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Abstract 

PT. XYZ Jakarta has accomplished an implementation of IFS. 
The investment is not only a huge cost, but it also has influenced 
company's business process. Therefore, it needs research on investment 
evaluation of IFS focusing on its finance. The research has applied 
information economics analysis using financial approach. The results of 
the research show that the IFS's benefits are office supplies expense 
reduction, wages expense decrease, efficiency of transaction handling 
and customer preference, efficiency of inventory expense, acceleration 
of auditing, and labor productivity increase. The investment on IFS has 
given a significant return on investment of 213.18% and payback period 
of 0.47 year. 
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1. Pendahuluan 

Teknologi informasi dan komunikasi sudah rnenjadi bagian penting dalam proses 
bisnis perusahaan. Bahkan banyak perusahaan yang sudah menggantungkan diri 
pada teknologi informasi seratus per sen. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah 
karena memang teknologi terbukti rnemberikan banyak manfaat bagi perusahaan, 
baik dalam hal peningkatan kemampuan bersaing, penanganan transaksi dan layanan, 
serta mengubah budaya kerja menjadi lebih efisien dan efektif. Beberapa penerapan 
dari teknelogi infonnasi dan komunikasi antara lain dalam sektor perbankan, sektor 
perdagangan, pendidikan, dan kesehatan. Penerapan teknologi .informasi dan 
komunikasi banyak digunakan para usahawan. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya 
menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi .informasi 
dalan1lingkungan kcrja. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya digunakan 
dan diterapkan pada perusahaan berskala besar. Pemsahaan berskala kecil seperti 
usaha kecil menengah (Uk"M\ dan hahkcm "a at ini heberapa toko juga menggunakan 
teknologi. Demikian pula PT. XYZ Jakarta, yang mana perusahaan bidang 
perdagangan ini juga rnenerapkan teknologi informasi berupa sistem infonnasi. PT. 
XYZ merupakan pcmsahaan keluarga yang didirikan pada tahun 1983. Hingga saat 
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ini pendiri perusahaan ini adalah pernegang saharn dan direksi perusahaan. Filosofi 
bisnis perusahaan ini yang berorientasi pada sektor industri yaitu untuk ~renjembatani 
kebutuhan produsen bahan kirnia jenis khusus dengan industri pemakai untuk 
menciptakan nilai tarnbah bagi semua pihak. Pada tahun 2004, PT. XYZ Jakarta 
menerapkan sistem informasi terintegrasi dengan nama Industrial and Financial 
Systems (IFS). Dalarn penerapannya, IFS rnelibatkan seluruh bagian di perusahaan. 
Selain mempengaruhi proses bisnis perusahaan, implementasi sistem ini rnembutuhkan 
biaya yang tidak sedikit dan waktu penyesuaian yang sang at lama. Pembiayaan dan 
penyesuaian tersebut diharapkan sebanding dengan manfaat yang dinikmati, bahkan 
kalau bisa memberikan keuntungan yang lebih. Keberhasilan IFS ini dapat dilihat 
dari manfaat apa saja yang dirasakan dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan 
sis tern ini. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap investasi sistem ini. 
Evaluasi ini selain menilai kelayakan investasi juga ak:.m memberi masukan dalam 
peningkatan penggunaan dan pengembangan sistem yang akan datang. 

Ada banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk penilaian investasi suatu 
proyek teknologi informasi, salah satunya yang paling populer adalah analisa cost
benefit [ 1]. Met ode ini rnendasarkan diri pada perspektif rnanajemen dalarn menilai 
kinerja teknologi informasi yang diimplementasikan dengan menghitung nilai dari 
setiap elemen teknologi informasi yang memiliki konstribusi terhadap biaya yang 
dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh. Namun ~retode ini tidakmampu ~renghitung 
faktor ketidakpastian (uncertainty) dan faktor tidak berwujud (intangible) yang 
sering ditemukan dalam proyek teknologi informasi. Dalarn penerapannya, 
information economics (IE) rnerupakan varian dari analisa cost-benefit. Sehingga 
faktor-faktor tangible yang dihitung dengan analisa cost-benefit akan digabungkan 
dengan pengukuran dari faktor-faktor intangible. Selain itu prinsip capital 
budgeting dalarn penilaian investasi secara konvensional juga dipakai dalam 
pendekatan information economics. Masalah yang dapat dirumuskan adalah 
bagaimanakah penilaian investasi IFS di PT. XYZ Jakarta dengan menggunakan 
analisis information economics. Adapun pendekatan yang dipakai adalah keuangan 
(Financial Approach). 

