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ABSTRAK 

Wajibnya kebutuhan akan penerapan Teknologi Informasi saat ini 

menyebabkan meningkatnya pengeluaran perusahaan untuk melakukan 

investasi di sektor Teknologi Informasi. Isu yang paling banyak ditemui bagi 

perusahaan yang ingin menerapkan sistem dan Teknologi Informasi (TI) adalah 

besarnya investasi dan biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini menjadi tantangan 

besar bagi berbagai perusahaan, tak terkecuali pada Bank Milik Daerah. Karena 

memiliki sumberdaya yang terbatas, Bank Milik Daerah harus melakukan 

proses evaluasi dan prioritisasi proyek TI untuk memberikan hasil perencanaan 

TI yang optimal. Namun pada pelaksanaanya, hingga saat ini Bank Milik 

Daerah belum memiliki metode tersendiri dalam menguji kelayakan serta 

memprioritaskan proyek TI. Adanya permasalahan terkait belum adanya 

metode uji kelayakan dan prioritisasi tersebut, maka penelitian ini bertujuan 

untuk menguji kelayakan dan merancang kerangka pemrioritasan proyek TI. 

Menggunakan metode Information Economics (IE) untuk menguji kelayakan 

proyek TI dan Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai tools yang 

mendukung proses prioritisasi. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pada pendekatan studi 

kasus, dan akan membandingkan hasil evaluasi metode IE, dengan metode IE 

yang didukung oleh AHP. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan 

skoring yang diberikan pada metode IE. Tahap awal yang dilakukan adalah 

wawancara dan observasi dokumen untuk mengetahui kondisi terkini 

perusahaan, lalu pengisian kuisioner pembobotan kriteria oleh para pakar, dan 

melakukan normalisasi serta analisis konsistensi untuk mendapatkan bobot 

yang konsisten. Tahap selanjutnya adalah dengan merancang kerangka 

prioritisasi sesuai dengan bobot yang diberikan oleh pakar. Berdasarkan hasil 

pembobotan, kriteria Quasi Tangible memiliki bobot yang paling tinggi, yaitu 

63%, kriteria Intangible sebanyak 26% dan kriteria Tangible sebanyak 11%. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan IE, ditemukan 

peringkat proyek sesuai dengan skoring yang didapat adalah (1) 

Datawarehouse, (2) GPN, (3) Samsat Online, (4) e-Money dan (5) Internet dan 

Mobile Banking. Sedangkan, dengan menggunakan kerangka prioritisasi 

menghasilkan (1) e-Money, (2) Internet dan Mobile Banking, (3) Samsat 

Online, (4) Datawarehouse dan (5) GPN. Hasil ini memiliki perbedaan yang 

cukup signifikan, dan berdasarkan hasil validasi dan verifikasi oleh pakar, hasil 
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prioritisasi yang sesuai dengan manfaat bisnis perusahaan yang ingin dicapai 

adalah prioritisasi dengan metode IE yang didukung oleh AHP. Hal ini 

disebabkan dengan menggunakan AHP, manfaat yang ingin dicapai menjadi 

lebih terstruktur dan akurat karena diberikan bobot langsung oleh pakar. 

Sedangkan, pada metode IE, skoring yang diberikan masih dominan ke arah 

manfaat Intangible, jadi manfaat yang dievaluasi tidak merata. 

Melalui perbedaan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis 

kelayakan dengan metode IE saja belum cukup untuk bisa memprioritaskan 

proyek TI. Namun, diperlukan metode AHP untuk memberikan bobot 

dimasing-masing manfaat sesuai dengan manfaat yang ingin dicapai. 

Pemberian bobot bertujuan untuk menyesuaikan kerangka prioritisasi yang 

dirancang dengan tujuan manfaat bisnis perusahaan. 

 

Kata kunci: Investasi Teknologi Informasi, Evaluasi Kelayakan, Prioritisasi, 

Information Economics 
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ABSTRACT 

The need for the current application of Information Technology has led to 

increased corporate spending to invest in the Information Technology sector. The 

most common issue for companies that want to implement systems and Information 

Technology (IT) is the amount of investment and costs that must be incurred. This 

is a big challenge for various companies, not least in Regional Bank. Due to its 

limited resources, Regional Bank must conduct the process of evaluating and 

prioritizing IT projects to deliver optimal IT planning results. But in the 

implementation, until now Regional Bank does not have its own method for testing 

the feasibility and prioritize IT projects. The existence of problems related to the 

absence of feasibility and prioritization test methods, then this study aims to test the 

feasibility and designing the framework of prioritizing IT projects. Using 

Information Economics (IE) methods to test the feasibility of IT projects and the 

Analytical Hierarchy Process (AHP) as tools that support the prioritization process. 

This study uses qualitative methods in the case study approach and will 

compare the results of the evaluation of the IE method, with the IE method 

supported by AHP. This is done to determine the accuracy of scoring given on the 

IE method. The initial phase is interview and document observation to find out the 

company's current condition, then fill in the criteria weighted questionnaires by 

experts, and perform normalization and consistency analysis to get consistent 

weight. The next stage is to design the prioritization framework in accordance with 

the weight given by the expert. Based on the weighting result, the Tangible Quasi-

criterion has the highest weight, that is 63%, Intangible criteria is 26% and Tangible 

criteria is 11%. 

Based on the results of the analysis using IE, found the rank of the project 

in accordance with the scores obtained are (1) Datawarehouse, (2) GPN, (3) Samsat 

Online, (4) e-Money and (5) Internet and Mobile Banking. Meanwhile, using a 

prioritization framework produces (1) e-Money, (2) Internet and Mobile Banking, 

(3) Samsat Online, (4) Datawarehouse and (5) GPN. These results have significant 

differences and based on the results of validation and verification by experts, 

prioritization results in accordance with the company's business benefits to be 

achieved is prioritization with the IE method supported by AHP. This is because 
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using AHP, the benefits to be achieved become more structured and accurate 

because given the weight directly by experts. Whereas, in the IE method, the scores 

given are still dominant in the direction of Intangible benefits, so the evaluated 

benefits are uneven. 

Through the difference of these results, it can be concluded that feasibility 

analysis with IE method alone is not enough to be able to prioritize IT projects. 

However, the AHP method is required to give a weight of each benefit in 

accordance with the benefits to be achieved. Weighting aims to adjust the 

prioritization framework designed with the objectives of the firm's business 

benefits. 

 

Keywords: Information Technology Investment, Feasibility Assessment, 

Prioritize, Information Economics 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pendahuluan terkait penelitian yang 

meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan penelitian 

dengan judul “Analisis Kelayakan dan Prioritisasi Investasi Teknologi Informasi 

dengan Metode Information Economics”. 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Informasi saat ini merupakan salah satu bagian yang memiliki peran 

penting bagi perusahaan. Penerapan Teknologi Informasi (TI) menjadi suatu 

kebutuhan yang wajib bagi perusahaan karena dinilai dapat mendukung pencapaian 

tujuan bisnis perusahaan, meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktivitas 

kinerja melalui tiap prosesnya. Wajibnya kebutuhan akan TI tersebut sejalan 

dengan meningkatnya pengeluaran perusahaan untuk melakukan investasi di sektor 

Teknologi Informasi atau yang umum disebut dengan belanja TI. Isu yang paling 

banyak ditemui bagi perusahaan yang ingin menerapkan sistem dan Teknologi 

Informasi (TI) adalah besarnya investasi dan biaya yang harus dikeluarkan (Indrajit, 

2012). 

Data dari International Data Corporation (IDC) menyebutkan bahwa belanja TI 

di Indonesia pada tahun 2017 silam mencapai angka Rp.399 triliun. Jumlah tersebut 

naik dari realisasi belanja TI pada tahun 2016 senilai Rp.320 triliun. Menurut 

pemaparan dari Head of Consulting Department IDC Indonesia, belanja TI akan 

terus meningkat seiring berjalannya waktu dan titik peningkatan yang paling drastis 

adalah pada tahun 2020 mendatang. Tercatat bahwa enterprise IT spending di Asia 

Tenggara tahun 2018 telah mencapai US$62 miliar dan dari total tersebut, 80% 

diantaranya adalah pangsa pasar yang disumbang oleh Indonesia, Singapura, 

Malaysia dan Thailand (IDC, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan TI di 

Indonesia dari tahun ke tahun makin meningkat dan dapat dikatakan bahwa TI 
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bukan hanya merupakan pendukung bisnis, akan tetapi telah menjadi inti penggerak 

bisnis (Witanti & Falahah, 2007). 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa TI mampu memberikan dampak 

positif terhadap produktivitas maupun keuntungan pada perusahaan mereka. Salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sircar et. al.,(2000), yang 

menyatakan bahwa baik investasi maupun korporasi memiliki hubungan positif 

yang kuat dengan penjualan, aset dan ekuitas. Pengeluaran untuk staff IS 

berkolerasi positif dengan kinerja perusahaan, bahkan lebih dari modal yang 

dikeluarkan untuk komputer (Sircar, Turnbow, & Bordoloi, 2000). Penelitian oleh 

Banker et. al,(2002), yang menyatakan bahwa TI memberikan dampak positif 

terhadap produktivitas kantor-kantor akuntan publik (Banker, Chang, & Kao, 

2002). Penelitian lainnya oleh Allamehh et. al.,(2011)  yang menyatakan bahwa TI 

memiliki efek yang cukup besar pada produktivitas sumber daya manusia di 

organisasi tersebut (Allameh, Momeni, Esfahani, & Bardeh, 2011). Penelitian yang 

dilakukan oleh Handoko et.al.,(2015), juga menyatakan bahwa efisiensi dan 

efektivitas penerapan sistem ERP dan SCM memberikan dampak positif pada 

keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan (Handoko, Aryanto, & So, 2015).  

Namun, disisi lain beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa besarnya biaya 

yang dibutuhkan untuk investasi TI belum diimbangi dengan besarnya manfaat 

yang dirasakan oleh perusahaan. Hal tersebut memunculkan pandangan IT 

Scheptics yang menyatakan bahwa diperkirakan 68% dari proyek TI perusahaan 

tidak dapat berjalan tepat waktu maupun tepat budget dan proyek tersebut tidak 

memberikan dukungan terhadap tujuan bisnis setelah dikerjakan (Jeffery & 

Leliveld, 2004). Hal ini diperkuat dengan adanya fenomena IT Paradox yang 

menunjukkan bahwa adanya ketidakcocokan atau ketidakseimbangan antara 

besaran investasi yang dikeluarkan untuk keperluan TI dengan ukuran total output 

yang dihasilkan (Indrajit, 2012), dan seringkali keuntungan atau manfaat dari 

penerapan TI diperusahaan tidak dapat diukur dengan pasti (Brynjolfsson, 1992). 

Penelitian oleh Lee et.al., yang berjudul “Impact of IT Investment on Firm 

Performance Based on Technology Architecture”, menyatakan bahwa dari 5 proyek 

TI yang di evaluasi, ditemukan hanya 1 proyek TI yang menjadi pendorong utama 

meningkatnya pendapatan perusahaan. Sedangkan empat proyek lainnya 
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dinyatakan gagal dalam memberikan benefit yang diharapkan oleh perusahaan. 

Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa paradoks dan keberhasilan TI dapat 

terjadi dalam waktu yang bersamaan (Lee, Choi, Lee, Min, & Lee, 2016).  

Investasi di bidang TI memiliki karakteristik khusus, yaitu tinggi resiko, biaya 

yang cukup besar, dan manfaat yang dirasakan sebagian besar tidak 

berwujud/tersembunyi. Hal ini yang membuat investasi TI sulit dilakukan dan 

hasilnya pun sangat tidak pasti (Schniederjans, Hamaker, & Schniederjans, 2005). 

Adanya permasalahan terkait ketidakseimbangan biaya serta masih sulitnya 

melakukan pengukuran pada manfaat TI ini lah yang menjadi alasan perlu 

dilakukannya evaluasi proyek, salah satunya adalah analisis kelayakan investasi 

dibidang TI (Alami, 2016). Analisis kelayakan ini bertujuan untuk mengkaji lebih 

dalam lagi mengenai usulan proyek TI, apakah proyek tersebut dapat dilaksanakan 

atau tidak, berdasarkan berbagai aspek kajian dan sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan. Evaluasi proyek tidak hanya dalam hal mengukur apakah investasi 

usulan proyek tersebut layak atau tidak, tetapi lebih penting lagi bagaimana sebuah 

perusahaan dapat melakukan penetapan prioritas investasi TI mengingat 

perusahaan memiliki sumber daya, pengetahuan, waktu dan kemampuan yang 

terbatas (Wirawan, Nugroho, & Winarno, 2014). 

Beberapa teknik analisis investasi TI yang cukup banyak dikenal dan telah 

digunakan secara luas dikalangan praktisi bisnis antara lain Return on Investment 

(ROI), Cost Benefit Analysis (CBA), Multi Objective, Multi Criteria Methods 

(MOMC), Boundary Values, Return On Management (ROM), Information 

Economics (IE), Critical Success Factors (CSF), Value Analysis (VA), dan 

Experimental Methods (Indrajit, 2012). Dari semua teknik yang ada, IE dinilai 

sebagai satu-satunya cara yang hingga saat ini masih menjadi metode yang paling 

komprehensif dan dinilai dapat menjawab sejumlah faktor dan karakteristik unik 

serta berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam mengevaluasi proyek 

investasi TI (Parker, 1990). Secara ringkas, IE bertujuan untuk menjembatani aspek 

kuantitatif dan kualitatif dari manfaat TI, isu Tangible dan Intangible, hal-hal yang 

penuh ketidakpastian baik secara strategis maupun operasional, dan terutama 

berkaitan dengan resiko yang dihadapi (Indrajit, 2012). 
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Dalam perkembangannya, Strassman (1997) dan Milis & Mercken (2004) 

menyatakan bahwa IE tidak hanya memiliki kelebihan tetapi juga memiliki 

keterbatasan. Adapun keterbatasanya yang dimaksud adalah IE hanya memberikan 

hasil berupa statement “Layak atau Tidak Layak”, sehingga metode ini dirasakan 

masih kurang detail dalam memberikan alasan mengapa proyek tersebut dapat 

dikatakan layak dan tidak layak. Jika dihadapkan pada suatu kondisi tertentu disaat 

terdapat dua atau lebih proyek yang memiliki predikat “Layak atau Sangat Layak”, 

metode IE belum bisa memberikan detail atau persentase dari masing-masing 

manfaat yang diperoleh pada proyek tersebut. Misalnya, terdapat 2 proyek yang 

telah dievaluasi dengan metode IE, dan diperoleh hasil berupa predikat “Layak” 

pada kedua proyek tersebut, lalu manakah proyek yang lebih layak untuk 

diimplementasikan terlebih dahulu? Dalam hal ini, IE masih dinilai kurang detail 

karna hanya berpedoman pada interval nilai 1-5 yang memberikan pernyataan 

sangat tidak layak hingga sangat layak. (Strassman, 1997)(Milis & Mercken, 2004).  

Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk mengkombinasikan metode IE 

dengan salah satu metode decision making. Adapun menurut penelitian (Wirawan 

et al., 2014), metode yang tepat digunakan untuk melakukan pembobotan pada 

metode evaluasi investasi TI adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

AHP dipilih karena dinilai mampu memberikan nilai ke banyak kriteria alternatif 

dan memberikan persentase berdasarkan bobot yang diberikan. Melalui metode 

AHP, diharapkan dapat memberikan bobot pada kriteria-kriteria yang terdapat pada 

metode IE. Pemberian bobot dilakukan untuk memberikan persentase yang jelas 

mengenai masing-masing kriteria, agar pada hasil akhirnya, IE tidak hanya 

memberikan predikat berupa “Layak atau Tidak Layak”, namun juga dengan 

dilibatkannya AHP dapat memberikan detail persentase dari masing-masing 

kriterianya. Jadi akan terlihat jelas mana proyek dengan manfaat Tangible 

terbanyak, dan mana proyek dengan manfaat Intangible terbanyak. 

AHP juga dapat digunakan untuk memprioritisasi proyek berdasarkan manfaat 

bisnis yang diinginkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, AHP digunakan 

untuk membantu memberikan ukuran yang berupa persentase pada masing-masing 

benefit yang ada di metode IE. Persentase yang diberikan didapat melalui 

pemberian bobot pada masing-masing domain dan subdomain sesuai dengan 
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benefit yang diprioritaskan oleh perusahaan terkait. Melalui pemberian bobot 

inilah, diharapkan dapat memperjelas proyek mana saja yang memang harus 

didahulukan untuk diimplementasikan. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan 

sebelumnya mengenai metode AHP dan IE, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kelayakan dengan metode IE dan menyusun kerangka prioritisasi 

proyek investasi TI menggunakan metode AHP. 

Adapun instansi yang dipilih menjadi objek penelitian pada penelitian ini adalah 

Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD). BPD merupakan salah satu Bank Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di Bali, yang mana memiliki peranan 

penting dalam melayani dan mendorong pertumbuhan pereknomian pada Provinsi 

Bali. Hal tersebut sejalan dengan visi dari BPD Bali, yaitu “Menjadi Bank 

Terkemuka Dalam Melayani UMKM Untuk Mendorong Pertumbuhan 

Perekonomian Bali”. Oleh karena itu, memiliki kinerja yang baik merupakan 

kewajiban bagi BPD Bali. BPD Bali setiap tahunnya memiliki puluhan usulan 

proyek TI untuk direalisasikan, dalam hal ini BPD Bali hanya menjalankan regulasi 

yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Hasil wawancara awal yang dilakukan dengan Kepala Bagian dari divisi 

Technical Support, disebutkan bahwa seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

implementasi proyek TI telah diatur oleh OJK dan tertuang pada Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2016. Pada wawancara awal juga 

disebutkan bahwa BPD Bali memiliki Rencana Bisnis Bank yang wajib untuk 

dilaksanakan secara efektif, yang mana hal ini telah diatur pada POJK Nomor 

5/POJK.03/2016. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan 

rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga 

tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk 

merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, 

dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan 

manajemen resiko (POJK Nomor 5/POJK.03/2016). 

Melihat dari isi Dokumen Rencana Strategis TI Periode 2015-2019 yang 

dimiliki oleh BPD Bali, dibahas secara mendetail mengenai gap analysis, 

keterkaitan TI dengan bisnis proses dan solusi yang akan diterapkan. Melalui hasil 

summary analisa deskriptif atas analisa bisnis dan analisa TI, didapatkan highlight 
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dari gap analysis yang terjadi. Salah satu poin pada gap analysis menyatakan bahwa 

kurangnya studi kelayakan proyek. Poin tersebut menyebutkan bahwa, “bisnis unit 

atau inisiator proyek hendaknya membuat suatu feasibility study (analisa 

kelayakan) untuk menilai sejauh mana manfaat yang diperoleh dalam 

melaksanakan suatu proyek. Hasil dari analisa ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan serta memitigasi risiko terkait financial 

benefit dan pemasaran”. (Rencana Strategis TI BPD Bali 2015-2019) 

Berdasarkan poin yang telah dipaparkan tersebut, BPD Bali merasa perlu untuk 

melakukan analisis kelayakan pada usulan proyek yang akan dikembangkan. Hal 

ini bertujuan untuk dapat menilai sejauh mana manfaat yang diperoleh dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait financial benefit dan 

pemasaran. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengimplementasikan salah satu 

metode analisis kelayakan yang masih menjadi metode yang paling komperhensif 

hingga saat ini, yaitu metode Information Economics. Metode IE dipilih 

berdasarkan pertimbangan bahwa metode ini dapat menjembatani aspek kuantitatif 

dan kualitatif beserta resiko, yang mana aspek tersebut merupakan aspek yang 

diperhitungkan oleh BPD Bali dalam menjalankan proyek TI. 

Melihat hasil wawancara awal dan salah satu poin gap analysis dari BPD Bali 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan terkait dengan proyek TI telah 

diatur sepenuhnya oleh OJK dan tertuang pada Rencana Bisnis Bank, yang mana 

Rencana Bisnis Bank merupakan hasil penyelarasan antara Corporate Plan dengan 

Rencana Strategis TI. Hasil tersebut juga menandakan belum adanya analisis 

kelayakan dan tidak adanya metode tetap yang dimiliki tersendiri oleh BPD Bali 

untuk memprioritaskan usulan proyek TI. Berdasarkan permasalahan tersebut, 

maka diajukan penelitian untuk menganalisis kelayakan dan menyusun kerangka 

prioritisasi proyek TI pada BPD Bali dengan menggunakan metode Information 

Economics (IE) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP digunakan dalam 

membantu proses prioritsasi, yaitu dengan memberikan bobot dimasing-masing 

kriteria yang disesuaikan dengan referensi oleh para pakar/expert melalui kuisioner 

pembobotan AHP. Pakar pada penelitian ini adalah Kepala Bagian dan Kepala 

Divisi dari Divisi TI BPD Bali, yang memiliki peran terkait dengan kegiatan proyek 

TI. 
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Melalui analisis kelayakan dan penyusunan kerangka prioritisasi ini, 

diharapkan BPD Bali sebagai studi kasus dapat menilai sejauh mana manfaat yang 

diperoleh serta memprioritaskan proyek TI dengan tepat dan akurat sesuai dengan 

tujuan bisnis perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil penentuan skala prioritas proyek TI sesuai dengan tujuan 

bisnis perusahaan? 

2. Bagaimana hasil analisis kelayakan manfaat Tangible, Quasi Tangible dan 

Intangible dari proyek TI bagi perusahaan? 

3. Bagaimana hasil pemrioritasan proyek TI berdasarkan skala prioritas yang 

telah dirancang sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan 

dan manfaat yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah 

1. Melakukan kajian literatur dan kajian empiris terkait proses analisis 

kelayakan dan prioritisasi proyek TI. 

2. Membuat rancangan proses pioritisasi proyek TI yang mengacu pada 

metode Information Economics dan Analytical Hierarchy Process, studi 

empiris dan analisis kondisi terkini perusahaan. 

3. Menghasilkan rekomendasi kerangka prioritisasi proyek TI berdasarkan 

pengembangan metode Information Economics dan metode Analytical 

Hierarchy Process. 

4. Memperoleh hasil analisis kelayakan proyek TI dilihat dari manfaat 

Tangible, Quasi Tangible dan Intangible. 

5. Memperoleh hasil pemrioritasan proyek TI sesuai dengan kerangka AHP 

yang telah dirancang. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini mencakup hal-hal berikut: 
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1. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Bank Milik Daerah yang sedang 

memiliki proyek TI. 

2. Analisis terkait kelayakan dan prioritisasi dilakukan dengan observasi 

langsung, serta melakukan wawancara kepada perwakilan divisi yang 

terkait dengan proyek TI. 

3. Pedoman yang dijadikan acuan dalam menganalisis kelayakan dan 

menyusun kerangka prioritisasi mengacu pada metode Information 

Economics oleh Marilyn M. Parker dan Analytical Hierarchy Process oleh 

Thomas L.Saaty yang dilakukan dengan penyesuaian kebutuhan dan 

preferensi perusahaan. 

4. Penyesuaian metode dan skor pembobotan dilakukan melalui rekomendasi 

penulis berdasarkan hasil kajian empiris yang telah diverifikasi melalui 

wawancara dengan pakar terkait.  

5. Fokus dari penelitian ini adalah melakukan analisis kelayakan dan 

memprioritaskan proyek TI. 

1.5 Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi Praktis 

Tujuan dari analisis kelayakan dan penyusunan kerangka prioritisasi proyek 

TI ini adalah untuk mendapatkan sebuah kerangka prioritisasi yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Prioritisasi proyek TI disesuaikan dengan kriteria tertentu 

berdasarkan domain yang ada pada metode IE yang disesuaikan dengan referensi 

instansi/perusahaan, oleh karena itu dengan menerapkan proses prioritisasi tersebut 

diharapkan dapat mendukung instansi/perusahaan dalam memaksimalkan 

investasinya. Namun karena sifat prioritisasi yang unik bagi setiap perusahaan, 

maka tidak ada model formal yang tepat atau dinyatakan sebagai best practice. 

Maka dari itu, dilakukan penelitian untuk menyusun kerangka prioritisasi yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan domain pada metode IE. Melalui 

rancangan kerangka yang direkomendasikan, diharapkan dapat membantu proses 

prioritisasi proyek TI menjadi lebih akurat dan tepat sasaran. 

2. Kontribusi Teoritis 

Dalam penerapannya, proses prioritisasi proyek TI antara 

perusahaan/instansi satu dengan yang lainnya akan berbeda, karena sifat prioritisasi 
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yang unik dan sangat subyektif tergantung dari prioritas bisnis perusahaan/instansi 

tersebut. Oleh karena itu, kontribusi teoritis yang diberikan melalui penelitian ini 

adalah mengajukan metode usulan yang dapat digunakan untuk melengkapi hasil 

analisis kelayakan dari evaluasi IE yang hanya memberikan predikat tanpa ada 

keterangan detail dari masing-masing proyek tersebut. Tidak hanya melengkapi IE, 

namun juga memberikan rekomendasi baru terkait mekanisme proses prioritisasi 

proyek TI yang menyesuaikan dengan prioritas bisnis dari instansi/perusahaan 

dengan menggunakan kriteria yang ada pada metode IE, dan dibobotkan sesuai 

dengan manfaat bisnis yang ingin dicapai menggunakan metode AHP.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan pada peneltian ini: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 

batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan 

Bab II Kajian Pustaka dan Dasar Teori 

Bab ini menyajikan tentang kajian pustaka terkait dokumen Politeknik Negeri Bali, 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yang mendasari penelitian dan dasar 

teori yang terkait dengan penelitian. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menyajikan metode dan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis 

dalam melakukan penelitian ini.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menyajikan mengenai pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan analisis hasil penelitian yang diperoleh. 

Bab V Kesimpulan dan Saran  

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang didapatkan dari pembahasan hasil 

penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

Bab ini menjelaskan mengenai kajian pustaka yang terdiri dari dasar teori 

penunjang yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian dan hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji, yang digunakan dalam 

pembuatan laporan penelitian dengan judul “Analisis Kelayakan dan Prioritisasi 

Investasi Teknologi Informasi dengan Metode Information Economics (IE)”. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian sebelumnya yang digunakan 

sebagai referensi dan acuan dalam memperbaiki metode IE. Berikut ini adalah 

penelitian terdahulu terkait dengan topik yang akan dibahas pada penelitian ini: 

 

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya 

1 Nama Peneliti Rizka Bayu Wirawan, Lukito Edi Nugroho dan Wing Wahyu Winarno. 

 Judul 

Penelitian 

Penentuan Prioritas Investasi Bidang Teknologi Informasi 

Menggunakan Metode Fuzzy Multi Criteria Decision Making (Studi 

Kasus Politeknik Caltex Riau). 

 Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manfaat dari investasi 

yang mencakup aspek finansial (cost benefit analysis) dan aspek non-

finansial menggunakan Fuzzy Multi Criteria Decision Making dengan 

menggabungkan beberapa metode, yaitu IT Balanced Scorecard, Fuzzy 

AHP dan Cost Benefit Analysis. 

 Model 

Penelitian 

Model penelitian yang digunakan merupakan gabungan dari metode IT 

Balanced Scorecard, Fuzzy AHP dan Cost Benefit Analysis. Pada 

analisis finansial, digunakan Cost Benefit Rati, dan pada analisis non-

finansial terdapat 4 perspektif BSC yang digunakan pada pembobotan 

AHP, yaitu Finansial, Operasional, Pelanggan dan Pengetahuan. 

 Metodelogi Kualitatif. 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Hasil penelitian menyebutkan dalam menentukan prioritas investasi 

dilapangan cenderung mementingkan sisi Financial dan Knowledge 

saja karena keputusan terbatas diambil dari sudut pandang manajer 

sebagai pengambil keputusan yang lebih cenderung mementingkan 

efisiensi penggunaan anggaran dan developer sebagai pengembang 

yang lebih menekankan pada kemudahan proses pengembangan. 
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Sehingga, keputusan yang diambil terkadang tidak mampu 

meningkatkan kemanfaatan dari pembuatan sistem informasi sebagai 

penunjang strategi bisnis. Padahal secara tujuan utamanya, 

pengembangan sistem informasi lebih dititikberatkan untuk efektifitas 

operasional dan kemudahan user dalam menggunakan sistem informasi 

tersebut. Kesimpulan dari penelitian tersebut membuktikan bahwa 

kerangka kerja penentuan investasi TI dengan menggunakan Fuzzy 

MCDM yang diajukan terbukti mampu meningkatkan keselarasan 

strategis antara strategi bisnis dan strategi TI dalam proses penentuan 

prioritas investasi TI.  Kerangka kerja ini juga dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan potensi yang dapat dikembangkan untuk 

pengembangan sistem informasi selanjutnya. 

 Hubungan 

dengan 

Penelitian 

Berdasarkan dari penelitian tersebut, penelitian ini akan menggunakan 

metode decision making yang diajukan pada kerangka kerja penentuan 

investasi TI, yaitu metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

   

2 Nama Peneliti Adam Alami. 

 Judul 

Penelitian 

Why Do Information Technology Projects Fail? 

 Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai 

proyek TI yang gagal untuk mengidentifikasi secara pasti faktor apa 

yang berada dibalik kegagalan tersebut. 

 Model 

Penelitian 

Karena metodelogi yang digunakan berupa grounded theory, jadi 

model penelitian yang digunakan adalah analisis data yang diperoleh 

dari tahap data collection, yang mana pengumpulan data utama 

dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder dari penelitian 

sebelumnya seperti catatan publik, berita, artikel, laporan dan 

pernyataan resmi. 

 Metodelogi Grounded Theory. 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa kegagalan dari suatu 

proyek disebabkan saat ekosistemnya tidak seimbang dan tidak adanya 

implementasi mengenai perencanaan menyeluruh dan praktik 

manajemen proyek yang baik. Ekosistem proyek ditandai oleh 

volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas dan hal lain yang belum 

diketahui. 

 Hubungan 

dengan 

Penelitian 

Berdasarkan dari penelitian tersebut, penelitian ini akan menerapkan 

salah satu faktor dalam project management practice, yang mana 

faktor tersebut adalah feasibility assessment atau mengukur kelayakan 

yang merupakan salah satu faktor pendukung kesuksesan dari proyek 

TI. 
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3 Nama Peneliti Haewon Lee, Hanbyeol Choi, Junyeong Lee, Jinyoung Min, dan 

Heeseok Lee. 

 Judul 

Penelitian 

Impact of IT Investment on Firm Performance Based on Technology IT 

Architecture. 

 Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk membangun model empiris untuk 

menganalisis bagaimana investasi TI mempengaruhi pertumbuhan 

bisnis.  

 Model 

Penelitian 

Model penelitian yang digunakan adalah dengan menganalisis 

investasi berdasarkan kategori untuk mengukur pengaruhnya terhadap 

kinerja bisnsi pada waktunya. Adapun kategorinya dibagi kedalam 

lima bidang teknis berdasarkan arsitektur perusahaan. 

 Metodelogi Kuantitatif. 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa dari ke lima kategori 

proyek yang dianalisis, hanya satu proyek yang terbukti mempengaruhi 

pertumbuhan bisnis secara langsung dan berkontribusi secara 

signifikan terhadap pertumbuhan bisnis. Hasil dari penelitian ini juga 

menyebutkan bahwa baik paradoks TI maupun keberhasilan TI dapat 

terjadi secara bersamaan. Perusahaan juga perlu menetapkan prioritas, 

mengingat investasi TI akan membawa hasil bisnis ketika dilakukan 

dan juga perlu menemukan cara bagaimana perusahaan dapat 

mendorong hasil bisnis yang lebih cepat untuk mengatasi fenomena 

paradoks TI. 

 Hubungan 

dengan 

Penelitian 

Berdasarkan dari penelitian tersebut, penelitian ini akan mengadopsi 

metode dalam menganalisis proyek investasi TI tersebut dengan 

menggunakan kategori, dan penelitian ini juga akan mencoba untuk 

menerapkan pemrioritasan investasi TI seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya pada kesimpulan penelitian tersebut. 

   

4 Nama Peneliti Koen Milis dan Roger Mercken. 

 Judul 

Penelitian 

The Use of The Balanced Scorecard for The Evaluation of Information 

and Communication Technology Projects. 

 Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode evaluasi 

proyek TI yang baru, karena metode yang telah ada sebelumnya masih 

memiliki kekurangan dan tidak menilai manfaat TI secara keseluruhan. 

Peneliti mengembangkan penilaian proyek investasi multi layer atau 

metode evaluasi berdasarkan balanced scorecard sebagai metode 

utama.  

 Model 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode diskusi dan pengklasifikasian 

dengan membandingkan kelebihan metode tradisional satu dengan 

lainnya, seperti metode Payback Period, Return on Investment, 
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Internal Rate of Return, Net Present Value, dan Capital Investment 

Appraisal Techniques. 

 Metodelogi Kualitatif. 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa teknik evaluasi secara 

tradisional masih memiliki banyak kekurangan, diantaranya hanya 

menghitung manfaat TI secara finansial. Beberapa metode baru yang 

telah dikembangkan pun belum seutuhnya dapat mengevaluasi 

investasi TI secara keseluruhan. Karena teknik-teknik tersebut 

memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penelitian ini 

mengembangkan gabungan teknik untuk mengurangi kelemahan 

masing-masing teknik yang digunakan, yaitu dengan evaluasi multi 

layer menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. 

 Hubungan 

dengan 

Penelitian 

Berdasarkan dari penelitian tersebut, penelitian ini mengambil 

beberapa kesimpulan dari pernyataan peneliti mengenai kekurangan 

yang dimiliki dari salah satu metode baru yang sedang berkembang, 

yaitu Information Economics. 

   

5 Nama Peneliti Asokan Anandarajan dan H. Joseph Wen. 

 Judul 

Penelitian 

Evaluation of Information Technology Investment. 

 Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mempresentasikan hasil studi kasus dan 

menunjukkan berapa banyak manfaat Intangible yang sebelumnya 

diabaikan. Hasil tersebut digabungkan dalam model NPV tradisional 

melalui diskusi dengan personil dari seluruh departemen yang terkena 

dampak dari penerapan TI. Juga menunjukkan berapa banyak biaya 

yang dianggap tersembunyi dapat diukur dan digabungkan dalam 

model pengambilan keputusan. Menunjukkan bagaimana 

ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan arus kas proyek yang 

diantisipasi dapat diukur dan disertakan dengan penggunaan 

probabilitas 

 Model 

Penelitian 

Model penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan analisis 

mendalam mengenai manfaat Tangible dan Intangible, biaya 

pengembangan, biaya yang tersembunyi, dan mengidentifikasi NPV 

dan menghitung resiko yang terjadi. Tetap menggunakan metode 

tradisional untuk mrnunjukkan bagaimana manfaat Intangible, biaya 

tersembunyi, dan resiko dapat diperhitungkan dalam persamaan. 

 Metodelogi Kuantitatif 

 Hasil dan 

Kesimpulan 

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa banyak praktisi yang 

masih mencari cara untuk dapat menghitung keseluruhan manfaat dan 

resiko investasi TI dengan baik dan menghasilkan hasil yang akurat. 

Namun, dari banyak metode baru yang telah dikembangkan, ternyata 
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metode baru tersebut juga dirasa belum dapat menjabarkan secara 

keseluruhan. 

 Hubungan 

dengan 

Penelitian 

Berdasarkan dari penelitian tersebut, penelitian ini akan mencoba 

untuk menjawab permasalahan yang ditemui, yaitu masih banyak 

perusahaan/instansi yang mengabaikan manfaat yang bersifat 

Intangible, dengan mengembangkan metode Information Economics 

dan dibobot dengan menggunakan AHP. 

 

2.2 Dasar Teori 

Dasar teori menurut Buku Pedoman Penyusunan Tesis Program Pascasarjana 

ITS merupakan semua teori yang diambil atau dipilih, yang melatarbelakangi 

permasalahan penelitian terkait proses evaluasi dan prioritisasi proyek TI. Berikut 

ini adalah dasar teori dari topik penelitian yang terkait: 

2.2.1 Evaluasi Proyek TI 

Secara umum, evaluasi proyek adalah penilaian yang sistematis dan 

obyektif mengenai proyek yang sedang berjalan atau yang telah selesai. Tujuan dari 

evaluasi proyek adalah untuk menentukan relevansi dan tingkat pencapaian tujuan 

proyek, efektivitas, dan dampak dari keberlanjutan pembangunan. Evaluasi proyek 

juga memberi feedback pada proses pengambilan keputusan para pemangku 

kepentingan proyek, termasuk investor dan mitra kerja (International Labor 

Organization (ILO) PARDEV, 2006). Sama hal nya dengan evaluasi proyek di 

bidang TI. Proyek TI dikatakan sebagai proyek yang beresiko tinggi, karena selain 

membutuhkan biaya yang tinggi untuk mengerjakannya, manfaat yang diperoleh 

pun terkadang memakan waktu yang cukup lama dan tidak jelas (Milis & Mercken, 

2004). 

Hingga saat ini, telah banyak dikembangkan teknik dalam mengevaluasi 

investasi proyek TI. Adapun metode tersebut diantaranya  Return on Investment 

(ROI), Cost Benefit Analysis (CBA), Multi Objective, Multi Criteria Methods 

(MOMC), Boundary Values, Return On Management (ROM), Information 

Economics (IE), Critical Success Factors (CSF), Value Analysis (VA), dan 

Experimental Methods (Indrajit, 2012). 
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2.2.1.1 Return on Investment (ROI) 

Pendekatan ROI terdiri dari sejumlah teknik pendekatan formal (Radcliffe, 

1982). Contoh dari ROI adalah payback method dimana dicoba dihitung durasi 

waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi yang telah dialokasikan. 

Tetapi banyak perusahaan menggunakan ROI untuk menghitung nilai atau manfaat 

investaasi yang akan diperoleh di masa depan dan memproyeksikan besaran nilai 

tersebut pada saat investasi dilakukan. Metode yang paling banyak dipakai adalah 

Internal Rate of Return (IRR) yang biasanya digunakan bersama Net Present Value 

(NPV). Sebuah proyek teknologi informasi yang diusulkan untuk dibiayai terlebih 

dahulu dihitung IRR-nya. Jika nilai IRR lebih besar dari hurdle rate of return yang 

telah disepakati perusahaan, maka proposal tersebut disetujui. Sebaliknya jika nilai 

IRR berada di bawah ambang tersebut, proyek teknologi informasi yang diusulkan 

biasanya ditolak oleh manajemen untuk dibiayai. Salah satu kekuatan metode IRR 

adalah terletak pada kemudahan bagi para pengambil keputusan dalam menentukan 

apakah investasi terhadap proyek teknologi informasi perlu dilakukan atau tidak. 

Kelemahan dari metode ROI ini adalah banyaknya hambatan dalam menentukan 

nilai atau parameter dari beberapa variabel yang dibutuhkan untuk menghitung IRR 

misalnya, karena karakteristik dari proyek teknologi informasi (Indrajit, 2012).  

2.2.1.2 Cost Benefit Analysis (CBA) 

Metode Cost Benefit Analysis adalah pendekatan yang mencoba untuk 

menentukan atau menghitung nilai dari setiap elemen teknologi informasi yang 

memiliki kontribusi terhadap biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh 

(King & Schrems, 1978). Pada mulanya, metode ini lahir untuk mengantisipasi 

banyaknya elemen terkait seperti manfaat dengan teknologi informasi yang tidak 

memiliki nilai pasar atau harga yang jelas. Pada Cost Benefit Analysis ini, elemen 

yang tidak memiliki nilai (value) yang jelas dicoba untuk dicari nilai padanannya 

(dalam mata uang) dengan menggunakan berbagai teknik penilaian. 

Kekuatan utama dari metode ini dikarenakan telah berhasilnya manajemen 

dalam mengkuantifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif mautpun 

Intangible. Sementara kelemahan utama dari metode ini adalah sering terjadinya 

perdebatan dalam menentukan teknik yang sesuai dalam mencari value elemen 

yang nilainya tidak jelas tersebut (Indrajit, 2012). 
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2.2.1.3 Multi Objective, Multi Criteria (MOMC) 

MOMC adalah salah satu variasi dari Cost Benefit Analysis yang cukup 

banyak dipergunakan (Raizda, 1983). Metode ini berkembang karena pada 

kenyataannya di dalam sebuah perusahaan terdapat sejumlah stakeholders yang 

masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai value dari biaya maupun 

manfaat dari sejumlah aspek atau elemen teknologi informasi. Dalam kerangka ini, 

ada ukuran yang dipandang lebih penting dibandingkan dengan nilai uang, yaitu 

utility. Setiap proyek teknologi informasi pasti memiliki objektif yang ingin 

dicapai, dan tidak jarang ditemui terdapat lebih dari satu objektif karena setiap 

stakeholder sebagai pengambil keputusan memiliki pandangan yang berbeda 

terhadap objektif tersebut, maka masing-masing pihak berhak untuk melakukan 

pembobotan terhadap objektif yang ada misalnya dilihat dari sisi prioritas atau 

dampak signifikan dari investasi yang akan dilakukan. Setelah itu barulah nilai 

value yang telah disetarakan dengan biaya maupun manfaat yang ada dikalikan 

dengan masing-masing bobot tersebut untuk memperoleh hasil akhir. Pendekatan 

ini selain cocok digunakan untuk investasi proyek dengan multi obyektif, sangat 

tepat dipergunakan untuk meredam konflik yang terjadi antara beberapa orang yang 

tidak sepakat dengan value maupun manfaat dari teknologi informasi yang akan 

dikembangkan. Kelebihan lain adalah dimungkinkannya pula dipergunakan metode 

MOMC ini jika ternyata terdapat lebih dari satu jenis proyek investasi dengan 

ragam obyektif maupun biaya/manfaat terkait (Indrajit, 2012). 

2.2.1.4 Boundary Values 

Metode boundary values ini merupakan salah satu cara heuristik yang cukup 

banyak dipakai karena kemudahan dan kesederhanaannya (Martin, 1989). Prinsip 

yang dipergunakan adalah komparasi antara rasio perusahaan dengan rasio rata-rata 

industri yang diperoleh dengan cara menghitung biaya total yang harus dikeluarkan 

untuk investasi teknologi informasi dibandingkan dengan sebuah ukuran agregrat 

tertentu, seperti total pendapatan (revenue) atau total pengeluaran operasional. Jika 

rasio perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata industri sejenis, maka 

kenaikan biaya investasi dipertimbangkan sebagai hal yang normal atau seharusnya 

dilakukan. Sementara jika terjadi sebaliknya, perlu dipertanyakan kelayakan 

investasi tersebut (Indrajit, 2012). 
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2.2.1.5 Return On Management (ROM) 

Metode ROM terkait dengan penghitungan nilai manfaat terkait dengan 

terjadinya perubahan kenaikan tingkat produktivitas manajemen (Strassman, 1985). 

Cara ini bertujuan untuk melihat dampak implementasi sebuah sistem baru terhadap 

nilai tambah di kalangan manajemen perusahaan. ROM didefiniksikan sebagai hasil 

perhitungan dari total pendapatan perusahaan dikurangi dengan seluruh biaya dan 

nilai tambah dari masing-masing sumber daya termasuk modal, kecuali biaya 

manajemen dan hal terkait dengan manajemen. Sehingga value dari sebuah sistem 

baru adalah selisih antara ROM sebelum sistem tersebut diimplementasikan dengan 

ROM setelah sistem diimplementasikan. Tantangan penggunaan metode ROM ini 

terletak pada kemampuan memperkirakan proyek pendapatan dan biaya terkait 

dengannya di kemudian hari seandainya sistem tersebut diimplementasikan. Jika 

estimasi ini berhasil dilakukan, kinerja metode ROM akan jauh lebih baik 

dibandingkan dengan metode ex post evaluation lainnya (Indrajit, 2012). 

2.2.1.6 Critical Succes Factors (CSF) 

Metode ini bersifat sangat strategis dan generik, namun diminati oleh para 

pimpinan perusahaan karena relevansinya terhadap bisnis (Rockart, 1979). Setelah 

menentukan visi, misi dan obyektif bisnisnya, biasanya para pimpinan perusahaan 

berusaha untuk mengidentifikasikan critical success factors atau faktor-faktor apa 

saja yang dipandang sebagai kunci keberhasilan bisnis perusahaan. Setelah CSF 

berhasil didefinisikan, barulah ditelaah satu persatu, apa saja kontribusi teknologi 

informasi terhadap masing-masing CSF tersebut, maka seyogiyanya perlu 

dilakukan investasi terhadapnya (Indrajit, 2012). 

2.2.1.7 Value Analysis (VA) 

Value analysis digunakan untuk teknologi informasi yang memberikan 

spektrum manfaat yang cukup luas, termasuk hal-hal Intangible (Melone & 

Wharton, 1984). Metode ini dibangun dengan pemikiran bahwa lebih baik 

memfokuskan diri pada nilai yang didapat oleh perusahaan dibandingkan dengan 

usaha untuk mengurangi biaya. Filosofi ini didasari pada observasi bahwa setiap 

inovasi berkembang karena adanya keinginan untuk meningkatkan value tertentu, 

bukan sekedar untuk melakukan penghematan terhadap biaya semata. Untuk 
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mendapatkan value yang optimal, kajian terhadap hal-hal yang bersifat Intangible 

harus dilakukan. Value Analysis biasanya mempergunakan teknik pendekatan 

iteratif seperti metode Delphi untuk mendapatkan solusi terhadap permasalahan. 

Terkadang dibangun juga prototipe dari sebuah sistem agar manajemen pengambil 

keputusan dapat memperkirakan value yang dapat diperoleh seandainya sistem 

tersebut diimplementasikan secara penuh di kemudian hari. Jika sebuah sistem 

diusulkan untuk dibangun, makan sejumlah manfaat yang akan diperoleh dipetakan 

terlebih dulu. Kemudian dengan menggunakan teknik statistik seperti cluster 

analysis. Setelah kategori manfaat telah diklasifikasikan, barulah terhadap masing-

masing kategori dinyatakan value yang terkait dengannya. Karena biasanya 

manfaat tersebut kerap diekspresikan melalui berbagai format seperti angka, 

kalimat, ukuran, dan lain sebagainya, maka terkadang dipergunakan metode 

kalkulasi utility seperti pada MOMC. Metode VA ini sangat rumit dan 

membutuhkan biaya yang relatif besar untuk diimplementasikan namun memang 

hasilnya dinilai dapat memuaskan para stakeholder dalam dunia bisnis (Indrajit, 

2012). 

2.2.1.8 Experimental Methods 

Membayangkan atau memperkirakan apa yang akan terjadi seandainya 

sistem telah selesai dibangun sangat sulit dilakukan oleh para pengambil keputusan, 

terutama mereka yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan cukup 

mengenai dampak teknologi informasi bagi bisnis. Nilai investasi yang terlampau 

besar, pengerjaan yang diperkirakan memakan waktu cukup lama, dan 

ketidakpastian akan sukses tidaknya proyek merupakan hal-hal yang sangat 

“menakutkan” bagi para pengambil keputusan yang akhirnya memilih untuk tidak 

melakukan investasi. Untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa cara 

eksperimental yang dapat dipergunakan dalam rangka menjembatani hal tersebut, 

yaitu (Indrajit, 2012): 

1. Prototyping merupakan cara untuk membangun sebuah prototip dari sebuah 

sistem besar secara cepat (Alavi, 1984). Prototip dapat berupa sebuha sub-

sistem kecil atau sistem lengkap dengan kemampuan terbatas. Manajemen 

yang merasa ragu-ragu atau sulit mendapat gambaran mengenai sistem yang 

akan dibangun biasanya memilih sebuah fungsi atau proses bisnis tertentu 
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untuk dibangun prototipnya. Setelah prototip selesai dibangun, barulah 

didemonstrasikan kepada yang bersangkutan, sehingga manajemen tersebut 

dapat memperoleh gambaran dan memperkirakan manfaat atau value apa 

yang dapat diperoleh perusahaan di kemudian hari terkait dengan sistem 

yang akan dibangun. 

