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Pendahuluan

• Pengembangan sistem informasi merupakan

suatu investasi seperti halnya investasi proyek

lainya.

• Investasi artinya dikeluarkanya sumber-sumber

daya untuk mendapat manfaat di masa

mendatang.

• Maka sebelum sistem informasi dikembangkan, 

maka perlu dihitung kelayakan ekonomisnya.

• Teknik untuk menilai hal tersebut disebut teknik

analisis biaya/keuntungan (cost/benefit 

analysis).



Komponen Biaya

• Untuk melakukan analisis biaya/efektivitas 

diperlukan dua komponen yaitu:

– Komponen biaya

– Komponen efektivitas

• Komponen biaya yang berhubungan dengan 

pengembangan sistem informasi diklasifikasikan 

kedalam 4 kategori

– Biaya pengadaan

– Biaya persiapan operasi

– Biaya proyek

– Biaya operasi dan perawatan



• Biaya Pengadaan

– Termasuk biaya yang terjadi sehubungan dengan

memperoleh perangkat keras

– Yang termasuk dalam biaya ini:

• Biaya konsultasi pengadaan perangkat keras

• Biaya pembelian atau sewa beli perangkat keras

• Biaya instalasi perangkat keras

• Biaya ruangan untuk perangkat keras

• Biaya modal untuk pengadaan



• Biaya Persiapan Operasi

– Berhubungan dengan biaya untuk membuat sistem

siap dioperasikan

– Yang termasuk biaya persiapan operasi

• Biaya pembelian perangkat lunak sistem

• Biaya instalasi peralatan komunikasi

• Biaya persiapan personil

• Biaya reorganisasi

• Biaya manajemen dan staff yang diperlukan.

– Biaya ini merupakan biaya yang terjadi diawal tahun

sebelum proyek dioperasikan



• Biaya Proyek

– Berhubungan dengan biaya untuk mengembangkan

sistem termasuk penerapanya.

– Yang termasuk dalam biaya proyek adalah:

• Biaya dalam tahap analisis sistem
– Biaya untuk pengumpulan data

– Biaya untuk dokumentasi

– Biaya rapat

– Biaya staff analis

• Biaya dalam tahap desain sistem
– Biaya dokumentasi

– Biaya rapat

– Biaya staff analis

– Biaya staff programmer

– Biaya pembelian perangkat lunak aplikasi



• Biaya dalam tahap penerapan sistem
– Biaya konversi data

– Biaya latihan personel

– Biaya manajemen yang berhubungan dengan tahap penerapan sistem

– Bila sistem dikembangkan oleh konsultan di luar 

perusahaan, maka akan terjadi tambahan biaya 

pengembangan sistem lainya. Yakni biaya honor 

konsultan.



• Biaya operasi dan perawatan

– Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk

mengoperasikan sistem supaya sistem dapat

beroperasi.

– Sedangkan biaya perawatan adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk merawat sistem dalam masa

operasinya.

– Yang termasuk biaya operasi dan perawatan adalah:

• Biaya personil

• Biaya overhead (pemakaian telepon, listrik, keamanan, dll)

• Biaya perawatan perangkat keras

• Biaya perawatan perangkat lunak

• Biaya perawatan peralatan

• Biaya kontrak konsultan selama operasi sistem

• Biaya depresiasi (penyusutan)



Komponen Manfaat

• Manfaat yang didapat dari sistem informasi

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

– Manfaat mengurangi biaya

– Manfaat mengurangi kesalahan

– Manfaat meningkatkan kecepatan aktivitas

– Manfaat meningkatkan perencanaan dan

pengendalian manajemen.

• Manfaat tersebut juga dapat diklasifikasikan

menjadi manfaat berwujud (tangible benefit) dan

manfaat tidak berwujud (intangible benefit).



• Keuntungan berwujud antaralain:

– Pengurangan biaya operasi

– Pengurangan kesalahan proses

– Pengurangan biaya telekomunikasi

– Peningkatan penjualan

– Pengurangan biaya persediaan

– Pengurangan kredit tak tertagih



• Keuntungan tak berwujud antaralain:

– Peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada 

pelanggan

– Peningkatan kepuasan kerja personil

– Peningkatan pengambilan keputusan manajemen 

yang lebih baik.



Ada Pertanyaan ?



Metode Analisis Biaya/Manfaat

• Analisis biaya/manfaat digunakan untuk

menentukan apakah proyek sistem informasi ini

layak atau tidak.

• Didalam analisis investasi terdapat dua aliran

kas yakni kas keluar (cash outflow) dan kas

masuk (cash inflow).

• Kas keluar berkaitan dengan pengeluaran uang

untuk biaya investasi

• Kas masuk berkaitan dengan manfaat yang 

dihasilkan oleh investasi.



• Aliran kas masuk sering dihubungkan dengan

proceed, yakni keuntungan bersih sesudah

pajak ditambah dengan depresiasi.

• Terdapat beberapa metode untuk melakukan

analisis biaya/manfaat antaralain.