2. Kajian Pustaka 

Information economics merupakan pengembangan dari rnetode Traditional 
Cost and Benefit Analysis (TCBA). Metode ini mencoba menjawab kelemahan 
TCBA yang tidak memasukkan faktor intangible dalam perhitungan. Gambar 1 
menunjukkan Framework information economics [2] yang ~rencakup pendekatan 
keuangan (Financial approach) dan pendekatan non keuangan (Non-Financial 
approach). Pendekatan keuangan rnencakup faktor tangible dan quasi-intangible 
(intangible yang dapat diukur secara keuangan), sedangkan pendekatan non 
keuangan digunakan untuk menganalisis faktor intangible dengan menggunakan 
kuesioner. Selain itu Framework information economics menganalisis berdasarkan 
domain faktor yaitu bisnis dan teknologi. 
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Non - Financial Approach 

Gambar 1 Framework Information Economics 

Biaya (Cost) merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembuatan 
sebuah produk/jasa yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, pada umunmya dalam 
bentuk mata uang sehingga dapat dihitung [2]. Jenis biaya ada dua yaitu incremental 
cost yaitu biaya yang timbul dalam sebuah proyek. Misalnya biaya tetap (FC) dan 
biaya variabel (VC), dan discrete cost yaitu biaya yang langsung berhubungan 
dengan proyek yang bersangkutan. Dalamlriformation Economics, biaya akan 
dibagi menjadi dua bagian yaitu biaya pengembangan dan biaya berjalan. Manfaat 
(Benefit) merupakan nilai yang diperoleh dari penghematan biaya, peningkatan 
pendapatan, peningkatan kinerja dan manfaat tak berwujud lainnya [2]. J enis manfaat 
ada dua macam yaitu Tangible benefit yaitu manfaat yang dapat dihitung dan Quasi
Tangible benefit yaitu manfaat yang dihitung atas dasar peningkatan efisiensi yang 
terjadi dalam suatu proyek, dan Intangible benefit yaitu manfaat yang tidak dapat 
dihitung. Istilah manfaat dalam information economics sclanjutnya akan disebut 
nilai ( Villue ). Pengelompokan value dari pendekatan keuangan ada empat yaitu 1) 
Value Linking (VL) yaitu nilai yang digunakan untuk mengevaluasi secara finansial 
yang mcrupakan gabungan efek dan investasi TI atas peningkatan kinerja yang 
rnemberikan dampak pacta fungsi lain; 2) Value Acceleration (VA) yaitu nilai hasil 
evaluasi secara finansial terhadap percepatan waktu kerja yang pengaruhnya 
meningkatkan produktivitas yang dapat berupa penyelesaian kerja lebih cepat; 3) 
Value Restructuring (VR) yaitu prnilaian yang berkaitan dengan adanya 
restrukturisasi (perubahan) terhadap fungsi-fungsi yang ada dan 4) Innovation 
Valuation (IV) yaitu manfaat yang dinilai dari adanya fungsi barn di perusahaan. 

Biaya dan manfaat dibedakan dalam dua domain [2] yaitu Domain bisnis 
yaitu nilai dapat diciptakan dcngan adanya TI untuk menghasilkan keuntungan, 
Domain teknologi yaitu perubahan dan penggunaan TI untuk menghasilkan produk 
dan jasa, serta pengadaan fasilitas. Biaya dan manfaat perlu dikaji untuk menentukan 
skor dari suatu proyek. Adapun pendekatan yang akan digunakan [2] adalah 
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Perhitungan ROI Sederhana; Penilaian faktor Domain Bisnis; dan Penilaian Faktor 
Domain Teknologi. Model dan Variabel Information Economics dapat dinyatakan 
sebagai berikut : 

Nilai 
Prn\\'k 

= 
Bobot 
ROI 

Bobot 
+ Domain + 

Bobot 
Domain 

Model dan faktor daii nilai dan rcsiko diklasifikasikan [2j sebagai berikut: 
a. Return on Investment (ROI), yang terdiri dari Traditional cost-benefit analysis 

(TCBA); Value linking (VL); Value acceleration (VA); ·value restructuring 
\ VR); danlmwvation valuation OV) 