2. Simulation adalah sebuah proses pemetaan terhadap situasi bisnis yang akan 

terjadi di kemudian hari dengan menggunakan perangkat lunak tertentu 

untuk kemudian disimulasikan. Tujuannya adalah agar perusahaan dapat 

melihat secara jelas berbagai ukuran kinerja kuantitatif yang terlihat 

meningkat dalam tatanan baru tersebut, sehingga yang bersangkutan merasa 

tidak ragu-ragu untuk membangun teknologi informasinya. Melalui alat 

simulasi ini, manajemen dengan leluasa dapat melakukan berbagai skenario 

yang dikehendakinya (what-if-scenario) terutama terkait dengan nilai 

investasi yang ingin dikeluarkan. 

3. Gameplaying adalah sebuah pendekatan dimana dicoba dilakukan role play 

terhadap skenario tertentu yang akan terjadi di kemudian hari seandainya 

sebuah sistem teknologi informasi diterapkan.  

Dari semua metode yang telah dijabarkan, metode yang dapat mengevaluasi 

manfaat dari proyek investasi TI baik secara Tangible maupun Intangible adalah 

Cost Benefit Analysis dan Information Economics. Namun, dalam 

perkembangannya Cost Benefit Analysis dinilai belum akurat dalam 

mengidentifikasi manfaat yang bersifat Intangible (Parker, 1990). CBA dinilai 

belum mampu menjembatani aspek kuantitatif dan kualitatif dari manfaat yang 

diberikan oleh TI itu sendiri, maka dari itu dikembangkanlah metode Information 

Economics yang merupakan pengembangan dari metode tradisional Cost Benefit 

Analysis. Metode ini dinilai dapat mengkuantifikasi biaya dan nilai secara Tangible 

maupun Intangible dalam mejustifikasi proyek TI. 

2.2.2 Biaya Depresiasi 

Menurut Sofyan Harahap, depresiasi adalah pengalokasian harga pokok 

aktiva tetap selama masa penggunaannya atau dapat juga disebut sebagai biaya 

dibebankan terhadap produksi akibat penggunaan aktiva tetap. Aktiva tetap tersebut 

adalah harta perusahaan guna menunjang aktivitas operasional. Setiap tahun 
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muncul biaya penyusutan terhadap aktiva tetap tersebut sebagai penggunaannya 

dalam operasional perusahaan. Dalam konsep akuntansi, depresiasi adalah 

pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak, sehingga pengaruh 

waktu dan penggunaan atas nilai aset dapat terwakili dalam laporan keuangan suatu 

perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 17, 

depresiasi memiliki pengertian sebagai alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat 

disusutkan sepanjang masa manfaat yang di estimasi. Penyusutan untuk periode 

akuntansi dibebankan ke pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Setiawan, 2001). 

Dalam menghitung depresiasi, terdapat beberapa metode yang digunakan. 

Metode tersebut adalah Metode Garis Lurus (Straight-Line Method), Metode Beban 

Menurun (Decreasing Charge Method), Metode Aktivitas, dan Metode Depresiasi 

Khusus. Salah satu metode yang paling banyak digunakan dari semua metode yang 

disebutkan adalah Metode Garis Lurus. Metode ini paling banyak diterapkan oleh 

perusahaan-perusahaan karena paling mudah diaplikasikan dalam akuntansi.   

Dalam metode penyusutan garis lurus, beban penyusutan untuk tiap tahun nilainya 

sama besar dan tidak dipengaruhi dengan hasil yang diproduksi. Perhitungan tarif 

penyusutan untuk metode garis lurus adalah sebagai berikut: 

 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖 =
(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 − 𝑛)

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
 

 

Metode Garis Lurus akan digunakan pada penelitian ini untuk mendapatkan 

berapa jumlah biaya depresiasi dari masing-masing aktiva tetap yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam menjalankan proyek TI. 

2.2.3 Information Economics (IE) 

Metode Information Economics adalah sekumpulan alat hitung untuk 

menghitung keuntungan-keuntungan dan biaya-biaya dari sebuah proyek 

Teknologi Informasi (Parker, 1990). Metode IE adalah salah satu metode dari 

feasibility assesment atau metode yang digunakan untuk melakukan penilaian 

terhadap kelayakan proyek yang dikembangkan oleh Parker untuk menghubungkan 

kinerja bisnis dengan Teknologi Informasi (Zulkifli, 2016). Menurut Parker, tujuan 
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dari Information Economics adalah memberikan gambaran dan analisa investasi 

Teknologi Informasi berdasarkan potensi bisnis perusahaan dan suatu proses 

pengambilan keputusan investasi Teknologi Informasi yang berdasarkan pada 

strategi bisnis perusahaan (Parker, 1990). Metode Information Economics dalam 

prakteknya, sebenarnya merupakan varian dari Traditional Cost Benefit Analysis 

yang disesuaikan secara khusus untuk menjawab berbagai faktor ketidakpastian 

(uncertainties) dan Intangible yang sering ditemui pada proyek Teknologi 

Informasi. Menurut Indrajit, dalam Information Economics semua hal yang bersifat 

kuantitatif dan Tangible dapat dengan mudah dikalkulasikan dengan pendekatan 

ROI konvensional. Namun untuk proses bersifat Intangible dan memiliki unsur 

resiko, diberlakukan sejumlah teknik dengan menggunakan ranking dan scoring 

(Indrajit, 2012). 

Gambar 2.1 menunjukkan kerangka penilaian investasi dengan 

menggunakan metode IE, dimana pada akhir penilaian akan didapatkan sebuah skor 

angka yang menunjukkan nilai ekonomis dari suatu investasi TI. Melalui gambar 

tersebut, dapat dilihat bahwa IE mengklasifikasikan manfaat TI ke dalam tiga 

bagian, yaitu Tangible Benefit, Quasi Tangible Benefit dan Intangible Benefit. 

 

 
Gambar 2. 1 Kerangka Penilaian Information Economics (Parker, 1990) 
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2.2.3.1 Tangible Benefit 

Tangible benefit adalah manfaat nyata atau yang berpengaruh secara 

langsung terhadap keuntungan perusahaan. Contohnya meningkatkan 

produktivitas, mengurangi penggunaan kertas, dan sebagainya. Analisis terhadap 

Tangible benefit atau yang bersifat kuantitatif menggunakan perhitungan dengan 

metode simple ROI- Traditional Cost-Benefit Analysis (TCBA). Dalam melakukan 

perhitungan simple ROI diperlukan tiga lembar kerja yang terdiri dari: (Hendarti, 

2011) 

1. Lembar kerja biaya pengembangan (development cost worksheet), 

merupakan lembar kerja yang terdiri dari lima kategori penilaian, yakni: 

a. Biaya usaha pengembangan 

b. Biaya perangkat keras baru 

c. Biaya pembelian piranti lunak baru 

d. Biaya pelatihan pengguna 

e. Biaya lain 

2. Lembar kerja beban yang sedang berjalan (ongoing expenses worksheet), 

merupakan lembar kerja yang terdiri dari enam kategori penilaian, yakni: 

a. Biaya pemeliharaan teknologi informasi 

b. Biaya penyimpangan data tambahan 

c. Penambahan komunikasi 

d. Penyewaan perangkat keras dan piranti lunak 

e. Persediaan, dan 

f. Lain-lain 

3. Lembar kerja dampak ekonomis (economic impact worksheet), merupakan 

lembar kerja yang menjelaskan mengenai ringkasan dampak ekonomis dari 

sebuah proyek investasi teknologi informasi. 

2.2.3.2 Quasi Tangible Benefit 

Quasi Tangible benefit adalah manfaat yang berada di ruang “abu-abu”, 

atau sistem informasi yang berpengaruh langsung terhadap keuntungan tetapi susah 

dihitung ataupun sebaliknya, tidak sistem informasi berpengaruh secara langsung 

terhadap keuntungan tetapi dapat dihitung. Contohnya memperbaiki proses 
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perencanaan, perbaikan pengambilan keputusan, dan sebagainya. Analisis terhadap 

Quasi benefit menggunakan perhitungan dengan: (Djaja, 1999) 

1. Value Linking (VL): Digunakan untuk mengevaluasi secara finansial efek 

yang ditimbulkan dari peingkatan kinerja suatu fungsi terhadap fungsi 

lainnya yang terpisah. VL terkait dengan pengaruh penerapan TI untuk 

menghasilkan peninigkatan pendapatan, penurunan biaya, percepatan 

pertumbuhan, namun tidak memiliki ketergantungan dengan waktu. 

2. Value Acceleration (VA): Digunakan untuk mengevaluasi secara finansial 

manfaat pengurangan/percepatan waktu karena adanya hubungan sebab-

akibat antara dua departemen. VA ini berkaitan erat dengan waktu. Pada 

analisis ini dilakukan perhitungan dengan menambahkan nilai inflasi per 

tahun. 

3. Value Restructuring (VR): mengacu pada nilai yang berhubungan dengan 

suatu pekerjaan atau fungsi bagian; diukur dengan peningkatan 

produktivitas yang didapat dari usaha pada suatu bagian dari aktivitas 

dengan manfaat yang lebih rendah menjadi meningkat lebih tinggi. 

4. Innovation valuation: mengacu pada apakah aplikasi TI yang inovatif 

menjadi penggerak dalam perubahan strategi bisnis, produk dan layanan, 

serta domain bisnis dari organisasi. 

2.2.3.3 Intangible Benefit 

Intangible benefit adalah manfaat tidak nyata atau yang dapat dilihat 

mempunyai dampak positif bagi perusahaan, tetapi tidak secara langsung 

berpengaruh pada keuntungan. Contohnya meningkatkan citra perusahaan, 

meningkatkan moral pegawai, dan sebagainya. Analisis terhadap Intangible benefit 

menggunakan dua penilaian yaitu: 

1. Business Domain 

Komponen-komponen penilaian dari domain bisnis antara lain: 

a. Strategic Match (SM): manfaat teknologi informasi diukur melalui 

seberapa besar dukungannya terhadap pencapaian tujuan strategis 

organisasi atau besarnya kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan 

operasional untuk mecapai tujuan tersebut. 
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b. Competitive Advantage (CA): manfaat teknologi informasi diukur 

melalui kontribusinya terhadap pencapaian keuntungan kompetitif 

organisasi.  

c. Management InformationSupport (MI): kategori ini menilai kontribusi 

proyek-proyek teknologi informasi terhadap kebutuhan manajemen 

akan informasi dalam pengambilan keputusan. 

d. Competitive Response (CR): manfaat proyek-proyek teknologi 

informasi diukur melalui seberapa besar resiko persaingan jika proyek 

tersebut tertunda atau tidak dilaksanakan. Semakin proyek tersebut tidak 

dapat ditunda, maka semakin tinggi pula manfaatnya. 

e. Project or Organizational Risk (OR): menjelaskan mengenai resiko 

jangka pendek terkait perancangan ulang proses bisnis dan 

restrukturisasi organisasional dalam sebuah perusahaan. 

2. Technology Domain 

Komponen-komponen penilaian dari domain ini antara lain: 

a. Strategic IS Architecture (IS): manfaat proyek TI diukur melalui tingkat 

kesesuaian proyek tersebut terhadap perencanaan SI/TI secara 

keseluruhan. 

b. Defitional Uncertainty (DU): manfaat proyek TI diukur dari seberapa 

besar ketidakpastian akibat perubahan dari target 

c. Technical Uncertainty (TU): manfaat proyek TI diukur dari seberapa 

besar ketergantungan proyek terhadap keahlian, perangkat keras, 

perangkat lunak dan sistem. 

d. Infrastructure Risk (IR): manfaat proyek TI diukur dari seberapa 

pentingnya investasi non-proyek untuk mengakomodasi proyek ini. 

Dari sudut pandang business domain, value dapat dihasilkan dari 

pemanfaatan layanan TI untuk menghasilkan pendapatan (revenue), pengurangan 

biaya, dan peningkatan efektivitas. Sedangkan dari sisi technology domain, value 

dari  business domain merupakan manfaat dari penutupan biaya investasi yang 

dilakukan dengan cara memberi IT service kepada business domain tersebut (Djaja, 

1999). 
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Kategori manfaat 1 (Tangible) dan 2 (Quasi Tangible) menggunakan 

pendekatan finansial enhanced ROI, dimana hasil penilaiannya menghasilkan suatu 

nilai moneter dan skor angka sedangkan kategori manfaat ke-3 menggunakan 

pendekatan nonfinansial (domain bisnis dan teknologi), dimana hasil penilaiannya 

adalah sebuah skor angka. Pada kategori ke-3 ini, skor berkisar dari 0-5 Dengan 

demikian, nilai proyek TI diukur dengan formula berikut ini (Parker, 1990).  

 

Skor Proyek = Enhanched ROI + bobot bidang bisnis + bobot bidang 

teknologi………………………………………………… (1) 

Enhanched ROI= Traditional ROI + Value Linking + Value Acceleration + Value 

Restructuring + Innovation valuation…… (2) 

 

Keuntungan dari penggunaan metode IE ini adalah metode ini mampu 

menghitung manfaat Quasi-Tangible yang tidak dapat dihitung oleh perhitungan 

cost-benefit biasa. Selain itu, metode ini sendiri mengkombinasikan perhitungan 

ketiga variable yaitu Tangible, Quasi-Tangible dan Intangible, hingga didapat skor 

atau nilai akhir proyek. Analisis kelayakan dengan menggunakan metode ini tidak 

hanya berpatokan pada satu variabel saja, akan tetapi masing-masing variabel dapat 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak terkait.  

2.2.3.4 Corporate Value 

Corporate value merupakan bagian dari budaya atau kultur perusahaan 

yang kemudian menjadi sebuah sistem yang diyakini secara bersama, yang terdiri 

dari sejaran perusahaan, keyakinan perusahaan dan nilai yang berfungsi sebagai 

misi perusahaan (Azhario, 2016). Corporate value setiap perusahaan satu dengan 

perusahaan lainnya sangat berbeda (Sibarani, 2014). Hal ini digambarkan dalam 

kuadran corporate value yang disajikan pada Gambar 2.3 berikut ini 
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Gambar 2. 2 Corporate Value 

 

1. Kuadran A (Investasi) 

Pada kuadran A, mendeskripsikan bahwa organisasi atau perusahaan 

memiliki kekuatan dengan tingkat dukungan sistem informasi yang lemah 

untuk mendukung jalannya usaha yang dilakukan. 

2. Kuadran B (Strategis) 

Pada kuadran B, mendeskripsikan bahwa organisasi atau perusahaan 

memiliki kekuatan dengan tingkat dukungan sistem informasi yang kuat 

untuk mendukung jalannya usaha yang dilakukan. 

3. Kuadran C (Infrastruktur) 

Pada kuadran C, mendeskripsikan bahwa organisasi atau perusahaan 

memiliki kekuatan dengan tingkat dukungan sistem informasi yang lemah 

dan kekuatan bisnis yang juga lemah. 

4. Kuadran D (Breakthrough Management) 

Pada kuadran D, mendeskripsikan bahwa organisasi atau perusahaan 

memiliki kekuatan dengan tingkat dukungan sistem informasi yang kuat, 

namun kekuatan bisnisnya lemah. 

2.2.3.5 Information Economics Scorecard 

Information Economics scorecard adalah lembar penilaian yang nantinya 

akan diisi oleh semua nilai hasil pembobotan skor perhitungan simpl ROI, skor 

kelima faktor pada domain bisnis, dan skor keempat faktor pada domain teknologi. 
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Pada lembar penilaian inilah akhir proses evaluasi dengan metode Information 

Economics dilakukan. Seluruh skor dimasukan ke masing-masing kolom sesuai 

dengan faktor masing-masing domain. Skor tersebut kemudian dikalikan dengan 

nilai relatif korporat yang didapat dari kuadran posisi perusahaan saat ini. Nilai 

bobot lalu dijumlahkan untuk mendapatkan total skor nilai proyek. Berikut ini 

adalah tampilan dari Information Economics Scorecard atau lembar penilaian 

beserta contoh dari penjumlahan masing-masing bobot. 

 

Tabel 2. 2 IE Scorecard (Parker, 1990) 

Evaluator Financial 
Domain 

Business Domain Technology Domain Weighted 
Score 

 ROI+ SM+ CA+ MI+ CR+ OR- SA+ DU- TU- IR-  

Factor 2 0 0 2 8 -2 8 -4 -4 0  

Financial 

Domain 

1           

Business 

Domain 

 3 3 3.6 4.6 0      

Technology 

Domain 

      4.2 1    

Weighted 

Value 

           

Where: 

ROI Measurement 
*ROI = Enhanced Simple Return on Investment Score 

Business Domain Assessment 

*SM = Strategic Match 
*CA = Competitive Advantage 

*MI = Management Information 

*CR = Competitive Response 

*OR = Project or Organization Risk 

Technology Domain Assessment 
*SA = Strategi Advantage 

*DU = Defitional Uncertainty 

*TU =Technical Uncertainty 
*IR = IS Infrastructure Risk 

 

2.2.4 Prioritisasi Proyek TI 

Melakukan prioritisasi atau pemilihan proyek yang tepat dalam investasi 

merupakan salah satu hal yang sampai saat ini masih menjadi tantangan tersendiri 

bagi pihak perusahaan. Melakukan pemilihan proyek dengan baik secara signifikan 

dapat meningkatkan kemampuan instansi/perusahaan dalam mengeksekusi strategi 

dan meningkatkan hasilnya (Eiletersen, 2004). Maka dari itu, tidak jarang 

instansi/perusahaan menerapkan berbagai macam metode dalam pemilihan proyek 

TI. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas 

pemilihan proyek adalah dengan menerapkan proses prioritisasi proyek TI. 
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Prioritas adalah kata yang berasal dari bahasa Perancis “priotite” yang 

diambil dari kata “prioritas”. “Prioritas” memiliki kata dasar “prior” yang berarti 

‘primer’ atau ‘dasar’ atau ‘yang utama’. Oxford Dictionary mengartikan istilah 

prioritas sebagai keadaan dimana seseorang atau sesuatu dianggap atau 

diperlakukan lebih penting daripada yang lainnya. Sedangkan, prioritisasi adalah 

proses untuk menentukan alternatif mana yang akan dipilih dan dilaksanakan. Jika 

diartikan ke dalam ranah proyek TI, prioritisasi proyek TI adalah suatu proses untuk 

menentukan alternatif proyek mana yang akan dipilih dan dilaksanakan 

berdasarkan seberapa penting proyek tersebut memberi nilai bagi 

instansi/perusahaan. 

Terdapat 65 metode berbeda yang telah diidentifikasi dan dirangkum dalam 

membantu organisasi untuk membuat keputusan investasi TI (Renkema, 2000). 

Untuk menyederhanakan pemahaman mengenai metode-metode tersebut, metode 

ini dirangkum ke dalam enam kategori metode formal rasional (Wen & Shin, 2006). 

1. Metode Rasio 

Metode ini menggunakan rasio untuk membandingkan efektivitas 

organisasi dan keuangan dalam investasi TI. Salah satu pendekatan yang 

digunakan dalam metode ini adalah Return on Management atau ROM. 

ROM mengukur bagaimana manajemen menggunakan informasi yang 

tersedia dengan efektif. 

2. Real Option 

Beberapa literatur terkait permodalan merekomendasikan metode Real 

Option untuk digunakan tepatnya dalam mengukur evaluasi investasi TI. 

Metode ini memperkenalkan cara berpikir baru tentang manfaat investasi TI 

yang sulit dipahami dan mengarah pada cara baru untuk membuat keputusan 

investasi TI strategis. Metode RO berbasis bisnis/produksi dapat 

memberikan dasar untuk membuat keputusan investasi TI yang 

menggabungkan efek kontinjensi pada transformasi faktor input ke dalam 

keluaran yang diharapkan (Balasubramanian, Kulatilaka, & Storck, 2000). 

Dalam pengelolaan proyek TI, inputnya dibandingkan dengan investasi dan 

hasilnya sebanding dengan peningkatan yang diharapkan. Salah satu 

masalah utama yang terkait dengan RO adalah bahwa sebagian besar 



30 

 

metode penetapan harga opsi memerlukan banyak asumsi mengenai 

perilaku variabel yang berbeda. Seringkali, asumsi tersebut terbukti tidak 

valid dan tidak realistis (Wen & Shin, 2006). 

3. Economic Method 

Economic method didasarkan pada analisis biaya manfaat untuk melakukan 

suatu proyek (Shakir & Viehland, 2005),(Silverman, 1981) atau dalam 

menilai risiko keuangan untuk melakukan suatu proyek (Maher & 

Rubenstein, 1974),(Schwartz & Vertinsky, 1977). Adapun metode yang 

digunakan adalah Cost Benefit Model. Dua proses evaluasi biaya utama 

CBM adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif dimana evaluator 

teknologi (pengguna) dan panel ahli memilih/mengevaluasi kandidat 

teknologi. Hasil akhir CBM adalah skor kinerja kualitatif dan output 

keuangan kuantitatif. Pengukuran kinerja kualitatif mencakup kriteria tak 

terlihat seperti keandalan, daya tanggap, fleksibilitas, aset, keamanan dan 

keamanan. Output keuangan kuantitatif diwakili oleh net present value 

(NPV), tingkat pengembalian internal (IRR), payback period (PP) dan rasio 

biaya manfaat (cost-benefit ratio/ BCR). Banyak penelitian untuk CBM 

telah menunjukkan penggunaan yang berat dan dampak yang sangat 

dirasakan dari metode ekonomi ini untuk pemilihan dan evaluasi proyek 

(Liberatore & Titus, 1983). Namun, kepraktisan dan penerapan metode 

untuk penentuan prioritas teknologi terbatas. 

4. Mathematical Programming Method 

Metode mathematical programming bertujuan memaksimalkan keuntungan 

bersih dari organisasi dengan memilih proyek yang optimum dari daftar 

proyek yang ada pada portfolio. Optimum portfolio dapat ditentukan dengan 

linear programming, integer programming, goal programming, dan 

dynamic programming.  

5. Decision Theory Method 

Decision Theory Method digunakan berdasarkan banyaknya kriteria yang 

digunakan dalam keputusan pemilihan proyek. Metode teori keputusan, 

berdasarkan karakterisasi keputusan pemilihan proyek secara ekstensif, 

mencoba untuk menentukan proses pengambilan keputusan yang 
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sebenarnya dalam sebuah organisasi. Koefisien metode regresi telah 

digunakan dan berhasil sesuai dengan penilaian investasi manusia. Sistem 

pakar juga diusulkan untuk pemilihan proyek. Sistem pakar semacam itu, 

hanya dapat menangani masalah yang terdefinisi dengan baik, terstruktur 

atau semi-terstruktur. Pohon keputusan memberikan deskripsi proses 

seleksi proyek yang lebih ketat dan menawarkan basis yang lebih baik untuk 

membuat keputusan. Namun, harga untuk memperkirakan biaya untuk 

melaksanakan setiap proyek, menilai manfaat dari penyelesaiannya yang 

berhasil, dan menilai distribusi probabilitas untuk setiap penelitian 

teknologi yang tidak diketahui adalah penghambat dari implementasi 

metode ini. 

6. Scoring Method 

Scoring method digunakan pada pendekatan penilaian dengan multi kriteria 

yang dapat mendukung manajer memprioritas investasi TI-nya berdasarkan 

spektrum tujuan bisnis serta menunjukkan indikator kritikal dari kontribusi 

untuk mencaapai tujuan. Scoring method secara umu lebih mudah untuk 

digunakan dibandingkan dengan metode yang lain. Selain itu metode ini 

juga lebih tepat digunakan untuk mengkomunikasikan keputusan strategis 

TI dengan membuat pembiobotan kriteria strategis secara eksplisit kepada 

level pengambil keputusan dibawahnya (Joseph & Stephen C, 2006). 

2.2.5 Analytical Hierarchy Process (AHP 

 

Gambar 2. 3 Kerangka Hirarki AHP (sumber: https://www.pmi.org/) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu metode Multi-

Criteria Decision Making (MCDM) yang dirancang oleh Thomas L. Saaty. AHP 



32 

 

merupakan pendekatan yang popular dalam hal pengambilan keputusan yang 

melibatkan data kualitatif (Saaty, 2008). Tahapan-tahapan dalam menggunakan 

metode AHP sebagai berikut: 

1. Menentukan tujuan yang akan dicari dari berbagai macam kriteria yang telah 

ditetapkan. 

2. Menyusun kriteria dan tujuan kedalam model struktur hirarki sehingga 

permasalahan yang kompleks dapat dilihat dari sisi yang lebih detail. 

3. Melakukan perhitungan nilai prioritas pada setiap elemen kriteria pada setiap 

hirarki. Membuat matriks perbandingan berpasangan (pair-wised matrix), 

sehingga menghasilkan matriks perbandingan berpasangan antara seluruh 

elemen pada hirarki yang sama. Matriks perbandingan berpasangan ditunjukkan 

pada persamaan 2.1. 

𝐴 = 𝑎𝑖𝑗 =  (

1 ⋯ 𝑎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
1

𝑎1𝑛
⋯ 1

) 2.1 

 

4. Melakukan uji konsistensi terhadap perbandingan antara elemen yang 

ditempatkan pada tingkat hirarki untuk digunakan dalam pertimbangan pada 

perhitungan akhir. 

Tabel 2. 3 Intensitas Kepentingan Perankingan Akhir 

Intensitas 

Kepentingan 

Keterangan 

1 Kedua elemen sama penting 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dari 

elemen lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting dari elemen 

lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih penting dari elemen 

lainnya 

9 Satu elemen mutlak lebih penting dari 

elemen lainnya 

2,4,6,8 Nilai rata-rata tengah dua nilai 

pertimbangan yang berdekatan 

Kebalikan Nilai kebalikan 𝐴𝑖𝑗 =  
1

𝐴𝑖𝑗
 dimana A adalah 

matriks perbandingan berpasangan antar 
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elemen, baik kriteria, sub kriteria ataupun 

alternative tujuan. 

 

5. Berdasarkan pertimbangan terhadap nilai dari matriks perbandingan 

berpasangan dilakukan sistensis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. 

Proses sistesis dengan menjumlahkan nilai-nilai pada setiap kolom matriks, 

kemudian membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang 

bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, ditunjukkan pada 

persamaan 2.2. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑢 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑘𝑠 𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑚 𝑙𝑎𝑚𝑎
2.2 

 

6. Pembobotan dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris 

dan membaginya dengan jumlah kriteria, ditunjukkan pada persamaan 2.3. 

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑟𝑖𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
2.3 

 

7. Menghitung konsistensi untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada. 

Menghitung konsistensi dilakukan dengan mengalikan nilai pada kolom 

pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai kolom kedua dengan 

priritas relatif elemen kedua dan seterusnya, kemudian tiap baris dijumlahkan 

untuk mendapatkan nilai 𝜆𝑚𝑎𝑥 

8. Menghitung nilai Consistency Index (CI) menggunakan persamaan 2.4 berikut: 

𝐶𝐼 =  
(𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)

(𝑛 − 1)
2.4 

Keterangan: 

n merupakan banyaknya kriteria yang kita gunakan. 

9. Menghitung Consistency Ratio (CR) dengan menggunakan persamaan 2.5 

berikut: 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
2.5 
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Keterangan: 

RI merupakan Randomness Index yang diperoleh dari tabel berikut ini 

Tabel 2. 4 Randomess Index 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,51 
(Sumber: Saaty & Tran, 2007) 

Kegunaan AHP dalam penelitian ini adalah sebagai alat untuk 

memprioritaskan aksi terhadap respon suatu risiko TI.Berikut adalah keunggulan 

AHP dibandingkan dengan teknik pemilihan dan prioritisasi proyek lainnya 

(Thomas L. Saaty, 1990), yaitu: 

1. Karena menggunakan struktur hierarki, hal tersebut memungkinkan pengambil 

keputusan untuk menentukan tujuan strategis pada lebel tertinggi serta matrik 

tertentu untuk mengukurnya dengan keseuaian strategis perusahaan. 

2. AHP mengintegrasikan pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. 

3. AHP memungkinkan pengambil keputusan untuk mengukur relativitas 

kepentingan dari sebuah proyek, yang meliputi manfaat, biaya, resiko, dan 

kesempatan. Sehingga sumber daya dapat dialokasikan dengan baik. 

4. AHP dapat diterapkan disegala organisasi dengan tingkat maturity yang 

berbeda karena setiap input dapat dinormalisasikan menjadi data numerik 

maupun subjective judgment. 

5. AHP mendukung analisis sensitifitas dengan memungkinkan praktisi untuk 

meningkatkan kemampuan analisisnya melalui “what-if” skenario. 

6. Struktur dari model pengambilan keputusan yang jelas menjadikan AHP dapat 

di audit dengan mudah. 

2.2.6 Penelitian Kualitatif 

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk & Miller (Rahmat, 2009) pada 

mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan 

pengamatan kuantitatif. Lalu didefinisikan bahwa metodologi kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung 

pada pengamatan pada manusia dalam kaasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian 

kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan penelitian jenis 
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lainnya. Menurut Strauss dan Corbin dalam (Creswell, 2013), yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak 

dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur stratistik atau 

cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). 

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang 

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas 

sosial dan lain-lain. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah 

pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan 

dan memahami apa yang tersembunyi dibaik fenomena yang kadangkala 

merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan. Penelitian 

kualitatif  adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Rahmat, 2009). 

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan urauan yang mendalam 

tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, 

kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang 

yang utuh, komperhensif, dan holistik. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari 

perspektif partisipan. Penelitian kualitatif juga disebut dengan: interpretive 

research, naturalistic research, phenomenological research. Selanjutnya (Moriarty, 

2011) dalam bukunya yang berjudul Qualitative Methods Overview menyebutkan 

setidaknya ada lima (5) karakteristik utama dari penelitian kualitatif yaitu: 

1. Tujuan diarahkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan 

penafsiran tentan sosial, pengalaman, perspektif dan cerita sejarah dari 

partisipan. 

2. Jumlah sampel yang kecil dan dipilih berdasarkan kriteria yang paling 

menonjol dan mampu untuk memberikan informasi secara mendalam. 

3. Metode pengumpulan data biasanya melibatkan kontak erat antara peneliti 

dengan partisipan secara interaktif dan dimungkinakn pengembangan 

eksplorasi terhadap masalah-masalah yang muncul. 

4. Data sangat detail, informasi yang luas. Analisis digunakan untuk 

membuka ide-ide yang muncul dan dapat menghasilkan deskripsi rinci 
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dan klasifikasi, mengidentifikasi pola hubungan atau mengembangkan 

tipologi atau penjelasan. 

5. Output cenderung berfokus pada interpretasi makna sosial melalui 

pemetaan (mapping) dan menjelaskan ulang dunia sosial dari partisipan. 

2.2.6.1 Tipe Pendekatan Kualitatif 

Menurut (Moriarty, 2011), ada lima (5) pendekatan penelitian kualitatif 

yang dirangkum dari beberapa ahli antara lain: grounded theory, case studies, 

conversation analysis, etnography dan life history and narrative approaches. 

Sedangkan menurut (Hancock, 2006), beberapa tipe pendekatan yang sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain: etnography, grounded theory, 

interpretative phenomenological analysis, discourse analysis, conversation 

analysis, content analysis, dan narrative analysis. Tabel 1 dibawah ini merupakan 

rangkuman dari definisi dan implikasi pengumpulan data dari beberapa pendekatan 

penelitian kualitatif yang diolah dari berbagai sumber. 

Tabel 2. 5 Tipe Pendekatan Kualitatif 

Tipe Pendekatan Definisi/Tujuan Implikasi Pengumpulan 

Data 

Phenomenology - Fokus terhadap 

pengalaman individu 

dan persepsi 

- Pertanyaan dan 

observasi bertujuan 

untuk menggali 

persepsi dan 

pengalaman individu 

- Wawancara yang 

mendalam dan focus 

group adalah metode 

yang ideal untuk 

mengumpulkan data 

fenomenologis 

Ethnography - Cenderung kepada 

permasalahan 

budaya/sejarah 

- Pertanyaan dan 

observasi umumnya 

terkait dengan proses 

sosial dan budaya 

- Pengamatan 

partisipan adalah 

metode yang cocok 
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untuk pendekatan 

ethnography 

Grounded Theory - Pengumpulan data 

bersifat induktif dan 

mtode analisis 

- Membangun teori 

dari analisis data 

yang dilakukan 

secara sistematis dan 

lengkap 

- Wawancara yang 

mendalam dat focus 

group adalah metode 

yang ideal untuk 

mengumpulkan data 

Grounded Theory 

- Ukuran sampel lebih 

sedikit, karena proses 

analisis lebih intens 

dan memakan waktu 

Case Studies - Analisis dari satu 

atau beberapa kasus 

yang sesuai dengan 

topik penelitian 

- Analisis terutama 

fokus untuk 

mengeksplor studi 

kasus 

- Obyek (kasus) yang 

dipilih adalah yang 

berkualitas 

- Pertanyaan dan 

pengamatan fokus 

pada penggalian 

informasi secara 

mendalam terkait 

topik 

Narrative Analysis - Narasi (storytelling) 

digunakan sebagai 

sumber data 

- Narasi dapat dari 

beberapa sumber 

(wawancara. 

Literatur, surat, buku 

harian) 

- Jika menghasilkan 

narasi melalui 

wawancara yang 

mendaam, maka 

pertanyaan harus 

difokuskan untuk 

memunculkan cerita 

serta pentingnya 

cerita. Juga 

memungkiknkan 

untuk menemukan 

makna yang lebih 

luas. 

 

2.2.6.2 Pendekatan Case Studies (Studi Kasus) 

Studi kasus berasal dari terjemahan bahasa Inggris “A Case Study” atau 

“Case Studies”. Kata “Kasus” diambil dari kata “Case” yang menurut kamus 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1989), diartikan 
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sebagai “instance or example of the occurance of sth., “actual state of affairs; 

situation”, dan “circumstances or special conditions relating to a person or thing”. 

Melalui masing-masing dari arti tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa studi 

kasus adalah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci 

dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat 

perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh 

pengetahuan yang mendalam tentang peristiwa tersebut (buku). Peristiwa yang 

dipilih disebut sebagai kasus. Kasus adalah hal yang aktual (real life events) yang 

sedang berlangsung, bukan sesuatu yang telah lewat. 

Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, 

dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 

2003). Lebih lanjut, metode studi kasus juga dikatakan sebagai salah satu jenis 

pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), 

lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subyek yang sempit (Arikunto, 

1986). Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan dimaksudkan untuk 

mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi 

suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit 

sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subyek yang ditelitu relatif 

terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya 

(Danim, 2002). 

Dilihat dari kasus yang diteliti, menurut (Endraswara, 2012), Studi Kasus 

dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu Studi Kasus berupa penyimpangan dari 

kewajaran dan Studi Kasus ke arah perkembangan yang positif. Studi Kasus 

pertama bersifat kuratif, dan disebut Studi Kasus Retrospektif (Retrospective Case 

Study) dan yang kedua disebut Studi Kasus Prospektif (Prospective Case Study). 

1. Retrospective Case Study memungkinkan ada tindak lanjut penyembuhan 

atau perbaikan dari suatu kasus (treatment). Tindak penyembuhan tidak 

harus dilakukan oleh peneliti, tetapi oleh orang lain yang kompeten. Peneliti 

hanya memberikan masukan dari hasil penelitian. 

2. Prospective Case Study adalah jenis studi kasus yang diperlukan untuk 

menemukan kecenderungan dan arah perkembangan suatu kasus. Tindak 



39 

 

lanjutnya berupa Penelitian Tindakan (Action Research) yang dilakukan 

juga oleh pihak lain yang berkompeten. 

A. Penggunaan Pendekatan Studi Kasus 

Dari sisi cakupan wilayah kajiannya, Studi Kasus terbatas pada wilayah 

yang sempit (mikro), karena mengkaji perilaku pada tingkat individu, kelompok, 

lembaga dan organisasi. Kasusnya pun dibatasi pada pada jenis kasus tertentu, di 

tempat atau lokus tertentu, dan dalam waktu tertentu. Karena wilayah cakupannya 

sempit, penelitian Studi Kasus tidak dimaksudkan untuk mengambil kesimpulan 

secara umum atau memperoleh generalisasi, karena itu tidak memerlukan populasi 

dan sampel. Walaupun cakupan atau wilayah kajiannya sempit, secara substantif 

penelitian Studi Kasus sangat mendalam, dan diharapkan dari pemahaman yang 

mendalam itu dapat diperoleh sebuah konsep atau teori tertentu untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan. Karena itu, unit analisis Studi Kasus ialah 

perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi, bukan masyarakat secara luas. 

Adalah obsesi setiap peneliti untuk dapat menemukan hal-hal baru dan dapat 

berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tidak terkecuali peneliti Studi 

Kasus. Hal-hal yang dapat disumbangkan untuk ilmu pengetahuan berupa konsep, 

proposisi, definisi, model, rumus, dalil, paradigma, teori dan lain-lain. 

Seperti halnya jenis penelitian kualitatif lainnya, yakni fenomenologi, 

etnografi, etnometodologi, grounded research dan studi teks, Studi Kasus juga 

dilakukan dalam latar alamiah, holistik dan mendalam. Alamiah artinya kegiatan 

pemerolehan data dilakukan dalam konteks kehidupan nyata (real-life events). 

Tidak perlu ada perlakuan-perlakuan tertentu baik terhadap subjek penelitian 

maupun konteks di mana penelitian dilakukan. Biarkan semuanya berlangsung 

secara alamiah. Holistik artinya peneliti harus bisa memperoleh informasi yang 

akan menjadi data secara komprehensif sehingga tidak meninggalkan informasi 

yang tersisa. Dari data akan diperoleh fakta atau realitas. Agar memperoleh 

informasi yang komprehensif, peneliti tidak saja menggali informasi dari partisipan 

dan informan utama melalui wawancara mendalam, tetapi juga orang-orang di 

sekitar subjek penelitian, catatan-catatan harian mengenai kegiatan subjek atau 

rekam jejak subjek. 
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Terkait itu, Yunus menggambarkan objek yang diteliti dalam penelitian 

Studi Kasus hanya mencitrakan dirinya sendiri secara mendalam/detail/lengkap 

untuk memperoleh gambaran yang utuh dari objek (wholeness) dalam artian bahwa 

data yang dikumpulkan dalam studi dipelajari sebagai suatu keseluruhan, utuh yang 

terintegrasi (Yunus, 2010). Itu sebabnya penelitian Studi Kasus bersifat eksploratif. 

Selain wawancara mendalam, ada lima teknik pengumpulan data penelitian Studi 

Kasus, yakni dokumentasi, observasi langsung, observasi terlibat (participant 

observation), dan artifak fisik. Masing-masing untuk saling melengkapi. Inilah 

kekuatan Studi Kasus dibanding metode lain dalam penelitian kualitatif. 

B. Manfaat Penelitian Studi Kasus 

Menurut Lincoln dan Guba, sebagaimana dikutip Mulyana (Mulyana, 

2013), keistimewaan Studi Kasus meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Studi Kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni 

menyajikan pandangan subjek yang diteliti, 

b. Studi Kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang 

dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari (everyday real-life), 

c. Studi Kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara 

peneliti dengan subjek atau informan, 

d. Studi Kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi 

internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi 

faktual tetapi juga keterpercayaan (trustworthiness), 

e. Studi Kasus memberikan “uraian tebal” yang diperlukan bagi penilaian atas 

transferabilitas, 

f. Studi Kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi 

pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. 

C. Langkah Penelitian Studi Kasus 

Berikut ini adalah langkah-langkah penelitian studi kasus 

1. Pemilihan tema, topik dan kasus. 

Pada tahap pertama ini peneliti harus yakin bahwa dia akan memilih 

kasus tertentu yang merupakan bagian dari “body of knowledge” 

bidang yang dipelajari. Kasus bisa diperoleh dari hasil pengamatan 

peneliti sendiri, pengalamannya selama ini, hasil membaca buku, 
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majalah ilmiah, koran, mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah 

(seperti seminar, lokakarya, konferensi), diskusi dengan teman 

sejawat, tutor, dosen pembimbing, membaca hasil penelitian orang 

lain. Setelah sumber-sumber bacaan diperoleh, peneliti 

membacanya untuk menentukan tema besar penelitian. Dari tema 

besar disempitkan lagi menjadi topik. Agar bisa fokus, dari topik 

peneliti dapat memberikan tekanan pada objek kajian, yang 

selanjutnya menjadi kasus. Dari tema, topik, dan objek kajian, 

peneliti merumuskan judul penelitian. Dengan demikian, judul 

penelitian dibuat setelah tema, topik, objek/kasus ditentukan 

(Rahardjo, 2017). 

2. Pembacaan literatur 

Setelah kasus diperoleh, peneliti mengumpulkan literatur atau bahan 

bacaan sebanyak-banyaknya berupa jurnal, majalah ilmiah, hasil-

hasil penelitian terdahulu, buku, majalah, surat kabar yang terkait 

dengan kasus tersebut. Menurut Yin (Yin, 2003), pembacaan 

literatur sangat penting untuk memperluas wawasan peneliti di 

bidang yang akan diteliti dan mempertajam rumusan masalah yang 

akan diajukan. Namun demikian, dalam upaya pengumpulan bahan 

bacaan peneliti perlu mempertimbangkan dua aspek penting, yakni 

relevansi (relevance) bahan bacaan/literatur tersebut dengan topik 

bahasan (kasus) yang diangkat dan kemutakhiran (novelty). 

Semakin mutakhir bahan bacaan, semakin baik, sehingga peneliti 

dapat mengikuti perkembangan keilmuan paling up date atau “state 

of the arts” bidang yang digeluti. Sebab, ilmu pengetahuan 

senantiasa mensyaratkan hal-hal baru. (Tentang pentingnya “state 

of the arts” dalam penelitian telah dibahas dalam tulisan tersendiri). 

Terkait dengan bahan bacaan, sering pula ditemukan peneliti 

mengumpulkan bahan bacaan yang sangat banyak, tetapi tidak 

relevan dengan objek kajian yang diangkat, sehingga laporan 

penelitian menjadi sangat tebal. Padahal, kualitas penelitian tidak 

ditentukan oleh tebalnya atau banyaknya halaman hasil/laporan 
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penelitian, tetapi oleh ketepatan metode penelitian, keluasan 

perspektif teoretik peneliti, keandalan dan kecukupan data, 

kedalaman analisis, kebaruan temuan dan sumbangannya bagi ilmu 

pengetahuan (Rahardjo, 2017). 

3. Perumusan fokus dan Masalah penelitian 

Langkah sangat penting dalam setiap penelitian ialah merumuskan 

fokus dan masalah. Fokus penelitian perlu dibuat agar peneliti bisa 

berkonsentrasi pada satu titik yang menjadi pusat perhatian. Di awal 

telah dibahas bagaimana rumusan masalah penelitian dibuat. Satu 

hal penting lainnya terkait dengan rumusan masalah ialah dari 

rumusan tersebut dapat digali informasi penting dan mendalam 

untuk menjadi pengetahuan yang berharga bagi kemanusiaan, bukan 

sembarang informasi yang tidak bernilai ilmiah (Rahardjo, 2017). 

4. Pengumpulan data 

Sebagaimana telah ditulis di muka, data penelitian Studi Kasus dapat 

diperoleh dari beberapa teknik, seperti wawancara, observasi 

pelibatan (participant observation), dan dokumentasi. Peneliti 

sendiri merupakan instrumen kunci, sehingga dia sendiri yang dapat 

mengukur ketepatan dan ketercukupan data serta kapan 

pengumpulan data harus berakhir. Dia sendiri pula yang 

menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai, kapan dan di 

mana wawancara dilakukan (Rahardjo, 2017). 

5. Penyempurnaan data 

Data yang telah terkumpul perlu disempurnakan. Bagaimana 

caranya peneliti mengetahui datanya kurang atau belum sempurna? 

Caranya ialah dengan membaca keseluruhan data dengan merujuk 

ke rumusan masalah yang diajukan. Jika rumusan masalah diyakini 

dapat dijawab dengan data yang tersedia, maka data dianggap 

sempurna. Sebaliknya, jika belum cukup untuk menjawab rumusan 

masalah, data dianggap belum lengkap, sehingga peneliti wajib 

kembali ke lapangan untuk melengkapi data dengan bertemu 
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informan lagi. Itu sebabnya penelitian kualitatif berproses secara 

siklus (Rahardjo, 2017). 

6. Pengolahan data 

Setelah data dianggap sempurna, peneliti melakukan pengolahan 

data, yakni melakukan pengecekan kebenaran data, menyusun data, 

melaksanakan penyandian (coding), mengklasifikasi data, 

mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas. Tahap ini 

dilakukan untuk memudahkan tahap analisis (Rahardjo, 2017). 

7. Analisis data 

Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi, 

maupun gambar, foto, catatan harian subjek dan sebagainya 

dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data. 

Analsis data Studi Kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya 

hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri, bukan oleh pembimbing, 

teman, atau melalui jasa orang lain. Sebab, sebagai instrumen kunci, 

hanya peneliti sendiri yang tahu secara mendalam semua masalah 

yang diteliti. Analisis data merupakan tahap paling penting di setiap 

penelitian dan sekaligus paling sulit. Sebab, dari tahap ini akan 

diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian (Rahardjo, 

2017). 

8. Proses analisis data 

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk 

memberikan makna atau memaknai data dengan mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan 

mengkategorikannya menjadi bagian-bagian berdasarkan 

pengelompokan tertentu sehingga diperoleh suatu temuan terhadap 

rumusan masalah yang diajukan. Melalui serangkaian aktivitas 

tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-

tumpuk dapat disederhanakan sehingga dapat dipahami dengan 

lebih mudah. Tidak ada prosedur atau teknik analisis data yang baku 

dalam penelitian kualitatif, tetapi langkah-langkah berikut bisa 

digunakan sebagai pedoman (Rahardjo, 2017); 
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a. Peneliti membaca keseluruhan transkrip untuk memperoleh 

informasi-informasi secara umum (general) dari masing-masing 

transkrip, 

b. Pesan-pesan umum tersebut dikompilasi untuk diambil pesan 

khususnya (spesific messages), 

c. Dari pesan-pesan khusus tersebut akan diketahui pola umum 

data. Selanjutnya, data tersebut dapat dikelompokkan 

berdasarkan urutan kejadian, kategori, dan tipologinya. 

Sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, analisis data 

Studi Kasus dimulai sejak peneliti di lapangan, ketika 

mengumpulkan data dan ketika data sudah terkumpul semua 

9. Dialog teoritik 

Untuk melahirkan temuan konseptual berupa “thesis statement, 

setelah pertanyaan penelitian terjawab, peneliti Studi Kasus, 

khususnya calon magister dan lebih-lebih doktor, melakukan 

langkah selanjutnya, yaitu melakukan dialog temuan tersebut 

dengan teori yang telah dibahas di bagian kajian pustaka, sehingga 

bagian kajian pustaka bulan sekadar ornamen belaka. Tahap ini 

disebut Dialog Teoretik. Sering kali terjadi ketika pertanyaan 

penelitian sudah terjawab, peneliti mengira tugasnya sudah selesai. 

Ini kesalahan umum yang terjadi pada peneliti Studi Kasus 

(Rahardjo, 2017). 

10. Triangulasi temuan (Konfirmabilitas) 

Agar temuan tidak dianggap bias, peneliti perlu melakukan 

triangulasi temuan, atau yang sering disebut sebagai konfirmabilitas, 

yakni dengan melaporkan temuan penelitian kepada informan yang 

diwawancarai. Hal ini juga jarang dilakukan peneliti Studi Kasus, 

mungkin karena takut hasilnya berbeda dengan yang telah dia 

temukan. Seorang peneliti harus jujur, sehingga temuannya dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah di masyarakat akademik atau 

masyarakat umum. Karena akan menjadi ilmuwan, seorang peneliti 



45 

 

harus memiliki kejujuran, bertindak secara objektif, bertanggung 

jawab, dan profesional (Rahardjo, 2017). 