– Metode periode pengembalian (payback period)

– Metode pengembalian investasi (Return on 

Investment)

– Metode nilai bersih (net persent value)

– Metode tingkat pengembalian internal (internal rate of 

return)



Metode Periode
Pengembalian

Dimana : 

pp : periode pengembalian

Investasi   : nilai investasi
Proceed    : proceed



• Contoh :

• Suatu proyek sistem informasi bernilai Rp. 

15.000.000,00. proceed tiap tahun adalah sama 

yakni sebesar Rp. 4.000.000,00. maka berapa 

lamakah periode pengembalianya?

• Jawab:

• Diketahui

– Investasi  = 15.000.000,00

– Proceed   = 4.000.000 





• Metode periode pengembalian dengan nilai 
proceed yang tidak konstan

– Jika proceed tidak sama tiap tahunya maka harus 

dihitung satu per satu.

– Contoh : proyek dengan nilai 15 juta dengan umur 

ekonomis proyek 4 tahun dan proceed tiap tahun 

adalah : 

• Proceed tahun ke 1 adalah 5 juta

• Proceed tahun ke 2 adalah 4 juta

• Proceed tahun ke 3 adalah 4.5 juta

• Proceed tahun ke 4 adalah 6 juta



– Maka payback periode dihitung sbb:

– Sisa investasi tahun 2 = investasi – proceed tahun1

– Sisa investasi tahun 2 = 15000000 – 5000000

– Sisa investasi tahun 2 = 10000000

– Sisa investasi tahun 3 = sisa investasi tahun 2 – proceed tahun 2

– Sisa investasi tahun 3 = 10000000 – 4000000

– Sisa investasi tahun 3 = 6000000

– Sisa investasi tahun 4 = sisa investasi tahun 3 – proceed tahun 3

– Sisa investasi tahun 4 = 6000000 – 4500000

– Sisa investasi tahun 4 = 1500000





Metode Pengembalian
Investasi



• Contoh, perhatikan dokumen berikut :

• Tabel F-001.xls





• Dari dokumen tersebut dapat diketahui bahwa 

proyek sistem informasi bernilai 173 juta 

dengan, dari dokumen tersebut dapat dilihat 

total dari manfaatnya adalah:

– Manfaat tahun ke 1 sebesar 68.000.000

– Manfaat tahun ke 2 sebesar 88.000.000

– Manfaat tahun ke 3 sebesar 113.000.000

– Manfaat tahun ke 4 sebesar 125.000.000

– Total manfaat  = 394.500.000





• Maka

– Proyek dengan nilai ROI lebih dari 0 adalah proyek 

yang dapat diterima, pada contoh diatas nilai ROI 

adalah 70.37%, artinya proyek dapat diterima karena 

akan memberikan keuntungan sebesar 70.37% dari 

biaya investasinya.



Metode Nilai Sekarang Bersih
(Net Present Value)



• Contoh :

• Berdasarkan pada proyek sistem informasi 

sebelumnya, sebuah perusahaan 

menginvestasikan sistem dengan nilai investasi 

awal 173 juta, dengan proceed tiap tahunya sbb:

– Proceed tahun ke 1  = 55.800.000

– Proceed tahun ke 2  = 74.500.000

– Proceed tahun ke 3  = 97.200.000

– Proceed tahun ke 4  = 104.450.000

• Jika diskonto yang diperhitungkan adalah 18% 

maka besarnya NPV adalah:





Metode Tingkat Pengembalian
Internal

• Metode tingkat pengembalian internal (internal 

rate of return) juga merupakan metode yang 

memperhatikan nilai waktu dan uang.

• Pada metode NPV tingkat bunga telah

ditentukan sebelumnya.

• Pada metode Internal Rate of Return (IRR) 

justru tingkat bunga tersebut yang akan dihitung.

• Perhitungan IRR biasanya dilakukan dengan

coba-coba, namun pada pembahasan ini

menggunakan metode Newton Raphson.



• Kelebihan metode Newton Raphson adalah

dapat menemukan nilai IRR dari lebih proyek

investasi.

• Adapun langkah-langkah dari metode ini sbb:

– Langkah 1 : membuat fungsi X 

– Langkah 2 : menurunkan fungsi X

– Langkah 3 : menggunakan metode newton rapson

– Langkah 4 : menghitung IRR



Contoh

• Suatu investasi bernilai 10juta, umur investasi

adalah 2tahun dengan aliran kas masuk (cash 

inflow) untuk tahun pertama sebesar 5juta dan

untuk tahun kedua 9juta.

• Maka hitunglah IRR dari proyek ini.

• Jawab:

• Langkah 1 membuat fungsi X

– Dari nilai proyek dan cash inflow didapat fungsi x 

berikut:

– f(x) = 9x2 + 5x - 10



Keterangan

xt+1 = nilai x hasil trial and error

xt = nilai x yang lama

f(xt)   = nilai fungsi x yang lama

f’(xt) = nilai turunan pertama  

fungsi x yang lama



2







Ada Pertanyaan ?



Terima kasih
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