= TCBA + VL + VA + VR 

b. Faktor nilai dan resiko domain bi~nis, yang terdiri dari Strategic A1atch ( SM): 
Competitive Advantage (CA); Management Information Support (Ml); 
Competitive Response (CR); dan Organizational Risk (OR) 

c. Faktor nilai dan resiko domain teknologi, yang terdiri dari Strategic JS 
Architecture (SA); Definitional Uncertainty (DU); Technical Uncertainty 
(TU); dan IS Jnfrastructllre Risk (IR) 

Enterprise Resource Planning adalah salah satu aplikasi back of{ice sudah 
tidak asing lagi, hampir sebagian besar perusahaan di Indonesia sudah mengenal 
dan menggunakan ERP system. Akan tetapi didalam penerapannya tidak sedikit 
pula perusahaan yang mengalami kegagalan didalam implementasi aplikasi ini. 
Karenanya di dalam penerapan aplikasi ini perlu dilakukan perencanaan yang matang 
schingga dapat 111engurangi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat berjalan sesuai 
dengan apa yang diinginkan. PT. XYZ Jakarta mengimplementasikan ERP S}'Stem 
yaitu sofh-vare lFS dua modul yaitu Modul Financial (General Ledge1; Account 
Receivable, Account Payable, Report Generat01; Consolidated Account) dan 
Modul Distribution (Customer Orde1; Pztrcha.,·mg, Inventory~ Invoicing). 

3. l\letode Penelitian 

Met ode penclitian yang digunakan adalah gabungan dari penelitian deskriptif 
yakni menggambarkan fenomena yang sesungguhnya terjadi pada suatu peristiwa 
at au pun populasi, dan penelitian eksploratif yakni menemukan fenomena yang 
sesungguhnya terjadi. Sedangkan untuk pengambilan data, cara yang digunakan 
adalah observasi untuk pendekatan dengan perusahaan khususnya bagian Information 
Technology di JYf. XYZJakarta, metode wawancara mendalam(indepth intervieH) 
dengan pimpinan dan pelaksana proyek implementasi IFS di JYf. XYZ Jakarta, dan 
metode dokumenta'>i yakni mengumpulkan dan mendokumentasi dokumen-dok.'Umen 
yang terkait dengan implementasi IFS. Karena dalam penelitian ini menggunakan 
mctotle berperan pasif, maka proses ::malisis dilakukan bersamaan dengan 
pengumpulan data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komponen. 
Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan met ode kuantitatif yaitu analisis 

information economics pendekatan keuangan untuk mengungkapkan permasalahan 
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yang ada dan mengambil kesimpulan. Proyek implementasi IFS rnenggunakan hari 
kerja normal PT. XYZ Jakarta. Waktu yang dibutuhkan dari implementasi, 
penyesuaian hingga map an adalah lima tahun, dimulai pada Januari 2004. Oleh karena 
itu pengurnpulan data dan analisis dilakukan pada selang waktu tersebut. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Biaya investasi IFS terdiri dari biayapengernbangan yang dikeluarkan pada 
tahun 2004 dan biaya berjalan yang dikeluarkan selama lima tahun. Kedua biaya 
tersebut dapat dilihat pada Tabel1 dan Tabel 2. 

Tabell Biaya Pengembangan Industrial and Financial System (IFS) 

Biaya Jaringan IDR 
Biaya Hardware IDR 304.078.875 

Biaya Licence IDR 328.440.000 

Biaya Implementasi IDR 5ffl.419.500 

Biaya Penyesuaian IDR 160.650.000 

Total IDR 1.381.120.875 

Sumber: Data sekunder, 2004 

Tabel2 Biaya Berjalan Industrial and Financial System (IFS) 

Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn5 

A. Pemeliharaan Aplikasi 
Maintenance and support 0 68.000.000 68.000.000 68.000.000 68.000.000 

Performance Tunning 0 0 9.200.000 0 9.200.000 
Sub Total (A) 0 68.000.000 77.200.000 68.000.000 77.200.000 

B. Pem eliharaan Hardware: 
Pembelian Backup Server (HP 0 0 39.054.000 0 0 

Prolan! DL380) 
Pembelian UPSAPCRT XL2000 VA 0 0 10.948.000 0 0 

Peningkatan memory ser'J!!r 0 0 0 10.534.000 15.480.000 
Peningk.atan processor setVer 0 0 0 30.150.000 30.150.000 
Peni ngkatan harddisk server 0 0 0 0 23.085.000 