11. Simpulan hasil penelitian 

Kesalahan umum yang sering terjadi pada bagain ini ialah peneliti 

mengulang atau meringkas apa yang telah dikemukakan pada 

bagian-bagian sebelumnya, tetapi membuat sintesis dari semua yang 

telah dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini peneliti 

mencantumkan implikasi teoretik (Rahardjo, 2017). 

12. Laporan penelitian 

Langkah paling akhir kegiatan penelitian ialah membuat laporan 

penelitian. Laporan penelitian merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban kegiatan penelitian yang dituangkan dalam 

bahasa tulis untuk kepentingan umum. Menurut Yunus (Yunus, 

2010), ada beberapa versi mengenai laporan penelitian, tetapi secara 

umum terdapat 3 syarat agar laporan penelitian dapat dikategorikan 

sebagai karya ilmiah, yaitu: 

a. Objektif, 

b. Sistematik, dan 

c. Mengikuti metode ilmiah 

Objektif artinya data yang diperoleh benar-benar dari subjek yang 

diteliti, bukan dari peneliti dan pandangan peneliti. Sistematik 

artinya urut, yakni pembahasan harus mengikuti alur penalaran yang 

runtut di mana sejak bagian awal pembahasan hingga akhir 

menunjukkan keterkaitan logis dan merupakan satu kesinambungan 

(Rahardjo, 2017). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Bab ini menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan penelitian dan penulisan 

laporan penelitian dengan judul “Analisis Kelayakan dan Prioritisasi Investasi 

Teknologi Informasi dengan Metode Information Economics (IE)”. Adapun pada 

bab ini terdiri dari tahapan penelitian, detail penjelasan terkait tahapan penelitian 

dan jadwal rencana kegiatan penelitian. 

 

3.1 Tahap Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yang digambarkan dengan 

alur sebagai berikut: 

  

Gambar 3. 1 Tahap Penelitian 
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3.1.1 Perencanaan Penelitian 

Tahapan awal dalam perencanaan penelitian adalah identifikasi masalah. 

Identifikasi masalah dilakukan setelah ditemukannya kesenjangan yang ada pada 

evaluasi investasi proyek TI, yaitu masih banyaknya ditemukan fenomena paradoks 

TI yang disebabkan tidak mendalamnya evaluasi yang dilakukan dalam 

menentukan biaya dan manfaat dalam investasi TI, baik manfaat finansial maupun 

non finansial serta tidak adanya prioritisasi. Maka dari itu, diperlukan evaluasi 

mendalam mengenai biaya serta manfaat finansial dan non finansial pada proyek 

investasi TI dan mencari cara untuk memprioritaskan proyek investasi TI sesuai 

dengan tujuan bisnis perusahaan. Selanjutnya adalah dengan melakukan kajian 

literatur yang mencakup definisi metode evaluasi proyek TI, metode prioritisasi dan 

penjabaran mengenai metode pengambilan keputusan. Kajian literatur utamanya 

dilakukan dalam memahami prioritisasi dan penelitian terdahulu terkait metode 

evaluasi dan prioritisasi. 

Setelah melakukan kajian literatur, peneliti menentukan sumber data terkait 

pertanyaan dan studi kasus yang digunakan sebagai bahan penelitian. Dalam hal 

ini, yang menjadi studi kasus penelitian adalah Bank Pembangunan Daerah Bali. 

Luaran dari tahapan ini adalah dapat ditentukan metode apa yang akan digunakan 

dalam mengevaluasi serta memprioritisasi berdasarkan kajian yang telah dilakukan 

dan sumber data penelitian. 

3.1.2 Penyusunan Kerangka Prioritisasi 

Pada tahap penyusunan kerangka prioritisasi, dilakukan eksplorasi pada 

metode yang telah dipilih dan dijadikan sebagai acuan. Eksplorasi bertujuan untuk 

menguatkan dasar-dasar penyusunan kerangka yang akan dilakukan pada penelitian 

ini. Pada tahap ini juga dilakukan kajian empiris terhadap prioritisasi dan kajian 

mengenai kondisi existing atau kondisi terkini pada Bank Pembangunan Daerah 

Bali yang dijadikan sebagai studi kasus. Kajian tersebut dilakukan dengan 

observasi dokumen dan mengadakan wawancara dengan pakar dari divisi yang 

terkait dengan proyek TI. Karena metode prioritisasi bersifat unik, jadi model yang 

dikembangkan harus menyesuaikan dengan kriteria tujuan bisnis Bank 

Pembangunan Daerah Bali. 
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Luaran dari tahapan ini adalah dapat menyusun kerangka hirarki beserta 

bobot dimasing-masing kriterianya dalam pemrioritasan proyek TI. Gambar 3.1 

berikut ini adalah kerangka AHP dengan masing-masing kriteria yang mengadopsi 

domain pada metode IE, yang mana dengan kerangka ini akan dilakukan 

pembobotan pada masing-masing kriteria dan prioritisasi. 

 

Gambar 3. 2 Rancangan Hirarki AHP 

3.1.3 Validasi Kerangka Prioritisasi 

Pada tahap ini, dilakukan proses verifikasi dan uji validitas pada kerangka 

hirarki prioritisasi yang telah disusun berdasarkan kajian empiris dan kondisi 
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existing Bank Pembangunan Daerah Bali. Proses verifikasi dilakukan melalui 

interview kepada Kepala Divisi Technical Support Bank Pembangunan Daerah 

Bali. Interview dilakukan bertujuan untuk menggali tanggapan pakar mengenai 

kerangka hirarki prioritisasi yang telah disusun dan mengetahui apakah kerangka 

tersebut telah sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan atau sebaliknya. Sedangkan 

uji validitas dilakukan melalui internal validity. Internal Validity merupakan upaya 

untuk membangun hubungan antar kondisi yang terjadi pada studi kasus penelitian. 

Penggunaan beberapa jenjang narasumber merupakan unsur kevaliditasan 

penelitian ini. 

3.1.4 Implementasi Metode Evaluasi dan Prioritisasi 

Tahap ini merupakan tahap penerapan dari hirarki yang telah disusun. Pada 

tahap ini, data proyek investasi TI dikumpulkan untuk dilakukan evaluasi 

kelayakan proyek dengan menggunakan metode IE. Berikut ini adalah proses 

evaluasi proyek TI dengan metode IE. 

3.1.4.1 Evaluasi Kelayakan Proyek TI dengan IE 

Mengevaluasi kelayakan proyek TI dengan metode IE merupakan cara yang 

paling kompleks dibandingkan dengan metode evaluasi lainnya. Hal ini disebabkan 

masih minimnya metode IE digunakan di Indonesia, serta memakan waktu yang 

cukup lama untuk menilai setiap komponen yang terdapat dalam masing-masing 

aspek. Adapun berikut ini adalah tahapan dalam mengevaluasi proyek TI dengan 

IE. 

1. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, metode yang digunakan adalah metode 

Focus Group Disscusion (FGD). Metode ini digunakan agar kesimpulan 

dari hasil wawancara ke lebih dari satu informan menjadi bulat, atau dengan 

kata lain menjadi 1 jawaban. Tahap ini adalah tahap awal yang harus 

dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan investasi TI. Adapun data yang 

dikumpulkan berupa data domain keuangan, data domain bisnis dan data 

domain teknologi. 

a. Data domain keuangan meliputi biaya investasi awal, biaya 

pengembangan proyek, biaya operasional proyek dan seluruh biaya 
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yang disebabkan dari dampak penerapan sistem/teknologi 

informasi. 

b. Data domain bisnis meliputi skor hasil Focus Group Disscusion 

mengenai strategi dan tujuan jangka panjang perusahaan (SM), 

kemampuan bersaing (CA), dukungan sistem informasi manajemen 

(MI), respon dalam persaingan (CR) dan risiko bisnis yang dihadapi 

(OR). 

c. Data domain teknologi meliputi skor hasil Focus Group Disscusion 

mengenai pemilihan arsitektur (SA), pemilihan arsitektur terkait 

perubahan teknologi (DU), pemilihan arsitektur teknologi terkait 

kesiapan pelaksanaan teknologi (TU), dan risiko-risko terkait 

arsitektur (IR). 

2. Evaluasi terhadap Domain Keuangan 

Penilaian domain keuangan pada tahap ini menggunakan metode Net 

Present Value (NPV), Payback Period (PP) dan Return on Investment (ROI) 

yang diukur dari total biaya investasi manfaat-manfaat investasi sistem 

informasi. Setelah dilakukan pengumpulan data mengenai biaya investasi 

dan biaya berjalan, maka selanjutnya adalah mengurutkan total biaya 

berjalan selama panjang umur proyek. Lembar kerja yang dibutuhkan pada 

tahap ini adalah Development Cost Worksheet atau lembar kerja biaya 

pengembangan. Pada lembar kerja biaya pengembangan terdapat estimasi 

biaya-biaya yang diperlukan untuk mendukung pengembangan dari proyek 

TI yang akan dilakukan setiap tahunnya. Lembar kerja selanjutnya adalah 

Ongoing Expense Cost Worksheet atau lembar kerja biaya yang sedang 

berjalan. Lembar kerja ini berisi estimasi biaya yang dibutuhkan pada saat 

proyek TI tersebut sedang berjalan setiap tahunnya. Setelah megurutkan 

total biaya berjalan, selanjutnya adalah mengukur atau menghitung asumsi 

keuntungan hasil dari penerapan sistem informasi dengan traditional cost 

benefit analysis. Keuntungan yang diukur berupa hasil pengurangan biaya 

sejak diterapkannya sistem informasi. 
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a. Lembar Kerja Dampak Ekonomis Traditional Cost Benefit Analysis 

Berdasarkan data-data biaya investasi awal, biaya berjalan, dan 

biaya manfaat penurunan setelah diterapkannya SI, maka 

selanjutnya adalah menghitung simple ROI. Menghitung simple ROI 

kali ini menggunakan lembar kerja dampak ekonomis untuk 

perhitungan simple ROI. Simple ROI diperoleh dari perhitungan 

Simple ROI = (total arus kas / umur proyek) / 

Total investasi * 100% 

 

Setelah mendapatkan hasil yang berupa persentase, lalu hasil 

tersebut di cocokan kedalam scorecard. Jika nilainya kurang dari 0 

atau less zero, maka hal tersebut menunjukkan penurunan biaya 

operasional yang terjadi lebih kecil dari biaya berjalan. Maka tidak 

tampak benefit yang besar dari investasi tersebut. Semakin nilai 

besar skor yang diperoleh, maka sebaik banyak benefit yang 

diperoleh dari investasi. 

b.  Menghitung Value Linking 

Value Linking digunakan untuk mengevaluasi dampak ekonomis 

dari perubahan kinerja salah satu atau sejumlah fungsi dalam 

perusahaan karena adanya investasi sistem informasi (Hendarti, 

2011). Misalnya saja dengan adanya sistem informasi dapat 

mempermudah perusahaan dalam melakukan penagihan piutang ke 

nasabah karena pada sistem informasi tersebut terdapat 

pengendalian piutang, yaitu akan ada pemberitahuan bila piutang 

akan jatuh tempo. Dengan adanya mekanisme pemberitahuan 

tersebut, piutang tak tertagih di perusahaan mengalami penurunan. 

Hal inilah salah satu contoh dari manfaat yang dievaluasi pada Value 

Linking.  

c. Menghitung Value Acceleration 

Value Acceleration digunakan untuk mengevaluasi biaya dan 

manfaat yang diperoleh dengan alasan penghematan waktu akibat 
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investasi sistem informasi pada perusahaan (Hendarti, 2011). 

Misalnya saja dengan adanya penerapan sistem informasi terjadi 

percepatan dalam mengerjakan tugas. Sebelum diterapkannya 

sistem informasi, setiap bulannya 3 karyawan admin akan 

melakukan 6 jam lembur. Sedangkan setelah penerapan sistem 

informasi, setiap bulanya bagian admin tidak perlu lembur. Hal ini 

lah yang merupakan salah satu contoh dari manfaat yang dievaluasi 

pada Value Acceleration. 

d. Menghitung Value Restructuring 

Merupakan manfaat langsung maupun tidak langsung yang 

dinikmati perusahaan karena terjadinya sejumlah restrukturisasi 

proses bisnis. Restrukturisasi yang dimaksud terjadi ketika sejumlah 

rangkaian proses yang terjadi di perusahaan didesain kembali secara 

lebih ramping sebagai dampak dilibatkannya perangkat teknologi 

informasi dan komunikasi di dalam bisnis. Paling tidak terdapat 4 

(empat) cara melakukan restrukturisasi proses, yaitu melalui 

eliminasi proses, simplifikasi proses, integrasi proses, dan 

otomatisasi proses. Dengan melakukan satu atau lebih cara tersebut, 

jelas akan terlihat peningkatan kinerja proses bisnis yang ada di 

dalam organisasi (Indrajit, 2012). Dalam hal ini contohnya adalah 

simplifikasi proses bisnis pengisian FRS pada kampus yang telah 

menerapkan sistem informasi akademik yang terintegrasi. Sebelum 

diterapkannya sistem informasi terintegrasi, alur proses untuk 

mengisi FRS masih manual dan membutuhkan banyak waktu serta 

pegawai untuk proses tersebut. Namun setelah diterapkan sistem 

informasi terintegrasi tersebut, mahasiwa jadi lebih mudah dan 

jumlah pegawai yang dibutuhkan pun dapat ditekan. 

e. Menghitung Innovation valuation 

Innovation valuation yang dimaksud dalam hal ini adalah 

kemampuan teknologi informasi dalam membantu melahirkan 

produk-produk dan jasa-jasa baru yang dapat ditawarkan ke pasar. 
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f. Lembar Kerja Dampak Ekonomis Payback Period, Simple Return on 

Investment, dan Net Present Value. 

Setelah semua nilai Value Acceleration, Value Linking, Value 

Restructing, dan Innovation valuation terkumpul, lalu nilai-nilai 

tersebut diisi ke dalam lembar kerja dampak ekonomis. Perbedaan 

lembar kerja dampak ekonomis pada tahap ini dengan tahap 

sebelumnya adalah pada tahap ini seluruh hasil pengukuran manfaat 

finansial di perhitungkan, mulai dari keuntungan yang diperoleh dari 

pengurangan biaya operasional, evaluasi Value Acceleration, Value 

Linking, Value Restructuring, Innovation valuation, hingga biaya 

berjalan. Tujuan dari adanya lembar kerja ini adalah untuk 

mengetahui skor dari total manfaat finansial yang diperoleh beserta 

nilai PP, ROI dan NPV. 

3.  Evaluasi Domain Bisnis 

Evaluasi pada domain bisnis dilakukan berdasarkan hasil kuisioner yang 

mencakup ke-5 domain bisnis itu sendiri, yaitu Strategic Match, Competitive 

Advantage, Management Information, Competitive Response dan Project or 

Organizational Risk yang telah diisi oleh repsonden yang dianggap dapat 

mewakili atau mampu menjelaskan tentang hal-hal terkait dengan investasi 

proyek TI di perusahaan yang menjadi studi kasus. Pilihan nilai pada kuisioner 

untuk Strategic Match, Competitive Advantage, Management Information, 

Competitive Response adalah 0 sampai 5 yang artinya sebagai berikut: 

0 = Sangat Kurang sekali 

1 = Sangat Kurang 

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

 

Sedangkan untuk Project or Organization Risk adalah 0 sampai -5 yang artinya: 

0 = Tidak beresiko 

-1 = Sangat sedikit beresiko 

-2 = Sedikit beresiko 
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-3 = Cukup beresiko 

-4 = Memiliki resiko 

-5 = Sangat beresiko 

 

a. Strategic Match 

Strategic Match adalah evaluasi untuk menilai apakah investasi 

sistem informasi dan implementasinya telah sejalan dengan tujuan 

jangka panjang perusahaan. 

b. Competitive Advantage 

Competitive Advantage adalah evaluasi untuk menilai apakah 

investasi sistem informasi dan implementasinya telah dapat 

mendukung kemampuan bersaing perusahaan.  

c. Competitive Response 

Competitive Response adalah evaluasi untuk menilai kerugian yang 

akan diterima oleh perusahaan. 

d. Management Information 

Management Information adalah evaluasi untuk menilai apakah 

investasi sistem informasi dan implementasinya menyediakan 

manajemen informasi pada aktivitas utama perusahaan. 

e. Project or Organization Risk 

Project or organization risk adalah evaluasi untuk menilai apakah 

investasi sistem informasi mampu memberikan perubahan yang 

membawa perusahaan ke arah perubahaan. 

3. Evaluasi Domain Teknologi 

Evaluasi pada domain teknologi dilakukan berdasarkan hasil kuisioner yang 

mencakup ke-4 domain bisnis itu sendiri, yaitu Strategic IS Architecture, 

Definitional Uncertainty, Definitional Uncertaintydan IS Infrastructure Risk 

yang telah diisi oleh repsonden yang dianggap dapat mewakili atau mampu 

menjelaskan tentang hal-hal terkait dengan investasi proyek TI di perusahaan 

yang menjadi studi kasus. Pilihan nilai pada kuisioner untuk Strategic IS 

Architecture adalah 0 sampai 5 yang artinya sebagai berikut: 

0 = Sangat Kurang sekali 
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1 = Sangat Kurang 

2 = Kurang 

3 = Cukup 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

 

Sedangkan untuk Definitional Uncertainty, Definitional Uncertaintydan IS 

Infrastructure Risk adalah 0 sampai -5 yang artinya: 

0 = Tidak beresiko 

-1 = Sangat sedikit beresiko 

-2 = Sedikit beresiko 

-3 = Cukup beresiko 

-4 = Memiliki resiko 

-5 = Sangat beresiko 

 

a. Strategic IS Architecture 

Evaluasi pada IS Architecture adalah menilai keterkaitan antara 

investasi sistem informasi dengan faktor-faktor pada tingkat proyek 

diselaraskan dalam keseluruhan strategi sistem informasi. 

b. Definitional Uncertainty 

Evaluasi pada Definitional Uncertaintyadalah menilai tingkat 

kemampuan perusahaan untuk mengukur sejauh mana tepat atau 

tidaknya investasi sistem informasi dengan ketidakpastian 

kebutuhan teknologi seiring dengan perubahan yang ada. 

c. Technical uncertainty 

Evaluasi pada Technical Uncertainty adalah menilai terhadap 

keterkaitan antara investasi sistem informasi dalam hubungan 

dengan faktor penilaian atas kesiapan dari teknologi untuk 

menjelaskan proyek. Ada 5 penilaian yang dilihat Technical 

Uncertainty, yaitu keterampilan yang dibutuhkan, ketergantungan 

perangkat keras, aplikasi piranti lunak, ketergantungan 

implementasi aplikasi. 
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d. IS Infrastructure Risk 

Evaluasi IS Infrastructure Risk adalah penilaian terhadap 

keterkaitan antara investasi sistem informasi dalam hubungan 

dengan faktor risiko yang akan timbul. 

 

4. Menentukan IE Scorecard  

Dalam menentukan skor yang diperoleh untuk mengetahui apakah proyek 

tersebut layak atau tidak, maka digunakan IE Scorecard. Dalam IE 

Scorecard, diisi dengan perolehan skor domain keuangan, domain 

teknologi dan domain bisnis yang telah dievaluasi sebelumnya, dan 

corporate value atau nilai korporasi. Berikut ini adalah tahapan dalam 

menentukan skor IE. 

a. Perolehan Skor Domain Keuangan, Bisnis dan Teknologi 

Sebelum menghitung keseluruhan manfaat, terlebih dahulu yang 

harus dilakukan adalah menghitung perolehan skor domain 

keuangan, domain bisnis dan domain teknologi. Berdasarkan hasil 

evaluasi terhadap 3 domain, yaitu keuangan, bisnis dan teknologi, 

maka diperoleh hasil skor evaluasi yang nantinya akan dimasukan 

ke dalam scorecard.  

b. Corporate Value 

Pada corporate value, hasil posisi kuadran perusahaan diperoleh 

melalui penelitian dan penilaian yang dilakukan di perusahaan yang 

menjadi studi kasus. Adapun berikut ini adalah skor yang terdapat 

pada masing-masing kuadran corporate value. 

Tabel 3. 1 Bobot Kuadran A (Investment) 

 Likely Value Comment Resulting 

Weight 

Business 

domain 
   

Return on 

Investment (ROI) 

Medium  2 

Strategic Match Low  0 

Competitive 

Advantage 

Low  0 

Management 

Information 

Medium Strengthen 

Management 

2 



58 

 

Competitive 

Response 

Highest  8 

Project 

Organization 

Risk 

Medium  -2 

Technology 

domain 
   

Definitional 

Uncertainty 

Medium  -4 

Technical 

Uncertainty 

Medium  -4 

Strategy 

Architecture 

High  8 

Infrastructure 

Risk 

Low  0 

Total Value   20 

Total Risk and 

Uncertainty 
  -10 

 

Tabel 3. 2 Bobot Kuadran B (Strategic) 

 Likely Value Comment Resulting 

Weight 

Business 

domain 
   

Return on 

Investment (ROI) 

Medium  2 

Strategic Match High  4 

Competitive 

Advantage 

Highest  6 

Management 

Information 

Medium  2 

Competitive 

Response 

High  4 

Project 

Organization 

Risk 

Low  -1 

Technology 
domain 

   

Definitional 

Uncertainty 

Medium  -2 

Technical 

Uncertainty 

Low  -1 

Strategy 

Architecture 

Low  1 

Infrastructure 

Risk 

Low  1 

Total Value   20 

Total Risk and 
Uncertainty 

  -4 
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Tabel 3. 3 Bobot Kuadran C (Infrastructure) 

 Likely Value Comment Resulting 

Weight 

Business 
domain 

   

Return on 

Investment (ROI) 

Medium  2 

Strategic Match High Assume 

management 

goals 

4 

Competitive 

Advantage 

Low  0 

Management 

Information 

High Strengthen 

management 

4 

Competitive 

Response 

Medium  2 

Project 

Organization 

Risk 

High Cannot afford 

risk 

-4 

Technology 

domain 
   

Definitional 

Uncertainty 

High Cannot afford 

risk 

-4 

Technical 

Uncertainty 

Medium A crucial 

element 

-2 

Strategy 

Architecture 

Highest  8 

Infrastructure 

Risk 

Low  0 

Total Value   20 

Total Risk and 

Uncertainty 
  -10 

 

Tabel 3. 4 Bobot Kuadran D (Breakthru or Management) 

 Likely Value Comment Resulting 

Weight 

Business 

domain 
   

Return on 

Investment (ROI) 

High  4 

Strategic Match Highest  6 

Competitive 

Advantage 

Low  0 

Management 

Information 

High  4 

Competitive 

Response 

Low  0 

Project 

Organization 

Risk 

High  -4 

Technology 

domain 
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Definitional 

Uncertainty 

Medium  -2 

Technical 

Uncertainty 

Medium  -2 

Strategy 

Architecture 

Highest  6 

Infrastructure 

Risk 

Medium  -2 

Total Value   20 

Total Risk and 

Uncertainty 
  -10 

 

c. Information Economics Scorecard 

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam mengevaluasi proyek TI 

berdasarkan metode IE. Semua nilai/skor yang telah didapatkan 

sebelumnya pada domain keuangan, binis serta teknologi diisikan 

kedalam lembar penilaian IE sesuai dengan kolom masing-masing 

domain. Skor tersebut kemudian dikalikan dengan bobot nilai 

korporasi yang didapat berdasarkan kondisi dan posisi perusahaan. 

Masing-masing bobot yang telah dikalikan tersebut lebih lanjut 

dijumlahkan untuk mendapat nilai total skor proyek. Berikut ini 

adalah contoh lembar penilaian IE. 

Tabel 3. 5 IE Scorecard 

Evaluator Financial 
Domain 

Business Domain Technology Domain Weighted 
Score 

 ROI+ SM+ CA+ MI+ CR+ OR- SA+ DU- TU- IR-  

Factor            

Financial 
Domain 

           

Business 

Domain 

           

Technology 
Domain 

           

Weighted 

Value 

           

Where: 
ROI Measurement 

*ROI = Enhanced Simple Return on Investment Score 

Business Domain Assessment 
*SM = Strategic Match 

*CA = Competitive Advantage 

*MI = Management Information 

*CR = Competitive Response 

*OR = Project or Organization Risk 

Technology Domain Assessment 
*SA = Strategi Advantage 

*DU = Defitional Uncertainty 

*TU =Technical Uncertainty 
*IR = IS Infrastructure Risk 
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Dalam lembar penilaian, terdapat Factor yang merupakan bobot dari setiap 

nilai dan risiko yang diperoleh berdasarkan standarisasi teori IE pada penilaian 

corporate value. Pada domain bisnis dan teknologi, merupakan skor dari hasil 

kuisioner yang dibagikan kepada pihak berkepentingan diperusahaan. Weighted 

Value diperoleh dari hasil perkalian antara bobot Factor dengan bobot domain 

bisnis dan teknologi yang selanjutnya nilai dari seluruh Weighted Value 

dijumlahkan menghasilkan Weighted Score. Setelah diukur dengan IE, akan 

diperoleh hasil skor untuk investasi sistem informasi yang dilakukan. Range skor 

tersebut diperoleh dari nilai proyek maksimum dan minimum. Nilai proyek 

maksimum dan minimum diperoleh dari pembobotan corporate value dikali dengan 

skor maksimum dari kuisioner yaitu (+5), dan jumlah nilai positif (+) dari bobot 

domain teknologi dan bisnis tersebut yang menjadi nilai maksimum. Sedangkan, 

nilai minimum adalah jumlah nilai negatif (-) dari bobot teknologi dan bisnis. 

Setelah didapatkan hasil berupa daftar proyek mana saja yang masuk 

kategori layak, lalu daftar proyek tersebut akan dianalisis kembali dengan model 

prioritisasi yang telah disusun. Model prioritisasi memiliki bobot pada masing-

masing benefit serta domain yang telah disesuaikan dengan tujuan bisnis 

perusahaan. Bobot tersebut diperoleh dari hasil pembobotan menggunakan AHP. 

Hasil akhir yang diperoleh dari tahap ini adalah nilai persentase serta perangkingan 

dari proyek investasi TI yang telah diuji kelayakan dan diprioritisasi. 

3.1.4.2 Perancangan Hirarki AHP 

 Hirarki AHP dirancang dengan tujuan untuk pemrioritasan pemilihan 

proyek investasi setelah dihitung kelayakannya menggunakan Information 

Economic (IE). Kriteria yang digunakan didasari oleh metode Information 

Economic (IE), antara lain: Tangible, Quasi Tangible dan Intangible. Masing-

masing kriteria memiliki sub-kriterianya dan sub-kriteria dari masing-masing 

kriteria memiliki sub-sub kriteria. Alternatif dari hirarki AHP yang akan dirancang 

adalah masing-masing proyek investasi TI yang sudah layak. 

3.1.4.3 Perancangan Kuisioner AHP 

 Sebelum merancang kuisoner AHP, masing-masing kriteria yang telah 

ditetapkan harus dibuat pernyataannya terlebih dahulu yang diperkuat oleh salah 
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satu responden yang ditunjuk sebagai pakar, untuk memastikan bahwa kriteria yang 

telah ditetapkan benar-benar ada dan dibutuhkan oleh studi kasus penelitian ini 

berlangsung. Pernyataan penguatan kriteria yang digunakan dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

 Kuisioner AHP yang akan dirancang berjumlah 6 buah kuisioner untuk 

masing-masing responden yang ditunjuk sebagai pakar. Pembagian 6 buah 

kuisioner Detil dari kuisioner dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3.1.4.4 Penentuan Responden 

 Responden yang akan dijadikan pakar dalam pengisian kuisioner AHP 

berjumlah 2 orang. Responden pada penelitian ini menunjuk pihak/divisi yang 

terkait langsung dengan proyek TI pada BPD Bali, yaitu Kepala Divisi Teknologi 

Informasi dan Kepala Bagian Divisi Technical Support. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Bab ini membahas hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan 

untuk menjawab rumusan masalah, sehingga tujuan penelitian yang diharapkan 

dapat tercapai. Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, 

pengumpulan data, hasil evaluasi investasi TI, Corporate value, Evaluasi pada IE 

Scorecard, hasil prioritisasi proyek dan temuan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus mengenai analisis 

kelayakan dan prioritisasi proyek TI pada perusahaan, yang mana perusahaan yang 

menjadi studi kasus adalah Bank Pemerintah Daerah Bali (BPD). BPD merupakan 

salah satu Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di Bali, yang 

mana memiliki peranan penting dalam melayani dan mendorong pertumbuhan 

pereknomian pada Provinsi Bali. Informan pada penelitian ini merupakan expert 

yang menangani dan terkait langsung dengan kegiatan yang berhubungan dengan 

proyek TI pada BPD Bali. Adapun informan yang dipilih adalah Kepala Divisi TI 

dan Kepala Bidang Technical Support Divisi TI. Penelitian ini dilakukan di Kota 

Denpasar, karena lokasi kantor pusat BPD Bali yang terletak di Kota Denpasar. 

4.1.1 Profil Perusahaan 

PT Bank Pembangunan Daerah Bali, selanjutnya disebut Bank BPD Bali 

atau Perseroan, adalah sebuah perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan 

usaha di bidang perbankan. Bank BPD Bali didirikan berdasarkan akta No.13 

tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris 

Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris. Dalam rangka menuju visi dan sasaran 

Program Transformasi BPD, yaitu menjadi bank yang kompetitif, kuat dan 

kontributif bagi pembangunan daerah, Bank BPD Bali melakukan reformulasi visi 

dan misinya. Adapun visi Bank BPD Bali saat ini adalah “Menjadi Bank yang Kuat, 

Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi 
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bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah”. Sedangkan, misi dari Bank BPD Bali 

adalah: 

1. Memperkuat ketahanan kelembagaan 

2. Meningkatkan kualitas SDM, Teknologi dan Informasi, serta Budaya 

Kerja. 

3. Meingkatkan layanan dan produk; berorientasi solusi; yang bernilai 

tambah kepada seluruh komunitas nasabah; 

4. Menjadi pendukung program pembangunan ekonomi daerah; 

5. Menopang pemberdayaan ekonomi daerah melalui pelayanan UMKM; 

6. Meningkatkan kepedulian sosial bagi komunitas dan lingkungan. 

Berdasarkan rumusan visi tersebut, Bank BPD Bali telah mempertegas 

posisi yang ingin diraih, sesuai program transformasi BPD. Fokus Bank BPD Bali 

adalah menjadi yang terdepan dalam melayani Usaha Mikor, Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang menjadi tumpuan serta harapan bagi terciptanya ketahanan 

perekonomian daerah, Bali khususnya dan Indonesia umumnya. Berikut ini adalah 

struktur organisasi dari Bank BPD Bali. (Annual Report BPD Bali 2016) 
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Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Perusahaan 
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4.1.2 Profil Informan 

Informan yang dipilih pada penelitian ini adalah orang yang memiliki peran 

dan pengalaman terkait mengelola kegiatan proyek TI pada BPD Bali. Telah 

terpilih dua informan yang memiliki peran terkait dengan proyek TI, dan 

berpengalaman dalam mengelola proyek TI selama lebih dari 5 tahun. Berikut 

adalah profil informan dalam penelitian ini: 

4.1.2.1 Informan I 

Bapak Ida Bgs Gd Setia Yasa, S.Kom., M.M., adalah Kepala Divisi TI pada 

Divisi TI BPD Bali. Pengalaman kerja beliau di BPD Bali diawali sebagai 

pelaksana yang bertugas di kantor pusat pada tahun 1997, lalu di tahun yang sama 

beliau juga pernah menjabat sebagai pelaksana pada Biro Administrasi & Keuangan 

hingga tahun 1999. Pada tahun 2000, beliau pernah menjabat sebagai pelaksana 

pada Satuan Kerja Audit Intern & Anti Fraud dan menjabat sebagai Assisten Officer 

pada tahun 2001. Hingga pada tahun 2003 beliau menjabat sebagai Junior Officer 

dan pada tahun 2005 menjabat sebagai Senior Officer pada Satuan Kerja Audit Itern 

& Anti Fraud BPD Bali. tahun 2008 hingga tahun 2010 beliau menjabat sebagai 

Kepala Cabang Kelas 3 / 4 di cabang Bangli, lalu menjabat sebagai Kepala Divisi 

Perencanaan Strategis pada tahun 2008 sampai 2010, dan menjabat sebagai Kepala 

Divisi TI BPD Bali hingga saat ini.   

4.1.2.2 Informan II 

Bapak I Gede Arya Purusa Dhana, S.Kom., M.T., adalah Kepala Bagian 

Technical Support pada Divisi TI BPD Bali. Pengalaman kerja beliau di BPD Bali 

diawali sebagai pelaksana pada Biro Administrasi & Keuangan pada tahun 2001, 

lalu sebagai pelaksana pada Biro TSI pada tahun 2002, pelaksana pada SPI&QA 

pada tahun 2007, pernah juga menjadi Kepala Seksi SPI&QA pada tahun 2010, 

menjadi Wakil Kepala Cabang di cabang Bangli pada tahun 2013, dan dari tahun 

2014 hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Technical Support Divisi TIF. 

4.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap, yaitu 

wawancara awal dengan Kepala Bagian Technical Support Divisi TI pada BPD 
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Bali, observasi dokumen Rencana Strategis TI periode 2015-2019 dan proyek TI, 

dan melakukan Focus Group Disscussion dengan Kepala Bagian Technical Support 

dan Kepala Divisi TI BPD Bali terkait pengisian kuisioner pembobotan AHP 

beserta evaluasi kelayakan proyek dengan metode IE. Penelitian ini berawal dari 

mengidentifikasi permasalahan mengenai gagalnya proyek TI yang sebagian besar 

disebabkan oleh tidak adanya evaluasi dan pemrioritasan proyek. Dari 

permasalahan tersebut, selanjutnya dilakukan peninjauan kembali mengenai 

metode yang komperhensif dalam mengevaluasi dan memprioritaskan proyek TI. 

Hasil dari peninjauan kembali menemukan bahwa metode Information Economics 

dan Analytical Hierarchy Process adalah metode yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi proyek, khususnya dalam menganalisis kelayakan proyek. AHP pun 

dipilih karena terbukti dapat memprioritaskan proyek melalui pembobotan, dan 

dapat digunakan untuk mengambil keputusan dengan banyak kriteria dan lebih dari 

satu informan. 

4.2.1 Wawancara Awal 

Tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara awal untuk 

mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi terkini perusahaan. 

Wawancara awal dilakukan dengan Kepala Bidang Technical Support BPD di 

Kantor Pusat BPD Bali yang terletak di Kota Denpasar, dan direkam melalui media 

perekam pada ponsel. Berikut ini adalah informasi secara garis besar yang didapat 

melalui wawacara awal. Untuk informasi lebih detailnya dipaparkan pada lampiran 

bagian wawancara awal: 

1. Dalam kegiatan yang berhubungan dengan proyek TI, BPD Bali mengikuti 

regulasi atau aturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) terkait dengan penggunaan TI yang diatur dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (POJK) nomor 38 tahun 2016. 

2. Seluruh rencana kegiatan yang berkaitan dengan TI (investasi, 

pengembangan, dan lain-lain) telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank. 

Rencana Bisnis Bank merupakan hasil dari penyelarasan antara Corporate 

Plan dengan Rencana Strategis TI. 
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3. BPD Bali memiliki tingkat prioritas pelaksanaan proyek. Prioritas utama 

adalah proyek yang berasal dari regulator, lalu proyek yang berasal dari 

pemegang saham, proyek yang berasal dari internal BPD Bali, dan yang 

terakhir adalah proyek yang berasal dari pemenuhan kebutuhan nasabah. 

4. Karena BPD Bali merupakan Bank Milik Daerah dan bukan Bank profit, 

maka manfaat utama yang ingin dicapai oleh BPD Bali bukanlah dalam 

bentuk keuntungan Tangible, melainkan pemenuhan kebutuhan layanan 

yang dapat mendukung kegiatan pemerintah dalam skala daerah dan 

nasional. 

5. BPD Bali memberikan 5 proyek utama yang dapat dievaluasi pada 

penelitian ini. Proyek tersebut ada yang berupa proyek post implementation 

atau sudah dijalankan dan ada yang masih pre-implementation atau belum 

dijalankan. Adapun proyek tersebut antara lain Gerbang Pembayaran 

Nasional (GPN), e-Money, Datawarehouse, Samsat Online, dan Internet 

dan Mobile Banking. 

 

4.2.2 Observasi Dokumen 

Observasi dokumen bertujuan untuk menggali data terkait dengan proyek 

TI yang tertuang pada dokumen perusahaan. Adapun dokumen yang digunakan 

pada tahap observasi adalah dokumen Rencana Strategis TI BPD Bali periode 

2015-2019, dan dokumen Daftar Proyek TI BPD Bali periode 2017. Berikut ini 

adalah pemaparan mengenai hasil dari observasi dokumen Rencana Strategis TI 

BPD Bali 2015-2019 dan Daftar Proyek TI. 

4.2.2.1 Hasil Observasi Dokumen Rencana Strategis TI 

Perkembangan teknologi informasi membuat Bank BPD Bali mengubah 

strategi bisnis dengan menempatkan teknologi aplikasi sebagai faktor utama 

dengan tujuan untuk: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi bagi tiap area bisnis, 

2. Mengembangkan teknologi untuk meningkatka efektivitas dan efisiensi 

proses bisnis perusahaan, 

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian TI, 
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4. Menyempurnakan infrastruktur TI, 

5. Meningkatkan kecukupan kualitas dan kuantitas SDM divisi TI, 

6. Kualitas informasi dan ketersediaan sistem yang memadai. 

Teknologi informasi merupakan suatu komponen yang tidak terpisahkan 

dari organisasi Bank BPD Bali, oleh karena itu visi TI harus menyentuh tiga aspek 

utama sebagai berikut: 

1. PROCESS (Proses) 

Memberikan manfaat yang nyata berupa optimaso dan efektifitas proses 

bisnis, dan mendukung proses pengambilan keputusan di level strategis 

dan operasional. 

2. PEOPLE (Sumber Daya Manusia) 

Memberikan peningkatan kualitas individu dan kualitas lingkungan 

kerja bagi sumber daya manusia berupa kemudahan kerja dan 

peningkatan produktivitas kerja. 

3. TECHNOLOGY (Teknologi) 

Compliance/kepatuhan (memenuhi standar yang ditetapkan), andal 

(dapat melakukan semua fungsionalitas dengan baik dan konsisten), 

aman, memiliki fleksibilitas untuk dikembangkan di kemudian hari, 

serta cost effective (manfaat sebanding dengan biaya yang dikeluarkan). 

Bank BPD Bali memiliki framework aplikasi tersendiri sesuai dengan kebutuhan 

bisnisnya. Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut adalah daftar sistem yang sudah dan 

belum terimplementasi berdasarkan dari framework aplikasi yang dimiliki BPD 

Bali. 

Tabel 4. 1 Daftar Sistem yang telah terimplementasi 

No Daftar Sistem Jenis 

1 Core Banking 

(CIF, Lending, Funding, Services & General Ledger) 

Application 

2 Supporting System 

(Signature Verification, BI Reporting, Report Generator) 

Application 

3 Treasury 

(Money Market) 

Application 

4 Delivery Channel for Branch Application 

5 Delivery Channel for ATM Application 

6 Payment System Alliance 

(Rumah sakit, MPN, PDAM, Tsel, Telkom, Indosat) 

Features 

7 Network Alliance Features 
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No Daftar Sistem Jenis 

(ATM Bersama, Swift, WU) 

8 Local Biller Alliance 

(SPP Online, SP2D Online, Pajak Daerah, Samsat Online, e-

Audit, eDapem) 

Features 

9 Internal Process 

(Fixed Asset, Risk Management, Audit & Network 

Management) 

Application 

 

Tabel 4. 2 Daftar Sistem yang belum terimplementasi 

No Sistem Jenis Status 

1 Loan Origination System Application Dalam proses 

pengembangan 

2 Treasury (Capital Market, Forex & Dealing 

Room) 

Application  

3 Delivery Channel   

 (CDM, Mobile Banking & Auto Debit) Application Dalam proses 

pengembangan 

 Cash Management, EDC, Call Center, 

Internet Banking 

Application Dalam proses 

inisiasi 

 BPD Net, ATM ALTO, dan Prima Application Dalam proses 

inisiasi 

4 Payment via VISA/MASTER dan lainnya Features Dalam proses 

inisiasi 

5 Payment untuk Ticketing, Selular Provider & 

Leasing 

Features Dalam proses 

inisiasi 

6 Datawarehouse & Business Intelligence Application Dalam proses 

inisiasi 

7 Human Resources Management System Application Dalam proses 

pengembangan 

8 Inventory Control Application Dalam proses 

inisiasi 

9 Office Automation Application Dalam proses 

pengembangan 

10 System Kearsipan Applicartion Dalam proses 

pengembangan 

 

4.2.2.2 Kondisi Aplikasi Terkini 

Sub bab ini merupakan rangkuman dari portofolio aplikasi TI yang tertuang 

pada Rencana Strategis TI BPD Bali. Adapun sub bab ini menampilkan list daftar 

kondisi aplikasi terkini yang dimiliki oleh Bank BPD Bali. Tabel 4.3 berikut ini 

adalah kondisi aplikasi yang dimiliki BPD Bali saat ini. 

Tabel 4. 3 Kondisi Aplikasi saat ini 

1 Operational Core Banking 

Nasabah Information File 

Funding 

Lending 

Services  
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General Ledger 

Supporting 

SVS 

BI Reporting 

Report Generator 

Services General Ledger 

Treasury Money Market 

2 Delivery Channel  
Branch 

ATM 

3 Internal System  

Fixed Asset 

Risk Management 

Audit System 

Network Management 

4 Aliansi 

Payment 

Pajak MPN 

Hospitalis 

PDAM 

PLN 

Tsel, Telkom, Indosat 

National Network 

ATM Bersama 

BPD Net Online 

General Ledger 

Local Biller 

SPP Online 

SP2D Online 

Pajak Daerah 

Samsat Online 

E-Audit 

Edapem 

International Network SWIFT 

 Western Union 

 

Seluruh pembuatan tahapan kegiatan yang berhubungan dengan implementasi dari 

Master Plan dibuat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

1. Kesiapan dari organisasi. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan yang 

sifatnya lintas departemen atau menuntut banyak perubahan diletakkan di 

tahap-tahap lebih lanjut. 

2. Ketersediaan Data. Kegiatan yang membutuhkan data diletakkan di 

tahapan lebih lanjut menunggu data-data terkumpul dan sudah ada konvensi 

untuk pengukuran kinerja berbasis data. 

3. Tingkat Prioritas/Urgensi. Selain adanya peningkatan pada sisi 

infrastruktur, akan diprioritaskan aplikasi yang langsung mempengaruhi 

kinerja operasional (performance), selanjutnya untuk kebutuhan sekunder 

yang mempengaruhi keamanan data dan tingkat stabilitas, dan terakhir 

adalah yang bersifat peningkatan kinerja atau bersifat peningkatan 

reliabilitas. 
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4.2.2.3 Hasil Observasi Dokumen Daftar Proyek TI 

Pada tahap ini dilakukan penyelarasan antara usulan proyek yang terdapat 

pada Rencana Strategi TI dengan dokumen Rencana Bisnis tahun 2017 dan 2018. 

Berdasarkan dari hasil penyelarasan yang telah dilakukan, pertimbangan dan 

referensi yang diberikan oleh informan, terdapat beberapa proyek yang perlu untuk 

dilakukan analisis kelayakan dan prioritisasi. Proyek tersebut ada yang berstatus 

telah terimplementasi dan sedang berjalan, dan yang masih berstatus usulan proyek. 

Hal yang menjadi pertimbangan untuk perlu dilakukannya analisis kelayakan dan 

prioritisasi adalah karena proyek-proyek tersebut merupakan proyek yang bersifat 

krusial dan juga memiliki biaya yang paling tinggi diantara proyek usulan lainnya. 

Tabel 4.4 berikut ini adalah daftar proyek hasil penyelarasan antara Rencana 

Strategi TI dengan Rencana Bisnis, yang juga akan di analisis kelayakannya dan 

diprioritisasi. 

Tabel 4. 4 Daftar Proyek yang akan dilakukan analisis kelayakan dan prioritisasi 

No Modul Aplikasi Nama Proyek Keterangan Status 

1 Product 

Development 

and Operations 

E-Money Alat pembayaran 

berbentuk digital yang 

memudahkan dan 

mempercepat nasabah 

untuk melakukan transaksi 

kapanpun dan dimanapun. 

On going project 

2 Product 

Development 

and Operations 

Gerbang 

Pembayaran 

Nasional (GPN) 

GPN merupakan program 

pemerintah untuk dapat 

mendukung interkoneksi 

dan interoperabilitas 

sistem pembayaran 

nasional, sehingga 

mendorong efisiensi dan 

kemudahan dalam 

bertransaksi. 

Proposed project 

3 Product 

Development 

and Operations 

Otomasi Kartu 

Debet 

Merupakan instrumen dari 

proyek GPN. 

On going project 
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No Modul Aplikasi Nama Proyek Keterangan Status 

4 Knowledge 

Management 

Datawarehouse Repositori terpusat yang 

menyediakan berbagai 

data yang diperlukan 

untuk internal perusahaan, 

membantu mengelola dan 

memelihara data-data 

penting perusahaan. 

On going project 

5 Payment 

Gateway 

Samsat Online Layanan elektronik yang 

mempermudah 

masyarakat dalam 

melakukan pembayaran 

pajak STNK. 

On going project 

6 Delivery 

Channel 

Implementasi 

Mobile Banking 

Layanan elektronik yang 

mempermudah nasabah 

dalam mengakses fitur-

fitur yang ada pada ATM, 

terkecuali tarik tunai. 

On going project 

7 Delivery 

Channel 

Implementasi 

Internet Banking 

Aplikasi yang tersedia 

untuk ponsel, yang 

mempermudah nasabah 

dalam melakukan transfer 

antar bank, melakukan 

pembayaran tagihan, 

pembelian voucher dan 

mengetahui informasi 

rekening. 

On going project 

 

4.2.3 Proses Perancangan Kerangka Prioritisasi dengan AHP 

Pada tahap ini dipaparkan mengenai proses perancangan kerangka 

prioritisasi dengan AHP. Mulai dari tahap dekomposisi masalah, hingga 

mendapatkan bobot persentase akhir pada masing-masing kriteria. 

4.2.3.1 Dekomposisi Masalah atau Penyusunan Hirarki 

Dekomposisi masalah adalah langkah awal dimana suatu tujuan (Goal) 

yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis kedalam struktur yang 
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menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan 

kata lain, satu tujuan (goal) yang utuh, didekomposisi atau dipecahkan kedalam 

unsur penyusunnya. Apabila unsur tersebut merupakan kriteria yang dipilih, 

seharusnya mencakup semua aspek penting terkait dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Namun, harus tetap mempertimbangkan agar kriteria yang dipilih benar-

benar mempunyai makna bagi pengambilan keputusan dan tidak mempunyai 

makna atau pengertian yang sama, sehingga walaupun kriteria pilihan hanya sedikit 

namun mempunyai makna yang besar terhadap tujuan yang ingin dicapai. Setelah 

kriteria ditetapkan, selanjutnya adalah menentukan alternatif atau pilihan 

penyelesaian masalah. Sehingga apabila digambarkan kedalam bentuk rancangan 

hierarki, ditunjukkan pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4. 2 Rancangan Hirarki AHP 

4.2.3.2 Perhitungan Nilai Prioritas (Pair wised matrix) 

Setelah hirarki telah tersusun dengan baik, selanjutnya dilakukan penilaian 

perbandingan berpasangan (pembobotan) pada tiap-tiap hirarki berdasarkan tingkat 

kepentingan relatifnya. Penilaian atau pembobotan pada rancangan hirarki 

dimaksudkan untuk membandingkan nilai atau karakter pilihan berdasarkan tiap 

kriteria yang ada. Hasil dari penilaian adalah nilai atau bobot yang merupakan 

karakter dari masing-masing alternatif. Sehingga nantinya akan diperoleh 

pembobotan tingkat kepentingan masing-masing kriteria untuk mencapai tujuan 
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yang telah ditetapkan. Tabel 4.5 adalah matriks perbandingan berpasangan untuk 

kriteria Tangible, Quasi Tangible dan Intangible, Tabel 4.5 adalah matriks 

perbandingan berpasangan untuk kriteria Tangible, Tabel 4.6 adalah matriks 

perbandingan berpasangan untuk kriteria Quasi Tangible, Tabel 4.7 adalah 

perbandingan berpasangan untuk kriteria bisnis dan teknologi, Tabel 4.8 dan 4.9 

adalah perbandingan berpasangan untuk sub kriteria bisnis dan teknologi. Matriks 

perbandingan berpasangan ditunjukkan pada persamaan 4.1. 

