang acta bisa rncngopensikan
~i:.tcm dcngan baik. mcngmgat Jatar bclakang pendidikan karyawan terutama di
~\tgii.ul 2Lkl :lll~, >Jn.~ Icndah: b) l\.~rubahatl .'-,Lrukl ur urga11i~a~i d~.u 1~/~ ih (i\ '·'"" r1j ~~~~ ~~,
masing-masing karyawan yang hewbah akibat clari pcncrapan sistem informasi
': ur iaJcmcn y<mg baru hams bctul- bet ul cl1pcrtunbangkan mcngmgat SO M yang ada
'' l:'lF! ini h:my:1 hckc1j:1 hcrda:-;arkan kc.:biasa~m, Jan tidak terbiasa Jeng:m aJan)a,
k'..'

-.,i·,tcnt )~mg. b<tru. jangan sampai akibJt tidak siapnya SDM yang ada

'' ~'-·:1!-'<tkillatk.tl' k'tjadi kckacauan schingga ju'ltru mcng!1ambat kincrja pcrusahaan
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