Peningkatan Printer 0 20.800.000 0 0 0 
Peni ngkatan Workstation 0 0 37.000.000 40.000.000 0 

Sub Total (B) 0 20.800.000 87.002.000 80.684.000 68.715.000 

c. Biaya Pesangon 0 15.900.000 17.400.000 45.900.000 93.300.000 

TOTAL BIAYA BERJALAN 0 104.700.00 181.602 00 194.584.000 239.215.00 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan, rnaka analisis manfaat 
dari investasi IFS yang diternukan telah di ringkas dalarn Tabel3 yang meliputi poten.~i 
manfaat, klasifikasi dan metode pengukuran yang dipakai. Dengan demikian terdapat 
-.:.rtdHl potensi rnaruaar yang akan dihitung. Sedangkan potensi manfaat nornor tujuh 
dan delapan diukur dengan kuesioncr sesuai domain rnasing-masing. N arnun kedua 
manfaat tersebut tidak: dibahas dalarn artikel ini karena hanya membahas information 
economics dengan pendekatan keuangan. 
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Tabel3 Manfaat untuk lnvestasi industrial and Financial Svszem (IFS) 

Potensi Manfaatl Benefit Klasi fikasi Met ode 

Aspek Benefit Domain Vnlue Pengukurnn 
I Pengurangan penggunaan Tangtble- Bisnis Finansial Traditional Cost-

c.upphcs bntor. vaitu kcrta' 'vkasurahlc Flcndir \nalvsi' 
tinta/toner dan pita/ribbon 

2 Pcngurangan JUmlah tcnaga Tangible- Teknologt Finansial Traditional Cost-
kerja Measurable B enelit Analysis 

3 Peningkatan efisiensi Intangible- Bisnis Finansial IE- Value 
penanganan transabt dan Measurable Linking 
ketepatan pernilihan 
pelanggan 

4 Peningkatan efisicnsi biaya In tangible -- Bisnis Finansial IE- Value 
persedia:m Measurable Linking 

5 Percepatan waktu untuk Intangible Bisnis Finansial IE- Value 
proses audit keuangan Measurable Acceleration 

6 Pcningkatan produktifitas Intangible- Bisms Finanstal IE- Valu.: 
kerja Measurable Restructuring 

7 Peningkatan kualitlls Tangible- Teknologi Non IE- Kuesioner 
informasi dan penyajiannya Immeasurable Finansial Domain 

Teknologi 
1\ Membantu pencapaian In tangible Bisnis :-Jon lE - Kuesioner 

tujuan strategis perusahaan I mmea surab le Finansial Domain Bisnis 

Pembahasan penilaian pada bagian ini akan mengacu pada beberapa asumsi. 
Asumsi untuk Traditional Cost-Benefit Analysis berdasarkan pada penggunaan 
rata-rata biaya yang terjadi selama sebulan dan pengurangan tenaga kerja yang 
sesungguhnya terjadi selama lima tahun implementasi proyek.Asumsi untuk value 
Linking.Analysis berdasarkan pada penggunaan waktu rata-rata harian untuk 
penanganan transaksi oleh staff. Sedangkan untuk Value Acceleration Analysis, 
asumsi didasarkan pada waktu kontrak auditor yang telah diperbaharui. Untuk Value 
Restructuring Analysis, asumsi didasarkan pada pengurangan tenaga kerja yang 
sesungguhnya teijadi dan judgement analysis oleh pimpinan perusahaan. Sebelum 
menggunakan IFS, rata-rata penggunaan kerta.;; adalah Rp 5.000.000 per bulan 
atau Rp 60.000.000 setahun. Setelah menggunakan sistem baru, rata-rata 
penggunaankertasmenjadi Rp 1.250.000per bulan atau Rp 15.000.000per tahun. 
Dengan demikian terjadi pengehematan biaya operasional dari biaya kertas sebesar 
Rp 45.000.000 per tahun atau 75%. Sedangkan dari penggunaan tinta/toner untuk 
n1encetak, rata-rata penggunaannya sebelum menggunakan IFS adalah Rp 4.200.000 
per bulan atau Rp 50.400.000 per tahun dan setelah menggunakaniFS adalah Rp 
1.470.000 per bulan atau Rp 17.640.000. Untuk biaya pita untuk mesin cetak dot 
matrix, rata-rata penggunaannya sebelumiFS adalah Rp 2. 780.000 per bulan atau 
Rp 33.360.000 per tahun dan setelah menggunakan IFS adalah Rp 973.000 per 
bulan atau Rp 11.676.000 per tahun. Dengan demikian terjadipenghematan biaya 
operasional dari biaya tintaltoner dan pita untuk rnesin cetak sebesar Rp 54.444.000 
per tahun atau 65%. 