𝐴 = 𝑎𝑖𝑗 =  (

1 ⋯ 𝑎1𝑛

⋮ ⋱ ⋮
1

𝑎1𝑛
⋯ 1

) 4.1 

 

Tabel 4. 5 Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Tangible, Quasi dan Intangible 

Kriteria Tangible Quasi Tangible Intangible 

Tangible  1/5 1/3 

Quasi Tangible   3 

Intangible    

 

Tabel 4. 6 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria dari Kriteria Tangible 

Sub Kriteria dari 

Tangible 

Simple ROI Simple NPV Simple PP 

Simple ROI  1/5 1 

Simple NPV   5 

Simple PP    
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Tabel 4. 7 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria dari Kriteria Quasi Tangible 

Sub Kriteria dari 

Quasi Tangible 

VA VL VR IV 

VA  1/5 1/3 3 

VL   3 7 

VR    5 

IV     

 

Tabel 4. 8 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria dari Kriteria Intangible 

Sub Kriteria dari 

Intangible 

Bisnis Teknologi 

Bisnis  1/5 

Teknologi   

 

Tabel 4. 9 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub-sub Kriteria dari Sub Kriteria Bisnis 

Sub Kriteria 

dari 

Bisnis 

CA SM MI CR OR 

CA  3 5 7 9 

SM   3 5 7 

MI    3 5 

CR     3 

OR      
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Tabel 4. 10 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub-sub Kriteria dari Sub Kriteria 

Teknologi 

Sub Kriteria dari 

Teknologi 

IS IR DU TU 

IS  1/5 3 1/3 

IR   7 3 

DU    1/5 

TU     

 

4.2.3.3 Uji Konsistensi (Consistency Index) 

Apabila proses pembobotan atau “pengisian kuisioner” telah selesai, 

langkah selanjutnya dalah penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan 

normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hirarkinya 

masing-masing. Sebelum menuju tahap iterasi untuk penetapan prioritas pada 

pilihan alternatif atau penetapan tingkat kepentingan kriteria, maka sebelumnya 

dilakukan terlebih dahulu uji konsistensi. Uji konsistensi dilakukan pada masing-

masing kuisioner/pakar yang menilai atau memberikan pembobotan. Kuisioner atau 

pakar yang tidak memenuhi syrat konsisten dapat dianulir atau dipending untuk 

perbaikan. Prinsip dasar pada uji konsistensi ini adalah apabila A lebih penting dari 

B, kemudian B lebih penting dari C, maka tidak mungkin C lebih penting dari A. 

Tolak ukur yang digunakan adalah CI (Consistency Index) berbanding RI (Ratio 

Index) atau CR (Consistency Ratio).  Persamaan 4.2 adalah persamaan yang 

digunakan dalam mencari hasil Consistency Index. 

𝐶𝐼 =  
(𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)

(𝑛 − 1)
4.2 

Sebelum menghitung Consistency Index beserta hasilnya, terlebih dahulu 

dihitung lamda maksimumnya. Persamaan 4.3 berikut adalah persamaan untuk 

menghitung lamda maksimum yang nantinya akan digunakan dalam menghitung 

CI. 
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4.3 

Diperoleh lamda maksimumnya sebesar 3.055361493. Setelah dilakukan 

perhitungan lamda maksimum, maka selanjutnya adalah menghitung Consistency 

Ratio. Persamaan 4.4 adalah rumus dalam menghitung Consistency Ratio. 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
4.4 

 

Setelah diperoleh berapa lamda maksimum dan consistency ratio, barulah dapat 

dihitung konsistensi dari kriteria tersebut.  

Tabel 4.11 berikut adalah hasil dari analisis Consistency Index diikuti 

dengan hasil konsistensi kriteria kriteria Tangible, Quasi Tangible dan Intangible 

pada Tabel 4.12. 

Tabel 4. 11 Consistency Index pada Tangible, Quasi Tangible dan Intangible 

Kriteria Tan QT Int Priority Vector 

Tan 1 0.2 0.333333333 0.106156324 

QT 5 1 3 0.63334572 

Int 3 0.333333333 1 0.260497956 

Total 9 1.533333333 4.333333333   

 

Tabel 4. 12 Persentase Perhitungan Konsistensi pada Tangible, Quasi Tangible dan Intangible 

Lambda Max CI CR Konsisten? Presentase 

3.055361493 0.0276807 0.0477254 Konsisten 4.8% 

 

Tabel 4.13 berikut adalah hasil dari analisis Consistency Index diikuti dengan hasil 

konsistensi kriteria sub kriteria Tangible pada Tabel 4.14. 

Tabel 4. 13 Consistency Index pada sub kriteria Tangible  

Kriteria ROI NPV PP Priority Vector 

ROI 1 0.2 1 0.142857143 

NPV 5 1 5 0.714285714 

PP 1 0.2 1 0.142857143 

Total 7 1.4 7   
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Tabel 4. 14 Persentase Perhitungan Konsistensi pada sub kriteria Tangible 

Lambda Max CI CR Konsisten? Presentase 

3 0 0.0000000 Konsisten 0.0% 

 

Tabel 4.15 berikut adalah hasil dari analisis Consistency Index diikuti dengan hasil 

konsistensi kriteria sub kriteria Quasi Tangible pada Tabel 4.16. 

Tabel 4. 15 Consistency Index pada sub kriteria Quasi Tangible  

Kriteria VA VL VR IV Priority Vector 

VA 1 0.2 0.333333333 3 0.121872613 

VL 5 1 3 7 0.557892475 

VR 3 0.333333333 1 5 0.263345111 

IV 0.333333 0.142857143 0.2 1 0.056889801 

Total 9.333333 1.676190476 4.533333333 16  
 

Tabel 4. 16 Persentase Perhitungan Konsistensi pada sub kriteria Quasi Tangible 

Lambda Max CI CR Konsisten? Presentase 

4.176679763 0.058893 0.0654369 Konsisten 6.5% 

 

Tabel 4.17 berikut adalah hasil dari analisis Consistency Index diikuti dengan hasil 

konsistensi kriteria sub kriteria Intangible pada Tabel 4.18. 

Tabel 4. 17 Consistency Index pada sub kriteria Intangible 

Kriteria Bus Tec Priority Vector 

Bus 1 0.2 0.166666667 

Tec 5 1 0.833333333 

Total 6 1.2  

 

Tabel 4. 18 Persentase Perhitungan Konsistensi pada sub kriteria Quasi Tangible 

Lambda Max CI CR Konsisten? Presentase 

2 0 0.0000000 Konsisten 0.0% 

 

Tabel 4.19 berikut adalah hasil dari analisis Consistency Index diikuti dengan hasil 

konsistensi kriteria sub kriteria Intangible, yaitu pada kriteria bisnis pada Tabel 

4.20. 
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Tabel 4. 19 Consistency Index pada sub kriteria bisnis 

Kriteria CA CR MI CR OR Priority Vector 

CA 1 3 5 7 9 0.502819496 

SM 0.333333 1 3 5 7 0.260231588 

MI 0.2 0.333333333 1 3 5 0.134350441 

CR 0.142857 0.2 0.333333333 1 3 0.067777667 

OR 0.111111 0.142857143 0.2 0.333333 1 0.034820809 

Total 1.787302 4.676190476 9.533333333 16.33333 25  

 

Tabel 4. 20 Persentase Perhitungan Konsistensi pada sub kriteria bisnis 

Lambda Max CI CR Konsisten? Presentase 

5.37394554 0.093486 0.0834700 Konsisten 8.3% 

 

Tabel 4.21 berikut adalah hasil dari analisis Consistency Index diikuti dengan hasil 

konsistensi kriteria sub kriteria Intangible, yaitu pada kriteria teknologi pada Tabel 

4.22. 

Tabel 4. 21 Consistency Index pada sub kriteria teknologi 

Kriteria IS IR DU TU Priority Vector 

IS 1 0.2 3 0.333333 0.121872613 

IR 5 1 7 3 0.557892475 

DU 0.333333 0.142857143 1 0.2 0.056889801 

TU 3 0.333333333 5 1 0.263345111 

Total 9.333333 1.676190476 16 4.533333  

 

Tabel 4. 22 Persentase Perhitungan Konsistensi pada sub kriteria bisnis 

Lambda Max CI CR Konsisten? Presentase 

4.176679763 0.058893 0.0654369 Konsisten 6.5% 

 

4.2.3.4 Pembobotan 

Pembobotan bertujuan untuk mendapatkan bobot akhir dari masing-masing 

kriteria yang diberikan oleh informan. Pembobotan dilakukan dengan 

menjumlahkan seluruh nilai kriteria yang diperoleh dari hasil normalisasi matriks 

perbandingan (Tan, QT, Int), lalu membaginya sesuai dengan jumlah dari kriteria 

tersebut. Tabel 4.23 adalah hasil dari normalisasi matirks perbandingan, yang mana 

nilai dari masing-masing kriteria tersebut akan diolah untuk mendapatkan bobot 
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akhir. Karena bentuk bobotnya berupa persentase, maka hasil pembobotan tersebut 

harus dikali dengan 100%. Adapun formulasi dari pembobotannya adalah sebagai 

berikut: 

• Formulasi bobot Tangible 

=(
𝑁𝑃 𝑇𝑎𝑛&𝑇𝑎𝑛 + 𝑁𝑃 𝑇𝑎𝑛&𝑄𝑇 + 𝑁𝑃 𝑇𝑎𝑛&𝐼𝑛𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 100% 

=(
0.1111111 + 0.130434783 + 0.076923077

3
) ∗ 100% 

= 0.106156324 * 100% 

= 10,62% 

• Formulasi bobot Quasi Tangible 

=(
𝑁𝑃 𝑄𝑇&𝑇𝑎𝑛 + 𝑁𝑃 𝑄𝑇&𝑄𝑇 + 𝑁𝑃 𝑄𝑇&𝐼𝑛𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 100% 

=(
0.5555556 + 0.652173913 + 0.692307692

3
) ∗ 100% 

= 0.63334572 * 100% 

= 63,33% 

• Formulasi bobot Intangible 

=(
𝑁𝑃 𝐼𝑛𝑡&𝑇𝑎𝑛 + 𝑁𝑃 𝐼𝑛𝑡&𝑄𝑇 + 𝑁𝑃 𝐼𝑛𝑡&𝐼𝑛𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 100% 

=(
0.3333333 + 0.217391304 + 0.230769231

3
) ∗ 100% 

= 0.260497956 * 100% 

= 26,05% 

 

Keterangan: 

NP: Nilai Perbandingan antar kriteria 

Tan: Tangible 

QT: Quasi Tangible 

Int: Intangible 
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Berdasarkan formulasi bobot yang telah dilakukan, diperoleh bobot untuk kriteria 

Tangible sebesar 10,62%, kriteria Quasi Tangible sebesar 63,33%, dan Intangible 

sebesar 26,05%. Sedangkan, Tabel 4.23 berikut ini adalah hasil normalisasi matriks 

perbandingan antara kriteria Tangible, Quasi Tangible dan Intangible. 

Tabel 4. 23 Bobot Akhir Kriteria Tangible, Quasi Intangible dan Intangible yang diperoleh 

melalui Normalisasi 

Normalisasi matriks perbandingan 

Kriteria Tan QT Int Priority Vector Bobot Akhir 

Tan 0.1111111 0.130434783 0.076923077 0.106156324 10.62% 

QT 0.5555556 0.652173913 0.692307692 0.63334572 63.33% 

Int 0.3333333 0.217391304 0.230769231 0.260497956 26.05% 

Total 1 1 1 1 100% 

 

Tabel 4.24 berikut adalah hasil dari normalisasi matirks perbandingan pada 

kriteria Tangible beserta sub kriterianya. Pada tabel 4.24, sebelum didapatkan bobot 

akhir, hasil dari ROI, NPV, PP dibagi dengan 3 dikali terlebih dahulu dengan bobot 

Tangible seluruhnya, yaitu 10,62%. Hal ini dikarenakan ROI, NPV, PP pada tabel 

4.24 merupakan sub kriteria dari kriteria Tangible. Adapun formulasi dari 

pembobotannya adalah sebagai berikut: 

• Formulasi bobot ROI 

= (
𝑁𝑃 𝑅𝑂𝐼&𝑅𝑂𝐼 +  𝑁𝑃 𝑅𝑂𝐼&𝑁𝑃𝑉 +  𝑁𝑃 𝑅𝑂𝐼&𝑃𝑃

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 10,62% 

= (
0.1428571+ 0.1428571+ 0.7142857

3
) ∗ 10,62% 

= 0. 142857143 * 10,62 % 

= 1,52% 

• Formulasi bobot NPV 

= (
𝑁𝑃 𝑁𝑃𝑉&𝑅𝑂𝐼 +  𝑁𝑃 𝑁𝑃𝑉&𝑁𝑃𝑉 +  𝑁𝑃 𝑁𝑃𝑉&𝑃𝑃

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 10,62% 

= (
0.7142857+ 0.7142857+ 0.7142857

3
) ∗ 10,62% 

= 0. 714285714 * 10,62% 

= 7,58% 
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• Formulasi bobot PP 

= (
𝑁𝑃 𝑃𝑃&𝑅𝑂𝐼 +  𝑁𝑃 𝑃𝑃&𝑁𝑃𝑉 +  𝑁𝑃 𝑃𝑃&𝑃𝑃

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 10,62% 

= (
0.1428571+ 0.1428571+ 0.1428571

3
) ∗ 10,62% 

= 0. 142857143* 10,62% 

= 1,52% 

 

Keterangan: 

NP: Nilai Perbandingan antar kriteria 

Berdasarkan formulasi bobot yang telah dilakukan, diperoleh bobot untuk kriteria 

ROI sebesar 1,52%, NPV sebesar 7,58%, dan PP sebesar 1,52%. Sedangkan, Tabel 

4.24 berikut ini adalah hasil normalisasi matriks perbandingan antara sub kriteria 

ROI, NPVdan PP. 

Tabel 4. 24 Bobot Akhir Kriteria Tangible beserta sub kriterianya yang diperoleh melalui 

Normalisasi 

Normalisasi matriks perbandingan 

Kriteria ROI NPV PP Priority Vector 
Bobot Akhir 

ROI 0.1428571 0.1428571 0.1428571 0.142857143 1.52% 

NPV 0.7142857 0.7142857 0.7142857 0.714285714 7.58% 

PP 0.1428571 0.1428571 0.1428571 0.142857143 1.52% 

Total 1 1 1 1 
10,62% 

 

Tabel 4.25 berikut adalah hasil dari normalisasi matirks perbandingan pada 

kriteria Quasi Tangible beserta sub kriterianya. Sebelum didapatkan bobot akhir, 

hasil dari VA, VL, VR, IV dibagi dengan 4 dikali terlebih dahulu dengan bobot 

Quasi Tangible seluruhnya, yaitu 63,33%. Hal ini dikarenakan VA, VL, VR, IV 

pada tabel 4.25 merupakan sub kriteria dari kriteria Quasi Tangible. Adapun 

formulasi dari pembobotannya adalah sebagai berikut: 

• Formulasi bobot VA 

= (
𝑁𝑃 𝑉𝐴&𝑉𝐴 +  𝑁𝑃 𝑉𝐴&𝑉𝐿 +  𝑁𝑃 𝑉𝐴&𝑉𝑅 + 𝑁𝑃 𝑉𝐴&𝐼𝑉

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 63,33% 

= (
0.107142857+ 0.119318182+ 0.073529412+0.1875 

4
) ∗ 63,33% 
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= 0. 121872613 * 63,33 % 

= 8 % 

• Formulasi bobot VL 

= (
𝑁𝑃 𝑉𝐿&𝑉𝐴 +  𝑁𝑃 𝑉𝐿&𝑉𝐿 +  𝑁𝑃 𝑉𝐿&𝑉𝑅 + 𝑁𝑃 𝑉𝐿&𝐼𝑉

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 63,33% 

= (
0.107142857+ 0.596590909+ 0.661764706+0.4375

4
) ∗ 63,33% 

= 0. 557892475 * 63,33% 

= 35% 

• Formulasi bobot VR 

= (
𝑁𝑃 𝑉𝑅&𝑉𝐴 +  𝑁𝑃 𝑉𝑅&𝑉𝐿 +  𝑁𝑃 𝑉𝑅&𝑉𝑅 + 𝑁𝑃 𝑉𝑅&𝐼𝑉

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 63,33% 

= (
0.321428571+ 0.198863636+ 0.220588235+0.3125

4
) ∗ 63,33% 

= 0. 26 * 63,33% 

= 17% 

• Formulasi bobot IV 

= (
𝑁𝑃 𝐼𝑉&𝑉𝐴 +  𝑁𝑃 𝐼𝑉&𝑉𝐿 +  𝑁𝑃 𝐼𝑉&𝑉𝑅 + 𝑁𝑃 𝐼𝑉&𝐼𝑉

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 63,33% 

= (
0.035714286+ 0.085227273+ 0.044117647+0.0625

4
) ∗ 63,33% 

= 0. 056889801 * 63,33% 

= 4% 

 

Keterangan: 

NP: Nilai Perbandingan antar kriteria 

Berdasarkan formulasi bobot yang telah dilakukan, diperoleh bobot untuk kriteria 

VA sebesar 8 %, VL sebesar 35%, VR sebesar 17%, dan IV sebesar 4%. Sedangkan, 

Tabel 4.25 berikut ini adalah hasil normalisasi matriks perbandingan antara sub 

kriteria VA, VL, VR, dan IV. 
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Tabel 4. 25 Bobot Akhir Kriteria Quasi Tangible beserta sub kriterianya yang diperoleh melalui 

Normalisasi 

Normalisasi matriks perbandingan 

Kriteria VA VL VR IV 

Priority 

Vector 

Bobot 

Akhir 

VA 
0.107142857 0.119318182 0.073529412 0.1875 0.121872613 8% 

VL 
0.535714286 0.596590909 0.661764706 0.4375 0.557892475 35% 

VR 
0.321428571 0.198863636 0.220588235 0.3125  0.26  17% 

IV 
0.035714286 0.085227273 0.044117647 0.0625 0.056889801 4% 

Total 
1 1 1 1 1 63.33% 

 

Tabel 4.26 berikut adalah hasil dari normalisasi matirks perbandingan pada 

kriteria Intangible beserta sub kriterianya. Nilai dari masing-masing kriteria 

Business dan Technology tersebut akan diolah untuk mendapatkan bobot akhir. 

Karena bentuk bobotnya berupa persentase, maka hasil pembobotan tersebut harus 

dikali dengan 100%. Adapun formulasi dari pembobotannya adalah sebagai 

berikut: 

• Formulasi bobot Business 

=(
𝑁𝑃 𝐵𝑢𝑠&𝐵𝑢𝑠 + 𝑁𝑃 𝐵𝑢𝑠&𝑇𝑒𝑐

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 100% 

=(
0.166667+ 0.16666667

2
) ∗ 100% 

= 0. 166666667 * 100% 

= 16,67 % 

• Formulasi bobot Technology 

=(
𝑁𝑃 𝑇𝑒𝑐&𝐵𝑢𝑠 + 𝑁𝑃 𝑇𝑒𝑐&𝑇𝑒𝑐

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 100% 

=(
0.833333+ 0.83333333

2
) ∗ 100% 

= 0. 833333333 * 100% 

= 83,33% 

 

Keterangan: 

NP: Nilai Perbandingan antar kriteria 
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Bus: Business 

Tec: Technology 

Berdasarkan formulasi bobot yang telah dilakukan, diperoleh bobot untuk kriteria 

Business sebesar 16,67%, dan kriteria Technology sebesar 83,33%. Sedangkan, 

Tabel 4.26 berikut ini adalah hasil normalisasi matriks perbandingan antara kriteria 

Business dan Technology. 

Tabel 4. 26 Bobot Akhir Kriteria Intangible beserta sub kriterianya yang diperoleh melalui 

Normalisasi 

Normalisasi matriks perbandingan 

Kriteria Bus Tec Priority Vector 
Bobot Akhir 

Bus 0.166667 0.16666667 0.166666667 
16.67% 

Tec 0.833333 0.83333333 0.833333333 
83.33% 

Total 1 1 1 
100% 

 

Tabel 4.27 berikut adalah hasil dari normalisasi matirks perbandingan pada 

kriteria Intangible, yaitu kriteria bisnis beserta sub kriterianya. Sebelum didapatkan 

bobot akhir, hasil dari CA, SM, MI, CR, OR dibagi dengan 5 dikali terlebih dahulu 

dengan bobot Intangible pada kriteria bisnis seluruhnya, yaitu 16,67%. Hal ini 

dikarenakan CA, SM, MI, CR, OR pada tabel 4.27 merupakan sub kriteria dari 

kriteria bisnis pada Intangible. Adapun formulasi dari pembobotannya adalah 

sebagai berikut: 

• Formulasi bobot CA 

= (
𝑁𝑃 𝐶𝐴&𝐶𝐴 +  𝑁𝑃 𝐶𝐴&𝑆𝑀 +  𝑁𝑃 𝐶𝐴&𝑀𝐼 + 𝑁𝑃 𝐶𝐴&𝐶𝑅 +  𝑁𝑃 𝐶𝐴&𝑂𝑅

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 16,67% 

= (
0.559503+ 0.641547862+ 0.524475524+0.428571+0.36 

5
) ∗ 16,67% 

= 0. 502819496* 16,67 % 

= 8,38% 

• Formulasi bobot SM 

= (
𝑁𝑃 𝑆𝑀&𝐶𝐴 +  𝑁𝑃 𝑆𝑀&𝑆𝑀 +  𝑁𝑃 𝑆𝑀&𝑀𝐼 + 𝑁𝑃 𝑆𝑀&𝐶𝑅 + 𝑁𝑃 𝑆𝑀&𝑂𝑅

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 16,67% 

= (
0.186501+ 0.213849287+ 0.314685315+0.306122

5
) ∗ 16,67% 
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= 0. 260231588 * 16,67% 

= 4,34% 

• Formulasi bobot MI 

= (
𝑁𝑃 𝑀𝐼&𝐶𝐴+ 𝑁𝑃 𝑀𝐼&𝑆𝑀 + 𝑁𝑃 𝑀𝐼&𝑀𝐼+𝑁𝑃 𝑀𝐼&𝐶𝑅+𝑁𝑃 𝑀𝐼&𝑂𝑅

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 16,67% 

= (
0.111901+ 0.071283096+ 0.104895105+0.183673+0.2

5
) ∗ 16,67% 

= 0. 134350441* 16,67% 

= 2,24% 

• Formulasi bobot CR 

= (
𝑁𝑃 𝐶𝑅&𝐶𝐴+ 𝑁𝑃 𝐶𝑅&𝑆𝑀 + 𝑁𝑃 𝐶𝑅&𝑀𝐼+𝑁𝑃 𝐶𝑅&𝐶𝑅+𝑁𝑃 𝐶𝑅&𝑂𝑅

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 16,67% 

= (
0.079929+ 0.042769857+ 0.034965035+0.061224+0.12

5
) ∗ 16,67% 

= 0. 067777667 * 16,67% 

= 1,13% 

• Formulasi bobot OR 

= (
𝑁𝑃 𝑂𝑅&𝐶𝐴+ 𝑁𝑃 𝑂𝑅&𝑆𝑀 + 𝑁𝑃 𝑂𝑅&𝑀𝐼+𝑁𝑃 𝑂𝑅&𝐶𝑅+𝑁𝑃 𝑂𝑅&𝑂𝑅

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 16,67% 

= (
0.062167+ 0.030549898+ 0.020979021+0.020408+0.04

5
) ∗ 16,67% 

= 0. 034820809 * 16,67% 

= 0,58% 

 

Keterangan: 

NP: Nilai Perbandingan antar kriteria 

Berdasarkan formulasi bobot yang telah dilakukan, diperoleh bobot untuk 

kriteria CA sebesar 8,38%, SM sebesar 4,34%, MI sebesar 2,24%, CR sebesar 

1,13%, dan OR sebesar 0,58%. Sedangkan, Tabel 4.27 berikut ini adalah hasil 

normalisasi matriks perbandingan antara sub kriteria CA, SM, MI, CR dan OR. 
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Tabel 4. 27 Bobot Akhir Kriteria Intangible beserta sub kriteria bisnis yang diperoleh melalui 

Normalisasi 

Normalisasi matriks perbandingan 

Kriteria CA SM MI CR OR Priority Vector 
Bobot Akhir 

CA 0.559503 0.641547862 0.524475524 0.428571 0.36 0.502819496 
8,38% 

SM 0.186501 0.213849287 0.314685315 0.306122 0.28 0.260231588 
4,34% 

MI 0.111901 0.071283096 0.104895105 0.183673 0.2 0.134350441 
2,24% 

CR 0.079929 0.042769857 0.034965035 0.061224 0.12 0.067777667 
1,13% 

OR 0.062167 0.030549898 0.020979021 0.020408 0.04 0.034820809 
0,58% 

Total 1 1 1 1 1 1 
16,67% 

 

Tabel 4.28 berikut adalah hasil dari normalisasi matirks perbandingan pada 

kriteria Intangible, yaitu kriteria teknologi beserta sub kriterianya. Sebelum 

didapatkan bobot akhir, hasil dari IS, IR, DU, TU dibagi dengan 4 dikali terlebih 

dahulu dengan bobot Intangible pada kriteria teknologi seluruhnya, yaitu 83,33%. 

Hal ini dikarenakan IS, IR, DU, TU pada tabel 4.28 merupakan sub kriteria dari 

kriteria teknologi pada Intangible. Adapun formulasi dari pembobotannya adalah 

sebagai berikut: 

• Formulasi bobot IS 

= (
𝑁𝑃 𝐼𝑆&𝐼𝑆 +  𝑁𝑃 𝐼𝑆&𝐼𝑅 +  𝑁𝑃 𝐼𝑆&𝐷𝑈 + 𝑁𝑃 𝐼𝑆&𝑇𝑈

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 83,33% 

= (
0.107143+ 0.119318182+ 0.1875+0.073529

4
) ∗ 83,33% 

= 0. 121872613 * 83,33 % 

= 10,16% 

• Formulasi bobot IR 

= (
𝑁𝑃 𝐼𝑅&𝐼𝑆 +  𝑁𝑃 𝐼𝑅&𝐼𝑅 +  𝑁𝑃 𝐼𝑅&𝐷𝑈 + 𝑁𝑃 𝐼𝑅&𝑇𝑈

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 83,33% 

= (
0.535714+ 0.596590909+ 0.4375+0.661765

4
) ∗ 83,33% 

= 0. 557892475 * 83,33 % 

= 46,49% 

• Formulasi bobot DU 

= (
𝑁𝑃 𝐷𝑈&𝐼𝑆 +  𝑁𝑃 𝐷𝑈&𝐼𝑅 +  𝑁𝑃 𝐷𝑈&𝐷𝑈 + 𝑁𝑃 𝐷𝑈&𝑇𝑈

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 83,33% 
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= (
0.035714+ 0.085227273+ 0.0625+0.044118

4
) ∗ 83,33% 

= 056889801* 63,33% 

= 4,74% 

• Formulasi bobot TU 

= (
𝑁𝑃 𝑇𝑈&𝐼𝑆 +  𝑁𝑃 𝑇𝑈&𝐼𝑅 +  𝑁𝑃 𝑇𝑈&𝐷𝑈 + 𝑁𝑃 𝑇𝑈&𝑇𝑈

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
) ∗ 83,33% 

= (
0.321429+ 0.198863636+ 0.3125+0.220588

4
) ∗ 83,33% 

= 0. 263345111* 63,33% 

= 21,59% 

 

Keterangan: 

NP: Nilai Perbandingan antar kriteria 

Berdasarkan formulasi bobot yang telah dilakukan, diperoleh bobot untuk kriteria 

IS sebesar 10,16%, IR sebesar 46,49%, DU sebesar 4,74%, dan TU sebesar 21,59%. 

Sedangkan, Tabel 4.28 berikut ini adalah hasil normalisasi matriks perbandingan 

antara sub kriteria IS, IR, DU dan TU. 

Tabel 4. 28 Bobot Akhir Kriteria Intangible beserta sub kriteria teknologi yang diperoleh melalui 

Normalisasi 

Normalisasi matriks perbandingan 

Kriteria IS IR DU TU Priority Vector 
Bobot Akhir 

IS 0.107143 0.119318182 0.1875 0.073529 0.121872613 10.16% 

IR 0.535714 0.596590909 0.4375 0.661765 0.557892475 46.49% 

DU 0.035714 0.085227273 0.0625 0.044118 0.056889801 4.74% 

TU 0.321429 0.198863636 0.3125 0.220588 0.263345111 21.95% 

Total 1 1 1 1 1 
83,33% 

 

Setelah tahap pembobotan dilakukan dan diperoleh persentase bobot akhir 

dari masing-masing kriteria, maka kerangka hirarki prioritisasi beserta 

pembobotannya ditampilkan pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Hasil Kerangka Prioritisasi beserta Bobotnya 

4.2.3.5 Hasil Perhitungan Manfaat Tangible, Quasi Tangible, dan Intangible 

Tabel 4.29 adalah hasil perhitungan dari nilai yang telah diberikan pada 

kolom manfaat Tangible, Quasi Tangible, dan Intangible. Adapun jumlah 

persentase yang diperoleh dari manfaat Tangible adalah 11%, Quasi Tangible 

sejumlah 63% dan Intangible sejumlah 26%. Berikut ini adalah tabel persentase 

hasil perhitungan pada manfaat Tangible, Quasi Tangible dan Intangible. 

Tabel 4. 29 Persentase Hasil perhitungan Tangible, Quasi Tangible dan Intangible 

𝐖𝐓𝐚𝐧𝐠𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐖𝐐𝐮𝐚𝐬𝐢 𝐖𝐈𝐧𝐭𝐚𝐧𝐠𝐢𝐛𝐥𝐞 

11% 63% 26% 

 

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis konsistensi ke nilai-nilai yang 

diberikan. Analisis konsistensi bertujuan untuk mengetahui apakah nilai yang 

diberikan oleh informan adalah nilai yang sebenarnya atau hanya sekedar nilai yang 

sembarang. Hasil persentase yang diperoleh dari analisis konsistensi pada manfaat 

Tangible, Quasi Tangible dan Intangible mengacu pada Tabel 4.12 adalah sejumlah 

4,8%, yang berarti nilai yang diberikan informan konsisten. Konsistensi dari sebuah 

nilai dapat diketahui jika hasil persentase dari analisis konsistensi berjumlah kurang 

dari 10%. 

4.2.3.6 Hasil Perhitungan Sub Kriteria Tangible 

Tabel 4.31 berikut adalah hasil perhitungan dari nilai yang telah diberikan 

pada kolom Net Present Value (NPV), Return on Investment (ROI) dan Payback 

Period (PP), yang mana ketiga kriteria tersebut merupakan sub kriteria manfaat 

Tangible. Adapun jumlah persentase yang diperoleh ROI adalah 1,52%, NPV 



92 

 

sejumlah 7,58% dan PP sejumlah 1,52%. Berdasarkan dari jumlah persentase yang 

diperoleh, manfaat Tangible yang menjadi prioritas oleh BPD Bali adalah manfaat 

yang diperoleh dari perhitungan Return on Investment (ROI). Berikut ini adalah 

tabel persentase hasil perhitungan ROI, NPV dan PP yang merupakan sub kriteria 

manfaat Tangible. 

Tabel 4. 30 Persentase Hasil perhitungan ROI, NPV dan PP. 

𝐖𝑹𝑶𝑰 𝐖𝐍𝐏𝐕 𝐖𝐏𝐚𝐲𝐛𝐚𝐜𝐤𝐏𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝 

1,52% 7,58% 1,52% 

 

Pada tahap analisis konsistensi, hasil persentase yang diperoleh mengacu pada 

Tabel 4.14 adalah sejumlah 3,1%, yang berarti nilai yang diberikan informan 

konsisten. 

4.2.3.7 Hasil Perhitungan Sub Kriteria Quasi Tangible 

Tabel 4.33 berikut ini adalah hasil perhitungan dari nilai yang telah 

diberikan pada kolom Value Acceleration (VA), Value Linking (VL), Value 

Restructuring (VR), dan Innovation valuation (IV). Adapun jumlah persentase 

yang diperoleh dari VA adalah 8%, VL sejumlah 35%, VR sejumlah 17% dan IV 

sejumlah 4%. Berdasarkan dari jumlah persentase yang diperoleh, sub kriteria dari 

Quasi Tangible yang menjadi prioritas BPD Bali ada pada Value Linking. Berikut 

ini adalah tabel persentase hasil perhitungan VA, VL, VR, dan IV yang merupakan 

sub kriteria dari Quasi Tangible. 

Tabel 4. 31 Persentase Hasil Perhitungan VA, VL, VR dan IV. 

𝐖𝑽𝑨 𝐖𝑽𝑳 𝐖𝐕𝐑 𝐖𝑰𝑽 

8% 35% 17% 4% 

 

Pada tahap analisis konsistensi, hasil persentase yang diperoleh mengacu pada 

Tabel 4.16 adalah sejumlah 6,5%, yang berarti nilai yang diberikan informan cukup 

konsisten. 

4.2.3.8 Hasil Perhitungan Sub Kriteria Intangible 

Tabel 4.35 berikut ini adalah hasil perhitungan dari nilai yang telah 

diberikan pada kolom Domain Bisnis dan Domain Teknologi, yang mana 

komponen ini adalah sub kriteria dari manfaat Intangible. Adapun jumlah 
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persentase yang diperoleh dari Domain Bisnis adalah 17% dan Domain Teknologi 

sejumlah 83%. Berikut ini adalah tabel persentase hasil perhitungan Domain Bisnis 

dan Teknologi yang merupakan sub kriteria dari Intangible. 

Tabel 4. 32 Persentase Hasil Perhitungan Domain Bisnis dan Domain Teknologi. 

𝐖𝑫𝒐𝒎𝒂𝒊𝒏 𝑩𝒊𝒔𝒏𝒊𝒔 𝐖𝑫𝒐𝒎𝒂𝒊𝒏 𝑻𝒆𝒌𝒏𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊 

17% 83% 

 

Pada tahap analisis konsistensi, hasil persentase yang diperoleh mengacu pada 

Tabel 4.18 adalah sejumlah 0%, yang berarti nilai yang diberikan informan sangat 

konsisten. 

4.2.3.9  Hasil Perhitungan Sub Kriteria Domain Bisnis (Intangible) 

Tabel 4.37 berikut ini adalah hasil perhitungan dari nilai yang telah 

diberikan pada sub kriteria dari Domain Bisnis. Sub kriteria dari Domain Bisnis 

meliputi Competitive Advantage (CA), Strategic Match (SM), Management 

Information (MI), Competitive Response (CR) dan Organization Risk (OR). 

Adapun jumlah persentase yang diperoleh dari CA adalah 2,18%, SM sejumlah 

1,13%, MI sejumlah 0,58%, CR sejumlah 0,29% dan OR sejumlah 0,15%. 

Berdasarkan dari jumlah persentase yang diperoleh, sub kriteria dari Domain Bisnis 

yang menjadi prioritas BPD Bali ada pada Competitive Advantage. Berikut ini 

adalah tabel persentase hasil perhitungan CA, SM, MI, CR, dan OR yang 

merupakan sub kriteria Domain Bisnis dari manfaat Intangible. 

Tabel 4. 33 Persentase Hasil Perhitungan CA, SM, MI, CR dan OR. 

𝐖𝑪𝑨 𝐖𝑺𝑴 𝐖𝑴𝑰 𝐖𝑪𝑹 𝐖𝑶𝑹 

2,18% 1,13% 0,58% 0,29% 0,15% 

 

Pada tahap analisis konsistensi, hasil persentase yang diperoleh mengacu pada 

Tabel 4.20 adalah sejumlah 8,3%, yang berarti nilai yang diberikan informan cukup 

konsisten.  

4.2.3.10 Hasil Perhitungan Sub Kriteria Domain Teknologi (Intangible) 

Tabel 4.39 berikut ini adalah hasil perhitungan dari nilai yang telah 

diberikan pada sub kriteria dari Domain Teknologi. Sub kriteria dari Domain 

Teknologi meliputi IS Architecture (IS), Infrastructure Risk (IR), Defitional 
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Uncertainty (DU) dan Technical Uncertainty (TU). Adapun jumlah persentase yang 

diperoleh dari IS adalah 3%, IR sejumlah 12%, DU sejumlah 1% dan TU sejumlah 

6%. Berdasarkan dari jumlah persentase yang diperoleh, sub kriteria dari Domain 

Teknologi yang menjadi prioritas BPD Bali ada pada Infrastructure Risk. Berikut 

ini adalah tabel persentase hasil perhitungan IS, IR, DU dan TU yang merupakan 

sub kriteria Domain Bisnis dari manfaat Intangible. 

 

Tabel 4. 34 Persentase Hasil Perhitungan IS, IR, DU dan TU. 

𝐖𝑰𝑺 𝐖𝑰𝑹 𝐖𝑫𝑼 𝐖𝑻𝑼 

3% 12% 1% 6% 

 

Pada tahap analisis konsistensi, hasil persentase yang diperoleh mengacu pada 

Tabel 4.22 adalah sejumlah 6,5%, yang berarti nilai yang diberikan informan cukup 

konsisten.  

 

4.3 Validasi oleh Pakar 

Pada penelitian ini, kerangka hirarki prioritisasi yang telah dirancang akan 

divalidasi oleh informan sebagai pakar yang telah memiliki pengalaman dalam 

mengelola proyek TI selama lebih dari 5tahun. Validasi oleh pakar berguna sebagai 

pengesahan bahwa instrumen penelitan yang digunakan dan kerangka hirarki 

prioritisasi yang dirancang telah sesuai baik secara teoritis maupu praktisnya. 

4.3.1 Hasil Validasi Pakar 

Validasi oleh pakar memberikan penilaian atas kesesuaian bobot atau nilai 

dari masing-masing kriteria dengan memberikan ceklis pada setiap tahap atau 

elemen kriteria yang dianalisis. Pakar juga memberikan pernyataan bahwa 

kerangka hirarki prioritisasi yang dirancang telah sesuai dengan praktis maupun 

tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh BPD Bali. Hasil validasi yang dilakukan oleh 

pakar meliputi: kesesuaian tahapan dengan yang dikerjakan, kesesuaian bobot pada 

kriteria yang telah ditetapkan, dan relevansi rancangan kerangka hirarki terhadap 

tujuan bisnis perusahaan. Tabel 4.41 berikut ini adalah hasil dari validasi yang 

meliputi ke-3 poin validasi: 
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Tabel 4. 35 Kesesuaian Tahap dan Nilai pada Kerangka Prioritisasi 

No Objek Penelitian Ya Tidak Keterangan (jika tidak sesuai) 

Kesesuaian tahapan yang dilakukan pada saat penelitian 

1. Identifikasi tujuan bisnis BPD 

Bali 
✓   

2. Observasi dokumen terkait 

proyek TI (Rencana Strategis 

TI dan Rencana Bisnis Bank) 

✓   

3. Pemberian nilai masing-

masing kriteria dengan AHP 
✓   

4. Analisis nilai menjadi bobot 

pada masing-masing kriteria. 
✓   

Kesesuaian bobot pada masing-masing Kriteria 

1. Kriteria Tangible memiliki 

bobot 11% 
✓   

2. Kriteria Quasi Tangible 

memiliki bobot 63% 
✓   

3. Kriteria Intangible memiliki 

bobot 26% 
✓   

 

Berdasarkan hasil tersebut, 7 tahap yang dipaparkan terkait dengan 

penelitian ini dalam merancang kerangka prioritisasi proyek TI telah sesuai dan 

cukup. Selanjutnya, mengenai relevansi rancangan kerangka hirarki terhadap tujuan 

bisnis perusahaan, pada poin ini pakar memberikan pendapat bahwa untuk 

kerangka telah dirancang memang sudah sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan. 

Namun, perlu ditekankan dalam hal prioritisasi proyek, BPD Bali memiliki skala 

prioritas tersendiri. Adapun terdapat 4 tingkatan proyek, tingkat paling penting 

adalah proyek yang diusulkan oleh regulator, lalu yang ke-2 adalah proyek yang 

diusulkan oleh pemegang saham, yang ke-3 adalah proyek untuk kepentingan 

internal perusahaan, dan yang ke-4 adalah proyek pemenuhan kebutuhan nasabah. 

Menurut pakar, hasil akhir dari rancangan prioritiasi penelitian ini dengan 

prioritas yang dimiliki BPD Bali mungkin akan terdapat sedikit perbedaan. Namun, 

sesuai dengan tujuan bisnis perusahaan, kriteria yang ditetapkan sejauh ini telah 

sesuai dengan kepentingan perusahaan pada umumnya. 

 

4.4 Hasil Evaluasi Investasi TI 

Pada sub bab hasil evaluasi investasi TI akan dipaparkan mengenai data dan 

hasil evaluasi terhadap tiga domain. Adapun domain tersebut adalah Domain 

Keuangan, Domain Bisnis dan Domain Teknologi. 
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a. Evaluasi terhadap Domain Keuangan; meliputi Traditional Cost Benefit 

Analysis, Value Linking, Value Acceleration dan Value Restructuring, yang 

akan dibahas pada sub bab 4.3.1. 

b. Evaluasi terhadap Domain Bisnis; meliputi Strategic Match, Competitive 

Advantage, Management Information, Competitive Response, dan Project or 

Organizational Risk yang akan dibahas pada sub bab 4.3.2. 

c. Evaluasi terhadap Domain Teknologi; meliputi Strategic IS Architecture, 

Definitional Uncertainty, Technical Uncertainty, dan IS Infrastructure Risk 

yang akan dibahas pada sub bab 4.3.3. 

4.4.1 Domain Keuangan 

Pada tahap ini akan dipaparkan mengenai rincian biaya awal, biaya 

operasional, keuntungan operasional, manfaat yang diperoleh dari Value Linking, 

Value Acceleration, Value Restructuring dan Innovation valuation pada masing-

masing proyek. Penilaian domain keuangan menggunakan metode Simple Payback 

Period, Simple Returm on Investment (ROI), dan Net Present Value (NPV) yang 

diukur dari total biaya investasi dan manfaat-manfaat investasi TI. Rincian biaya 

awal ditampilkan pada Tabel 4.42, dan rincian biaya operasional ditampilkan pada 

Tabel 4.43. Rincian biaya yang dipaparkan berikut ini sudah termasuk tambahan 

biaya atas inflasi sebesar 3,23% per tahunnya. Namun, sebelum menghitung rincian 

biaya awal, akan dilakukan perhitungan biaya depresiasi terlebih dahulu dengan 

metode Garis Lurus untuk mendapatkan biaya depresiasi dari masing-masing aktiva 

tetap yang digunakan. 

4.4.1.1 Biaya Depresiasi Proyek TI 

Pada sub bab ini akan dilakukan perhitungan untuk mendapatkan biaya 

depresiasi dari semua aktiva tetap yang digunakan di ke-5 proyek TI pada penelitian 

ini. Formulasi yang digunakan mengacu pada metode Garis Lurus. Berikut adalah 

formulasi beserta perhitungannya: 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑎𝑠𝑖 =
(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 − 𝑛)

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
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Aktiva tetap pada proyek Internet dan Mobile Banking, Datawarehouse, Samsat 

Online, e-Money, dan GPN 

• Laptop 

Diketahui harga awal laptop adalah Rp. 210.000.000,-, memiliki nilai sisa 

dipekiraan sebesar Rp. 90.000.000,- dengan umur manfaat selama 5 tahun. 

Maka biaya depresiasinya: 

(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 − 𝑛)

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
 

(𝑅𝑝. 210.000.000 − 𝑅𝑝. 90.000.000)

5
=

𝑅𝑝. 120.000.00

5
= 𝑅𝑝. 24.000.000 

Hasil perhitungan biaya depresiasi dari biaya pengadaan laptop adalah Rp. 

24.000.000,- per tahunnya. 

• Printer 

Diketahui harga awal printer adalah Rp. 65.000.000,-, memiliki nilai sisa 

dipekiraan sebesar Rp. 21.000.000,- dengan umur manfaat selama 5 tahun. 

Maka biaya depresiasinya: 

(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 − 𝑛)

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
 

(𝑅𝑝. 65.000.000 − 𝑅𝑝. 21.000.000)

5
=

𝑅𝑝. 44.000.000

5
= 𝑅𝑝. 8.800.000 

Hasil perhitungan biaya depresiasi dari biaya pengadaan printer adalah 

Rp.8.800.000,- per tahunnya. 

• Perangkat Appliance Security untuk Internet dan Mobile Banking 

Diketahui harga awal perangkat appliance security untuk proyek Internet 

dan Mobile Banking adalah Rp. 1.000.000.000,-, diperkirakan tidak 

memiliki nilai sisa dengan umur manfaat selama 5 tahun. Maka biaya 

depresiasinya: 

(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 − 𝑛)

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
 

(𝑅𝑝. 1.000.000.000 − 𝑅𝑝. 0)

5
= 𝑅𝑝. 200.000.000 

Hasil perhitungan biaya depresiasi dari biaya pengadaan perangkat 

appliance security untuk proyek Internet dan Mobile Banking adalah 

Rp.200.000.000,- per tahunnya. 
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• Server Datawarehouse 

Diketahui harga awal server Datawarehouse adalah Rp. 3.200.000.000,-, 

diperkirakan memiliki nilai sisa Rp. 1.700.000.000,- dengan umur manfaat 

selama 5 tahun. Maka biaya depresiasinya: 

(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 − 𝑛)

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
 

(𝑅𝑝. 3.200.000.000 − 𝑅𝑝. 1.700.000.000)

5
=

𝑅𝑝. 1.500.000.000

5
𝑅𝑝. 300.000.000 

Hasil perhitungan biaya depresiasi dari biaya pengadaan server 

Datawarehouse adalah Rp.300.000.000,- per tahunnya. 

• Genzet Data Center 

Diketahui harga awal Genzet Data Center adalah Rp. 400.000.000,-, 

diperkirakan memiliki nilai sisa Rp. 200.000.000,- dengan umur manfaat 

selama 5 tahun. Maka biaya depresiasinya: 

(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 − 𝑛)

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
 

(𝑅𝑝. 400.000.000 − 𝑅𝑝. 200.000.000)

5
=

𝑅𝑝. 200.000.000

5
𝑅𝑝. 40.000.000 

Hasil perhitungan biaya depresiasi dari biaya pengadaan genzet data center 

adalah Rp. 40.000.000,- per tahunnya. 

• Infrastruktur Datawarehouse 

Diketahui harga awal infrastruktur Datawarehouse adalah Rp. 

2.000.000.000,-, diperkirakan memiliki nilai sisa Rp. 1.000.000.000,- 

dengan umur manfaat selama 5 tahun. Maka biaya depresiasinya: 

(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 − 𝑛)

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
 

(𝑅𝑝. 2.000.000.000 − 𝑅𝑝. 1.000.000.000)

5
=

𝑅𝑝. 1.000.000.000

5
𝑅𝑝. 200.000.000 

Hasil perhitungan biaya depresiasi dari biaya pengadaan infrastruktur 

Datawarehouse adalah Rp. 200.000.000,- per tahunnya. 

• DB2 Sistem Samsat 

Diketahui harga awal infrastruktur DB2 Sistem Samsat adalah Rp. 