Selain itu perusahaan juga melakukan pengurangan tenaga kerja secara 
bertahap karena penerapan IFS ini, sehingga terjadi pengurangan biaya tenaga kerja 
tiap tahunnya. Pengurangan tenaga kerja mulai dilakukan pada tahun kedua yaitu 
clivisi EDP dari lima orang menjadi empat orang, pegawai administrasi dari delapan 
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orang menjadi tujuh orang dan sekretaris dari tujuh orang menjadi enam orang. 
Penghematan yang terjadi adalah sebesar Rp 63.600.000 pacta tahun kedua atau 
penurunan biaya gaji 4.95% dibanding tahun pertama. Pacta tahun ke tiga yaitu 
divisi EDP menjadi tiga orang, pegawai administrasi menjadi enam orang, internal 
sales dari 12 orang menjadi 11 orang. Penghematan yang dinikmati adalah Rp 
69.600.000 pacta tahun ketiga atau penurunan biaya gaji 5. 70% dibanding tahun 
kedua. Pengurangan pacta tahun keempat adalah divisi EDP menjadi dua orang, 
pegawai administrasi menjadi empat orang, sekretaris menjadi lima orang, internal 
sales menjadi 10 orang dan bagian accounting dari 14 orang menjadi 12 orang. 
Penghematan tahun keempat adalah Rp 183.600.000 pacta tahun keempat atau 
15.95% dibanding taltun ketiga. Pacta tahun kelima adalah pengurangan yang terakhir 
karena tidak ada pengurangan karyawan 1agi di tahun keenam, yaitu divisi EDP 
ditiadakan artinya tidak ada pegawai di divisi ini, pegawai administrasi tersisa satu 
orang, sekretaris tinggal dua orang, internal sales dan bagian accounting masing
masing tinggal delapan orang. Penghematan tahun ini adalah Rp 3 73.200.000 pacta 
tahun kelima atau turun 38.59% dibandingkan tahun keempat. Tabel4 menunjukkan 
rangkurnan penghematan biaya operasional yang berasal dari biaya kertas, biaya 
tintaltoner dan pita, serta biaya tenaga kerja. 

Tabel 4 Pengurangan Biaya Operasional (Rangkuman) 

Jenis biaya 

Biaya tenaga kerja 

Biaya kertas 

Biaya tinta/toner dan pita 

Total 

Swnber: Data olahan, 2009 

Tahun 

2 3 4 5 

0 63.600.000 69.600.000 183.600.000 373.200.000 

45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 

0 12.600.000 25.200.000 37.800.000 37.800.000 

45.000.000 l2l.200.000 139.800.000 266.400.000 456.000.000 

PenggunaaniFS juga memberi manfat berupa peningkatan efisiensi penanganan 
transaksi dan ketepatan pemilihan pelanggan. Dengan sis tern ini, kesalahan pacta 
pembuatan Customer Order (CO) semakin berkurang sehingga mengoptimalkan 
pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Hal ini menyebabkan meningkatnya 
jumlah Customer Order yang dapat dilayani dan akhirnya meningkatkanjumlah 
pelanggan. Peningkatan jumlah Customer Order menunjukkan adanya kenaikan 
penjualan, namun pengaruh tidak secara lang sung. Disisi lain, penjualan hanya dapat 
dilakukan berdasarkan track record pembayaran dan kemampuan pelanggan. 
Dengan~demikian jumlah pelanggan yang unqualified dapat dikurangi. Hal ini dapat 
menurunkan resiko piutang tidak tertagih. Dengan asumsi bahwa sebelum penggunaan 
IFS Customer Order dapat dibuat selama 30 menit maka rata-rata jumlah Cus
tomer Order adalah 60.000 per-tahun dengan jumlah penjualan sekitar Rp 
163,568,699,060.00 per tahun. Sesudahadanya investasi, Customer Orderdapat 
dibuat selama lima me nit. Jadi ada efisiensi sebesar 93.33%. S ehingga nilai penjualan 
terbaik yang dihasilkan adalah Rp 316,232,818,183. Sebelum adanya investasi 
perusahaan menetapkan piutang tidak tertagih sebesar 10% dari nilai penjualan per 
tahun. Sesudah adanya investasi piutang tidak te1tagih diturunkan menjadi 7.5% 
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clari nilai penjualan per tahun. Dengan demikian keuntungan ekonomis yang dapat 
diperoleh perusahaan adalah Rp 7.905.820.455. Keuntungan ekonomis hanya 
d inikmati pad a tahun kedua, karen a setelah itu Customer Order tidak ada perubahan 
cfisiensi ( stabil) dan ketetapan piutang tidak tertagih tidak ada perubahan presentase 