1.500.000.000,-, diperkirakan tidak memiliki nilai sisa dengan umur 

manfaat selama 5 tahun. Maka biaya depresiasinya: 
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(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 − 𝑛)

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
 

(𝑅𝑝. 1.500.000.000 − 𝑅𝑝. 0)

5
=

𝑅𝑝. 1.500.000.000

5
𝑅𝑝. 300.000.000 

Hasil perhitungan biaya depresiasi dari biaya pengadaan DB2 sistem samsat 

adalah Rp. 300.000.000,- per tahunnya. 

• Infrastruktur Pengembangan Samsat 

Diketahui harga awal infrastruktur pengembangan Samsat adalah Rp. 

1.000.000.000,-, diperkirakan memiliki nilai sisa Rp. 500.000.000,- dengan 

umur manfaat selama 5 tahun. Maka biaya depresiasinya: 

(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 − 𝑛)

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
 

(𝑅𝑝. 1.000.000.000 − 𝑅𝑝. 500.000.000)

5
=

𝑅𝑝. 500.000.000

5
𝑅𝑝. 100.000.000 

Hasil perhitungan biaya depresiasi dari biaya pengadaan infrastruktur 

Datawarehouse adalah Rp. 100.000.000,- per tahunnya. 

• Infrastruktur Pengembangan e-Channel 

Diketahui harga awal infrastruktur pengembangan e-Channel adalah Rp. 

1.000.000.000,-, diperkirakan memiliki nilai sisa Rp. 500.000.000,- dengan 

umur manfaat selama 5 tahun. Maka biaya depresiasinya: 

(𝐵𝑎𝑠𝑖𝑠 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑘𝑒 − 𝑛)

𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡
 

(𝑅𝑝. 1.000.000.000 − 𝑅𝑝. 500.000.000)

5
=

𝑅𝑝. 500.000.000

5
𝑅𝑝. 100.000.000 

Hasil perhitungan biaya depresiasi dari biaya pengadaan infrastruktur 

pengembangan e-Channel adalah Rp. 100.000.000,- per tahunnya. 

Hasil dari perhitungan seluruh biaya depresiasi aktiva tetap yang telah 

dilakukan akan digunakan untuk menghitung rincian biaya investasi awal hingga 

tahun ke-5 pada sub bab yang akan menjelaskan detail dari masing-masing proyek.
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4.4.1.2 Internet dan Mobile Banking 

a. Biaya awal investasi 

Tabel 4. 36 Biaya awal Proyek Internet dan Mobile Banking 

Proyek Internet & Mobile Banking 

No Kriteria 
Tahun 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

1 Development Effort           

  

1.1 Biaya Sewa aplikasi 

Internet Banking  Rp        250,000,000.00   Rp        258,075,000.00   Rp        266,410,822.50   Rp        275,015,892.07   Rp        283,898,905.38  

  

1.2 Biaya Perbaikan & 

Pemeliharaan Software  Rp     1,250,000,000.00   Rp     1,290,375,000.00   Rp     1,332,054,112.50   Rp     1,375,079,460.33   Rp     1,419,494,526.90  

  

1.3 Biaya Perbaikan & 

Pemeliharaan Hardware  Rp        500,000,000.00   Rp        516,150,000.00   Rp        532,821,645.00   Rp        550,031,784.13   Rp        567,797,810.76  

  1.4 Sewa Software  Rp        430,000,000.00   Rp        443,889,000.00   Rp        458,226,614.70   Rp        473,027,334.35   Rp        488,306,117.25  

  1.5 Sewa Hardware  Rp        625,000,000.00   Rp        645,187,500.00   Rp        666,027,056.25   Rp        687,539,730.17   Rp        709,747,263.45  

  

1.6 Biaya Sewa Jaringan 

Komunikasi Intranet & Internet  Rp        694,736,842.11   Rp        717,176,842.11   Rp        740,341,654.11   Rp        764,254,689.53   Rp        788,940,116.00  

  

1.7 Sewa Layanan DC 

Maintenance IB/MB  Rp        500,000,000.00   Rp        516,150,000.00   Rp        532,821,645.00   Rp        550,031,784.13   Rp        567,797,810.76  

              

2 New Hardware           

  

2.1 Laptop (depresiasi Rp. 

24.000.000/tahun) 
 Rp        210,000,000.00   Rp        186,000,000.00   Rp        162,000,000.00   Rp        138,000,000.00   Rp        114,000,000.00  

  

2.2 Printer (depresiasi Rp. 

8.800.000/tahun) 
 Rp           65,000,000.00   Rp           56,200,000.00   Rp           47,400,000.00   Rp           38,600,000.00   Rp           29,800,000.00  

  

2.3 Pengadaan Perangkat 

Appliance Security untuk 

IB (depresiasi 

Rp.200.000.000/tahun) 
 Rp     1,000,000,000.00   Rp        800,000,000.00   Rp        600,000,000.00   Rp        400,000,000.00   Rp        200,000,000.00  
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3 New Software           

  

3.1 Pengembangan e-banking 

MB & IB  Rp        300,000,000.00   Rp        309,690,000.00   Rp        319,692,987.00   Rp        330,019,070.48   Rp        340,678,686.46  

  

3.2 Penambahan Fitur Internet 

Banking  Rp        200,000,000.00   Rp        206,460,000.00   Rp        213,128,658.00   Rp        220,012,713.65   Rp        227,119,124.30  

  

3.3 Tambahan License Anti 

Virus Corporate  Rp        200,000,000.00   Rp        100,000,000.00   Rp           50,000,000.00   Rp           25,000,000.00   Rp           12,500,000.00  

  

3.4 Tambahan License 

Windows Server (OS- Server)  Rp        150,000,000.00   Rp           75,000,000.00   Rp           37,500,000.00   Rp           18,750,000.00   Rp             9,375,000.00  

  

3.5 Software Development 

Tools  Rp        200,000,000.00   Rp        206,460,000.00   Rp        213,128,658.00   Rp        220,012,713.65   Rp        227,119,124.30  

 TOTAL 
Rp6,574,736,842.11 Rp6,326,813,342.11 Rp6,171,553,853.06 Rp6,065,375,172.51 Rp5,986,574,485.58 

 

b. Biaya operasional 

Tabel 4. 37 Biaya operasional Proyek Internet dan Mobile Banking 

No Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 

1 1.1 Biaya Sewa aplikasi Internet Banking  Rp        250,000,000.00   Rp        258,075,000.00   Rp        266,410,822.50   Rp        275,015,892.07   Rp        283,898,905.38  

2 

1.2 Biaya Perbaikan & Pemeliharaan 

Software  Rp     1,250,000,000.00   Rp     1,290,375,000.00   Rp     1,332,054,112.50   Rp     1,375,079,460.33   Rp     1,419,494,526.90  

3 

1.3 Biaya Perbaikan & Pemeliharaan 

Hardware  Rp        500,000,000.00   Rp        516,150,000.00   Rp        532,821,645.00   Rp        550,031,784.13   Rp        567,797,810.76  

4 1.4 Sewa Software  Rp        430,000,000.00   Rp        443,889,000.00   Rp        458,226,614.70   Rp        473,027,334.35   Rp        488,306,117.25  

5 1.5 Sewa Hardware  Rp        625,000,000.00   Rp        645,187,500.00   Rp        666,027,056.25   Rp        687,539,730.17   Rp        709,747,263.45  

6 

1.6 Biaya Sewa Jaringan Komunikasi Intranet 

& Internet  Rp        694,736,842.11   Rp        717,176,842.11   Rp        740,341,654.11   Rp        764,254,689.53   Rp        788,940,116.00  

7 1.7 Sewa Layanan DC Maintenance IB/MB  Rp        500,000,000.00   Rp        516,150,000.00   Rp        532,821,645.00   Rp        550,031,784.13   Rp        567,797,810.76  

  jumlah  Rp     4,249,736,842.11   Rp     4,387,003,342.11   Rp     4,528,703,550.06   Rp     4,674,980,674.72   Rp     4,825,982,550.52  
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c. Traditional Cost Benefit Analysis 

Pada proyek Internet dan Mobile Banking, keuntungan yang diukur 

diperoleh dari rata-rata penekanan biaya operasional penambahan gedung dan 

pegawai untuk cabang baru BPD Bali sejak investasi Internet dan Mobile Banking 

diterapkan. BPD Bali tidak perlu membangun atau merawat banyak cabang, karena 

dengan adanya Internet dan Mobile Banking, nasabah menjadi lebih mudah 

mengakses informasi dan juga melakukan transaksi pembayaran atau transfer ke 

semua bank hanya melalui smartphone. Sejumlah fitur yang ditawarkan oleh 

Internet dan Mobile Banking adalah informasi rekening dan kartu kredit yang 

mencakup jumlah saldo, history transaksi, termasuk rekening giro, deposito dan 

juga informasi kurs. Transfer dana baik antar rekening bank yg bersangkutan 

maupun antar bank lainnya juga dapat dilakukan melalui Internet dan Mobile 

Banking. Fitur lainnya yang semakin memudahkan nasabah adalah dapat 

melakukan pembayaran hanya melalui smartphone, baik itu pembayaran tagihan 

listrik, telepon, asuransi, hingga e-commerce. 

Biaya yang ditampilkan pada tabel 4.36 adalah biaya yang sudah termasuk 

biaya inflasi dan depresiasi, yang mana inflasi yang digunakan mengikuti inflasi 

yang ditetapkan oleh BI, yaitu 3,23%. Sedangkan untuk saldo depresiasinya 

mengikuti biaya yang telah dihitung sebelumnya pada sub bab 4.4.1.1. Melalui 

proyek ini BPD Bali dapat menekan biaya penambahan cabang baru beserta 

pegawainya karena kemudahan yang diberikan oleh proyek Internet dan Mobile 

Banking, yaitu nasabah dapat mengakses segala jenis informasi hanya melalui 

smartphone mereka tanpa harus menghabiskan waktu untuk datang ke cabang bank 

terdekat. 

Biaya untuk penambahan cabang baru setiap tahunnya diberikan acuan 

harga sebesar Rp. 90.000.000. Sedangkan untuk biaya penggajian karyawan baru 

ditampilkan pada Tabel 4.38 berikut: 
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Tabel 4. 38 Rincian Biaya Penggajian Pegawai 

Status Pegawai Gaji/bulan Jumlah Pegawai Total Biaya/Bulan 

(Gaji*Jml Peg.) 

Teller  Rp2,800,000.00  5  Rp14,000,000.00  

Frontliner  Rp3,700,000.00  5  Rp18,500,000.00  

Branch Manager  Rp16,900,000.00  1  Rp16,900,000.00  

Staff  Rp4,000,000.00  10  Rp40,000,000.00  

IT  Rp5,200,000.00  5  Rp26,000,000.00  

Total  Rp32,600,000.00  26 orang  Rp115,400,000.00  

 

Didapatkan total biaya sebesar Rp.115.400.000,- per bulannya. Jika dihitung untuk 

setahunnya, maka terhitung satu tahun penggajian pegawai dicabang baru 

diperlukan sebesar Rp. 1.384.800.000,-. Tabel 4.39 berikut ini adalah rincian 

penghematan yang diperoleh dari biaya penambahan cabang baru beserta 

penggajian pegawai yang dibutuhkan (dengan persentase kenaikan gaji PNS rata-

rata 6% per tahun dan mengikuti inflasi dari BI sebesar 3,23%): 

Tabel 4. 39 Keuntungan operasional Proyek Internet dan Mobile Banking 

Tah

un Biaya Penambahan Cabang Baru Biaya Penggajian Karyawan Baru 

201

7 

 Rp                                                                   

90,000,000.00  

 Rp                                                                      

1,384,800,000.00  

201

8 

 Rp                                                                   

95,400,000.00  

 Rp                                                                      

1,467,888,000.00  

201

9 

 Rp                                                                

101,124,000.00  

 Rp                                                                      

1,555,961,280.00  

202

0 

 Rp                                                                

107,191,440.00  

 Rp                                                                      

1,649,318,956.80  

202

1 

 Rp                                                                

113,622,926.40  

 Rp                                                                      

1,748,278,094.21  

  Total biaya penghematan 

Rp                                                                      

8,313,584,697.41  

 

Berdasarkan data-data biaya investasi awal, biaya operasional dan keuntungan yang 

diperoleh dari penghematan biaya penambahan cabang baru, tahap selanjutnya 

adalah menghitung semua biaya tersebut ke dalam lembar kerja dampak ekonomis 

untuk perhitungan simple ROI. Tabel 4.40 berikut ini adalah perhitungan ROI pada 

lembar kerja dampak ekonomis Traditional Cost Benefit Analysis: 
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Tabel 4. 40 Perhitungan TCBA Proyek Internet dan Mobile Banking 

Proyek Internet dan Mobile Banking 

1 Investasi Bersih           Rp  31,125,053,695.36  

             

2 

Aliran kas tahunan : berdasarkan periode 5 (lima) 

tahun          

  

Aliran kas tahunan dapat 

berupa negatif           

   Years Total 

   Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5      

  Net Economic Benefit           

  Operating Cost Reduction 

 Rp     

1,474,800,000.00  

 Rp  

1,563,288,000.00  

 Rp  

1,657,085,280.00  

 Rp    

1,756,510,396.80  

 Rp  

1,861,901,020.61  

     

  

(-) On-going expense from 

worksheet 

 Rp     

4,249,736,842.11  

 Rp  

4,387,003,342.11  

 Rp  

4,528,703,550.06  

 Rp    

4,674,980,674.72   Rp  4,825,982,550.52  

     

  -- net cash flow 

-Rp    

2,774,936,842.11  

-Rp  

2,823,715,342.11  

-Rp  

2,871,618,270.06  

-Rp   

2,918,470,277.92  -Rp  2,964,081,529.91  

   

-Rp  14,352,822,262.10  

             

3 Simple ROI 

 (Total/jml tahun/Investasi 

Awal)*100%        -9% 

4 Scoring, Economic Impact           

   Score 

Simple Return 

on Investment        

   0 Zero or Less        

   1 1% to 299%        

   2 300% to 499%        

   3 500% to 699%        
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   4 700% to 899%        

   5 Over        
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Tabel 4.40 adalah lembar kerja dampak ekonomis Traditional Cost Benefit 

Analysis yang menjelaskan perhitungan simple ROI yaitu dari biaya investasi awal 

yang dikeluarkan perusahaan untuk investasi proyek ini sebesar 

Rp.31,125,053,695.36 pada tahun 2017. Biaya operasional yang dikeluarkan 

perusahaan terkait dengan adanya investasi Internet dan Mobile Banking terdiri dari 

biaya operasional yang telah terkena dampak inflasi dari tahun 2017 sampai 2021. 

Sedangkan, pengurangan biaya operasional yang terjadi akibat adanya penerapan 

proyek Internet dan Mobile Banking pada BPD Bali adalah biaya penekanan jumlah 

penambahan kantor beserta pegawai untuk cabang baru. Simple ROI yang diperoleh 

berdasarkan total arus kas bersih, yaitu biaya operasional dibagi dengan 5 (lima) 

tahun dan bagi biaya investasi awal, sehingga menghasilkan simple ROI sebesar -

5%. Berikut adalah perhitungannya: 

Simple ROI = (Total arus kas / 5 / Total investasi) x 100% 

 = (-Rp 14,352,822,262.10 / 5 /   Rp 31,125,053,695.36) x 100% 

 = -9% 

 

Hasil simple ROI tersebut masuk ke dalam skor 0 dengan nilai zero or less. 

Hasil skor simple ROI ini menunjukkan penurunan biaya operasional yang terjadi 

lebih kecil daripada biaya operasional, maka tidak nampak nilai benefit dalam 

bentuk Tangible yang besar dari investasi Internet dan Mobile Banking bagi BPD 

Bali. 

e. Value Acceleration 

Value Acceleration digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat yang 

diperoleh dengan adanya penghematan waktu akibat investasi Internet dan Mobile 

Banking pada BPD Bali. Dengan adanya Internet dan Mobile Banking, terjadi 

percepatan dalam melayani nasabah. BPD Bali dapat melayani nasabah lebih dari 

rata-rata transaksi yang biasanya dilakukan oleh teller. Sebelum penerapan Internet 

dan Mobile Banking, teller rata-rata melayani maksimum 250 orang per harinya. 

Namun setelah Internet dan Mobile Banking diterapkan, teller menjadi dapat 

melayani hingga 400 orang nasabah per harinya tanpa harus menambah pegawai 

dan beban teller. 
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Jadi, keuntungan yang diperoleh dari percepatan pelayanan ini adalah 

meningkatnya kegiatan transaksi pada BPD Bali, yang mana dari setiap kali 

transaksi antar bank, nasabah dibebankan biaya sebesar Rp. 6500,-. Dalam waktu 

satu hari, keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 2.600.000,-. Jika dihitung selama 

setahun, keuntungan akan bertambah menjadi Rp. 949.000.000,-. Jadi, total 

keuntungan Value Acceleration yang diperoleh dalam proyek Internet dan Mobile 

selama 5 tahun Banking adalah Rp. 4.745.000,-. Tabel 4.41 berikut ini adalah 

perhitungannya: 

Tabel 4. 41 Rincian Total Biaya Transaksi Antar Bank 

 Biaya 

transasksi/customer 

Jumlah 

customer 

Total biaya/hari Total biaya 

transaksi/tahun 

Transasksi Antar 

Bank 

Rp.6,500,000.00 400 Rp.2,600,000.00 Rp.949,000,000.00 

 

Maka, diperoleh keuntungan selama 5 tahun kedepan dengan total 

Rp.4,745,000,000.00: 

Tabel 4. 42 Perhitungan Value Acceleration Proyek Internet dan Mobile Banking 

Tahun Jumlah Keuntungan yang diperoleh 

2017 

 Rp                                                                

949,000,000.00  

2018 

 Rp                                                                

949,000,000.00  

2019 

 Rp                                                                

949,000,000.00  

2020 

 Rp                                                                

949,000,000.00  

2021 

 Rp                                                                

949,000,000.00  

Total 

 Rp                                                             

4,745,000,000.00  

  

f. Value Linking 

Value Linking digunakan untuk mengevaluasi dampak ekonomis dari 

perubahan kinerja satu atau sejumlah fungsi dalam perusahaan karena adanya 

investasi Internet dan Mobile Banking. Dengan adanya Internet dan Mobile 

Banking, BPD Bali dapat mengurangi jumlah teller yang bekerja. Dalam satu hari 

1 teller melayani rata-rata 50 orang dalam bertransaksi, dan pada BPD Bali 

memiliki 5 teller. Jadi dalam satu hari seluruh teller BPD Bali melayani rata-rata 
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250 orang. Dengan kemudahan yang diberikan oleh Internet dan Mobile Banking, 

nasabah dapat bertransaksi hanya melalui smartphone. 

Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah nasabah yang datang untuk 

bertransaksi secara langsung. Satu orang teller saat ini dapat melayani hingga 30 

orang dalam sehari, jadi total rata-rata dalam satu hari 5 teller dapat melayani 150 

orang. Dengan angka 30 orang ini memungkinkan untuk BPD Bali memangkas 2 

teller lagi menjadi hanya 3 teller yang bekerja. Jadi, satu orang teller tetap melayani 

50 orang dalam sehari, hanya saja BPD Bali dapat mengurangi 2 teller lagi menjadi 

hanya 3 teller. Tabel 4.43 adalah rincian perolehan dari jumlah keuntungan 

pengurangan pegawai, dengan gaji pegawai ditetapkan sebesar Rp.2,900,000.00. 

Tabel 4. 43 Rincian Penggajian Pegawai setelah menggunakan Internet dan Mobile Banking 

Tahun 

Penggajian 5 

Pegawai/tahun 

Penggajian 3 

pegawai/tahun 

Jumlah Keuntungan dari 

pengurangan pegawai 

(5 pegawai – 3 pegawai) 

2017 

Rp                                                                

174,000,000.00 

Rp                                                                          

104,400,000.00 

Rp                                                                

69,600,000.00 

2018 

Rp                                                                

184,440,000.00 

Rp                                                                          

110,664,000.00 

Rp                                                                

73,776,000.00 

2019 

Rp                                                                

195,506,400.00 

Rp                                                                          

117,303,840.00 

Rp                                                                

78,202,560.00 

2020 

Rp                                                                

207,236,784.00 

Rp                                                                          

124,342,070.40 

Rp                                                                

82,894,713.60 

2021 

Rp                                                                

219,670,991.04 

Rp                                                                          

131,802,594.62 

Rp                                                                

87,868,396.42 

Total 

Rp                                                                

980,854,175.04 

Rp                                                                          

588,512,505.02 

Rp                                                              

392,341,670.02 

 

Jadi, keuntungan Value Linking yang diperoleh dari adanya pengurangan biaya 

penggajian 2 pegawai teller selama 5 tahun adalah Rp. 392.341.670,-. 

g. Value Restructuring 

Value Restructuring digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat 

langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena terjadinya restrukturisasi 

proses bisnis akibat investasi Internet dan Mobile Banking. Dengan adanya 

penerapan proyek Internet dan Mobile Banking, tidak membawa perubahan pada 

proses bisnis perusahaan secara signifikan. Sehingga, tidak ada biaya yang 

dikeluarkan oleh BPD Bali. 
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h. Innovation valuation 

Innovation valuation digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat 

langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari terciptanya fungsi-fungsi baru 

dalam proses bisnis. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan proses bisnis. 

Dengan investasi proyek Internet dan Mobile Banking, tidak memberikan inovasi-

inovasi yang menyebabkan terjadinya perubahan proses bisnis. 

i. Lembar Kerja Dampak Ekonomis beserta NPV, PP, dan ROI 

Pada sub bab ini dipaparkan mengenai lembar kerja dampak ekonomis 

beserta perhitungan dengan metode NPV, PP dan ROI. Dalam lembar kerja dampak 

ekonomis kali ini diisi dengan seluruh manfaat yang diperoleh melalui pengurangan 

biaya operasional, manfaat yang diperoleh dari evaluasi Value Linking, Value 

Acceleration, Value Restructuring dan Innovation valuation. Hasil yang diperoleh 

dari analisis pada lembar kerja dampak ekonomis ini adalah skoring simple Return 

on Investment yang nantinya akan digunakan saat evaluasi pada lembar kerja IE 

Scorecard dan juga hasil perhitungan dari NPV, PP, ROI untuk menilai kelayakan 

investasi proyek dalam sudut pandang manfaat Tangible. Berikut ini adalah metode 

perhitungan yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi: 

a) Simple Payback Period 

Simple payback period adalah metode yang digunakan untuk menghitung 

waktu pengembalian modal investasi Internet dan Mobile Banking. Berikut ini 

adalah perhitungan sederhana untuk menghitung simple PP: 

• Total Arus kas bersih tahun 1 + tahun ke-2 

= (-Rp1,846,336,842.11) + (-Rp1,896,339,342.11) 

= -Rp3,742,676,184.21 (2 tahun) 

• Simple Payback Period 

= 2 tahun + (Investasi Awal – Total arus kas 2 tahun) / arus kas tahun ke-3 

= 2 tahun + (Rp31,125,053,695.36 – (-Rp3,742,676,184.21) /- Rp 

1,945,539,710.06 

= -15,92 tahun 

Hasil perhitungan menunjukkan hasil minus, yang berarti dapat disimpulkan bahwa 

pengembalian modal investasi Internet dan Mobile Banking tidak layak. Hal ini 

disebabkan oleh arus kas di tahun pertama hingga tahun ke-5 yang bernilai minus 
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atau pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sehingga, investasi pada proyek 

ini belum dapat memberikan pengembalian modal dalam waktu 5 tahun kedepan. 

b) Simple Return on Investment 

Berikut ini adalah perhitungan dari simple ROI yang menghasilkan nilai 

sebesar -6,11%: 

• Simple ROI 

= (Total arus kas / 5 tahun ) / Investasi awal * 100% 

= (-Rp9,502,004,592.08 / 5 ) / Rp31,125,053,695.36 * 100% 

= -6,11% 

Hasil simple ROI berada pada skor 0 dengan nilai zero or less, karena hasilnya 

minus. Jika dilihat dari nilai simple ROI yang sebelumnya yaitu sebesar -9%, nilai 

simple ROI saat ini menunjukkan peningkatan menjadi -6,11%. Walaupun hasil 

simple ROI saat ini masih menunjukkan nilai minus, namun peningkatan pada skor 

simple ROI ini membuktikan bahwa manfaat yang diperoleh dari evaluasi Value 

Acceleration dan Value Linking memberikan sumbangan yang cukup besar bagi 

BPD Bali. Melalui peningkatan nilai simple ROI ini, dapat disimpulkan bahwa 

investasi Internet dan Mobile Banking bukan hanya memberikan penghematan 

melalui penekanan biaya penambahan cabang dan pegawai baru. Namun juga 

memberikan manfaat lain yang cukup signifikan dari percepatan layanan (Value 

Acceleration) dan juga pengurangan jumlah teller (Value Linking). 

c) Net Present Value 

Dengan nilai tingkat suku bunga sebesar 10%, maka diperoleh NPV dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

• NPV  

= - Investasi Awal + Arus Kas * 1 / (1+i)n 

= (Rp31,125,053,695.36) + (-Rp1,846,336,842.11 * 1/(1+10%)1 ) +  

(-Rp1,896,339,342.11 * 1/(1+10%)2) + (-Rp1,945,539,710.06* 1/(1+10%)3) + 

(-Rp1,886,575,564.32* 1/(1+10%)4) + (-Rp1,927,213,133.49* 1/(1+10%)5) 

= -Rp38,317,681,333.98 

Hasil NPV menunjukkan proyek Internet dan Mobile Banking tidak layak dari segi 

manfaat Tangible, karena perolehan NPV yang negatif dari nilai investasi. Hal ini 

disebabkan oleh arus kas bersih proyek selama 5 tahun yang juga bernilai negatif 
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atau minus. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran untuk proyek ini lebih 

besar daripada pemasukkan yang diterima, oleh karena itu menurut metode NPV, 

proyek Internet dan Mobile Banking tidak layak untuk diimplementasikan. 

Tabel 4.44 berikut ini adalah tabel lembar kerja dampak ekonomis dari 

proyek Internet dan Mobile Banking yang menghasilkan skor simple ROI sebesar 

0, beserta hasil dari nilai simple PP, simple ROI dan NPV.
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Tabel 4. 44 Lembar kerja dampak ekonomis, Simple PP, ROI dan NPV proyek Internet dan Mobile Banking 

Mobile dan Internet Banking 

A. Investasi bersih   Rp  31,125,053,695.36  

B. Aliran kas tahunan : berdasarkan periode 5 (lima) tahun 

(Nilai dalam Rupiah) Tahun Total 

Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 
 

    Keuntungan ekonomis bersih: 

    Value Linking Rp69,600,000.00 Rp73,776,000.00 Rp78,202,560.00 Rp82,894,713.60 Rp87,868,396.42 Rp392,341,670.02 

    Value Acceleration Rp949,000,000.00 Rp949,000,000.00 Rp949,000,000.00 Rp949,000,000.00 Rp949,000,000.00 Rp4,745,000,000.00 

    Value Restructuring             

    (+) Pengurangan biaya 

operasional Rp1,384,800,000.00 Rp1,467,888,000.00 Rp1,555,961,280.00 Rp1,756,510,396.80 Rp1,861,901,020.61 Rp8,027,060,697.41 

    = pendapatan Rp2,403,400,000.00 Rp2,490,664,000.00 Rp2,583,163,840.00 Rp2,788,405,110.40 Rp2,898,769,417.02 Rp13,164,402,367.42 

    (-) Biaya operasional Rp4,249,736,842.11 Rp4,387,003,342.11 Rp4,528,703,550.06 Rp4,674,980,674.72 Rp4,825,982,550.52 Rp22,666,406,959.50 

    Arus kas bersih -Rp1,846,336,842.11 

-

Rp1,896,339,342.11 

-

Rp1,945,539,710.06 

-

Rp1,886,575,564.32 

-

Rp1,927,213,133.49 -Rp9,502,004,592.08 

              

C. Simple Payback Period           -15.92 

D. Simple ROI -6.11% 

E. Aliran kas tahunan (diskonto) 

    Cost of capital ..%(factor) 48%           

    Arus kas diskonto 10%           

F. Net Present Value (-

Investasi bersih + Arus kas 

diskonto) 

-

Rp38,317,681,333.98 
          

G. Skoring dampak ekonomi 
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 Score 

Simple Return on 

Investment      

   0 zero or less      

   1 1% to 299%      

   2 300% to 499%      

   3 500% to 699%      

   4 700% to 899%      

    5 over       
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4.4.1.3 Datawarehouse 

a. Biaya awal 

Tabel 4. 45 Biaya awal Proyek Datawarehouse 

Proyek Data Warehouse 

No Kriteria 
Tahun 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

1 Development Effort           

  

1.1 Sewa Jaringan Komunikasi 

Intranet & Internet  Rp        694,736,842.11   Rp        717,176,842.11   Rp            740,341,654.11   Rp        764,254,689.53   Rp        788,940,116.00  

  

1.2 Renewal License Firewall 

DC & PM  Rp        400,000,000.00   Rp        200,000,000.00   Rp            100,000,000.00   Rp           50,000,000.00   Rp           25,000,000.00  

  1.3 Jasa PM Infrastruktur DC  Rp        500,000,000.00   Rp        516,150,000.00   Rp            532,821,645.00   Rp        550,031,784.13   Rp        567,797,810.76  

  

1.4 Jasa PM Virtualisasi Server 

DC  Rp        300,000,000.00   Rp        309,690,000.00   Rp            319,692,987.00   Rp        330,019,070.48   Rp        340,678,686.46  

  

1.5 Renewal License IBM 

DWH & BI  Rp        600,000,000.00   Rp        300,000,000.00   Rp            150,000,000.00   Rp           75,000,000.00   Rp           37,500,000.00  

2 New Hardware           

  2.1 Laptop  Rp        210,000,000.00   Rp        105,000,000.00   Rp              99,750,000.00   Rp           94,762,500.00   Rp           90,024,375.00  

  2.2 Printer  Rp           65,000,000.00   Rp           32,500,000.00   Rp              30,875,000.00   Rp           29,331,250.00   Rp           27,864,687.50  

  2.3 Server  Rp     3,200,000,000.00   Rp     1,600,000,000.00   Rp            800,000,000.00   Rp        400,000,000.00   Rp        200,000,000.00  

  

2.4 Perangkat Network Data 

Center  Rp     1,000,000,000.00   Rp        500,000,000.00   Rp            250,000,000.00   Rp        125,000,000.00   Rp           62,500,000.00  

  2.7 Genzet DC  Rp        400,000,000.00   Rp        200,000,000.00   Rp            100,000,000.00   Rp           50,000,000.00   Rp           25,000,000.00  

  

2.8 Infrastruktur 

Datawarehouse  Rp     2,000,000,000.00   Rp     1,000,000,000.00   Rp            500,000,000.00   Rp        250,000,000.00   Rp        125,000,000.00  

3 New Software           
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3.1 Pengembangan 

Datawarehouse dan Business 

Inteligence  Rp     4,000,000,000.00   Rp     4,129,200,000.00   Rp        4,262,573,160.00   Rp     4,400,254,273.07   Rp     4,542,382,486.09  

  TOTAL 
 Rp  13,369,736,842.11   Rp  12,274,416,842.11   Rp      11,434,829,446.11   Rp  10,726,159,817.21   Rp  10,086,099,099.31  

 

b. Biaya operasional 

Tabel 4. 46 Biaya operasional Proyek Datawarehouse 

No Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Sewa Jaringan Komunikasi Intranet & Internet  Rp        694,736,842.11   Rp        717,176,842.11   Rp        740,341,654.11   Rp        764,254,689.53   Rp        788,940,116.00  

2 Renewal License Firewall DC & PM  Rp        400,000,000.00   Rp        412,920,000.00   Rp        426,257,316.00   Rp        440,025,427.31   Rp        454,238,248.61  

3 Jasa PM Infrastruktur DC  Rp        500,000,000.00   Rp        516,150,000.00   Rp        532,821,645.00   Rp        550,031,784.13   Rp        567,797,810.76  

4 Jasa PM Virtualisasi Server DC  Rp        300,000,000.00   Rp        309,690,000.00   Rp        319,692,987.00   Rp        330,019,070.48   Rp        340,678,686.46  

6 Renewal License IBM DWH & BI  Rp        600,000,000.00   Rp        619,380,000.00   Rp        639,385,974.00   Rp        660,038,140.96   Rp        681,357,372.91  

  jumlah  Rp     1,894,736,842.11   Rp     2,575,316,842.11   Rp     2,658,499,576.11   Rp     2,744,369,112.41   Rp     2,833,012,234.74  
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c. Traditional Cost Benefit Analysis 

Pada proyek Datawarehouse, keuntungan yang diukur adalah pengurangan 

biaya operasional penggajian pegawai TI BPD Bali sejak investasi Datawarehouse 

diterapkan. Pada saat Datawarehouse diterapkan, BPD Bali dapat menekan jumlah 

pegawai administrator yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan dan pencarian 

data-data penting terkait nasabah, tabungan, dan data penting lainnya yang 

berhubungan dengan bank. Karena, di BPD Bali sendiri terkadang masih ada 

beberapa pelaporan yang dilakukan secara manual. Dengan adanya 

Datawarehouse, kegiatan pelaporan menjadi dapat disistemasi dan pekerjaan yang 

dilakukan manual juga dapat dikurangi. Sebelum diterapkannya Datawarehouse, 

dibutuhkan 5 orang pegawai administrator untuk membuat laporan dan mencari 

data-data penting terkait nasabah dan bank. 

Biaya yang ditampilkan pada tabel 4.45 adalah biaya yang sudah termasuk 

biaya inflasi dan depresiasi, yang mana inflasi yang digunakan mengikuti inflasi 

yang ditetapkan oleh BI, yaitu 3,23%. Sedangkan untuk biaya depresiasinya 

mengikuti hasil perhitungan di sub bab 4.4.1.1. Setelah diterapkannya 

Datawarehouse, jumlah pegawai administrator dapat dikurangi sebanyak 2 orang. 

Hal ini disebabkan oleh keuntungan yang diberikan oleh Datawarehouse dalam 

mempermudah pembuatan laporan menjadi tersistemasi, pencarian dan 

penyimpanan data juga dilakukan secara terstruktur. Oleh karena itu, saat ini jumlah 

pegawai yang dibutuhkan cukup sebanyak 3 orang. Tabel 4.47 ini adalah rincian 

perbandingan biaya penggajian pegawai sebelum penerapan proyek (dengan 

kenaikan gaji PNS rata-rata 6% per tahun) dengan biaya penggajian pegawai setelah 

penerapan proyek Datawarehouse: 
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Tabel 4. 47 Keuntungan operasional Proyek Datawarehouse 

Tahun 

Biaya Gaji Pegawai 

(sebelumnya ada 5 pegawai) 

Biaya Gaji Pegawai 3 pegawai 

(Gaji 5 peg. - Gaji 2 peg) 

2017 

 Rp                                                                

390,000,000.00  

 Rp                                                                          

234,000,000.00  

2018 

 Rp                                                                

413,400,000.00  

 Rp                                                                          

248,040,000.00  

2019 

 Rp                                                                

438,204,000.00  

 Rp                                                                          

262,922,400.00  

2020 

 Rp                                                                

464,496,240.00  

 Rp                                                                          

278,697,744.00  

2021 

 Rp                                                                

492,366,014.40  

 Rp                                                                          

295,419,608.64  

  

Selisih Biaya sesudah dan 

sebelum 

 Rp                                                                          

682,440,096.00  

 

Berdasarkan data-data biaya investasi awal, biaya operasional dan keuntungan yang 

diperoleh dari pengurangan biaya operasional penggajian pegawai, tahap 

selanjutnya adalah menghitung semua biaya tersebut ke dalam lembar kerja dampak 

ekonomis untuk perhitungan simple ROI. Tabel 4.48 berikut ini adalah perhitungan 

ROI pada lembar kerja dampak ekonomis Traditional Cost Benefit Analysis: 
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 Tabel 4. 48 Perhitungan TCBA Proyek Datawarehouse 

Proyek Datawarehouse 

1 Investasi Bersih         

Rp   57,891,242,046.84 

             

2 

Aliran kas tahunan : berdasarkan periode 5 (lima) 

tahun          

  

Aliran kas tahunan dapat 

berupa negatif           

   Years Total 

   Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5     

  Net Economic Benefit 0  0        

  Operating Cost Reduction 

 Rp          

156,000,000.00  

 Rp         

165,360,000.00  

 Rp          

175,281,600.00  

 Rp          

185,798,496.00  

 Rp          

196,946,405.76       

  

(-) On-going expense from 

worksheet 

 Rp       

1,894,736,842.11  

 Rp     

2,575,316,842.11  

 Rp       

2,658,499,576.11  

 Rp       

2,744,369,112.41  

 Rp       

2,833,012,234.74       

  -- net cash flow 

-Rp      

1,738,736,842.11  

-Rp     

2,409,956,842.11  

-Rp      

2,483,217,976.11  

-Rp      

2,558,570,616.41  

-Rp      

2,636,065,828.98     -Rp   11,826,548,105.71  

             

3 Simple ROI  (Total/jml tahun/Investasi Awal)*100%        -4% 

4 Scoring, Economic Impact           

             

   Score 

Simple Return 

on Investment        

   0 Zero or Less        

   1 1% to 299%        

   2 300% to 499%        

   3 500% to 699%        

   4 700% to 899%        
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   5 Over        
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Tabel 4.48 adalah lembar kerja dampak ekonomis Traditional Cost Benefit 

Analysis yang menjelaskan perhitungan simple ROI yaitu dari biaya investasi awal 

yang dikeluarkan perusahaan untuk investasi proyek ini sebesar 

Rp57,891,242,046.84 pada tahun 2017. Biaya operasional yang dikeluarkan 

perusahaan terkait dengan adanya investasi Datawarehouse terdiri dari biaya 

operasional yang telah terkena dampak inflasi dari tahun 2017 sampai 2021. 

Sedangkan, pengurangan biaya operasional yang terjadi akibat adanya penerapan 

proyek Datawarehouse pada BPD Bali adalah biaya penggajian pegawai yang 

berkurang karena adanya penekanan jumlah pegawai. Simple ROI yang diperoleh 

berdasarkan total arus kas bersih dibagi dengan 5 (lima) tahun dan biaya investasi 

awal, sehingga menghasilkan simple ROI sebesar -4%. Berikut adalah 

perhitungannya: 

Simple ROI = (Total arus kas / 5 / Total investasi) x 100% 

 = (-Rp 11,826,548,105.71 / 5 /  Rp 57,891,242,046.84) x 100% 

 = -4% 

 

Hasil simple ROI tersebut masuk ke dalam skor 0 dengan nilai zero or less. 

Hasil skor simple ROI ini menunjukkan penurunan biaya operasional yang terjadi 

lebih kecil daripada biaya operasional, maka tidak nampak nilai benefit dalam 

bentuk Tangible yang besar dari investasi Datawarehouse bagi BPD Bali. 

d. Value Acceleratiom 

Value Acceleration yang diperoleh dari proyek Datawarehouse ini adalah 

pegawai admin dapat membuat laporan dengan lebih cepat tanpa harus menambah 

jam lembur. Sebelum diterapkannya Datawarehouse, BPD Bali harus 

mengeluarkan biaya tambahan untuk lembur pegawai, dikarenakan beberapa 

bagian masih bersifat manual. Namun setelah diterapkannya Datawarehouse, BPD 

Bali tidak perlu mengeluarkan biaya untuk uang lembur pegawai karena admin 

telah terbantu perkerjaannya oleh Datawarehouse. Pegawai admin pada BPD Bali 

berjumlah 5 orang, yang mana para admin tersebut setiap bulannya ditugaskan 

untuk lembur rata-rata selama 6 jam per bulannya. Jadi, total jam lembur yang 

ditugaskan ke-5 orang admin tersebut rata-rata 360jam per tahunnya. 
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Uang lembur per-6 jamnya ditetapkan sebesar Rp.30.900,-. Oleh karena itu, 

BPD Bali dapat menghapus biaya uang lembur yang dalam setahunnya berjumlah 

Rp. 11.124.000,- untuk 5 orang admin. Tabel 4.49 berikut adalah perhitungan dari 

keuntungan yang didapat melalui penekanan uang lembur karena telah 

menggunakan Datawarehouse: 

Tabel 4. 49 Perhitungan Value Acceleration Proyek Datawarehouse 

Tahun 

Total 

pegawai 

Total biaya 

lembur/tahun (360jam) 

(peg.*360*uanglembur) 

2017 5 

Rp                                                                 

11,124,000.00 

2018 5 

Rp                                                                 

11,791,440.00 

2019 5 

Rp                                                                 

12,498,926.40 

2020 5 

Rp                                                                 

13,248,861.98 

2021 5 

Rp                                                                 

14,043,793.70 

Total 25 

Rp                                                                 

62,707,022.09 

 

e. Value Linking 

Value Linking digunakan untuk mengevaluasi dampak ekonomis dari 

perubahan kinerja salah satu atau sejumlah fungsi dalam perusahaan karena adanya 

investasi proyek Datawarehouse. Dengan adanya penerapan Datawarehouse, BPD 

Bali tidak merasakan adanya dampak yang dapat dikuantifikasi menjadi dampak 

ekonomis. Hal ini disebabkan karena manfaat Datawarehouse dalam hal membuat 

perubahan pada kinerja perusahaan terletak pada manfaat Intangible, yaitu 

membantu mempercepat para Decision Maker mengambil keputusan yang akurat 

dan tepat sasaran. Karena manfaat tersebut bersifat Intangible, maka tidak dapat 

dikuantifikasi. 

f. Value Restructuring 

Value Restructuring digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat 

langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena terjadinya restrukturisasi 

proses bisnis akibat investasi Datawarehouse. Dengan adanya penerapan proyek 

Datawarehouse, tidak membawa perubahan pada proses bisnis perusahaan secara 

signifikan. Sehingga, tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh BPD Bali. 
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g. Innovation valuation 

Innovation valuation digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat 

langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari terciptanya fungsi-fungsi baru 

dalam proses bisnis. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan proses bisnis. 

Dengan investasi proyek Datawarehouse, tidak memberikan inovasi-inovasi yang 

menyebabkan terjadinya perubahan proses bisnis. 

h. Lembar Kerja Dampak Ekonomis beserta NPV, PP, dan ROI 

Pada sub bab ini dipaparkan mengenai lembar kerja dampak ekonomis 

beserta perhitungan dengan metode NPV, PP dan ROI. Dalam lembar kerja dampak 

ekonomis kali ini diisi dengan seluruh manfaat yang diperoleh melalui pengurangan 

biaya operasional, manfaat yang diperoleh dari evaluasi Value Linking, Value 

Acceleration, Value Restructuring dan Innovation valuation. Hasil yang diperoleh 

dari analisis pada lembar kerja dampak ekonomis ini adalah skoring simple Return 

on Investment yang nantinya akan digunakan saat evaluasi pada lembar kerja IE 

Scorecard dan juga hasil perhitungan dari NPV, PP, ROI untuk menilai kelayakan 

investasi proyek dalam sudut pandang manfaat Tangible. Berikut ini adalah metode 

perhitungan yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi: 

d) Simple Payback Period 

Simple payback period adalah metode yang digunakan untuk menghitung 

waktu pengembalian modal investasi Datawarehouse. Berikut ini adalah 

perhitungan sederhana untuk menghitung simple PP: 

• Total Arus kas bersih tahun 1 + tahun ke-2 

= (-Rp1,727,612,842.11) + (-Rp2,398,165,402.11) 

= -Rp4,125,778,244.21 (2 tahun) 

• Simple Payback Period 

= 2 tahun + (Investasi Awal – Total arus kas 2 tahun) / arus kas tahun ke-3 

= 2 tahun + (Rp57,891,242,046.84) – (-Rp3,742,676,184.21)/ -

Rp2,470,719,049.71 

= -23,10 tahun 

Hasil perhitungan menunjukkan hasil minus, yang berarti dapat disimpulkan bahwa 

pengembalian modal investasi Datawarehouse tidak layak. Hal ini disebabkan oleh 

arus kas di tahun pertama hingga tahun ke-5 yang bernilai minus atau pengeluaran 
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lebih besar daripada pemasukan. Sehingga, investasi pada proyek ini belum dapat 

memberikan pengembalian modal dalam waktu 5 tahun kedepan. 

e) Simple Return on Investement 

Berikut ini adalah perhitungan dari simple ROI yang menghasilkan nilai 

sebesar -2.50%.     

• Simple ROI 

= (Total arus kas / 5 tahun ) / Investasi awal * 100% 

= (-Rp8,930,828,848.88 / 5 ) / Rp57,891,242,046.84* 100% 

= -2.50% 

Hasil simple ROI berada pada skor 0 dengan nilai zero or less, karena hasilnya 

minus. Jika dilihat dari nilai simple ROI yang sebelumnya yaitu sebesar -4%, nilai 

simple ROI saat ini menunjukkan peningkatan menjadi -2.50%. Walaupun hasil 

simple ROI saat ini masih menunjukkan nilai minus, namun peningkatan pada skor 

simple ROI ini membuktikan bahwa manfaat yang diperoleh dari evaluasi Value 

Acceleration memberikan sumbangan yang cukup membantu BPD Bali dalam 

meningkatkan angka ROI. Melalui peningkatan nilai simple ROI ini, dapat 

disimpulkan bahwa investasi Datawarehouse bukan hanya memberikan 

penghematan melalui penekanan biaya pegawai administrastor. Namun juga 

memberikan manfaat lain yang cukup signifikan dari percepatan layanan (Value 

Acceleration), yang menyebabkan dapat ditekannya gaji lembur bagi pegawai. 

f) Net Present Value 

Dengan nilai tingkat suku bunga sebesar 10%, maka diperoleh NPV dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

• NPV  

= - Investasi Awal + Arus Kas * 1 / (1+i)n 

= (Rp57,891,242,046.84) + (-Rp1,727,612,842.11* 1/(1+10%)1 ) +  

(-Rp2,398,165,402.11* 1/(1+10%)2) + (-Rp2,470,719,049.71* 1/(1+10%)3) + 

(-Rp2,545,321,754.43* 1/(1+10%)4) + (Rp2,833,012,234.74* 1/(1+10%)5) 

= -Rp63,279,453,146.18 

Hasil NPV menunjukkan proyek Datawarehouse tidak layak dari segi 

manfaat Tangible, karena perolehan NPV yang negatif dari nilai investasi. Hal ini 

disebabkan oleh arus kas bersih proyek selama 5 tahun yang juga bernilai negatif 
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atau minus. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran untuk proyek ini lebih 

besar daripada pemasukkan yang diterima, oleh karena itu menurut metode NPV, 

proyek Datawarehouse tidak layak untuk diimplementasikan. 

Tabel 4.50 berikut ini adalah tabel lembar kerja dampak ekonomis dari 

proyek Datawarehouse yang menghasilkan skor simple ROI sebesar 0, beserta hasil 

dari nilai simple PP, simple ROI dan NPV.
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Tabel 4. 50 Lembar kerja dampak ekonomis, Simple PP, ROI dan NPV proyek Datawarehouse 

Datawarehouse 

A. Investasi bersih 
Rp   57,891,242,046.84 

B. Aliran kas tahunan : berdasarkan periode 5 (lima) tahun 

(Nilai dalam Rupiah) Tahun Total 

Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 
 

    Keuntungan ekonomis bersih: 

    Value Linking             

    Value Acceleration Rp11,124,000.00 Rp11,791,440.00 Rp12,498,926.40 Rp13,248,861.98 Rp14,043,793.70 Rp62,707,022.09 

    Value Restructuring             

    (+) Pengurangan biaya operasional Rp156,000,000.00 Rp165,360,000.00 Rp175,281,600.00 Rp185,798,496.00 Rp196,946,405.76 Rp879,386,501.76 

    = pendapatan Rp167,124,000.00 Rp177,151,440.00 Rp187,780,526.40 Rp199,047,357.98 Rp210,990,199.46 Rp942,093,523.85 

    (-) Biaya operasional Rp1,894,736,842.11 Rp2,575,316,842.11 Rp2,658,499,576.11 Rp2,744,369,112.41 Rp0.00 Rp9,872,922,372.73 

    Arus kas bersih -Rp1,727,612,842.11 -Rp2,398,165,402.11 -Rp2,470,719,049.71 -Rp2,545,321,754.43 Rp2,833,012,234.74 -Rp8,930,828,848.88 

              

C. Simple Payback Period           -23.10 

D. Simple ROI -3.09% 

E. Aliran kas tahunan (diskonto) 

    Cost of capital ..%(factor) 48%           

    Arus kas diskonto 10%           

F. Net Present Value (-Investasi 

bersih + Arus kas diskonto) 
-Rp63,279,453,146.18 

          

G. Skoring dampak ekonomi 

 Score 

Simple Return on 

Investment      

   0 zero or less      
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   1 1% to 299%      

   2 300% to 499%      

   3 500% to 699%      

   4 700% to 899%      

    5 over       
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4.4.1.4 Samsat Online 

a. Biaya awal 

Tabel 4. 51 Biaya awal Proyek Samsat Online 

Proyek Samsat Online 

No Kriteria 
Tahun 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

1 Development Effort           

  

1.1 Sewa Jaringan Komunikasi 

Intranet & Internet  Rp      694,736,842.11   Rp        717,176,842.11   Rp        740,341,654.11   Rp        764,254,689.53   Rp        788,940,116.00  

  

1.2 Pengembangan Aplikasi 

Samsat melalui Web  Rp         30,000,000.00   Rp           30,969,000.00   Rp           31,969,298.70   Rp           33,001,907.05   Rp           34,067,868.65  

  

1.3 Sewa Aplikasi & 

Infrastruktur  DC Samsat 

Online  Rp   3,000,000,000.00   Rp     3,096,900,000.00   Rp     3,196,929,870.00   Rp     3,300,190,704.80   Rp     3,406,786,864.57  

2 New Hardware           

  2.1 Laptop  Rp      210,000,000.00   Rp        105,000,000.00   Rp           99,750,000.00   Rp           94,762,500.00   Rp           90,024,375.00  

  2.2 Printer  Rp         65,000,000.00   Rp           32,500,000.00   Rp           30,875,000.00   Rp           29,331,250.00   Rp           27,864,687.50  

  2.3 DB2 untuk Sistem Samsat  Rp   1,500,000,000.00   Rp        750,000,000.00   Rp        375,000,000.00   Rp        187,500,000.00   Rp           93,750,000.00  

  

2.4 Infrastruktur 

Pengembangan Samsat  Rp   1,000,000,000.00   Rp        500,000,000.00   Rp        250,000,000.00   Rp        125,000,000.00   Rp           62,500,000.00  

3 New Software           

  

3.1 Pengembangan Aplikasi 

Pendaftaran SAMSAT  Rp      100,000,000.00   Rp        103,230,000.00   Rp        103,230,000.00   Rp        106,564,329.00   Rp        110,006,356.83  

  3.2 Samsat BPKB  Rp   1,500,000,000.00   Rp     1,548,450,000.00   Rp     1,548,450,000.00   Rp     1,598,464,935.00   Rp     1,650,095,352.40  

  

3.3 Penyatuan DB dan Aplikasi 

SAMSAT  Rp      500,000,000.00   Rp        516,150,000.00   Rp        516,150,000.00   Rp        532,821,645.00   Rp        550,031,784.13  

 TOTAL 
 Rp   8,599,736,842.11   Rp     8,331,375,842.11   Rp     8,029,945,822.81   Rp     7,802,629,460.38   Rp     7,581,793,030.08  
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b. Biaya operasional 

Tabel 4. 52 Biaya operasional Proyek Samsat Online 

No Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

1.1 Sewa Jaringan Komunikasi Intranet & 

Internet  Rp        694,736,842.11   Rp        717,176,842.11   Rp        740,341,654.11   Rp        764,254,689.53   Rp        788,940,116.00  

2 

1.2 Pengembangan Aplikasi Samsat melalui 

Web  Rp           30,000,000.00   Rp           30,969,000.00   Rp           31,969,298.70   Rp           33,001,907.05   Rp           34,067,868.65  

3 

1.3 Sewa Aplikasi & Infrastruktur  DC 

Samsat Online  Rp     3,000,000,000.00   Rp     3,096,900,000.00   Rp     3,196,929,870.00   Rp     3,300,190,704.80   Rp     3,406,786,864.57  

  jumlah  Rp     3,724,736,842.11   Rp     3,845,045,842.11   Rp     3,969,240,822.81   Rp     4,097,447,301.38   Rp     4,229,794,849.22  
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c. Traditional Cost Benefit Analysis 

Pada proyek Samsat Online, keuntungan yang diukur adalah pengurangan 

biaya operasional penggajian teller yang khusus melayani transaksi pembayaran 

samsat dan penekanan biaya pelatihan pegawai tersebut. Pada saat Samsat Online 

belum diterapkan, BPD Bali harus menyediakan 3 pegawai teller yang khusus 

melayani pembayaran samsat. Hal ini disebabkan karena pada saat itu sistem samsat 

belum terintegrasi. Tidak hanya menyediakan 3 pegawai teller, namun juga BPD 

Bali harus menyediakan anggaran untuk memberikan pelatihan kepada pegawai 

tersebut dalam menjalankan jobdesk mereka. Namun, setelah dikeluarkannya 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 yang mewajibkan 

semua daerah menyediakan pembayaran samsat secara online melalui Bank, pihak 

bank menjadi diuntungkan. 

Biaya yang ditampilkan pada tabel 4.51 adalah biaya yang sudah termasuk 

biaya inflasi dan depresiasi, yang mana inflasi yang digunakan mengikuti inflasi 

yang ditetapkan oleh BI, yaitu 3,23%. Sedangkan untuk biaya depresiasinya 

mengikuti hasil perhitungan pada sub bab 4.4.1.1. Pihak bank tidak lagi harus 

menyediakan 3 pegawai teller yang khusus melayani transaksi pembayaran samsat, 

karena telah dipermudah dengan adanya sistem Samsat Online yang terintegrasi. 

Pembayaran Samsat saat ini telah dapat dilakukan hanya melalui ATM tanpa harus 

mengantri dan terkena pungut liar yang terkadang terjadi dibeberapa daerah. 

Sebelum diterapkannya Samsat Online, dibutuhkan 3 orang pegawai teller untuk 

melayani pembayaran khusus samsat. Setelah diterapkannya Samsat Online, jumlah 

pegawai teller dapat ditekan seluruhnya dan tidak perlu lagi menyediakan anggaran 

khusus untuk pelatihan teller tersebut. Tabel 4.53 ini adalah rincian jumlah biaya 

penggajian dan pelatihan untuk pegawai teller yang melayani transaksi khusus 

pembayaran samsat (dengan kenaikan gaji PNS rata-rata 6% per tahun): 
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Tabel 4. 53 Keuntungan operasional Proyek Samsat Online 

Tahun 

Biaya Gaji Pegawai Teller 

(sebelumnya ada 3 pegawai) Biaya Pelatihan SDM 

2017 

 Rp                                                                

100,800,000.00  

 Rp                                                                               

3,024,000.00  

2018 

 Rp                                                                

106,848,000.00  

 Rp                                                                               

3,205,440.00  

2019 

 Rp                                                                

113,258,880.00  

 Rp                                                                               

3,397,766.40  

2020 

 Rp                                                                

120,054,412.80  

 Rp                                                                               

3,601,632.38  

2021 

 Rp                                                                

127,257,677.57  

 Rp                                                                               

3,817,730.33  

  Total penekanan biaya 

 Rp                                                                          

585,265,539.48  

 

Berdasarkan data-data biaya investasi awal, biaya operasional dan 

keuntungan yang diperoleh dari pengurangan biaya operasional penggajian dan 

pelatihan pegawai teller, tahap selanjutnya adalah menghitung semua biaya tersebut 

ke dalam lembar kerja dampak ekonomis untuk perhitungan simple ROI. Tabel 4.54 

ini adalah perhitungan ROI pada lembar kerja dampak ekonomis Traditional Cost 

Benefit Analysis:
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Tabel 4. 54 Perhitungan TCBA Proyek Samsat Online 

Proyek Samsat Online 

1 Net Investment Required (From Development Costs Worksheet)    

Rp      40,345,480,997.47  

          

2 

 Yearly Cash Flows: Based on five 12-months periods following iplementation of the 

proposed system     

  Cash flow can be negative        

   Years Total 

   Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5   

  Net Economic Benefit        

  Operating Cost Reduction 

 Rp      

103,824,000.00  

 Rp         

110,053,440.00  

 Rp     

116,656,646.40  

 Rp        

123,656,045.18  

 Rp        

131,075,407.90    

          

  

(-) On-going expense from 

worksheet 

 Rp  

3,724,736,842.11  

 Rp     

3,845,045,842.11  

 Rp  

3,969,240,822.81  

 Rp     

4,097,447,301.38  

 Rp     

4,229,794,849.22    

  -- net cash flow 

-Rp  

3,620,912,842.11  

-Rp     

3,734,992,402.11  

-Rp 

3,852,584,176.41  

-Rp    

3,973,791,256.20  

-Rp    

4,098,719,441.32  -Rp     19,281,000,118.14  

          

3 Simple ROI 

(Total/jml tahun/Investasi 

Awal)*100%    -9.56% 

4 Scoring, Economic Impact        

   Score 

Simple Return on 

Investment     

   0 Zero or Less     

   1 1% to 299%     

   2 300% to 499%     

   3 500% to 699%     

   4 700% to 899%     
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   5 Over     
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Tabel 4.54 adalah lembar kerja dampak ekonomis Traditional Cost Benefit 

Analysis yang menjelaskan perhitungan simple ROI yaitu dari biaya investasi awal 

yang dikeluarkan perusahaan untuk investasi proyek ini sebesar 

Rp40,345,480,997.47 pada tahun 2017. Biaya operasional yang dikeluarkan 

perusahaan terkait dengan adanya investasi Samsat Online terdiri dari biaya 

operasional yang telah terkena dampak inflasi dari tahun 2017 sampai 2021. 

Sedangkan, pengurangan biaya operasional yang terjadi akibat adanya penerapan 

proyek Samsat Online pada BPD Bali ada pada penekanan biaya penggajian dan 

pelatihan pegawai teller yang khusus melayani pembayaran samsat. Simple ROI 

yang diperoleh berdasarkan total arus kas bersih dibagi dengan 5 (lima) tahun dan 

biaya investasi awal, sehingga menghasilkan simple ROI sebesar -9,56%. Berikut 

adalah perhitungannya: 

Simple ROI = (Total arus kas / 5 / Total investasi) x 100% 

 = (-Rp 19,281,000,118.14 / 5 /  Rp 40,345,480,997.47) x 100% 

 = -9,56% 

 

Hasil simple ROI tersebut masuk ke dalam skor 0 dengan nilai zero or less. 

Hasil skor simple ROI ini menunjukkan penurunan biaya operasional yang terjadi 

lebih kecil daripada biaya operasional, maka tidak nampak nilai benefit dalam 

bentuk Tangible yang besar dari investasi Samsat Online bagi BPD Bali. 

d. Value Acceleration 

Value Acceleration yang diperoleh dari proyek Samsat Online adalah biaya 

administrasi yang didapat melalui setiap orang yang melakukan transaksi 

pembayaran samsat melalui BPD Bali. Sebelum diterapkannya Samsat Online, 

orang-orang yang ingin membayar samsat harus mengantri dan menghadapi 

beberapa tahapan di kantor samsat. Hal tersebut seringkali menyebabkan orang-

orang lebih senang menggunakan calo daripada mengurusnya sendiri, dikarenakan 

prosesnya yang memakan waktu sangat lama dan membingungkan. Dengan adanya 

Samsat Online, melakukan pembayaran samsat menjadi lebih mudah karena dapat 

dilakukan melalui ATM dan cabang bank, serta dapat dilakukan dimana saja. 
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Orang-orang tidak perlu mengantri dan menghabiskan waktu yang sangat lama 

seperti yang sebelumnya dilakukan. 

Pembayaran dapat langsung dilakukan di ATM atau cabang bank terdekat, 

lalu bukti pembayaran diserahkan kembali ke SKPD. Melalui minimalisir waktu 

tersebut, secara tidak langsung BPD Bali dapat lebih banyak melayani orang yang 

ingin membayar samsat dalam waktu satu hari. Pada saat pembayaran samsat masih 

manual, pegawai samsat dapat melayani maksimum rata-rata 150 orang per harinya, 

yang mana disetiap orang transaksi dibebankan biaya sebesar Rp.2,000,-. 

Sedangkan setelah Samsat Online diterapkan, pembayaran samsat dapat dilakukan 

rata-rata melayani 200 orang dalam satu hari. Oleh karena itu, proyek ini dapat 

meningkatkan jumlah transaksi pembayaran yang berdampak pada pemasukkan 

dari biaya administrasi untuk BPD Bali. Tabel 4.55 berikut ini adalah perhitungan 

dari biaya pemasukkan Samsat Online. 

Tabel 4. 55 Perhitungan Value Acceleration Proyek Samsat Online 

Tahun 

maksimum customer 

yang dilayani sesudah 

ada samsat (200 org) 

Biaya administrasi 

customer/bulan(Rp.2000) 

Keuntungan dari Biaya 

Administrasi /tahun 

2017 200 Rp12,000,000.00 Rp146,000,000.00 

2018 200 Rp12,000,000.00 Rp146,000,000.00 

2019 200 Rp12,000,000.00 Rp146,000,000.00 

2020 200 Rp12,000,000.00 Rp146,000,000.00 

2021 200 Rp12,000,000.00 Rp146,000,000.00 

Total 1000 Rp60,000,000.00 Rp730,000,000.00 

 

e. Value Linking 

Value Linking digunakan untuk mengevaluasi dampak ekonomis dari 

perubahan kinerja salah satu atau sejumlah fungsi dalam perusahaan karena adanya 

investasi proyek Samsat Online. Dengan adanya penerapan Samsat Online, BPD 

Bali tidak merasakan adanya dampak yang dapat dikuantifikasi menjadi dampak 

ekonomis. Hal ini disebabkan karena Samsat Online merupakan proyek wajib yang 

harus diimplementasikan, mengingat adanya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap 

Kendaraan Bermotor yang di dalamnya mengatur peningkatan kualitas pelayanan 

kantor bersama Samsat, salah satunya dengan menjalankan Samsat Online 

Nasional. Program ini kemudian dibuat terintegrasi dalam berbagai bidang hingga 
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memberikan dampak praktis dan efisiensi dalam melayani masyarakat. Oleh karena 

itu, BPD Bali dalam hal ini hanya menjalankan regulasi yang berlaku, mengingat 

BPD Bali adalah bank milik daerah yang memiliki kewajiban dalam menjalankan 

kebijakan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

f. Value Restructuring 

Value Restructuring digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat 

langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena terjadinya restrukturisasi 

proses bisnis akibat investasi Samsat Online. Dengan adanya penerapan proyek 

Samsat Online, tidak membawa perubahan pada proses bisnis perusahaan secara 

signifikan. Sehingga, tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh BPD Bali. 

g. Innovation valuation 

Innovation valuation digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat 

langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari terciptanya fungsi-fungsi baru 

dalam proses bisnis. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan proses bisnis. 

Dengan investasi proyek Samsat Online, tidak memberikan inovasi-inovasi yang 

menyebabkan terjadinya perubahan proses bisnis pada BPD Bali. 

h. Lembar Kerja Dampak Ekonomis beserta NPV, PP, dan ROI 

Pada sub bab ini dipaparkan mengenai lembar kerja dampak ekonomis 

beserta perhitungan dengan metode NPV, PP dan ROI. Dalam lembar kerja dampak 

ekonomis kali ini diisi dengan seluruh manfaat yang diperoleh melalui pengurangan 

biaya operasional, manfaat yang diperoleh dari evaluasi Value Linking, Value 

Acceleration, Value Restructuring dan Innovation valuation. Hasil yang diperoleh 

dari analisis pada lembar kerja dampak ekonomis ini adalah skoring simple Return 

on Investment yang nantinya akan digunakan saat evaluasi pada lembar kerja IE 

Scorecard dan juga hasil perhitungan dari NPV, PP, ROI untuk menilai kelayakan 

investasi proyek dalam sudut pandang manfaat Tangible. Berikut ini adalah metode 

perhitungan yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi: 

a) Simple Payback Period 

Simple payback period adalah metode yang digunakan untuk menghitung 

waktu pengembalian modal investasi e-Money. Berikut ini adalah perhitungan 

sederhana untuk menghitung simple PP: 
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• Total Arus kas bersih tahun 1 + tahun ke-2 

= (-Rp3,474,912,842.11) + (-Rp3,588,992,402.11) 

= -Rp7,063,905,244.21 (2 tahun) 

• Simple Payback Period 

= 2 tahun + (Investasi Awal – Total arus kas 2 tahun) / arus kas tahun ke-3 

= 2 tahun + (Rp40,345,480,997.47) – (-Rp7,063,905,244.21)/ -

Rp3,827,791,256.20 

= -10,79 tahun 

Hasil perhitungan menunjukkan hasil minus, yang berarti dapat disimpulkan bahwa 

pengembalian modal investasi Samsat Online tidak layak. Hal ini disebabkan oleh 

arus kas di tahun pertama hingga tahun ke-5 yang bernilai minus atau pengeluaran 

lebih besar daripada pemasukan. Sehingga, investasi pada proyek ini belum dapat 

memberikan pengembalian modal dalam waktu 5 tahun kedepan. 

b) Simple Return on Investement 

Berikut ini adalah perhitungan dari simple ROI yang menghasilkan nilai 

sebesar -8.18%.     

• Simple ROI 

= (Total arus kas / 5 tahun ) / Investasi awal * 100% 

= (-Rp18,551,000,118.14 / 5 ) / Rp40,345,480,997.47 * 100% 

= -9.20% 

Hasil simple ROI berada pada skor 0 dengan nilai zero or less, karena hasilnya 

minus. Jika dilihat dari nilai simple ROI yang sebelumnya yaitu sebesar -9.56%, 

nilai simple ROI saat ini menunjukkan sedikit peningkatan menjadi -8.18%. 

Walaupun hasil simple ROI saat ini masih menunjukkan nilai minus, namun 

peningkatan pada skor simple ROI ini membuktikan bahwa manfaat yang diperoleh 

dari evaluasi Value Acceleration memberikan sumbangan yang cukup membantu 

BPD Bali dalam meningkatkan angka ROI. Melalui peningkatan nilai simple ROI 

ini, dapat disimpulkan bahwa investasi Samsat Online bukan hanya memberikan 

penghematan melalui penekanan biaya penggajian dan pelatihan teller. Namun juga 

memberikan manfaat lain yang cukup signifikan dari percepatan layanan (Value 
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Acceleration), yang mana meningkatkan jumlah transaksi yang dapat dilayani oleh 

BPD Bali dalam waktu satu hari. 

c) Net Present Value 

Dengan nilai tingkat suku bunga sebesar 10%, maka diperoleh NPV dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

• NPV  

= - Investasi Awal + Arus Kas * 1 / (1+i)n 

= (Rp40,345,480,997.47) + (-Rp3,474,912,842.11* 1/(1+10%)1 ) +  

(-Rp3,588,992,402.11* 1/(1+10%)2) + (-Rp3,706,584,176.41* 1/(1+10%)3) + 

(-Rp3,827,791,256.201/(1+10%)4) + (-Rp3,952,719,441.32* 1/(1+10%)5) 

= -Rp54,324,174,365.36 

Hasil NPV menunjukkan proyek Samsat Online tidak layak dari segi 

manfaat Tangible, karena perolehan NPV yang negatif dari nilai investasi. Hal ini 

disebabkan oleh arus kas bersih proyek selama 5 tahun yang juga bernilai negatif 

atau minus. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran untuk proyek ini lebih 

besar daripada pemasukkan yang diterima, oleh karena itu menurut metode NPV, 

proyek Samsat Online tidak layak untuk diimplementasikan. 

Tabel 4.56 berikut ini adalah tabel lembar kerja dampak ekonomis dari 

proyek Samsat Online yang menghasilkan skor simple ROI sebesar 0, beserta hasil 

dari nilai simple PP, simple ROI dan NPV.
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Tabel 4. 56 Lembar kerja dampak ekonomis, Simple PP, ROI dan NPV proyek Samsat Online 

Samsat Online 

A. Investasi bersih 
Rp      40,345,480,997.47  

B. Aliran kas tahunan : berdasarkan periode 5 (lima) tahun 

(Nilai dalam Rupiah) Tahun Total 

Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 
 

    Keuntungan ekonomis bersih: 

    Value Linking             

    Value Acceleration Rp146,000,000.00 Rp146,000,000.00 Rp146,000,000.00 Rp146,000,000.00 Rp146,000,000.00 Rp730,000,000.00 

    Value Restructuring             

    (+) Pengurangan biaya operasional Rp103,824,000.00 Rp110,053,440.00 Rp116,656,646.40 Rp123,656,045.18 Rp131,075,407.90 Rp585,265,539.48 

    = pendapatan Rp249,824,000.00 Rp256,053,440.00 Rp262,656,646.40 Rp269,656,045.18 Rp277,075,407.90 Rp1,315,265,539.48 

    (-) Biaya operasional Rp3,724,736,842.11 Rp3,845,045,842.11 Rp3,969,240,822.81 Rp4,097,447,301.38 Rp4,229,794,849.22 Rp19,866,265,657.61 

    Arus kas bersih -Rp3,474,912,842.11 -Rp3,588,992,402.11 -Rp3,706,584,176.41 -Rp3,827,791,256.20 -Rp3,952,719,441.32 -Rp18,551,000,118.14 

              

C. Simple Payback Period           -10.79 

D. Simple ROI -9.20% 

E. Aliran kas tahunan (diskonto) 

    Cost of capital %(factor) 48%           

    Arus kas diskonto Rp2,246,492,000,000           

F. Net Present Value (-Investasi 

bersih + Arus kas diskonto) 

-

Rp54,324,174,365.36           

G. Skoring dampak ekonomi 

 Score 

Simple Return on 

Investment      

   0 zero or less      
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   1 1% to 299%      

   2 300% to 499%      

   3 500% to 699%      

   4 700% to 899%      

    5 over       
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4.4.1.5 e-Money 

a. Biaya awal 

Tabel 4. 57 Biaya awal Proyek e-Money 

Proyek E-Money 

No Kriteria 
Tahun 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

1 Development Effort           

  

1.1 Jasa Konsultan Security E-

Channel  Rp         500,000,000.00   Rp          516,150,000.00   Rp          532,821,645.00   Rp          550,031,784.13   Rp                567,797,810.76  

  

1.2 Sewa Jaringan Komunikasi 

Internet & Intranet  Rp         694,736,842.11   Rp          717,176,842.11   Rp          740,341,654.11   Rp          764,254,689.53   Rp                788,940,116.00  

  

1.3 Renewal SSL Certificate E-

Channel  Rp           40,000,000.00   Rp             20,000,000.00   Rp             10,000,000.00   Rp               5,000,000.00   Rp                     2,500,000.00  

2 New Hardware           

  2.1 Laptop  Rp         210,000,000.00   Rp          105,000,000.00   Rp             99,750,000.00   Rp             94,762,500.00   Rp                  90,024,375.00  

  2.2 Printer  Rp           65,000,000.00   Rp             32,500,000.00   Rp             30,875,000.00   Rp             29,331,250.00   Rp                  27,864,687.50  

  

2.3 Infrastruktur 

Pengembangan e-Channel  Rp     1,000,000,000.00   Rp          500,000,000.00   Rp          475,000,000.00   Rp          451,250,000.00   Rp                428,687,500.00  

3 New Software           

  3.1 E-Money Server Based  Rp         500,000,000.00   Rp          250,000,000.00   Rp          125,000,000.00   Rp             62,500,000.00   Rp                  31,250,000.00  

 TOTAL  Rp     3,009,736,842.11   Rp       2,140,826,842.11   Rp       2,013,788,299.11   Rp       1,957,130,223.67   Rp            1,937,064,489.27  
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b. Biaya operasional 

Tabel 4. 58 Biaya operasional proyek e-Money 

No Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

1.1 Jasa Konsultan Security E-

Channel  Rp        500,000,000.00   Rp        516,150,000.00   Rp        532,821,645.00   Rp      550,031,784.13   Rp      567,797,810.76  

2 

1.2 Sewa Jaringan Komunikasi 

Internet & Intranet  Rp        694,736,842.11   Rp        717,176,842.11   Rp        740,341,654.11   Rp      764,254,689.53   Rp      788,940,116.00  

3 

1.3 Renewal SSL Certificate E-

Channel  Rp           40,000,000.00   Rp           41,292,000.00   Rp           42,625,731.60   Rp        44,002,542.73   Rp        45,423,824.86  

  jumlah  Rp     1,234,736,842.11   Rp     1,274,618,842.11   Rp     1,315,789,030.71   Rp  1,358,289,016.40   Rp  1,402,161,751.63  
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c. Traditional Cost Benefit Analysis 

Pada proyek e-Money, keuntungan yang diukur adalah biaya yang 

didapatkan dari hasil penjualan kartu e-Money dan juga saldo yang mengendap 

dalam kartu e-Money tersebut. e-Money merupakan alat pembayaran digital atau 

alat pembayaran yang menggunakan media elektronik yakni jaringan komputer dan 

jaringan Internet. E-Money hadir di Indonesia sejak tahun 2009 yang disahkan 

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik 

(Electronic Money). Kini Bank Indonesia juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) 

No 18/22/DKSP yang merupakan relaksasi dari peraturan Bank Indonesia (PBI) No 

18/17/PBI/2016 yang bertujuan meningkatkan kemudahan pada layanan keuangan 

digital (LKD), salah satunya dengan menghimbau seluruh bank di Indonesia untuk 

menerbitkan dan memperkenalkan e-Money ke masyarakat. 

Biaya yang ditampilkan pada tabel 4.57 adalah biaya yang sudah termasuk 

biaya inflasi dan depresiasi, yang mana inflasi yang digunakan mengikuti inflasi 

yang ditetapkan oleh BI, yaitu 3,23%. Sedangkan untuk saldo depresiasinya 

mengikuti hasil perhitungan yang telah dihitung pada sub bab 4.4.1.1. Melalui 

adanya e-Money, masyarakat tidak perlu lagi takut dalam melakukan transaksi 

dalam jumlah yang tinggi atau takut tertipu dengan maraknya beredar uang palsu. 

Karena pada e-Money, nilai uang nasabah akan tersimpan dalam media elektronik 

tertentu dan jika dibandingkan dengan uang cash, menggunakan e-Money jauh lebih 

aman karena masih sangat sulit untuk dibajak. Bank juga diuntungkan melalui hasil 

penjualan kartu e-Money itu sendiri. Satu kartu e-Money diberikan harga sebesar 

Rp. 20.000-, dan BPD Bali menargetkan untuk menerbitkan 10.000 kartu e-Money 

per tahunnya. Bank juga diuntungkan oleh saldo minimal atau saldo mengendap 

yang terdapat di kartu e-Money. 

Saldo mengendap yang harus ada didalam kartu adalah Rp. 11.000,-, jadi 

nasabah harus memiliki saldo lebih dari Rp 11.000,- untuk dapat menggunakan e-

Money dalam bertransaksi. Tabel 4.59 ini adalah rincian jumlah keuntungan dari 

hasil penjualan kartu e-Money beserta keuntungan yang diperoleh melalui 

pengendapan saldo: 
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Tabel 4. 59 Keuntungan operasional Proyek e-Money 

Tahun 

Keuntungan Hasil 

Penjualan Kartu e-

Money/tahun 

Keuntungan dari 

Pengendapan Saldo/tahun 

2017 

Rp                                                             

2,000,000,000.00 

Rp                                                                      

1,100,000,000.00 

2018 

Rp                                                             

2,000,000,000.00 

Rp                                                                      

1,100,000,000.00 

2019 

Rp                                                             

2,000,000,000.00 

Rp                                                                      

1,100,000,000.00 

2020 

Rp                                                             

2,000,000,000.00 

Rp                                                                      

1,100,000,000.00 

2021 

Rp                                                             

2,000,000,000.00 

Rp                                                                      

1,100,000,000.00 

  

Total keuntungan yang 

diperoleh selama 5 tahun. 

Rp                                                                    

15,500,000,000.00 

 

Berdasarkan data-data biaya investasi awal, biaya operasional dan 

keuntungan yang diperoleh dari penjualan serta pengendapan saldo pada e-Money, 

tahap selanjutnya adalah menghitung semua biaya tersebut ke dalam lembar kerja 

dampak ekonomis untuk perhitungan simple ROI. Tabel 4.60 ini adalah perhitungan 

ROI pada lembar kerja dampak ekonomis Traditional Cost Benefit Analysis:
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Tabel 4. 60 Perhitungan TCBA Proyek e-Money 

Proyek E-Money 

1 Investasi bersih      

Rp  

12,465,501,383.75  

          

2 Aliran kas tahunan : berdasarkan periode 5 (lima) tahun      

  Aliran kas tahunan dapat berupa negatif       

       Years      Total 

   Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5   

  Net Economic Benefit        

  Operating Cost Reduction  Rp   3,100,000,000.00   Rp   3,100,000,000.00   Rp    3,100,000,000.00   Rp   3,100,000,000.00   Rp     3,100,000,000.00    

          

  

(-) On-going expense from 

worksheet  Rp   1,234,736,842.11   Rp   1,274,618,842.11   Rp    1,315,789,030.71   Rp   1,358,289,016.40   Rp     1,402,161,751.63    

  -- net cash flow  Rp   1,865,263,157.89   Rp   1,825,381,157.89   Rp    1,784,210,969.29   Rp   1,741,710,983.60   Rp     1,697,838,248.37  

 Rp     

8,914,404,517.06  

          

3 Simple ROI  (Total/jml tahun/Investasi Awal)*100%     16.12% 

4 Scoring, Economic Impact       

   Score 

Simple Return on 

Investment    

   0 Zero or Less    

   1 1% to 299%    

   2 300% to 499%    

   3 500% to 699%    

   4 700% to 899%    

   5 Over    
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Tabel 4.60 adalah lembar kerja dampak ekonomis Traditional Cost Benefit 

Analysis yang menjelaskan perhitungan simple ROI yaitu dari biaya investasi awal 

yang dikeluarkan perusahaan untuk investasi proyek ini sebesar 

Rp12,465,501,383.75 pada tahun 2017. Biaya operasional yang dikeluarkan 

perusahaan terkait dengan adanya investasi e-Money terdiri dari biaya operasional 

dari tahun 2017 sampai 2021. Sedangkan, pada proyek ini tidak terjadi pengurangan 

biaya operasional, namun pihak bank mendapat keuntungan melalui hasil penjualan 

kartu e-Money beserta saldo yang mengendap di kartu tersebut. Simple ROI yang 

diperoleh berdasarkan total arus kas bersih dibagi dengan 5 (lima) tahun dan biaya 

investasi awal, sehingga menghasilkan simple ROI sebesar 16,12%. Berikut adalah 

perhitungannya: 

Simple ROI = (Total arus kas / 5 / Total investasi) x 100% 

 = (Rp 8,914,404,517.06 / 5 / Rp 12,465,501,383.75) x 100% 

 = 16,12% 

 

Hasil simple ROI tersebut masuk ke dalam skor 1 dengan nilai 1% to 299%. Hasil 

skor simple ROI ini menunjukkan penurunan biaya operasional yang terjadi pada 

proyek e-Money lebih besar daripada biaya operasional, dan nampak nilai benefit 

dalam bentuk Tangible yang besar dari investasi e-Money bagi BPD Bali. Dilihat 

dari segi benefit Tangible, proyek e-Money layak untuk diimplementasikan. 

d. Value Acceleration 

Value Acceleration digunakan untuk mengevaluasi biaya dan mafaat yang 

diperoleh dengan adanya penghematan waktu akibat investasi e-Money pada BPD 

Bali. Dalam hal ini, e-Money tidak memberikan manfaat dalam bentuk 

penghematan waktu yang dapat dikuantifikasi menjadi keuntungan Tangible bagi 

BPD Bali sendiri. Hal ini disebabkan karena proyek e-Money merupakan program 

wajib oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/8/PBI/2014 untuk dijalankan 

bagi Bank Pembangunan Daerah. Prioritas utama BI mengeluarkan peraturan ini 

adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam 

bertransaksi. Oleh karena itu, jika dilihat dari sisi BPD Bali, keuntungan dalam hal 

percepatan atau penghematan waktu karena adanya e-Money belum nampak. 



146 

 

e. Value Linking 

Melalui proyek e-Money, dari segi dampak ekonomis yang diberikan untuk 

perusahaan diperoleh melalui biaya administrasi yang didapatkan tiap kali 

pengguna melakukan top up saldo e-Money. Adapun biaya administrasi yang 

ditetapkan setiap kali melakukan melakukan isi ulang saldo e-Money adalah Rp. 

750,-. Setiap harinya rata-rata pengguna melakukan top up sebanyak 100 kali, yang 

mana dilakukan langsung pada ATM BPD Bali ataupun melalui merchant terdekat. 

Jadi, keuntungan yang didapatkan oleh BPD Bali dalam setahunnya mencapai Rp. 

136,875,000,-. Tabel 4.61 ini adalah perhitungan dari keuntungan yang diperoleh: 

Tabel 4. 61 Perhitungan Value Linking Proyek e-Money 

Tahun 

Top up tiap 

harinya (rata-rata) 

biaya top up tiap 

harinya (1 kali top up 

Rp.750,-) 

Keuntungan dari Biaya 

Administrasi TopUp/tahun 

2017 100 Rp75,000.00 Rp27,375,000.00 

2018 100 Rp75,000.00 Rp27,375,000.00 

2019 100 Rp75,000.00 Rp27,375,000.00 

2020 100 Rp75,000.00 Rp27,375,000.00 

2021 100 Rp75,000.00 Rp27,375,000.00 

Total 500 Rp375,000.00 Rp136,875,000.00 

 

f. Value Restructuring 

Value Restructuring digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat 

langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena terjadinya restrukturisasi 

proses bisnis akibat investasi e-Money. Dengan adanya penerapan proyek e-Money, 

tidak membawa perubahan pada proses bisnis perusahaan secara signifikan. 

Sehingga, tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh BPD Bali. 

g. Innovation valuation 

Innovation valuation digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat 

langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari terciptanya fungsi-fungsi baru 

dalam proses bisnis. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan proses bisnis. 

Dengan investasi proyek e-Money, tidak memberikan inovasi-inovasi yang 

menyebabkan terjadinya perubahan proses bisnis pada BPD Bali. 

h. Lembar Kerja Dampak Ekonomis beserta NPV, PP, dan ROI 

Pada sub bab ini dipaparkan mengenai lembar kerja dampak ekonomis 

beserta perhitungan dengan metode NPV, PP dan ROI. Dalam lembar kerja dampak 
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ekonomis kali ini diisi dengan seluruh manfaat yang diperoleh melalui pengurangan 

biaya operasional, manfaat yang diperoleh dari evaluasi Value Linking, Value 

Acceleration, Value Restructuring dan Innovation valuation. Hasil yang diperoleh 

dari analisis pada lembar kerja dampak ekonomis ini adalah skoring simple Return 

on Investment yang nantinya akan digunakan saat evaluasi pada lembar kerja IE 

Scorecard dan juga hasil perhitungan dari NPV, PP, ROI untuk menilai kelayakan 

investasi proyek dalam sudut pandang manfaat Tangible. Berikut ini adalah metode 

perhitungan yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi: 

a) Simple Payback Period 

Simple payback period adalah metode yang digunakan untuk menghitung 

waktu pengembalian modal investasi e-Money. Berikut ini adalah perhitungan 

sederhana untuk menghitung simple PP: 

• Total Arus kas bersih tahun 1 + tahun ke-2 

= Rp1,892,638,157.89 + Rp1,852,756,157.89 

= Rp3,745,394,315.79 (2 tahun) 

• Simple Payback Period 

= 2 tahun + (Investasi Awal – Total arus kas 2 tahun) / arus kas tahun ke-3 

= 2 tahun + (Rp12,465,501,383.75– Rp3,745,394,315.79) / - 

Rp1,811,585,969.29 

= 6,81 tahun 

Hasil perhitungan menunjukkan hasil positif, yang berarti dapat disimpulkan bahwa 

pengembalian modal investasi e-Money layak dari segi PP. Waktu pengembalian 

modal dari proyek ini berdasarkan simple PP adalah 7 tahun. Walaupun waktu 

pengembalian modal dikatakan lebih dari umur proyek atau 5tahun, tetapi sejauh 

ini dapat disimpulkan menurut metode PP, waktu pengembalian modal investasi 

pada proyek e-Money cukup layak karena hasil perhitngan yang menghasilkan 

angka positif. 

b) Simple Return on Investement 

Berikut ini adalah perhitungan dari simple ROI yang menghasilkan nilai 

sebesar 15%.   
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• Simple ROI 

= (Total arus kas / 5 tahun ) / Investasi awal * 100% 

= (Rp9,051,279,517.06 /5 ) / Rp12,465,501,383.75 * 100% 

= 15% 

Hasil simple ROI berada pada skor 1 dengan nilai 1% to 299%. Jika dilihat dari 

nilai simple ROI yang sebelumnya yaitu sebesar 16,12%, nilai simple ROI saat ini 

menunjukkan sedikit penurunan menjadi 15%. Hal ini disebabkan oleh biaya yang 

mengalami inflasi dari tahun ke tahun, namun pendapatan yang diberikan oleh 

proyek ini nilainya tetap selama 5 tahun kedepan. Walaupun hasil simple ROI 

menunjukkan penurunan, namun hasil positif pada skor simple ROI ini 

membuktikan bahwa investasi e-Money memberikan dukungan untuk BPD Bali 

dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dukungan yang diberikan tidak hanya 

melalui hasil penjualan kartu e-Money, tetapi juga memperoleh keuntungan 

ekonomis (Value Linking) dari biaya administrasi yang diberikan setiap kali adanya 

transaksi top up saldo e-Money. 

c) Net Present Value 

Dengan nilai tingkat suku bunga sebesar 10%, maka diperoleh NPV dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

• NPV  

= - Investasi Awal + Arus Kas * 1 / (1+i)n 

= (Rp12,465,501,383.75) + (Rp1,892,638,157.891/(1+10%)1 ) +  

(Rp1,852,756,157.89* 1/(1+10%)2) + (Rp1,811,585,969.29* 1/(1+10%)3) + 

(Rp1,769,085,983.60/(1+10%)4) + (Rp1,725,213,248.37* 1/(1+10%)5) 

= -Rp5,573,115,228.86 

Hasil NPV menunjukkan proyek e-Money tidak layak dari segi manfaat 

Tangible, karena perolehan NPV yang negatif dari nilai investasi. Hal ini 

disebabkan oleh arus kas bersih proyek selama 5 tahun yang setiap tahunnya 

mengalami penurunan. Walaupun melalui arus kas bersih tidak menunjukkan 

adanya nilai yang minus, namun metode NPV proyek e-Money masih belum cukup 

untuk dikatakan layak diimplementasikan. 
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Tabel 4.62 berikut ini adalah tabel lembar kerja dampak ekonomis dari 

proyek e-Money yang menghasilkan skor simple ROI sebesar 0, beserta hasil dari 

nilai simple PP, simple ROI dan NPV.
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Tabel 4. 62 Lembar kerja dampak ekonomis, Simple PP, ROI dan NPV proyek e-Money 

e-Money 

A. Investasi bersih 
Rp12,465,501,383.75 

B. Aliran kas tahunan : berdasarkan periode 5 (lima) tahun 

(Nilai dalam Rupiah) Tahun Total 

Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 
 

    Keuntungan ekonomis bersih: 

    Value Linking Rp27,375,000.00 Rp27,375,000.00 Rp27,375,000.00 Rp27,375,000.00 Rp27,375,000.00 Rp136,875,000.00 

    Value Acceleration             

    Value Restructuring             

    (+) Pengurangan biaya operasional Rp3,100,000,000.00 Rp3,100,000,000.00 Rp3,100,000,000.00 Rp3,100,000,000.00 Rp3,100,000,000.00 Rp15,500,000,000.00 

    = pendapatan Rp3,127,375,000.00 Rp3,127,375,000.00 Rp3,127,375,000.00 Rp3,127,375,000.00 Rp3,127,375,000.00 Rp15,636,875,000.00 

    (-) Biaya operasional Rp1,234,736,842.11 Rp1,274,618,842.11 Rp1,315,789,030.71 Rp1,358,289,016.40 Rp1,402,161,751.63 Rp6,585,595,482.94 

    Arus kas bersih Rp1,892,638,157.89 Rp1,852,756,157.89 Rp1,811,585,969.29 Rp1,769,085,983.60 Rp1,725,213,248.37 Rp9,051,279,517.06 

              

C. Simple Payback Period           6.81 

D. Simple ROI 15% 

E. Aliran kas tahunan (diskonto) 

    Cost of capital ..%(factor) 48%           

    Arus kas diskonto Rp2,246,492,000,000           

F. Net Present Value (-Investasi 

bersih + Arus kas diskonto) 
-Rp5,573,115,228.86 

          

G. Skoring dampak ekonomi 

 Score 

Simple Return on 

Investment      

   0 zero or less      
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   1 1% to 299%      

   2 300% to 499%      

   3 500% to 699%      

   4 700% to 899%      

    5 over       
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4.4.1.6 Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) 

a. Biaya awal 

Tabel 4. 63 Biaya awal proyek GPN 

Proyek GPN 

N

o 
Kriteria 

Tahun 

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 

1 Development Effort           

  

1.1 Sewa Jaringan Komunikasi Internet & 

Intranet 

 Rp        

694,736,842.11  

 Rp                             

717,176,842.11  

 Rp        

740,341,654.11  

 Rp        

764,254,689.53  

 Rp        

788,940,116.00  

  1.2 Pengadaan Kartu Debit 

 Rp     

1,980,000,000.00  

 Rp                         

2,043,954,000.00  

 Rp    

2,109,973,714.20  

 Rp    

2,178,125,865.17  

 Rp     

2,248,479,330.61  

  1.3 Sewa EDC estimasi 100 unit 

 Rp        

420,000,000.00  

 Rp                             

433,566,000.00  

 Rp        

447,570,181.80  

 Rp        

462,026,698.67  

 Rp        

476,950,161.04  

2 New Hardware           

  2.1 Laptop 

 Rp        

210,000,000.00  

 Rp                             

105,000,000.00  

 Rp          

99,750,000.00  

 Rp          

94,762,500.00  

 Rp           

90,024,375.00  

  2.2 Printer 

 Rp           

65,000,000.00  

 Rp                               

32,500,000.00  

 Rp          

30,875,000.00  

 Rp          

29,331,250.00  

 Rp           

27,864,687.50  

3 New Software           

  3.1 Software untuk Mini ATM pada EDC 

 Rp        

231,000,000.00  

 Rp                             

238,461,300.00  

 Rp        

246,163,599.99  

 Rp        

254,114,684.27  

 Rp        

262,322,588.57  

  

3.2 Software dan Kebijakan Internal Bank 

untuk GPN 

 Rp     

2,000,000,000.00  

 Rp                         

1,000,000,000.00  

 Rp        

500,000,000.00  

 Rp        

250,000,000.00  

 Rp        

125,000,000.00  

  3.3 Pengembangan otomasi warkat debit 

 Rp        

400,000,000.00  

 Rp                             

412,920,000.00  

 Rp        

426,257,316.00  

 Rp        

440,025,427.31  

 Rp        

454,238,248.61  

  TOTAL 

 Rp     

6,000,736,842.11  

 Rp                         

5,088,278,142.11  

 Rp    

4,679,706,466.10  

 Rp    

4,525,147,364.95  

 Rp     

4,499,730,444.84  
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b. Biaya operasional 

Tabel 4. 64 Biaya operasional proyek GPN 

No Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

1.1 Sewa Jaringan Komunikasi Internet 

& Intranet  Rp        694,736,842.11   Rp        717,176,842.11   Rp        740,341,654.11   Rp      764,254,689.53   Rp      788,940,116.00  

2 1.2 Pengadaan Kartu Debit  Rp     1,980,000,000.00   Rp     2,043,954,000.00   Rp     2,109,973,714.20   Rp  2,178,125,865.17   Rp  2,248,479,330.61  

3 1.3 Sewa EDC estimasi 100 unit  Rp        420,000,000.00   Rp        433,566,000.00   Rp        447,570,181.80   Rp      462,026,698.67   Rp      476,950,161.04  

  jumlah  Rp     3,094,736,842.11   Rp     3,194,696,842.11   Rp     3,297,885,550.11   Rp  3,404,407,253.37   Rp  3,514,369,607.66  
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c. Traditional Cost Benefit Analysis 

Pada proyek GPN, keuntungan yang diukur adalah asumsi penekanan biaya 

pembangunan infrastruktur ATM guna memenuhi kriteria perluasan jaringan pada 

BPD Bali. GPN merupakan kebijakan pada Peraturan Bank Indonesia 

No.19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur 

No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017. Melalui kebijakan yang 

tertuang dalam ketentuan tersebut diharapkan mendorong terjadinya sharing 

infrastruktur sehingga utilisasi terminal ATM dan EDC dapat meningkat dan biaya 

investasi infrastruktur dapat dialihkan untuk kegiatan lain yang berdampak positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. Implementasi GPN juga diharapkan dapat 

mengurangi kompleksitas koneksi dari yang sebelumnya bersifat bilateral antar 

pihak menjadi tersentralisasi di GPN. 

Biaya yang ditampilkan pada tabel 4.63 adalah biaya yang sudah termasuk 

biaya inflasi dan depresiasi, yang mana inflasi yang digunakan mengikuti inflasi 

yang ditetapkan oleh BI, yaitu 3,23%. Sedangkan untuk saldo depresiasinya 

mengikuti hasil dari perhitungan yang telah dihitung pada sub bab 4.4.1.1. GPN 

memberikan keuntungan berupa penekanan biaya pembangunan infrastruktur ATM 

dan EDC bagi BPD Bali, mengingat BPD Bali hingga saat ini hanya memiliki 186 

mesin ATM dan 90 EDC yang tersebar di titik-titik tertentu di Bali. Melalui adanya 

GPN, masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan 

instrumen dan kanal pembayaran apapun (any bank, any instrument, any channel) 

dan BPD Bali tidak perlu menambah infrastruktur ATM lagi karena dapat bekerja 

sama atau sharing dengan ATM dari bank lainnya. Tabel 4.65 berikut ini adalah 

rincian jumlah keuntungan dari hasil penekanan biaya pembangunan infrastruktur 

ATM dan EDC: 
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Tabel 4. 65 Keuntungan operasional Proyek GPN 

Tahun 

Harga 

pembagunan 

1 mesin atm 

Pembangunan 

mesin atm (20 

buah/tahun) 

Harga 

pembelian 

1 mesin 

EDC 

Pembelian mesin 

EDC (30 

buah/tahun) 

Total 

penghembatan 

biaya 

keseluruhan 

2017 

Rp 

100,000,000.00 

 Rp                                                             

2,000,000,000.00  

Rp. 

1000,000.00 

 Rp                                                                            

30,000,000.00  

 

2018 

Rp 

100,000,000.00 

 Rp                                                             

2,000,000,000.00  

Rp. 

1000,000.00 

 Rp                                                                            

30,000,000.00  

 

2019 

Rp 

100,000,000.00 

 Rp                                                             

2,000,000,000.00  

Rp. 

1000,000.00 

 Rp                                                                            

30,000,000.00  

 

2020 

Rp 

100,000,000.00 

 Rp                                                             

2,000,000,000.00  

Rp. 

1000,000.00 

 Rp                                                                            

30,000,000.00  

 

2021 

Rp 

100,000,000.00 

 Rp                                                             

2,000,000,000.00  

Rp. 