Mant~tal yang lain adalah adanya peningkatan efisiensi biaya persediaan. Hal 
1111 LcrLut dcngan \\ aJ..tu JaHJLlllliah pcmbclian scsuai :-.Luk d1 guJang. }\:mbdi .. u, 
barang discsuaikan dengan \Vaktu dan jumlah perscdiaan yang ada, supaya tidak 
tcrjadi penumpukan barang di gudang. Hal ini dilakukan d,engan tujuan untuk 
menghemat biaya persediaan. Penghematan ini akan mempengaruhi nilai persediaan 
d<m akhimya pada biaya perscdimm yang ditanggung perusahaan menjadi lebih kecil. 
Scbelum adanya IFS perusahaan menetapkan safety stock sebagai biaya 
persectiaannya sebesar 10% dari nilai penjualan per tahun. Sesudah adanya investasi 
w(e(v stock diterapkan menjadi sck! dari nilai penjualan per tahun. Dengan 
memperhitungkan nilai penjualan terbaik yang dihasilkan perusahaan, mak:a 
keuntungan ekonomis yang dinikmati adalah Rp 8.178.434.953. Tabel 5 
menunjukbm rangkuman keuntungan ekonomis yang berasal dari kedua manfaat 
value linking diatas. 

Tabel 5 Keuntungan ekonomis dan Value Linking (Rangkuman) 

Jcnh 

Bene lit 

Total 

7.905.820.455 

8.178.434.953 

16.084.255.408 

Sumber: Data olahan, 2(X)9 

Tahun 

3 4 5 

Dari aspek akselerasi, perusahaan juga menikmati keuntungan ekonomis yaitu 
actanya waktu untuk audit keuangan le bih cepat. Sebelum adanya investasi laporan 
kcuangan dr-audit dalam \vaktu enam bulan. Setelah adanya investasi laporan 
keuangan dapat di-audit dalam waktu satu bulan. Dengan demikian terjadi 
pcrcepatan yang sebesar 83.33%. Jika nilai kontrak dengan auditor adalah Rp 
I 0.000.000 per bulan atau Rp 60.000.000 per enam bulan, maka nilai keuntungan 
ekonomis adalah Rp 50.000.000. Tabel6 menunjukkan rangkuman keuntungan 
ekonomis yang berasal dari manfaat value accelaration. 

Tabel6 Kcuntung:m Ekonomis dari Value A cr·eleration (Rangkuman) 

Jenis Tahun 

Bcnrtir 

0 50.000.000 50 000 [()0 SO.O<X\.000 50.000.000 

Swnbcr: Data olahan. 2009 

Perusahaan ini rnelak:ukan pengurangan tenaga kerja yang diimbangi dengan 
upaya peningkatan produktifitas pegawai. Tabel 7 menunjukkan rangkuman 
perhitungan produktifitas yang dihimng dari besaran biaya gaji di perusahaan ini 
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pada tahun pertama. Mengacu pada peningkatan penjualan, serta efcktit1tas dan 
efisiensi kerja, pimpinan perusahaan berasumsi bahwa telah terjadi peningkatan 
produktifitas sebesar 5% tiap tahunnya. 

Tabel7 Keuntungan Ekonomis dari Value Rc:.1tructuring (Rangkuman) 

Sehdum penerapan IFS 

Sesudah pencrapan IFS 

Keuntungan ekonomis 

Sumber: Data olahan, 2009 

I' otal prod uktil 

Rp 9.425.000 

Rp 9.894.000 

Rp 469.000 

Total Non produktif 

R p 1.3 75.000 

Rp 906.000 

Lembar clampak ekonomis yang disajikan dalam bentuk tabel menggambarkan 
ROI akhir dari analisis information economics dengan pendekatan keuangan. Tabel 
tersebut terdiri dari lima bagian. Bagian pertama adalah nilai investasi proyek IFS. 
Bagian kedua adalah arus kas tahunan dari pendapatan dan keuntungan ekonomis 
yang dinikmati, serta biaya yang terjadi, kemudian menghasilkan arus kas bersih. 
Bagian ketiga merupakan Net Presem Value (NPV) dari nilai arus kas bersih 
dengan memperhitungkan nilai discount factor sesuai B I rate sebesar 6%. Bagian 
keempat adalah nilaiROI akhir yang diperhitungkan berdasarkan NPV dan nilai 
investa.;;i proyek. Bagian kelima yaitu bagian terakhir menunjukkan posisi ROI pada 
daftar skor. 