1000,000.00 

 Rp                                                                            

30,000,000.00  

 

  

 Rp 

10,000,000.00 

 Rp 

150,000,000.00 

 Rp                                                                    

10,150,000,000.00  

 

Berdasarkan data-data biaya investasi awal, biaya operasional dan 

keuntungan yang diperoleh dari penekanan biaya pembangunan infrastruktur ATM 

dan EDC pada GPN, tahap selanjutnya adalah menghitung semua biaya tersebut ke 

dalam lembar kerja dampak ekonomis untuk perhitungan simple ROI. Tabel 4.66 

berikut ini adalah perhitungan ROI pada lembar kerja dampak ekonomis 

Traditional Cost Benefit Analysis:



156 

 

Tabel 4. 66 Perhitungan TCBA Proyek GPN 

Proyek GPN 

1 Investasi bersih        

Rp24,793,599,260.09 

            

2 Aliran kas tahunan : berdasarkan periode 5 (lima) tahun        

  Aliran kas tahunan dapat berupa negatif         

   Years Total 

   Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5    

  Net Economic Benefit          

  Operating Cost Reduction Rp2,030,000,000.00 Rp2,030,000,000.00 Rp2,030,000,000.00 Rp2,030,000,000.00 Rp2,030,000,000.00     

            

  
(-) On-going expense from 
worksheet Rp3,094,736,842.11 Rp3,194,696,842.11 Rp3,297,885,550.11 Rp3,404,407,253.37 Rp3,514,369,607.66     

  -- net cash flow -Rp1,064,736,842.11 -Rp1,164,696,842.11 -Rp1,267,885,550.11 -Rp1,374,407,253.37 -Rp1,484,369,607.66   -Rp6,356,096,095.35 

            

3 Simple ROI (Total/jml tahun/Investasi Awal)*100%      -5.13% 

4 Scoring, Economic Impact          

            

   Score 

Simple Return on 

Investment       

   0 Zero or Less       

   1 1% to 299%       

   2 300% to 499%       

   3 500% to 699%       

   4 700% to 899%       

   5 Over       
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Tabel 4.66 adalah lembar kerja dampak ekonomis Traditional Cost Benefit 

Analysis yang menjelaskan perhitungan simple ROI yaitu dari biaya investasi awal 

yang dikeluarkan perusahaan untuk investasi proyek ini sebesar 

Rp24,793,599,260.09 pada tahun 2017. Biaya operasional yang dikeluarkan 

perusahaan terkait dengan adanya investasi GPN terdiri dari biaya operasional yang 

dari tahun 2017 sampai 2021. Melalui proyek GPN, pihak BPD Bali tidak perlu lagi 

menambah biaya pembangunan infrastruktur ATM dan EDC. Dengan adanya GPN, 

masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen 

dan kanal pembayaran apapun. Hal inilah yang mendorong BPD Bali untuk 

melakukan kerja sama atau sharing ATM dan EDC dengan bank lainnya. 

Simple ROI yang diperoleh berdasarkan total arus kas bersih dibagi dengan 

5 (lima) tahun dan biaya investasi awal, sehingga menghasilkan simple ROI sebesar 

-5,13%. Berikut adalah perhitungannya: 

Simple ROI = (Total arus kas / 5 / Total investasi) x 100% 

 = (-Rp6,356,096,095.35/ 5 /  Rp Rp24,793,599,260.09) x 100% 

 = -5,13% 

 

Hasil simple ROI tersebut masuk ke dalam skor 0 dengan nilai zero or less. Hasil 

skor simple ROI ini menunjukkan penurunan biaya operasional yang terjadi lebih 

kecil daripada biaya operasional, maka tidak nampak nilai benefit dalam bentuk 

Tangible yang besar dari investasi GPN bagi BPD Bali. 

d. Value Acceleration 

Value Acceleration digunakan untuk mengevaluasi biaya dan mafaat yang 

diperoleh dengan adanya penghematan waktu akibat investasi GPN pada BPD Bali. 

Dalam hal ini, GPN tidak memberikan manfaat dalam bentuk penghematan waktu 

yang dapat dikuantifikasi menjadi keuntungan Tangible bagi BPD Bali sendiri. Hal 

ini disebabkan karena proyek GPN merupakan kebijakan Bank Indonesia yang 

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 

2017. Karena GPN merupakan kebijakan BI sebagai regulator, maka proyek ini 

memang wajib dilaksanakan oleh BPD Bali walaupun jika dilihat dari segi 
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keuntungannya terbukti tidak memberikan keuntungan dalam kaitannya dengan 

percepatan waktu. Oleh karena itu, jika dilihat dari sisi BPD Bali, keuntungan 

dalam hal percepatan atau penghematan waktu karena adanya GPN belum nampak. 

e. Value Linking 

Value Linking digunakan untuk mengevaluasi dampak ekonomis dari 

perubahan kinerja salah satu atau sejumlah fungsi dalam perusahaan karena adanya 

investasi proyek GPN. Dengan adanya penerapan GPN, BPD Bali tidak merasakan 

adanya dampak yang dapat dikuantifikasi menjadi dampak ekonomis. Hal ini 

kembali disebabkan karena GPN merupakan proyek wajib yang harus 

diimplementasikan, mengingat adanya Peraturan Bank Indonesia 

No.19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur 

No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017. Program ini kemudian dibuat 

untuk meringankan beban bank nasional terkait dengan biaya switching yang 

selama ini menjadi salah satu pengeluaran terbesar dari semua bank nasional. Oleh 

karena itu, BPD Bali dalam hal ini hanya menjalankan regulasi yang berlaku, 

mengingat BPD Bali adalah bank milik daerah yang memiliki kewajiban dalam 

menjalankan kebijakan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

f. Value Restructuring 

Pada proyek GPN, akan terjadi perubahan strukturisasi proses bisnis dalam 

kegiatan switching yang dilakukan oleh BPD Bali setiap tahunnya. GPN merupakan 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang mana bertujuan untuk 

menekan biaya switching dengan perusahaan asing, dan menekan biaya 

pembangunan infrastruktur baru oleh bank nasional. Biaya switching dengan 

perusahaan asing yang selama ini dibebankan kepada bank BPD Bali adalah sebesar 

1% dari total biaya transaksi yang dilakukan. BPD Bali tidak perlu menggunakan 

jasa switching dengan perusahaan asing lagi seperti sebelumnya, karena switching 

kedepannya akan dapat dilakukan didalam negeri. Melalui adanya GPN, biaya 

switching tersebut dapat ditekan hingga 0,15%. 

Secara tidak langsung, seluruh bank yang masih bekerja sama dengan 

perusahaan asing dalam urusan switching menjadi diuntungkan karena dapat 

menekan biaya hingga 0,85%, menjadi hanya perlu membayar 0,15% saja. Dalam 

hal ini, BPD Bali diasumsikan dapat menekan biaya hingga Rp.1,097,229,240.29, 
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jika dihitung dari transaksi yang dilakukan dari tahun 2017 hingga 2021. Tabel 4.67 

berikut ini adalah perhitungan dari biaya penekanan switching oleh BPD Bali: 

Tabel 4. 67 Perhitungan Value Restructuring Proyek GPN. 

Tahun Total Penekanan Biaya Switching 

2017 

 Rp                                                                

160,497,000.00  

2018 

 Rp                                                                

185,695,029.00  

2019 

 Rp                                                                

214,849,148.55  

2020 

 Rp                                                                

248,580,464.88  

2021 

 Rp                                                                

287,607,597.86  

Total 

 Rp                                                             

1,097,229,240.29  

 

g. Innovation valuation 

Innovation valuation digunakan untuk mengevaluasi biaya dan manfaat 

langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari terciptanya fungsi-fungsi baru 

dalam proses bisnis. Sehingga menyebabkan terjadinya perubahan proses bisnis. 

Dengan investasi proyek GPN, tidak memberikan inovasi-inovasi yang 

menyebabkan terjadinya perubahan proses bisnis pada BPD Bali. 

h. Lembar Kerja Dampak Ekonomis beserta NPV, PP, dan ROI 

Pada sub bab ini dipaparkan mengenai lembar kerja dampak ekonomis 

beserta perhitungan dengan metode NPV, PP dan ROI. Dalam lembar kerja dampak 

ekonomis kali ini diisi dengan seluruh manfaat yang diperoleh melalui pengurangan 

biaya operasional, manfaat yang diperoleh dari evaluasi Value Linking, Value 

Acceleration, Value Restructuring dan Innovation valuation. Hasil yang diperoleh 

dari analisis pada lembar kerja dampak ekonomis ini adalah skoring simple Return 

on Investment yang nantinya akan digunakan saat evaluasi pada lembar kerja IE 

Scorecard dan juga hasil perhitungan dari NPV, PP, ROI untuk menilai kelayakan 

investasi proyek dalam sudut pandang manfaat Tangible. Berikut ini adalah metode 

perhitungan yang digunakan untuk menilai kelayakan investasi: 

a) Simple Payback Period 

Simple payback period adalah metode yang digunakan untuk menghitung 

waktu pengembalian modal investasi GPN. Berikut ini adalah perhitungan 

sederhana untuk menghitung simple PP: 
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• Total Arus kas bersih tahun 1 + tahun ke-2 

= (-Rp904,239,842.11) + (-Rp979,001,813.11) 

= -Rp1,883,241,655.21 (2 tahun) 

• Simple Payback Period 

= 2 tahun + (Investasi Awal – Total arus kas 2 tahun) / arus kas tahun ke-3 

= 2 tahun + (Rp24,793,599,260.09 – (-Rp1,883,241,655.21)) /-

Rp1,053,036,401.55 

= -23,33 tahun 

Hasil perhitungan menunjukkan hasil minus, yang berarti dapat disimpulkan bahwa 

pengembalian modal investasi GPN tidak layak. Hal ini disebabkan oleh arus kas 

di tahun pertama hingga tahun ke-5 yang bernilai minus atau pengeluaran lebih 

besar daripada pemasukan. Sehingga, investasi pada proyek ini belum dapat 

memberikan pengembalian modal dalam waktu 5 tahun kedepan. 

b) Simple Return on Investement 

Berikut ini adalah perhitungan dari simple ROI yang menghasilkan nilai 

sebesar -4,24%.     

• Simple ROI 

= (Total arus kas / 5 tahun ) / Investasi awal * 100% 

= (-Rp5,258,866,855.06/ 5 ) / Rp24,793,599,260.09 * 100% 

= -4,24% 

Hasil simple ROI berada pada skor 0 dengan nilai zero or less, karena hasilnya 

minus. Jika dilihat dari nilai simple ROI yang sebelumnya yaitu sebesar -5,13%, 

nilai simple ROI saat ini menunjukkan sedikit peningkatan menjadi -4,24%. 

Walaupun hasil simple ROI saat ini masih menunjukkan nilai minus, namun 

peningkatan pada skor simple ROI ini membuktikan bahwa manfaat yang diperoleh 

dari evaluasi Value Restructuring memberikan sumbangan yang cukup membantu 

BPD Bali dalam meningkatkan angka ROI. Melalui peningkatan nilai simple ROI 

ini, dapat disimpulkan bahwa investasi GPN bukan hanya memberikan 

penghematan melalui penekanan biaya pembangunan infrastruktur ATM dan EDC. 

Namun juga memberikan manfaat lain yang cukup signifikan dari restrukturisasi 

proses switching (Value Restructuring), yang mana kedepannya BPD Bali tidak 
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perlu lagi mengeluarkan biaya 1% dari total tranksaksi yang dilakukan oleh 

pelanggan untuk diolah oleh perusahaan asing, namun BPD Bali hanya perlu 

menganggarkan 0,15% dan diolah secara langsung didalam negeri. 

c) Net Present Value 

Dengan nilai tingkat suku bunga sebesar 10%, maka diperoleh NPV dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

• NPV  

= - Investasi Awal + Arus Kas * 1 / (1+i)n 

= (- Rp24,793,599,260.09 ) + (-Rp904,239,842.11* 1/(1+10%)1 ) +  

(-Rp979,001,813.11* 1/(1+10%)2) + (-Rp1,053,036,401.55* 1/(1+10%)3)+ 

(-Rp1,125,826,788.50/(1+10%)4) + (-Rp1,196,762,009.80* 1/(1+10%)5) 

= -Rp28,727,939,617.55 

Hasil NPV menunjukkan proyek GPN tidak layak dari segi manfaat 

Tangible, karena perolehan NPV yang negatif dari nilai investasi. Hal ini 

disebabkan oleh arus kas bersih proyek selama 5 tahun yang juga bernilai negatif 

atau minus. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran untuk proyek ini lebih 

besar daripada pemasukkan yang diterima, oleh karena itu menurut metode NPV, 

proyek GPN tidak layak untuk diimplementasikan. 

Tabel 4.68 berikut ini adalah tabel lembar kerja dampak ekonomis dari GPN 

yang menghasilkan skor simple ROI sebesar 0, beserta hasil dari nilai simple PP, 

simple ROI dan NPV
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Tabel 4. 68 Lembar kerja dampak ekonomis, Simple PP, ROI dan NPV proyek GPN 

GPN 

A. Investasi bersih 
Rp24,793,599,260.09 

B. Aliran kas tahunan : berdasarkan periode 5 (lima) tahun 

(Nilai dalam Rupiah) Tahun Total 

Keterangan 2017 2018 2019 2020 2021 
 

    Keuntungan ekonomis bersih: 

    Value Linking             

    Value Acceleration             

    Value Restructuring Rp160,497,000.00 Rp185,695,029.00 Rp214,849,148.55 Rp248,580,464.88 Rp287,607,597.86 Rp1,097,229,240.29 

    (+) Pengurangan biaya operasional Rp2,030,000,000.00 Rp2,030,000,000.00 Rp2,030,000,000.00 Rp2,030,000,000.00 Rp2,030,000,000.00 Rp10,150,000,000.00 

    = pendapatan Rp2,190,497,000.00 Rp2,215,695,029.00 Rp2,244,849,148.55 Rp2,278,580,464.88 Rp2,317,607,597.86 Rp11,247,229,240.29 

    (-) Biaya operasional Rp3,094,736,842.11 Rp3,194,696,842.11 Rp3,297,885,550.11 Rp3,404,407,253.37 Rp3,514,369,607.66 Rp16,506,096,095.35 

    Arus kas bersih -Rp904,239,842.11 -Rp979,001,813.11 -Rp1,053,036,401.55 -Rp1,125,826,788.50 -Rp1,196,762,009.80 -Rp5,258,866,855.06 

              

C. Simple Payback Period           -23,38 

D. Simple ROI -4.24% 

E. Aliran kas tahunan (diskonto) 

    Cost of capital ..%(factor) 48%           

    Arus kas diskonto Rp2,246,492,000,000           

F. Net Present Value (-Investasi bersih + 

Arus kas diskonto) 

-

Rp28,727,939,617.55 
          

G. Skoring dampak ekonomi 

 Score 

Simple Return on 

Investment      



163 

 

   0 zero or less      

   1 1% to 299%      

   2 300% to 499%      

   3 500% to 699%      

   4 700% to 899%      

    5 over       
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4.4.2 Domain Bisnis 

Penilaian pada domain bisnis berdasarkan hasil kuisioner yang mencakup 5 

domain bisnis, yaitu Strategic Match, Competitive Advantage, Management 

Information, Competitive Response, Project or Organizational, yang telah 

dibagikan kepada Kepala Divisi beserta Kepala Bidang divisi TI pada BPD Bali. 

Penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara penerapan TI dengan 

kondisi perusahaan. Pilihan nilai pada kuisioner untuk Strategic Match, 

Competitive Advantage, Management Information, Competitive Response adalah 0 

sampai 5, yang artinya sebagai berikut: 

0 = Sangat kurang sekali. 

2 = Sangat kurang. 

3 = Kurang. 

4 = Cukup. 

5 = Baik. 

6 = Sangat baik. 

Sedangkan, untuk Project or Organizational Risk adalah 0 sampai -5, yang 

artinya sebagai berikut: 

0 = Tidak berisiko. 

-1 = Sangat sedikit berisiko. 

-2 = Sedikit berisiko.  

-3 = Cukup berisiko. 

-4 = Memiliki risiko. 

-5 = Sangat berisiko. 

4.4.2.1 Internet dan Mobile Banking 

Tahap ini akan memaparkan hasil kuisioner Strategic Match, Competitive 

Advantage, Management Information, Competitive Response, Project or 

Organizational pada proyek Internet & Mobile Banking. 

a. Strategic Match 

Evaluasi pada Strategic Match bertujuan untuk menilai apakah investasi TI 

pada proyek Internet dan Mobile Banking, dan implementasinya telah sejalan atau 
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selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Tabel 4.75 berikut ini adalah 

hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 69 Hasil Kuisioner Strategic Match pada proyek Internet dan Mobile Banking 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Strategic Match 4 4 8 4 4 4 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan bahwa proyek Internet dan Mobile 

Banking berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan Teknologi Informasi 

yang diinginkan oleh Bank BPD Bali. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat 

bahwa informan memberikan nilai “Baik” terhadap investasi TI dalam kaitannya 

dengan tujuan jangka panjang BPD Bali. 

b. Competitive Advantage 

Evaluasi pada Competitive Advantage bertujuan untuk menilai apakah 

investasi TI pada proyek Internet dan Mobile Banking, dan implementasinya dapat 

mendukung kemampuan bersaing perusahaan. Tabel 4.76 berikut ini adalah hasil 

kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 70 Hasil Kuisioner Competitive Advantage pada proyek Internet dan Mobile Banking 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Competitive Advantage 3 3 6 3 3 3 

Hasil skor rata-rata sebesar 3 menunjukkan bahwa proyek Internet dan Mobile 

Banking cukup mendukung kemampuan bersaing Bank BPD Bali dalam kegiatan 

bisnisnya. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan 

nilai “Cukup” terhadap investasi TI dalam kaitannya dengan kemampuan bersaing 

perusahaan.  

c. Management Information 

Evaluasi pada Management Information bertujuan untuk menilai apakah 

investasi TI pada proyek Internet dan Mobile Banking, dan implementasinya 

menyediakan manajemen informasi pada aktivitas utama perusahaan. Tabel 4.77 

berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 
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Tabel 4. 71 Hasil Kuisioner Management Information pada proyek Internet dan Mobile Banking 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Management Information 4 4 8 4 4 4 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan bahwa proyek Internet dan Mobile 

Banking membawa dampak baik dalam penyediaan informasi bagi pihak 

manajemen Bank BPD Bali, yang juga berguna dalam proses pengambilan 

keputusan. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan 

nilai “Baik” terhadap investasi TI dalam kaitannya dengan penyediaan informasi 

yang dibutuhkan bagi pihak manajemen BPD Bali. 

d. Competitive Response 

Evaluasi pada Competitive Response bertujuan untuk menilai kerugian yang 

akan diterima oleh BPD Bali karena adanya penundaan dalam 

mengimplementasikan proyek Internet dan Mobile Banking. Tabel 4.78 berikut ini 

adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 72 Hasil Kuisioner Competitive Response pada proyek Internet dan Mobile Banking 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden 

Total Skor Minimal Maksimal 
Rata

-rata 1 2 

Competitive Response 4 4 8 4 4 4 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan bahwa proyek Internet dan Mobile 

Banking membawa dampak yang baik, sehingga tidak terjadi kerugian akibat 

penundaan proyek ini, khususnya kemampuan respon BPD Bali. Selain itu, dari 

hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai “Baik” terhadap 

proyek Internet dan Mobile Banking dalam kaitannya dengan kemampuan respon 

BPD Bali terhadap nasabah maupun regulator. Sehingga, tidak terjadi kerugian 

akibat penundaan investasi TI pada Internet dan Mobile Banking. 

e. Project or Organizational 

Evaluasi pada Project or Organizational risk bertujuan untuk menilai 

apakah investasi pada proyek Internet dan Mobile Banking dan implementasinya 

berkaitan dengan derajat dimana BPD Bali mampu membawa perubahan yang 

dibutuhkan. Tabel 4.79 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh 

informan: 
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Tabel 4. 73 Hasil Kuisioner Project or Organizational pada proyek Internet dan Mobile Banking 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden 

Total Skor Minimal Maksimal 
Rata

-rata 1 2 

Project Organizational Risk 0 0 0 0 0 0 

Hasil skor rata-rata sebesar 0, menunjukkan investasi proyek Internet dan Mobile 

Banking membawa dampak tidak berisiko dari perubahan yang dibutuhkan BPD 

Bali. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai 

“Tidak berisiko” terhadap proyek Internet dan Mobile Banking dalam kaitannya 

dengan perubahan yang dibutuhkan dalam investasi TI. 

4.4.2.2 Datawarehouse 

Tahap ini akan memaparkan hasil kuisioner Strategic Match, Competitive 

Advantage, Management Information, Competitive Response, Project or 

Organizational pada proyek Datawarehouse 

a. Strategic Match 

Evaluasi pada Strategic Match bertujuan untuk menilai apakah investasi TI 

pada proyek Datawarehouse, dan implementasinya telah sejalan atau selaras 

dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Tabel 4.80 berikut ini adalah hasil 

kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 74 Hasil Kuisioner Strategic Match pada proyek Datawarehouse 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Strategic Match 4 4 8 4 4 4 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan bahwa proyek Datawarehouse berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan perencanaan Teknologi Informasi yang diinginkan 

oleh Bank BPD Bali. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan 

memberikan nilai “Baik” terhadap investasi TI dalam kaitannya dengan tujuan 

jangka panjang BPD Bali. 

b. Competitive Advantage 

Evaluasi pada Competitive Advantage bertujuan untuk menilai apakah 

investasi TI pada proyek Datawarehouse, dan implementasinya dapat mendukung 

kemampuan bersaing perusahaan. Tabel 4.81 berikut ini adalah hasil kuisioner yang 

telah diisi oleh informan: 
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Tabel 4. 75 Hasil Kuisioner Competitive Advantage pada proyek Datawarehouse 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Competitive Advantage 5 5 10 5 5 5 

Hasil skor rata-rata sebesar 5 menunjukkan bahwa proyek Datawarehouse 

mendukung dengan sangat baik kemampuan bersaing Bank BPD Bali dalam 

kegiatan bisnisnya. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan 

memberikan nilai “Sangat Baik” terhadap investasi TI dalam kaitannya dengan 

kemampuan bersaing perusahaan.  

c. Management Information 

Evaluasi pada Management Information bertujuan untuk menilai apakah 

investasi TI pada proyek Datawarehouse, dan implementasinya menyediakan 

manajemen informasi pada aktivitas utama perusahaan. Tabel 4.82 berikut ini 

adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 76 Hasil Kuisioner Management Information pada proyek Datawarehouse 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Management Information 5 5 10 5 5 5 

Hasil skor rata-rata sebesar 5 menunjukkan bahwa proyek Datawarehouse 

membawa dampak baik dalam penyediaan informasi bagi pihak manajemen Bank 

BPD Bali, yang juga berguna dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, dari 

hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai “Sangat Baik” 

terhadap investasi TI dalam kaitannya dengan penyediaan informasi yang 

dibutuhkan bagi pihak manajemen BPD Bali. 

d. Competitive Response 

Evaluasi pada Competitive Response bertujuan untuk menilai kerugian yang 

akan diterima oleh BPD Bali karena adanya penundaan dalam 

mengimplementasikan proyek Datawarehouse. Tabel 4.83 berikut ini adalah hasil 

kuisioner yang telah diisi oleh informan: 
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Tabel 4. 77 Hasil Kuisioner Competitive Response pada proye Datawarehouse 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden 

Total Skor Minimal Maksimal 
Rata

-rata 1 2 

Competitive Response 4 4 8 4 4 4 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan bahwa proyek Datawarehouse 

membawa dampak yang baik, sehingga tidak terjadi kerugian akibat penundaan 

proyek ini, khususnya kemampuan respon BPD Bali. Selain itu, dari hasil tersebut 

dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai “Baik” terhadap proyek 

Datawarehouse dalam kaitannya dengan kemampuan respon BPD Bali terhadap 

nasabah maupun regulator. Sehingga, tidak terjadi kerugian akibat penundaan 

investasi TI pada Datawarehouse. 

e. Project or Organizational 

Evaluasi pada Project or Organizational risk bertujuan untuk menilai 

apakah investasi pada proyek Datawarehouse dan implementasinya berkaitan 

dengan derajat dimana BPD Bali mampu membawa perubahan yang dibutuhkan. 

Tabel 4.84 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 78 Hasil Kuisioner Project or Organizational pada proyek Datawarehouse 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden 

Total Skor Minimal Maksimal 
Rata

-rata 1 2 

Project Organizational Risk 0 0 0 0 0 0 

Hasil skor rata-rata sebesar 0, menunjukkan investasi proyek Datawarehouse 

membawa dampak tidak berisiko dari perubahan yang dibutuhkan BPD Bali. Selain 

itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai “Tidak 

berisiko” terhadap proyek Datawarehouse dalam kaitannya dengan perubahan yang 

dibutuhkan dalam investasi TI. 

4.4.2.3 Samsat Online 

Tahap ini akan memaparkan hasil kuisioner Strategic Match, Competitive 

Advantage, Management Information, Competitive Response, Project or 

Organizational pada proyek Samsat Online. 

a. Strategic Match 

Evaluasi pada Strategic Match bertujuan untuk menilai apakah investasi TI 

pada proyek Samsat Online, dan implementasinya telah sejalan atau selaras dengan 
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tujuan jangka panjang perusahaan. Tabel 4.85 berikut ini adalah hasil kuisioner 

yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 79 Hasil Kuisioner Strategic Match pada proyek Samsat Online 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Strategic Match 3 3 6 3 3 3 

Hasil skor rata-rata sebesar 3 menunjukkan bahwa proyek Samsat Online berjalan 

dengan cukup baik dan sesuai dengan perencanaan Teknologi Informasi yang 

diinginkan oleh Bank BPD Bali. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa 

informan memberikan nilai “Cukup” terhadap investasi TI dalam kaitannya dengan 

tujuan jangka panjang BPD Bali. 

b. Competitive Advantage 

Evaluasi pada Competitive Advantage bertujuan untuk menilai apakah 

investasi TI pada proyek Samsat Online, dan implementasinya dapat mendukung 

kemampuan bersaing perusahaan. Tabel 4.86 berikut ini adalah hasil kuisioner yang 

telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 80 Hasil Kuisioner Competitive Advantage pada proyek Samsat Online 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Competitive Advantage 4 4 8 4 4 4 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan bahwa proyek Samsat Online 

mendukung dengan baik kemampuan bersaing Bank BPD Bali dalam kegiatan 

bisnisnya. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan 

nilai “Baik” terhadap investasi TI dalam kaitannya dengan kemampuan bersaing 

perusahaan.  

c. Management Information 

Evaluasi pada Management Information bertujuan untuk menilai apakah 

investasi TI pada proyek Samsat Online, dan implementasinya menyediakan 

manajemen informasi pada aktivitas utama perusahaan. Tabel 4.87 berikut ini 

adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 
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Tabel 4. 81 Hasil Kuisioner Management Information pada proyek Samsat Online 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Management Information 3 3 6 3 3 3 

 

Hasil skor rata-rata sebesar 3 menunjukkan bahwa proyek Samsat Online membawa 

dampak cukup baik dalam penyediaan informasi bagi pihak manajemen Bank BPD 

Bali, yang juga berguna dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, dari hasil 

tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai “Cukup” terhadap 

investasi TI dalam kaitannya dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan bagi 

pihak manajemen BPD Bali. 

d. Competitive Response 

Evaluasi pada Competitive Response bertujuan untuk menilai kerugian yang 

akan diterima oleh BPD Bali karena adanya penundaan dalam 

mengimplementasikan proyek Samsat Online. Tabel 4.88 berikut ini adalah hasil 

kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 82 Hasil Kuisioner Competitive Response pada proyek Samsat Online 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden 

Total Skor Minimal Maksimal 
Rata

-rata 1 2 

Competitive Response 5 5 10 5 5 5 

Hasil skor rata-rata sebesar 5 menunjukkan bahwa proyek Samsat Online membawa 

dampak yang sangat baik, sehingga tidak terjadi kerugian akibat penundaan proyek 

ini, khususnya kemampuan respon BPD Bali. Selain itu, dari hasil tersebut dapat 

dilihat bahwa informan memberikan nilai “Sangat Baik” terhadap proyek Samsat 

Online dalam kaitannya dengan kemampuan respon BPD Bali terhadap nasabah 

maupun regulator. Sehingga, tidak terjadi kerugian akibat penundaan investasi TI 

pada Samsat Online. 

e. Project or Organizational 

Evaluasi pada Project or Organizational risk bertujuan untuk menilai 

apakah investasi pada proyek Samsat Online dan implementasinya berkaitan 

dengan derajat dimana BPD Bali mampu membawa perubahan yang dibutuhkan. 

Tabel 4.89 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 
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Tabel 4. 83 Hasil Kuisioner Project or Organizational pada Samsat Online 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden 

Total Skor Minimal Maksimal 
Rata

-rata 1 2 

Project Organizational Risk 0 0 0 0 0 0 

Hasil skor rata-rata sebesar 0, menunjukkan investasi proyek Samsat Online 

membawa dampak tidak berisiko dari perubahan yang dibutuhkan BPD Bali. Selain 

itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai “Tidak 

berisiko” terhadap proyek Samsat Online dalam kaitannya dengan perubahan yang 

dibutuhkan dalam investasi TI. 

4.4.2.4 e-Money 

Tahap ini akan memaparkan hasil kuisioner Strategic Match, Competitive 

Advantage, Management Information, Competitive Response, Project or 

Organizational pada proyek e-Money. 

a. Strategic Match 

Evaluasi pada Strategic Match bertujuan untuk menilai apakah investasi TI 

pada proyek e-Money, dan implementasinya telah sejalan atau selaras dengan 

tujuan jangka panjang perusahaan. Tabel 4.90 berikut ini adalah hasil kuisioner 

yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 84 Hasil Kuisioner Strategic Match pada proyek e-Money 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Strategic Match 4 4 8 4 4 4 

 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan bahwa proyek e-Money berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan perencanaan Teknologi Informasi yang diinginkan oleh 

Bank BPD Bali. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan 

memberikan nilai “Baik” terhadap investasi TI dalam kaitannya dengan tujuan 

jangka panjang BPD Bali. 

b. Competitive Advantage 

Evaluasi pada Competitive Advantage bertujuan untuk menilai apakah 

investasi TI pada proyek e-Money, dan implementasinya dapat mendukung 
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kemampuan bersaing perusahaan. Tabel 4.91 berikut ini adalah hasil kuisioner yang 

telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 85 Hasil Kuisioner Competitive Advantage pada proyek e-Money 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Competitive Advantage 3 3 6 3 3 3 

Hasil skor rata-rata sebesar 3 menunjukkan bahwa proyek e-Money mendukung 

dengan cukup baik kemampuan bersaing Bank BPD Bali dalam kegiatan bisnisnya. 

Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai 

“Cukup” terhadap investasi TI dalam kaitannya dengan kemampuan bersaing 

perusahaan.  

c. Management Information 

Evaluasi pada Management Information bertujuan untuk menilai apakah 

investasi TI pada proyek e-Money, dan implementasinya menyediakan manajemen 

informasi pada aktivitas utama perusahaan. Tabel 4.92 berikut ini adalah hasil 

kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 86 Hasil Kuisioner Management Information pada proyek e-Money 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Management Information 3 3 6 3 3 3 

Hasil skor rata-rata sebesar 3 menunjukkan bahwa proyek e-Money membawa 

dampak cukup baik dalam penyediaan informasi bagi pihak manajemen Bank BPD 

Bali, yang juga berguna dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, dari hasil 

tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai “Cukup” terhadap 

investasi TI dalam kaitannya dengan penyediaan informasi yang dibutuhkan bagi 

pihak manajemen BPD Bali. 

d. Competitive Response 

Evaluasi pada Competitive Response bertujuan untuk menilai kerugian yang 

akan diterima oleh BPD Bali karena adanya penundaan dalam 

mengimplementasikan proyek e-Money. Tabel 4.93 berikut ini adalah hasil 

kuisioner yang telah diisi oleh informan: 
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Tabel 4. 87 Hasil Kuisioner Competitive Response pada proyek e-Money 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden 

Total Skor Minimal Maksimal 
Rata

-rata 1 2 

Competitive Response 4 4 8 4 4 4 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan bahwa proyek e-Money membawa 

dampak yang baik, sehingga tidak terjadi kerugian akibat penundaan proyek ini, 

khususnya kemampuan respon BPD Bali. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat 

bahwa informan memberikan nilai “Baik” terhadap proyek Samsat Online dalam 

kaitannya dengan kemampuan respon BPD Bali terhadap nasabah maupun 

regulator. Sehingga, tidak terjadi kerugian akibat penundaan investasi TI pada e-

Money. 

e. Project or Organizational 

Evaluasi pada Project or Organizational risk bertujuan untuk menilai 

apakah investasi pada proyek e-Money dan implementasinya berkaitan dengan 

derajat dimana BPD Bali mampu membawa perubahan yang dibutuhkan. Tabel 

4.94 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 88 Hasil Kuisioner Project or Organizational pada proyek e-Money 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden 

Total Skor Minimal Maksimal 
Rata

-rata 1 2 

Project Organizational Risk 0 0 0 0 0 0 

Hasil skor rata-rata sebesar 0, menunjukkan investasi proyek e-Money membawa 

dampak tidak berisiko dari perubahan yang dibutuhkan BPD Bali. Selain itu, dari 

hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai “Tidak berisiko” 

terhadap proyek e-Money dalam kaitannya dengan perubahan yang dibutuhkan 

dalam investasi TI. 

4.4.2.5 Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) 

Tahap ini akan memaparkan hasil kuisioner Strategic Match, Competitive 

Advantage, Management Information, Competitive Response, Project or 

Organizational pada proyek Gerbang Pembayaran Nasional. 
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a. Strategic Match 

Evaluasi pada Strategic Match bertujuan untuk menilai apakah investasi TI 

pada proyek Gerbang Pembayaran Nasional, dan implementasinya telah sejalan 

atau selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Tabel 4.95 berikut ini adalah 

hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 89 Hasil Kuisioner Strategic Match pada proyek Gerbang Pembayaran Nasional 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Strategic Match 4 4 8 4 4 4 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan bahwa proyek Gerbang Pembayaran 

Nasional berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan Teknologi Informasi 

yang diinginkan oleh Bank BPD Bali. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat 

bahwa informan memberikan nilai “Baik” terhadap investasi TI dalam kaitannya 

dengan tujuan jangka panjang BPD Bali. 

b. Competitive Advantage 

Evaluasi pada Competitive Advantage bertujuan untuk menilai apakah 

investasi TI pada proyek Gerbang Pembayaran Nasional, dan implementasinya 

dapat mendukung kemampuan bersaing perusahaan. Tabel 4.96 berikut ini adalah 

hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 90 Hasil Kuisioner Competitive Advantage pada proyek Gerbang Pembayaran Nasional 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Competitive Advantage 5 5 10 5 5 5 

Hasil skor rata-rata sebesar 5 menunjukkan bahwa proyek e-Money mendukung 

dengan sangat baik kemampuan bersaing Bank BPD Bali dalam kegiatan bisnisnya. 

Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai 

“Sangat Baik” terhadap investasi TI dalam kaitannya dengan kemampuan bersaing 

perusahaan.  

c. Management Information 

Evaluasi pada Management Information bertujuan untuk menilai apakah 

investasi TI pada proyek Gerbang Pembayaran Nasional, dan implementasinya 



176 

 

menyediakan manajemen informasi pada aktivitas utama perusahaan. Tabel 4.97 

berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 91 Hasil Kuisioner Management Information pada proyek Gerbang Pembayaran Nasional 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Management Information 4 4 8 4 4 4 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan bahwa proyek Gerbang Pembayaran 

Nasional membawa dampak yang baik dalam penyediaan informasi bagi pihak 

manajemen Bank BPD Bali, yang juga berguna dalam proses pengambilan 

keputusan. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan 

nilai “Baik” terhadap investasi TI dalam kaitannya dengan penyediaan informasi 

yang dibutuhkan bagi pihak manajemen BPD Bali. 

d. Competitive Response 

Evaluasi pada Competitive Response bertujuan untuk menilai kerugian yang 

akan diterima oleh BPD Bali karena adanya penundaan dalam 

mengimplementasikan proyek Gerbang Pembayaran Nasional. Tabel 4.98 berikut 

ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 92 Hasil Kuisioner Competitive Response pada proyek Gerbang Pembayaran Nasional 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden 

Total Skor Minimal Maksimal 
Rata

-rata 1 2 

Competitive Response 4 4 8 4 4 4 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan bahwa proyek Gerbang Pembayaran 

Nasional membawa dampak yang baik, sehingga tidak terjadi kerugian akibat 

penundaan proyek ini, khususnya kemampuan respon BPD Bali. Selain itu, dari 

hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai “Baik” terhadap 

proyek Gerbang Pembayaran Nasional dalam kaitannya dengan kemampuan respon 

BPD Bali terhadap nasabah maupun regulator. Sehingga, tidak terjadi kerugian 

akibat penundaan investasi TI pada Gerbang Pembayaran Nasional. 

e. Project or Organizational 

Evaluasi pada Project or Organizational risk bertujuan untuk menilai 

apakah investasi pada proyek Gerbang Pembayaran Nasional dan implementasinya 
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berkaitan dengan derajat dimana BPD Bali mampu membawa perubahan yang 

dibutuhkan. Tabel 4.99 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh 

informan: 

Tabel 4. 93 Hasil Kuisioner Project or Organizational pada proyek Gerbang Pembayaran 

Nasional 

Faktor Domain Bisnis 
Skor Responden 

Total Skor Minimal Maksimal 
Rata

-rata 1 2 

Project Organizational Risk 0 0 0 0 0 0 

Hasil skor rata-rata sebesar 0, menunjukkan investasi proyek Gerbang Pembayaran 

Nasional membawa dampak tidak berisiko dari perubahan yang dibutuhkan BPD 

Bali. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa informan memberikan nilai 

“Tidak berisiko” terhadap proyek Gerbang Pembayaran Nasional dalam kaitannya 

dengan perubahan yang dibutuhkan dalam investasi TI. 

 

4.4.3 Domain Teknologi 

Penilaian domain teknologi berdasarkan hasil kuisioner mencakup 4 

domain, yaitu mengenai Strategic IS Architecture, Definitional Uncertainty, 

Technical Uncertainty, dan IS Infrastructure Risk yang telah dibagikan kepada 

Kepala Divisi beserta Kepala Bagian divisi TI pada BPD Bali. Penilaian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara penerapan proyek TI dengan 

kondisi BPD Bali. pilihan nilai pada kuesioner untuk Strategic IS Architecture 

adalah 0 sampai 5 yang artinya sebagai berikut: 

0 = Sangat kurang sekali. 

1 = Sangat kurang. 

2 = Kurang. 

3 = Cukup. 

4 = Baik. 

5 = Sangat baik. 

Sedangkan, untuk Definitional Uncertainty, Technical Uncertainty, IS 

Infrastructure Risk adalah 0 sampai -5, yang artinya sebagai berikut: 

0 = Tidak berisiko. 

-1 = Sangat sedikit berisiko. 
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-2 = Sedikit berisiko. 

-3 = Cukup berisiko. 

-4 = Memiliki risiko. 

-5 = Sangat berisiko. 

4.4.3.1 Internet dan Mobile Banking 

Tahap ini akan memaparkan hasil kuisioner Strategic IS Architecture, 

Definitional Uncertainty, Technical Uncertainty, dan IS Infrastructure Risk pada 

proyek Internet & Mobile Banking. 

a. Strategic IS Architecture 

Evaluasi pada Strategic IS Architecture bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek Internet dan Mobile Banking dengan faktor-faktor pada 

tingkat proyek diselaraskan dalam keseluruhan strategi TI BPD Bali. Tabel 4.100 

berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 94 Hasil Kuisioner Strategic IS Architecture pada proyek Internet dan Mobile Banking 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Strategic IS Architecture 4 4 8 4 4 4 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan proyek Internet dan Mobile Banking 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan TI yang diinginkan BPD Bali. 

Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai “Baik” 

terhadap investasi proyek Internet dan Mobile Banking dalam kaitannya dengan 

keselarasan antaran perencanaan arsitektur TI dengan yang diterapkan. 

b. Definitional Uncertainty 

Evaluasi pada Definitional Uncertainty bertujuan untuk menilai tingkat 

kemampuan BPD Bali dalam mengukur sejauh mana tepat atau tidaknya investasi 

pada proyek Internet dan Mobile Banking dengan ketidakpastian kebutuhan 

teknologi seiring dengan perubahan yang ada. Tabel 4.101 berikut ini adalah hasil 

kuisioner yang telah diisi oleh informan: 
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Tabel 4. 95 Hasil Kuisioner Definitional Uncertainty pada proyek Internet dan Mobile Banking 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Definitional Uncertainty -2 -2 -4 -2 -2 -2 

Hasil skor rata-rata sebesar -2 menunjukkan proyek Internet dan Mobile Banking 

sedikit berisiko dari ketidapkapstian perubahan perkembangan TI secara terus 

menerus. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai 

“Sedikit Berisiko” terhadap investasi proyek Internet dan Mobile Banking dalam 

kaitannya dengan resiko dari ketidakpastian perubahan teknologi. 

c. Technical Uncertainty 

Evaluasi pada Technical Uncertainty bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek Internet dan Mobile Banking dalam hubungannya dengan 

faktor penilaian atas kesiapan dari teknologi untuk menjalankan proyek. Terdapat 

5 penilaian pada tahap ini. Tabel 4.102 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah 

diisi oleh informan: 

Tabel 4. 96 Hasil Kuisioner Technical Uncertainty pada proyek Internet dan Mobile Banking 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Technical Uncertainty -1,4 -1,4 -2,4 -1,4 -1,4 -1,4 

Hasil skor rata-rata sebesar -1,4 menunjukkan proyek Internet dan Mobile Banking 

dalam teknologi yang digunakan sangat sedikit berisiko dengan adanya 

ketidakpastian kesiapan teknologi. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat 

informan memberikan nilai “Sangat Sedikit Berisiko” terhadap investasi proyek 

Internet & Mobile Banking dalam kaitannya dengan resiko dari ketidakpastian 

perubahan teknologi. 

d. IS Infrastructure Risk 

Evaluasi pada IS Infrastructure Risk bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek Internet dan Mobile Banking dalam hubungannya dengan 

faktor risiko yang akan timbul. Tabel 4.103 berikut ini adalah hasil kuisioner yang 

telah diisi oleh informan: 
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Tabel 4. 97 Hasil Kuisioner IS Infrastructure Risk pada proyek Internet dan Mobile Banking 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

IS Infrastructure Risk 0 0 0 0 0 0 

Hasil skor rata-rata sebesar 0 menunjukkan proyek Internet dan Mobile Banking 

tidak berisiko dalam kaitannya dengan infrastruktur TI. Selain itu, dari hasil 

tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai “Tidak Berisiko” terhadap 

investasi proyek Internet dan Mobile Banking dalam kaitannya dengan risiko-risiko 

yang akan tumbul terkait infrastruktur TI. 

4.4.3.2 Datawarehouse 

Tahap ini akan memaparkan hasil kuisioner Strategic IS Architecture, 

Definitional Uncertainty, Technical Uncertainty, dan IS Infrastructure Risk pada 

proyek Datawarehouse. 

a. Strategic IS Architecture 

Evaluasi pada Strategic IS Architecture bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek Datawarehouse dengan faktor-faktor pada tingkat proyek 

diselaraskan dalam keseluruhan strategi TI BPD Bali. Tabel 4.104 berikut ini 

adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 98 Hasil Kuisioner Strategic IS Architecture pada proyek Datawarehouse 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Strategic IS Architecture 5 5 10 5 5 5 

Hasil skor rata-rata sebesar 5 menunjukkan proyek Datawarehouse berjalan dengan 

sangat baik dan sesuai dengan perencanaan TI yang diinginkan BPD Bali. Selain 

itu, dari hasil tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai “Sangat Baik” 

terhadap investasi proyek Datawarehouse dalam kaitannya dengan keselarasan 

antaran perencanaan arsitektur TI dengan yang diterapkan. 

b. Definitional Uncertainty 

Evaluasi pada Definitional Uncertaintybertujuan untuk menilai tingkat 

kemampuan BPD Bali dalam mengukur sejauh mana tepat atau tidaknya investasi 

pada proyek Datawarehouse dengan ketidakpastian kebutuhan teknologi seiring 
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dengan perubahan yang ada. Tabel 4.105 berikut ini adalah hasil kuisioner yang 

telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 99 Hasil Kuisioner Definitional Uncertaintypada proyek Datawarehouse 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Definitional Uncertainty -1 -1 -2 -1 -1 -1 

Hasil skor rata-rata sebesar -1 menunjukkan proyek Datawarehouse sangat sedikit 

berisiko dari ketidapkapstian perubahan perkembangan TI secara terus menerus. 

Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai “Sangat 

Sedikit Berisiko” terhadap investasi proyek Datawarehouse dalam kaitannya 

dengan resiko dari ketidakpastian perubahan teknologi. 

c. Technical Uncertainty 

Evaluasi pada Technical Uncertainty bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek Datawarehouse dalam hubungannya dengan faktor 

penilaian atas kesiapan dari teknologi untuk menjalankan proyek. Terdapat 5 

penilaian pada tahap ini. Tabel 4.106 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah 

diisi oleh informan: 

Tabel 4. 100 Hasil Kuisioner Technical Uncertainty pada proyek Datawarehouse 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Technical Uncertainty -1 -1 -2 -1 -1 -1 

Hasil skor rata-rata sebesar -1 menunjukkan proyek Datawarehouse dalam 

teknologi yang digunakan sangat sedikit berisiko dengan adanya ketidakpastian 

kesiapan teknologi. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat informan 

memberikan nilai “Sangat Sedikit Berisiko” terhadap investasi proyek 

Datawarehouse dalam kaitannya dengan resiko dari ketidakpastian perubahan 

teknologi. 

d. IS Infrastructure Risk 

Evaluasi pada IS Infrastructure Risk bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek Datawarehouse dalam hubungannya dengan faktor risiko 
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yang akan timbul. Tabel 4.107 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi 

oleh informan: 

Tabel 4. 101 Hasil Kuisioner IS Infrastructure Risk pada proyek Datawarehouse 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

IS Infrastructure Risk 0 0 0 0 0 0 

Hasil skor rata-rata sebesar 0 menunjukkan proyek Datawarehouse tidak berisiko 

dalam kaitannya dengan infrastruktur TI. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat 

informan memberikan nilai “Tidak Berisiko” terhadap investasi proyek 

Datawarehouse dalam kaitannya dengan risiko-risiko yang akan tumbul terkait 

infrastruktur TI. 