Tabel8 Lembar Dampak Ekonomis Investasi IFS 

Lembar Dampak Ekooomis Proyek Investasi IFS 
ROIAKHIRWS 

A Invcstasi Proye'k 1FS 
B Arus b.s UJ.hunan: untuk pcnode 5 tahun 

:Nilai kcun!ungan c:konomk 
V<l1Ue: hoking 
V<tlue a(cclcmnon 
V.:liue restructurint_: 

PeO!,''lJrangan b1aya orcrnstonaf 
Pendapatan sebclum pap1 
B iaya bel) al.tn 
Arus kas hersih 

C NPV 
[) ROI scdcrhana 
E Skor Uampak ckorwmis 

Sumbcr: Data olahan, 2009 

lfi..Ol'i-t2'55 U4 

50.0((),000 W.UIJO.I!III 
fcl),Ol'•tt 49:,-150 5 J 7,07., 

45,000,000 121.200.000 139.8CO.OOO 
45.469,0!XJ !6.255.94U'i4 I 90.'ll7 073 

0 104.700,000 18!.602.0W 
45.·169,01)) 16.151.248,254 K715.073 
42.877,267 14,374.610,940 7,320.661 

Skut ROl scdc1hana 
0 <=0 

/u(J'!r s/d Xl)ttr;; 

900<7c 

51!3XIO.OOO 
)42.Y20 

266,.JOO.OOO 
]J 6.94::.9:6 
!94,584,000 
122.35;!,926 
96,'Xl8,269 

us 1.120.875 

Tu!al 

i <>,U04,2)5.<:'W...f 

so.ooo.orJr :'OU,ilOO.OOO 
570,0~2 2,59L52l 

456,000,000 1,028.400,000 

5CXi.570.07: l7 315,247.325 

l39.2ts.mo 720.101.000 
267,355,072 16.595,146,325 
199,714.238 14.721.431.375 

213.18% 

Pacta Tabel8 ditunjukkan ROI akhir investasi IFS scbcsar 213.18()(. Skor 
ROI pada posisi 1. Menurut prinsip capital budgeting, investasi IFS ini dengan 
ROI lebih dari 0 menunjukkan bahwa investasi pacta IFS ini memberikan keuntungan 
bagi perusahaan meskipun tidak besar. Jika memperhitungkan payback period a tau 
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waktu pengcmbalianmodaVinvestasiyaitu Rp 1.31:11.120.875 I (Rp 14.721.431.375/ 
5 tahun), investasi IFS ini memiliki payback period selama 0.47 tahun, artinya 
keuntungan sudah mulai dinikrnati perusahaan ini pada bulan keenam sejak investasi 
dilakukan. 

5. Simpulan 

Penilaian investasi IFS pada PT. XYZ Jakarta menunjukkan bahwa basil 
perhitungan fmal ROI akhir yang sudah memperhitungkan keuntungan tangible 
maupun intangible sebesar 213.18% a tau dengan skor 1. Selain itu payback period
nya juga sangat pendek yakni hanya memerlukan 0.47 tahun. Tentu saja hal ini 
scpadan dengan invcstasi besar yang dikeluarkan oleh perusahaan ini.Untuk 
melengkapi analisis selanjutnya, penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor non 
tinansial perlu dilakukan. Penilaian faktor domain teknologi dan bisnis dengan 
kuesioner dapat diterapkan untuk penelitian lanjutan tersebut. 

6. Daftar Pustaka 

llJ Remenyi, Dan., Money, Arthur and Twite, Alan. 1995. Effective 
Measurement and Management of IT Costs and Benefit. Oxford: Butter 
worth-Heinemann Ltd. 

[2] Marilyn M, Parker. Robert J. Benson. 1988. Information Economics: 
Linking Business Performance to Information Technology. NJ: Prentice 
Hall Inc. 

29 