4.4.3.3 Samsat Online 

Tahap ini akan memaparkan hasil kuisioner Strategic IS Architecture, 

Definitional Uncertainty, Technical Uncertainty, dan IS Infrastructure Risk pada 

proyek Samsat Online. 

a. Strategic IS Architecture 

Evaluasi pada Strategic IS Architecture bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek Samsat Online dengan faktor-faktor pada tingkat proyek 

diselaraskan dalam keseluruhan strategi TI BPD Bali. Tabel 4.108 berikut ini 

adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 102 Hasil Kuisioner Strategic IS Architecture pada proyek Samsat Online 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Strategic IS Architecture 3 3 6 3 3 3 

Hasil skor rata-rata sebesar 3 menunjukkan proyek Samsat Online berjalan dengan 

cukup baik dan sesuai dengan perencanaan TI yang diinginkan BPD Bali. Selain 

itu, dari hasil tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai “Cukup” terhadap 

investasi proyek Samsat Online dalam kaitannya dengan keselarasan antaran 

perencanaan arsitektur TI dengan yang diterapkan. 
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b. Definitional Uncertainty 

Evaluasi pada Definitional Uncertainty bertujuan untuk menilai tingkat 

kemampuan BPD Bali dalam mengukur sejauh mana tepat atau tidaknya investasi 

pada proyek Samsat Online dengan ketidakpastian kebutuhan teknologi seiring 

dengan perubahan yang ada. Tabel 4.109 berikut ini adalah hasil kuisioner yang 

telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 103 Hasil Kuisioner Definitional Uncertainty pada proyek Samsat Online 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Definitional Uncertainty 0 0 0 0 0 0 

Hasil skor rata-rata sebesar 0 menunjukkan proyek Samsat Online tidak berisiko 

dari ketidapkapstian perubahan perkembangan TI secara terus menerus. Selain itu, 

dari hasil tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai “Tidak Berisiko” 

terhadap investasi proyek Samsat Online dalam kaitannya dengan resiko dari 

ketidakpastian perubahan teknologi. 

c. Technical Uncertainty 

Evaluasi pada Technical Uncertainty bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek Samsat Online dalam hubungannya dengan faktor penilaian 

atas kesiapan dari teknologi untuk menjalankan proyek. Terdapat 5 penilaian pada 

tahap ini. Tabel 4.110 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh 

informan: 

Tabel 4. 104 Hasil Kuisioner Technical Uncertainty pada proyek Samsat Online 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Technical Uncertainty -0,6 -0,6 -1,2 -0,6 -0,6 -0,6 

Hasil skor rata-rata sebesar -0,6 menunjukkan proyek Samsat Online dalam 

teknologi yang digunakan sangat sedikit berisiko dengan adanya ketidakpastian 

kesiapan teknologi. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat informan 

memberikan nilai “Sangat Sedikit Berisiko” terhadap investasi proyek Samsat 

Online dalam kaitannya dengan resiko dari ketidakpastian perubahan teknologi. 
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d. IS Infrastructure Risk 

Evaluasi pada IS Infrastructure Risk bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek Samsat Online dalam hubungannya dengan faktor risiko 

yang akan timbul. Tabel 4.111 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi 

oleh informan: 

Tabel 4. 105 Hasil Kuisioner IS Infrastructure Risk pada proyek Samsat Online 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

IS Infrastructure Risk 0 0 0 0 0 0 

Hasil skor rata-rata sebesar 0 menunjukkan proyek Samsat Online tidak berisiko 

dalam kaitannya dengan infrastruktur TI. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat 

informan memberikan nilai “Tidak Berisiko” terhadap investasi proyek Samsat 

Online dalam kaitannya dengan risiko-risiko yang akan tumbul terkait infrastruktur 

TI. 

4.4.3.4 e-Money 

Tahap ini akan memaparkan hasil kuisioner Strategic IS Architecture, 

Definitional Uncertainty, Technical Uncertainty, dan IS Infrastructure Risk pada 

proyek e-Money. 

a. Strategic IS Architecture 

Evaluasi pada Strategic IS Architecture bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek e-Money dengan faktor-faktor pada tingkat proyek 

diselaraskan dalam keseluruhan strategi TI BPD Bali. Tabel 4.112 berikut ini 

adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 106 Hasil Kuisioner Strategic IS Architecture pada proyek e-Money 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Strategic IS Architecture 3 3 6 3 3 3 

Hasil skor rata-rata sebesar 3 menunjukkan proyek e-Money berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan perencanaan TI yang diinginkan BPD Bali. Selain itu, dari hasil 

tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai “Cukup” terhadap investasi 
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proyek e-Money dalam kaitannya dengan keselarasan antaran perencanaan 

arsitektur TI dengan yang diterapkan. 

b. Definitional Uncertainty 

Evaluasi pada Definitional Uncertainty bertujuan untuk menilai tingkat 

kemampuan BPD Bali dalam mengukur sejauh mana tepat atau tidaknya investasi 

pada proyek e-Money dengan ketidakpastian kebutuhan teknologi seiring dengan 

perubahan yang ada. Tabel 4.113 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi 

oleh informan: 

Tabel 4. 107 Hasil Kuisioner Definitional Uncertainty pada proyek e-Money 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Definitional Uncertainty 0 0 0 0 0 0 

Hasil skor rata-rata sebesar 0 menunjukkan proyek e-Money tidak berisiko dari 

ketidapkapstian perubahan perkembangan TI secara terus menerus. Selain itu, dari 

hasil tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai “Tidak Berisiko” terhadap 

investasi proyek e-Money dalam kaitannya dengan resiko dari ketidakpastian 

perubahan teknologi. 

c. Technical Uncertainty 

Evaluasi pada Technical Uncertainty bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek e-Money dalam hubungannya dengan faktor penilaian atas 

kesiapan dari teknologi untuk menjalankan proyek. Terdapat 5 penilaian pada tahap 

ini. Tabel 4.114 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 108 Hasil Kuisioner Technical Uncertainty pada proyek e-Money 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Technical Uncertainty -0,4 -0,4 -0,8 -0,4 0,4 -0,4 

Hasil skor rata-rata sebesar -0,4 menunjukkan proyek e-Money dalam teknologi 

yang digunakan sangat sedikit berisiko dengan adanya ketidakpastian kesiapan 

teknologi. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai 
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“Sangat Sedikit Berisiko” terhadap investasi proyek e-Money dalam kaitannya 

dengan resiko dari ketidakpastian perubahan teknologi. 

d. IS Infrastructure Risk 

Evaluasi pada IS Infrastructure Risk bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek e-Money dalam hubungannya dengan faktor risiko yang 

akan timbul. Tabel 4.115 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh 

informan: 

Tabel 4. 109 Hasil Kuisioner IS Infrastructure Risk pada proyek e-Money 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

IS Infrastructure Risk 0 0 0 0 0 0 

Hasil skor rata-rata sebesar 0 menunjukkan proyek e-Money tidak berisiko dalam 

kaitannya dengan infrastruktur TI. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat 

informan memberikan nilai “Tidak Berisiko” terhadap investasi proyek e-Money 

dalam kaitannya dengan risiko-risiko yang akan tumbul terkait infrastruktur TI. 

4.4.3.5 Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) 

Tahap ini akan memaparkan hasil kuisioner Strategic IS Architecture, 

Definitional Uncertainty, Technical Uncertainty, dan IS Infrastructure Risk pada 

proyek GPN. 

a. Strategic IS Architecture 

Evaluasi pada Strategic IS Architecture bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek GPN dengan faktor-faktor pada tingkat proyek diselaraskan 

dalam keseluruhan strategi TI BPD Bali. Tabel 4.116 berikut ini adalah hasil 

kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 110 Hasil Kuisioner Strategic IS Architecture pada proyek GPN 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Strategic IS Architecture 4 4 8 4 4 4 

Hasil skor rata-rata sebesar 4 menunjukkan proyek GPN berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan perencanaan TI yang diinginkan BPD Bali. Selain itu, dari hasil 
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tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai “Baik” terhadap investasi proyek 

GPN dalam kaitannya dengan keselarasan antaran perencanaan arsitektur TI 

dengan yang diterapkan. 

b. Definitional Uncertainty 

Evaluasi pada Definitional Uncertaintybertujuan untuk menilai tingkat 

kemampuan BPD Bali dalam mengukur sejauh mana tepat atau tidaknya investasi 

pada proyek GPN dengan ketidakpastian kebutuhan teknologi seiring dengan 

perubahan yang ada. Tabel 4.117 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi 

oleh informan: 

Tabel 4. 111 Hasil Kuisioner Definitional Uncertainty pada proyek GPN 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Definitional Uncertainty -2 -2 -4 -2 -2 -2 

Hasil skor rata-rata sebesar -2 menunjukkan proyek GPN sedikit berisiko dari 

ketidapkapstian perubahan perkembangan TI secara terus menerus. Selain itu, dari 

hasil tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai “Sedikit Berisiko” terhadap 

investasi proyek GPN dalam kaitannya dengan resiko dari ketidakpastian 

perubahan teknologi. 

c. Technical Uncertainty 

Evaluasi pada Technical Uncertainty bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek GPN dalam hubungannya dengan faktor penilaian atas 

kesiapan dari teknologi untuk menjalankan proyek. Terdapat 5 penilaian pada tahap 

ini. Tabel 4.118 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 112 Hasil Kuisioner Technical Uncertainty pada proyek GPN 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

Technical Uncertainty -1,1 -1,1 -2,2 -1,1 -1,1 -1,1 

Hasil skor rata-rata sebesar -1,1 menunjukkan proyek GPN dalam teknologi yang 

digunakan sangat sedikit berisiko dengan adanya ketidakpastian kesiapan 

teknologi. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat informan memberikan nilai 
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“Sangat Sedikit Berisiko” terhadap investasi proyek GPN dalam kaitannya dengan 

resiko dari ketidakpastian perubahan teknologi. 

d. IS Infrastructure Risk 

Evaluasi pada IS Infrastructure Risk bertujuan untuk menilai keterkaitan 

antara investasi proyek GPN dalam hubungannya dengan faktor risiko yang akan 

timbul. Tabel 4.119 berikut ini adalah hasil kuisioner yang telah diisi oleh informan: 

Tabel 4. 113 Hasil Kuisioner IS Infrastructure Risk pada proyek GPN 

Faktor Domain Teknologi 
Skor Responden Total 

Skor 
Minimal Maksimal 

Rata-

rata 1 2 

IS Infrastructure Risk 0 0 0 0 0 0 

 

Hasil skor rata-rata sebesar 0 menunjukkan proyek GPN tidak berisiko dalam 

kaitannya dengan infrastruktur TI. Selain itu, dari hasil tersebut dapat dilihat 

informan memberikan nilai “Tidak Berisiko” terhadap investasi proyek GPN dalam 

kaitannya dengan risiko-risiko yang akan tumbul terkait infrastruktur TI. 

 

4.5 Corporate Value 

Hasil corporate value berdasarkan penelitian dan penilaian yang dilakukan 

pada BPD Bali menunjukkan bahwa BPD Bali berada pada kuadran B, yaitu 

“Strategic”. Kuadran B “Strategic” menggambarkan sebuah organisasi atau 

perusahaan yang line business dan dukungan teknologi informasinya kuat. Hal ini 

terbukti dari beberapa informasi yang diperoleh melalui wawancara bersama 

informan, observasi dokumen Rencana Strategis TI, beserta hasil kuisioner domain 

bisnis dan teknologi yang diisi, yaitu: 

- BPD Bali melakukan reformulasi visi dan misi organisasi yang dilakukan 

dengan identifikasi variabel SWOT untuk menghasilkan posisi bisnis bank 

yang dapat memberi gambaran strategi bisnis yang sebaiknya ditempuh 

untuk bersaing dalam industri perbankan. 

- Berdasarkan posisi bisnis yang dicapai, BPD Bali menempuh strategi 

ekspansi bisnis selektif, yang artinya memanfaatkan kekuatan yang dimiliki 

serta mengatasi kelemahan eksternal, sehingga dapat menetapkan strategi 
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yang akurat untuk mencapai sasaran yang ada dalam menangkap peluang 

bisnis yang tersedia. 

- Seluruh investasi proyek Teknologi Informasi ini merupakan proyek yang 

wajib dijalankan oleh BPD Bali guna mencapai tujuan strategis yang telah 

ditentukan. 

- Proyek ini menyediakan akses pertukaran data yang cukup banyak, dan 

secara substansial dapat meningkatkan kinerja BPD Bali dalam 

menjalankan kegiatan bisnis serta menyediakan pelayanan dengan tingkat 

yang lebih baik. 

- Jika terjadi penundaan disalah satu proyek, mungkin akan mengakibatkan 

kerugian bagi BPD Bali, tidak hanya dalam hal keuangan namun juga 

keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis dapat terhambat karena 

kurangnya dukungan TI atau informasi yang dibangun. 

- BPD Bali memiliki rencana yang baik dalam mengimplementasikan TI 

yang akan dibangun. Manajemennya sudah memadai, proses dan 

prosedurnya terdokumentasi. 

- BPD Bali memiliki strategi pengendalian resiko dengan menerapkan suatu 

Manajemen Resiko terintegrasi dan menjadi proses yang ‘embedded’ dalam 

proses bisnis BPD Bali khususnya untuk menunjang rencana organisasi 

yang berbentuk Strategic Business sehingga memberikan nilai tambah bagi 

BPD Bali dan stakeholders Bank. 

- Proyek yang dijalankan merupakan bagian integral dari blue print TI dan 

terkait dengan prasyarat proyek lainnya. 

Menurut hasil analisis tersebut, pada akhirnya informan menyetujui bahwa BPD 

Bali ada di kuadran B, yaitu Strategic. Setelah diketahui status investasi BPD Bali 

ada di kuadran Strategic, maka dapat diketahui nilai pembobotan corporate value 

dari BPD Bali ditampilkan pada Tabel 4.120 berikut: 

Tabel 4. 114 Corporate Weighted Value Investment 

Domain Bisnis Bobot 

Return on Investment +2 

Strategic Match +4 

Competitive Advantage +6 
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Domain Bisnis Bobot 

Management Information +2 

Competitive Response +4 

Project or Organization Risk -1 

Domain Teknologi  

Definitional Uncertainty -2 

Technical Uncertainty -1 

Strategic IS Architecture +1 

IS Infrastructure Risk 1 

Total Value 20 

Total Risk and Uncertainty -4 

 

4.5.1 Nilai Proyek Maksimum dan Minimum 

Nilai proyek maksimum dan minimum diperoleh dari pembobotan 

corporate value dikalikan dengan skor maksimum dari kuisioner, yaitu 5 (lima). 

Setelah itu, nilai positif dari domain teknologi dijumlahkan dengan hasil perkalian 

skor domain bisnis dengan nilai 5, sehingga nilai maksimum menjadi (+100). 

Dilanjutkan dengan nilai negatif dari domain bisnis dan domain teknologi 

dijumlahkan, sehingga terciptalah nilai minimum. Hasil dari nilai maksimum dan 

minimum ini akan digunakan dalam penentuan interval dalam skala pengukuran 

seberapa layak suatu proyek tersebut. 

 

Tabel 4. 115 Nilai Maksimum dan Minimun 

Domain Bisnis & Teknologi 

(Maksimum) 

Bobot Total Skor 

Return on Investment +2 10 

Strategic Match +4 20 

Competitive Advantage +6 30 

Management Information +2 10 

Competitive Response +4 20 

Strategic IS Architecture +1 5 

IS Infrastructure Risk +1 5 

Total skor  100 

Domain Bisnis & Teknologi 

(Minimum) 

  

Definitional Uncertainty -2 -10 

Technical Uncertainty -1 -5 
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Domain Bisnis & Teknologi 

(Maksimum) 

Bobot Total Skor 

Project or Organization Risk -1 -5 

Total skor  -20 

 

4.6 Evaluasi pada IE Scorecard 

Setelah melakukan evaluasi terhadap domain keuangan, bisnis, teknologi 

dan corporate value, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan hasil evaluasi 

skor ke-3 domain dan bobot corporate value kedalam information economics 

scorecard. Dalam scorecard akan dihitung mengenai layak atau tidaknya proyek 

tersebut dilakukan dan bagaimana setiap proyek memberikan pengaruh terhadap 

bisnis perusahaan. Tabel 4.122 berikut ini adalah perhitungannya: 

4.6.1 IE Scorecard pada Internet dan Mobile Banking 

Tabel 4. 116 IE Scorecard pada Internet dan Mobile Banking 

Internet dan Mobile Banking 

Evaluator 

Financial 

Domain Business Domain Technology Domain 

Weighted 

Score 

  ROI+ SM+ CA+ MI+ CR+ OR- SA+ DU- TU- IR-   

Factor 2 4 6 2 4 -1 1 -2 -1 1   

Financial Domain 0                     

Business Domain   4 3 3 3 0           

Technology Domain             4 2 1.4 0   

Weighted Value 0 16 18 6 12 0 4 -4 -1.4 0 50.6 

                      

Where:                       

ROI Measurement             

*ROI =Enhanched simple return on 

investment score           

Business Domain Assessment            

*SM = Strategic Match            

*CA = Competitive Advantage            

*MI = Management Information            

*CR = Competitive Response            

*OR = Project or Organizational 

Risk            

Technology Domain             

*SA = Strategic Advantage            

*DU = Definitional Uncertainty            

*TU = Technical Uncertainty            

*IR = Infrastructure Risk                     
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Pada tabel 4.122, dipaparkan hasil evaluasi proyek Internet dan Mobile 

Banking pada IE Scorecard. Didalam scorecard, terdapat factor yang merupakan 

bobot dari setiap nilai dan risiko yang diperoleh berdasarkan standarisasi teori 

Information Economics untuk kuadran B “Strategic” dalam penilaian corporate 

value. Pada domain bisnis dan teknologi merupakan skor dari hasil kuisioner yang 

dibagikan kepada informan BPD Bali. Weighted value diperoleh dari hasil 

perkalian antara bobot factor dengan bobot domain bisnis dan teknologi, yang 

selanjutnya nilai dari seluruh weighted value dijumlahkan dan menghasilkan 

weighted score. Weighted score inilah yang digunakan untuk mengevaluasi 

seberapa layak dan seberapa besar manfaat investasi proyek ini untuk BPD Bali. 

Setelah diukur dengan menggunakan information economics scorecard, 

diperoleh hasil skor untuk investasi proyek Internet dan Mobile Banking pada BPD 

Bali sebesar 50,6. Skor ini berada pada skala predikat “Cukup”, yang berarti bahwa 

investasi proyek ini cukup layak untuk dilaksanakan menurut analisis IE scorecard, 

dan memberikan manfaat yang cukup baik juga bagi kegiatan bisnis BPD Bali. 

Tabel 4.123 berikut ini adalah skala interval penentuan predikat proyek berdasarkan 

nilai minimum dan maksimum corporate value: 

Tabel 4. 117 Predikat Investasi TI pada proyek Internet dan Mobile Banking 

Skor yang didapat Predikat 

-20 - 4 Sangat Kurang 

5 - 29 Kurang 

30 - 54 Cukup 

55 - 79 Baik 

80 - 100 Sangat Baik 

 

4.6.2 IE Scorecard pada Datawarehouse 

Tabel 4. 118 IE Scorecard pada Datawarehouse 

Datawarehouse 

Evaluator 

Financial 

Domain Business Domain Technology Domain 

Weighted 

Score 

  ROI+ SM+ CA+ MI+ CR+ OR- SA+ DU- TU- IR-   

Factor 2 4 6 2 4 -1 1 -2 -1 1   

Financial Domain 0                     

Business Domain   4 5 5 4 0           

Technology Domain             5 1 1 0   
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Datawarehouse 

Evaluator 

Financial 

Domain Business Domain Technology Domain 

Weighted 

Score 

Weighted Value 0 16 30 10 16 0 5 -2 -1 0 74 

                      

Where:                       

ROI Measurement             

*ROI =Enhanched simple return on 

investment score           

Business Domain Assessment            

*SM = Strategic Match            

*CA = Competitive Advantage            

*MI = Management Information            

*CR = Competitive Response            

*OR = Project or Organizational 

Risk            

Technology Domain             

*SA = Strategic Advantage            

*DU = Definitional Uncertainty            

*TU = Technical Uncertainty            

*IR = Infrastructure Risk                     

 

Pada tabel 4.124, dipaparkan hasil evaluasi proyek Datawarehouse pada IE 

Scorecard. Setelah diukur dengan menggunakan information economics scorecard, 

diperoleh hasil skor untuk investasi proyek Datawarehouse pada BPD Bali sebesar 

74. Skor ini berada pada skala predikat “Baik”, yang berarti bahwa investasi proyek 

ini sudah layak untuk dilaksanakan menurut analisis IE scorecard, dan juga 

memberikan manfaat yang baik bagi kegiatan bisnis BPD Bali. Tabel 4.125 ini 

adalah skala interval penentuan predikat proyek berdasarkan nilai minimum dan 

maksimum corporate value: 

Tabel 4. 119 Predikat Investasi TI pada proyek Datawarehouse 

Skor yang didapat Predikat 

-20 - 4 Sangat Kurang 

5 - 29 Kurang 

30 - 54 Cukup 

55 - 79 Baik 

80 - 100 Sangat Baik 
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4.6.3 IE Scorecard pada Samsat Online 

Tabel 4. 120 IE Scorecard pada Samsat Online 

Samsat Online 

Evaluator 

Financial 

Domain Business Domain Technology Domain 

Weighted 

Score 

  ROI+ SM+ CA+ MI+ CR+ OR- SA+ DU- TU- IR-   

Factor 2 4 6 2 4 -1 1 -2 -1 1   

Financial Domain 0                     

Business Domain   3 4 2 5 0           

Technology Domain             3 0 0.6 0   

Weighted Value 0 12 24 4 20 0 3 0 -0.6 0 62.4 

                      

Where:                       

ROI Measurement             

*ROI =Enhanched simple return 

on investment score           

Business Domain 

Assessment            

*SM = Strategic Match            

*CA = Competitive 

Advantage            

*MI = Management 

Information            

*CR = Competitive 

Response            

*OR = Project or 

Organizational Risk            

Technology Domain             

*SA = Strategic Advantage            

*DU = Definitional 

Uncertainty            

*TU = Technical 

Uncertainty            

*IR = Infrastructure Risk                     

 

Pada tabel 4.126, dipaparkan hasil evaluasi proyek Samsat Online pada IE 

Scorecard. Setelah diukur dengan menggunakan information economics scorecard, 

diperoleh hasil skor untuk investasi proyek Samsat Online pada BPD Bali sebesar 

62,4. Skor ini berada pada skala predikat “Baik”, yang berarti bahwa investasi 

proyek ini sudah layak untuk dilaksanakan menurut analisis IE scorecard, dan juga 

memberikan manfaat yang baik bagi kegiatan bisnis BPD Bali. Tabel 4.127 berikut 

ini adalah skala interval penentuan predikat proyek berdasarkan nilai minimum dan 

maksimum corporate value: 
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Tabel 4. 121 Predikat Investasi TI pada proyek Samsat Online 

Skor yang didapat Predikat 

-20 - 4 Sangat Kurang 

5 - 29 Kurang 

30 - 54 Cukup 

55 - 79 Baik 

80 - 100 Sangat Baik 

 

4.6.4 IE Scorecard pada e-Money 

Tabel 4. 122 IE Scorecard pada e-Money 

e-Money 

Evaluator 

Financial 

Domain Business Domain Technology Domain 

Weighted 

Score 

  ROI+ SM+ CA+ MI+ CR+ OR- SA+ DU- TU- IR-   

Factor 2 4 6 2 4 -1 1 -2 -1 1   

Financial Domain 1                     

Business Domain   4 3 3 4 0           

Technology Domain             4 0 0.4 0   

Weighted Value 2 16 18 6 16 0 4 0 -0.4 0 61.6 

                      

Where:                       

ROI Measurement             

*ROI =Enhanched simple return on 

investment score           

Business Domain Assessment            

*SM = Strategic Match            

*CA = Competitive Advantage            

*MI = Management Information            

*CR = Competitive Response            

*OR = Project or Organizational 

Risk            

Technology Domain             

*SA = Strategic Advantage            

*DU = Definitional Uncertainty            

*TU = Technical Uncertainty            

*IR = Infrastructure Risk                     

 

Pada tabel 4.128, dipaparkan hasil evaluasi proyek e-Money pada IE 

Scorecard. Setelah diukur dengan menggunakan information economics scorecard, 

diperoleh hasil skor untuk investasi proyek e-Money pada BPD Bali sebesar 61,6. 

Skor ini berada pada skala predikat “Baik”, yang berarti bahwa investasi proyek ini 
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sudah layak untuk dilaksanakan menurut analisis IE scorecard, dan juga 

memberikan manfaat yang baik bagi kegiatan bisnis BPD Bali. Tabe 4.129 berikut 

ini adalah skala interval penentuan predikat proyek berdasarkan nilai minimum dan 

maksimum corporate value: 

Tabel 4. 123 Predikat Investasi TI pada proyek e-Money 

Skor yang didapat Predikat 

-20 - 4 Sangat Kurang 

5 - 29 Kurang 

30 - 54 Cukup 

55 - 79 Baik 

80 - 100 Sangat Baik 

 

4.6.5 IE Scorecard pada GPN 

Tabel 4. 124 IE Scorecard pada GPN 

GPN 

Evaluator 

Financial 

Domain Business Domain Technology Domain 

Weighted 

Score 

  ROI+ SM+ CA+ MI+ CR+ OR- SA+ DU- TU- IR-   

Factor 2 4 6 2 4 -1 1 -2 -1 1   

Financial Domain 0                     

Business Domain   4 5 4 4 0           

Technology Domain             4 2 1.1 0   

Weighted Value 0 16 30 8 16 0 4 -4 -1.1 0 68.9 

                      

Where:                       

ROI Measurement             

*ROI =Enhanched simple return on 

investment score           

Business Domain Assessment            

*SM = Strategic Match            

*CA = Competitive Advantage            

*MI = Management Information            

*CR = Competitive Response            

*OR = Project or Organizational 

Risk            

Technology Domain             

*SA = Strategic Advantage            

*DU = Definitional Uncertainty            

*TU = Technical Uncertainty            

*IR = Infrastructure Risk                     
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Pada tabel 4.130, dipaparkan hasil evaluasi proyek GPN pada IE Scorecard. 

Setelah diukur dengan menggunakan information economics scorecard, diperoleh 

hasil skor untuk investasi proyek GPN pada BPD Bali sebesar 68,9. Skor ini berada 

pada skala predikat “Baik”, yang berarti bahwa investasi proyek ini sudah layak 

untuk dilaksanakan menurut analisis IE scorecard, dan juga memberikan manfaat 

yang baik bagi kegiatan bisnis BPD Bali. Tabel 4.131 berikut ini adalah skala 

interval penentuan predikat proyek berdasarkan nilai minimum dan maksimum 

corporate value: 

Tabel 4. 125 Predikat Investasi TI pada proyek GPN 

Skor yang didapat Predikat 

-20 - 4 Sangat Kurang 

5 - 29 Kurang 

30 - 54 Cukup 

55 - 79 Baik 

80 - 100 Sangat Baik 

 

4.7 Hasil Prioritisasi Proyek 

Pada sub bab ini akan dipaparkan mengenai proses prioritisasi ke-5 proyek 

pada BPD Bali dengan menggunakan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya 

melalui metode AHP. Berikut ini adalah kerangka prioritisasi dari masing-masing 

kriteria yang ada pada IE, yang mana pada masing-masing kriteria telah terisi 

dengan persentase bobot yang diperoleh melalui wawancara dan sesi focus group 

disscussion bersama Kepala Bagian dan Kepala Divisi TI BPD Bali: 

 

Gambar 4. 3 Kerangka Prioritisasi 
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Pada kerangka prioritisasi yang ditampilkan di Gambar 4.3, terlihat bahwa yang 

manfaat yang menjadi prioritas utama BPD Bali dalam menjalankan sebuah proyek 

adalah manfaat secara Quasi Tangible. Manfaat selanjutnya adalah manfaat 

Intangible dan Tangible. Setelah mengetahui persentase dari manfaat yang ingin 

dicapai, langkah selanjutnya adalah melakukan pemrioritasan terhadap ke-5 proyek 

untuk mengetahui manakah proyek yang memang layak untuk diimplementasikan 

lebih dulu menurut metode IE dan AHP. 

Pemrioritasan dilakukan dengan memasukkan semua nilai yang diperoleh 

dari masing-masing evaluasi yang telah dilakukan, ditunjukkan pada Tabel 4.132. 

Lalu, nilai-nilai tersebut di skoring sesuai denga margin yang telah ditetapkan. 

Margin yang digunakan diperoleh melalui hasil minimum dan maksimum dari nilai-

nilai proyek itu sendiri, dan juga merupakan kesepakatan yang telah disetujui oleh 

informan BPD Bali. Margin ditampilkan pada Tabel 4.133. Setelah melalui tahap 

skoring, barulah skor-skor tersebut dikalikan dengan persentase bobot yang telah 

ditetapkan pada masing-masing kriteria. Hasil dari perkalian skoring dengan bobot 

tersebut kemudian dijumlahkan, dan jumlah total persentase tersebut merupakan 

nilai akhir dari masing-masing proyek. Tabel 4.134 berikut ini adalah hasil 

pemrioritasannya: 
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Tabel 4. 126 Pembobotan Proyek BPD Bali 

 Tangible (11%) Quasi (63%) Intangible (26%) 

 ROI NPV PP VA VL VR IV 
Bisnis Teknologi 

 SM CA MI CR OR IS DU TU IR 

 1.52% 7.58% 1.52% 7.72% 35.33% 16.68% 3.60% 1.13% 2.18% 0.58% 0.29% 0.15% 2.65% 1.23% 5.72% 12.11% 

Internet dan 

Mobile 

Banking -5.42% 

-

Rp42,259,660,363.64 -17.95 Rp4,745,000,000.00 Rp392,341,670.02 0 0 4 3 3 3 0 4 -2 -1.4 0 

Datawarehouse -2.50% 
-

Rp76,697,072,674.52 -28.53 Rp62,707,022.09 Rp0.00 0 0 4 5 5 4 0 5 -1 -1 0 

Samsat Online -8.18% 

-

Rp59,342,704,959.55 -12.14 Rp730,000,000.00 Rp0.00 0 0 3 4 2 5 0 3 0 -0.6 0 

e-Money 11.28% -Rp9,160,353,729.67 8.79 Rp0.00 Rp136,875,000.00 0 0 4 3 3 4 0 4 0 -0.4 0 

GPN -3.29% 

-

Rp35,939,885,259.07 -30.18 Rp0.00 Rp0.00 

-

Rp5,258,866,855.06 0 3 4 2 5 0 3 0 -1.1 0 

 

Tabel 4. 127 Margin Nilai dari masing-masing evaluasi 

Keterangan: 

Margin 

nilai NPV   

Margin 

nilai ROI    

Margin 

nilai PP   

Margin nilai 

VA, VL, 

VR, IV   

Margin nilai 

OR, 

DU,TU,IR   

1 = Sangat 

rendah 
1 =  -Rp76,697,072,674.52 1= -8.18% 1= -30.18 1= <1 milyar 1= -2 

2 = Rendah 
2= -Rp59,342,704,959.55 2= -5.42% 2= -28.53 2= 

1,1-2,1 

milyar 2= -1.4 - -1.1 

3 = Cukup 

rendah 
3= -Rp42,259,660,363.64 3= -3.29% 3= -17.95 3= 

2,2-

3,2milyar 3= -1 

4 = Tinggi 
4= -Rp35,939,885,259.07 4= -2.50% 4= -12.14 4= 

3,3-

4,3milyar 4= -0.6 - -0.4 
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Keterangan: 

Margin 

nilai NPV   

Margin 

nilai ROI    

Margin 

nilai PP   

Margin nilai 

VA, VL, 

VR, IV   

Margin nilai 

OR, 

DU,TU,IR   

5 = Sangat tinggi 
5= -Rp9,160,353,729.67 5= 11.28% 5= 8.79 5=  

4,4-

5milyar 5= 0 

 

Tabel 4. 128 Hasil Pemrioritasan Proyek BPD Bali 

 Tangible (11%) Quasi (63%) Intangible (26%) 

 ROI NPV PP VA VL VR IV 
Bisnis Teknologi 

 SM CA MI CR OR IS DU TU IR 

 1.52% 7.58% 1.52% 7.72% 35.33% 16.68% 3.60% 1.13% 2.18% 0.58% 0.29% 0.15% 2.65% 1.23% 5.72% 12.11% 

Internet dan 

Mobile 

Banking 3.03% 22.75% 4.55% 38.59% 35.33% 0.00% 0.00% 4.52% 6.55% 1.75% 0.88% 0.76% 10.58% 1.23% 11.43% 60.55% 

Datawarehouse 6.07% 7.58% 3.03% 7.72% 0.00% 0.00% 0.00% 4.52% 10.92% 2.92% 1.18% 0.76% 13.23% 3.70% 17.15% 60.55% 

Samsat Online 1.52% 15.17% 6.07% 7.72% 0.00% 0.00% 0.00% 3.39% 8.73% 1.17% 1.47% 0.76% 7.94% 6.17% 22.87% 60.55% 

e-Money 7.58% 37.91% 7.58% 0.00% 35.33% 0.00% 0.00% 4.52% 6.55% 1.75% 1.18% 0.76% 10.58% 6.17% 22.87% 60.55% 

GPN 4.55% 30.33% 1.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.39% 8.73% 1.17% 1.47% 0.76% 7.94% 6.17% 11.43% 60.55% 

 

Tabel 4. 129 Jumlah persentase bobot dari masing-masing proyek 

Nama Proyek Total Persentase 

Bobot 

No Peringkat Proyek 

Internet dan Mobile Banking 202,52% 1 e-Money 

Datawarehouse 139,32% 2 Internet dan Mobile Banking 

Samsat Online 143,51% 3 Samsat Online 
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Nama Proyek Total Persentase 

Bobot 

No Peringkat Proyek 

e-Money 203,34% 4 Datawarehouse 

GPN 138,01% 5 GPN 
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Pada hasil pemrioritasan proyek menurut AHP tersebut, terlihat bahwa 

proyek yang memiliki jumlah bobot persentase terbanyak adalah proyek e-Money 

dengan total bobot 203,34%, lalu diikuti oleh Internet dan Mobile Banking dengan 

total bobot 202,52%, Samsat Online dengan total bobot 143,51%, Datawarehouse 

dengan total bobot 139,32% dan yang terakhir adalah GPN dengan total bobot 

138,01%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemrioritasan ini 

adalah nilai arus kas yang diperoleh dari proyek tersebut selama 5 tahun haruslah 

berbentuk positif, hasil evaluasi secara Tangible, seperti nilai NPV, PP, ROI, Value 

Linking, Value Acceleration, Value Restructuring, Innovation Valuation, dan juga 

evaluasi secara Intangible. 

 

4.8 Temuan dan Hasil Penelitian 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai temuan dan hasil penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya. Adapun hasil yang akan dijelaskan meliputi hasil 

persentase dari masing-masing komponen kriteria pada AHP dan hasil dari 

prioritisasi proyek. 

4.8.1 Bobot pada Kriteria AHP 

4.8.1.1 Manfaat Tangible, Quasi dan Intangible 

Pada gambar 4.2, dipaparkan hasil dari perhitungan AHP pada manfaat 

Tangible, Quasi Tangible dan Intangible. Adapun jumlah persentase yang 

diperoleh dari manfaat Tangible adalah 11%, Quasi Tangible sejumlah 63% dan 

Intangible sejumlah 26%. Berdasarkan dari jumlah persentase yang diperoleh, 

manfaat prioritas yang ingin dicapai oleh BPD Bali terletak pada manfaat Quasi 

Tangible, diikuti oleh manfaat Intangible dan Tangible. Hasil ini sesuai dengan isi 

dari Rencana Strategis TI BPD Bali, yang menyatakan bahwa diprioritaskan 

aplikasi yang langsung mempengaruhi kinerja operasional (performance) 

perusahaan (Rencana Strategis TI BPD Bali, 2015-2019). Pada IE, manfaat yang 

diperoleh dari penerapan aplikasi yang secara langsung mempengaruhi kinerja 

operasional perusahaan terdapat pada manfaat Quasi Tangible. 

Oleh karena itu, hasil persentase yang diperoleh untuk manfaat Quasi 

Tangible menduduki yang paling tinggi diantara manfaat yang lain. Hal ini juga 
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didukung oleh sebanyak 80% proyek yang sedang dijalani oleh BPD Bali adalah 

proyek aplikasi yang memiliki tujuan untuk mendukung kinerja operasional 

perusahaan. Pendapat lain yang memperkuat hasil perhitungan ini adalah pendapat 

dari informan yang menyatakan bahwa BPD Bali merupakan Bank penyedia 

layanan yang bertujuan untuk comply terhadap regulator dan memberikan 

kenyamanan serta kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi. Pada manfaat 

Tangible, diperoleh hasil sejumlah 11%. Hal ini dikarenakan BPD Bali bukanlah 

organisasi profit, maka fokus tujuan utamanya tidak terhadap keuntungan secara 

finansial atau Tangible. 

Namun, BPD Bali lebih banyak memberikan fokus terhadap keuntungan 

yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan dampaknya, seperti manfaat Intangible. 

Manfaat Intangible memperoleh persentase sebesar 26%. Hal ini didukung dari 

hasil wawancara bersama informan yang memaparkan bahwa manfaat Intangible 

adalah mayoritas manfaat yang ingin dicapai oleh proyek yang dijalani BPD Bali 

selama ini. 

4.8.1.2 Sub Kriteria Tangible 

Net Present Value (NPV), Return on Investment (ROI) dan Payback Period 

(PP) merupakan sub kriteria manfaat Tangible. Adapun jumlah persentase yang 

diperoleh ROI adalah 1,52%, PP sejumlah 1,52% dan NPV sejumlah 7,58%. 

Berdasarkan dari jumlah persentase yang diperoleh, manfaat Tangible yang 

menjadi prioritas oleh BPD Bali adalah manfaat yang diperoleh dari perhitungan 

Net Present Value (NPV). Melalui hasil wawancara yang diperoleh, manfaat 

Tangible yang diinginkan oleh BPD Bali berupa jumlah keuntungan yang didapat 

dari selisih keseluruhan benefit yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan 

dengan memperhatikan time value of money. Adapun cara untuk menemukan 

jumlah keuntungan yang diinginkan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan 

rumus NPV, maka dari itu pada sub kriteria Tangible, NPV memperoleh persentase 

tertinggi diantara ROI dan PP. 

ROI dan PP memiliki persentase yang sama, yaitu 1,52%. Hal ini 

dikarenakan BPD Bali memang jarang menggunakan kedua metode tersebut.. 
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4.8.1.3 Sub Kriteria Quasi Tangible 

Value Acceleration (VA), Value Linking (VL), Value Restructuring (VR), 

dan Innovation valuation (IV) merupakan sub kriteria dari Quasi Tangible.  Adapun 

jumlah persentase yang diperoleh dari VA adalah 8%, VL sejumlah 35%, VR 

sejumlah 17% dan IV sejumlah 4%. Berdasarkan dari jumlah persentase yang 

diperoleh, sub kriteria dari Quasi Tangible yang menjadi prioritas BPD Bali ada 

pada Value Linking. Hasil ini sejalan dengan manfaat yang diberikan dari rencana 

proyek TI yang tertuang pada Rencana Strategis TI BPD Bali. Adapun manfaat 

yang ingin diperoleh berupa peningkatan kinerja satu atau sejumlah fungsi bisnis 

organisasi karena adanya implementasi dari proyek TI tersebut. 

Beberapa proyek saat ini yang sejalan dengan manfaat yang ada pada Value 

Linking adalah Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), dan pengembangan 

Datawarehouse. Seluruh proyek tersebut memberikan efek berupa peningkatan 

kinerja suatu unit dalam perusahaan, yang mana atas peningkatan tersebut diperoleh 

juga manfaat secara finansial. Tidak hanya memberikan manfaat bagi internal 

perusahaan, namun juga memberikan kemudahan untuk nasabah dalam melakukan 

transaksi. 

4.8.1.4 Sub Kriteria Intangible 

Sub kriteria Intangible terbagi atas Domain Bisnis dan Domain Teknologi, 

yang mana komponen ini adalah sub kriteria dari manfaat Intangible. Adapun 

jumlah persentase yang diperoleh dari Domain Bisnis adalah 17% dan Domain 

Teknologi sejumlah 83%. Berdasarkan dari jumlah persentase yang diperoleh, sub 

kriteria dari Intangible yang menjadi prioritas BPD Bali ada pada Domain 

Teknologi. Hasil ini sejalan dengan ditempatkannya aspek teknologi sebagai faktor 

utama dalam strategi bisnis perusahaan dan visi TI BPD Bali yang menyebutkan 

dalam aktivitasnya harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu people, process 

dan technology. Hal tersebut seluruhnya telah dituangkan dalam Rencana Strategis 

TI BPD Bali. 

4.8.1.5 Sub Kriteria Domain Bisnis 

Sub kriteria dari Domain Bisnis meliputi Competitive Advantage (CA), 

Strategic Match (SM), Management Information (MI), Competitive Response (CR) 
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dan Organization Risk (OR). Adapun jumlah persentase yang diperoleh dari CA 

adalah 2,18%, SM sejumlah 1,13%, MI sejumlah 0,58%, CR sejumlah 0,29% dan 

OR sejumlah 0,15%. Berdasarkan dari jumlah persentase yang diperoleh, sub 

kriteria dari Domain Bisnis yang menjadi prioritas BPD Bali ada pada Competitive 

Advantage. Hasil ini sejalan dengan hasil dari wawancara dan observasi dokumen 

yang menyatakan bahwa untuk saat ini BPD Bali mengembangkan banyak sistem 

dan aplikasi yang tidak lain tujuannya selain memberikan kemudahan dan 

kenyamanan bagi nasabah, adalah dapat meningkatkan daya saing BPD Bali 

dengan Bank Umum Milik Negara lainnya. 

4.8.1.6 Sub Kriteria Domain Teknologi 

Sub kriteria dari Domain Teknologi meliputi IS Architecture (IS), 

Infrastructure Risk (IR), Defitional Uncertainty (DU) dan Technical Uncertainty 

(TU). Adapun jumlah persentase yang diperoleh dari IS adalah 3%, IR sejumlah 

12%, DU sejumlah 1% dan TU sejumlah 6%. Berdasarkan dari jumlah persentase 

yang diperoleh, sub kriteria dari Domain Teknologi yang menjadi prioritas BPD 

Bali ada pada Infrastructure Risk. Hasil ini sejalan dengan hasil dari wawancara 

yang menyatakan bahwa hal utama yang diperhatikan dari proyek-proyek yang 

masuk dalam tahap inisiasi adalah seberapa besar resiko akan yang dihadapi seluruh 

organisasi dengan adanya penerapan infrastruktur dari proyek TI tersebut. 

 

4.8.2 Temuan pada Hasil Prioritisasi 

Temuan pada hasil prioritisasi yang telah dilakukan dengan kerangka AHP 

adalah daftar proyek beserta bobotnya yang telah disesuaikan dengan persentase 

yang ditetapkan. Hasil tersebut menyatakan bahwa proyek yang menjadi prioritas 

adalah proyek e-Money. e-Money merupakan alat pembayaran digital atau alat 

pembayaran yang menggunakan media elektronik yakni jaringan komputer dan 

jaringan Internet. E-Money hadir di Indonesia sejak tahun 2009 yang disahkan 

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik 

(Electronic Money). Kini Bank Indonesia juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) 

No 18/22/DKSP yang merupakan relaksasi dari peraturan Bank Indonesia (PBI) No 

18/17/PBI/2016 yang bertujuan meningkatkan kemudahan pada layanan keuangan 
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digital (LKD), salah satunya dengan menghimbau seluruh bank di Indonesia untuk 

menerbitkan dan memperkenalkan e-Money ke masyarakat. Dengan kata lain, e-

Money merupakan proyek yang wajib diimplementasikan oleh BPD Bali karena 

merupakan proyek yang diajukan oleh Bank Indonesia sebagai regulator. 

Selain karena faktor tersebut, e-Money memperoleh persentase terbesar 

dibandingkan ke-4 proyek lainnya tidak lain karena arus kas bersih yang dihasilkan 

oleh proyek ini bernilai positif selama 5 tahun kedepan. Positif tersebut berarti 

proyek ini memberikan pemasukan yang lebih besar daripada pengeluaran. E-

Money memberikan keuntungan bagi BPD Bali berupa hasil penjualan kartu yang 

setiap tahunnya mencapai Rp 1,100,000,000 dan biaya administrasi yang diperoleh 

dari top up kartu e-Money yang setiap tahunnya mencapai Rp. 27,000,000. Biaya 

operasional tiap tahunnya pun tercukupi oleh keuntungan yang diperoleh dari 

proyek ini. Jika melihat dari sisi Tangible, proyek ini layak untuk di investasikan 

dan diimplementasikan karena memenuhi syarat dari NPV, ROI, dan PP yang 

bernilai positif. 

Dilihat dari sisi Intangible pun proyek ini masih tetap layak untuk 

diimplementasikan karena memberikan dampak langsung untuk mencapai sebagian 

dari tujuan strategi BPD Bali. Pihak informan dari BPD Bali pun menyetujui hasil 

ini, karena memang benar proyek e-Money memiliki prioritas yang tinggi 

dibandingkan proyek lainnya. Hal ini disebabkan oleh proyek ini merupakan salah 

satu proyek berskala nasional usulan dari regulator, yaitu Bank Indonesia. Informan 

pun menyatakan bahwa BPD Bali memiliki prioritas dalam menjalankan sebuah 

proyek yang dilihat dari siapa yang memiliki kepentingan atas proyek tersebut. 

Prioritas utama adalah proyek berskala nasional yang datang dari regulator. 

Regulator yang dimaksud adalah Bank Indonesia dan OJK. Proyek usulan yang 

datang dari regulator adalah proyek GPN dan e-Money. Namun, karena proyek 

GPN memberikan arus kas yang minus, maka proyek ini tidak layak 

diimplementasikan menurut sisi Tangible dan menempati posisi terakhir dari hasil 

prioritisasi proyek menurut IE dan AHP. Namun, jika dilihat dari sisi Intangible, 

tentu proyek ini layak untuk dilakukan karena merupakan salah satu proyek yang 

merestrukturisasi proses bisnis seluruh bank nasional yang ada di Indonesia 

menjadi lebih tersentralisasi dan mendukung kinerja bank yang terinterkoneksi satu 
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dengan lainnya. Tentunya, jika dilihat dari skala prioritas milik BPD Bali, proyek 

berskala nasional sudah pasti layak untuk dijalankan karena diusulkan oleh 

regulator. 

 Selanjutnya adalah proyek yang datang dari usulan para pemegang saham, 

yang mana pemegang saham BPD Bali adalah Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh 

Pemerintah Kabupaten Kota yang ada di Bali. Proyek yang diajukan oleh pemegang 

saham adalah Samsat Online. Melalui adanya Samsat Online, yang lebih banyak 

diuntungkan adalah dari sisi pemerintah dan masyarakat, bukanlah BPD Bali. 

Pemerintah diuntungkan tidak hanya dari segi Tangible karena pegawai yang 

dibuthkan dapat ditekan dalam jumlah yang cukup banyak, namun juga dari segi 

Intangible. Dengan tersedianya layanan Samsat Online, pemerintah dapat melayani 

kebutuhan masyarakat secara lebih baik dan secara tidak langsung citra pemerintah 

pun menjadi lebih baik dimata masyarakat dan nasional. Tidak hanya itu, 

masyarakatpun juga merasakan keuntungan dari tidak perlunya melakukan antrian 

panjang, menghemat waktu dan juga menjadi lebih nyaman dalam melakukan 

pembayaran karena bisa dilakukan dimana saja. 

BPD Bali sendiri menjalankan usulan tersebut dengan menyediakan hanya 

layanan yang dibutuhkan oleh pemerintah dan keuntungan yang diterimapun dari 

sisi Tangible sangatlah sedikit. Hal ini yang menyebabkan mengapa proyek Samsat 

Online memiliki NPV, ROI, PP dan arus kas yang negatif selama 5 tahun kedepan. 

Namun, karena proyek tersebut merupakan usulan dari pemegang saham, maka 

menjadi prioritas kedua bagi BPD Bali. Prioritas selanjutnya adalah proyek yang 

datang dari kebutuhan internal perusahaan. Biasanya, proyek ini adalah proyek 

yang mendukung salah satu kegiatan atau proses bisnis BPD Bali. Contoh dari 

proyek ini adalah proyek Datawarehouse, yang mana proyek Datawarehouse jika 

dilihat dari sisi keuntungan Tangible nya sangatlah minim, bahkan arus kas dari 

proyek ini minus. 

Namun, keuntungan yang diutamakan dari adanya proyek ini bukanlah dari 

sisi Tangible nya, melainkan dari sisi Intangible nya. Melalui adanya 

Datawarehouse, kegiatan BPD Bali dalam mengolah data dan membuat laporan 

menjadi lebih mudah. Pegawai merasa diuntungkan dan beban pekerjaannya pun 

menjadi lebih ringan. Terlebih lagi, dengan adanya Datawarehouse para decision 
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maker menjadi lebih mudah untuk membuat suatu keputusan. Karena data yang 

diberikan akurat dan terstruktur. Selanjutnya yang menjadi prioritas setelah proyek 

yang datang dari kebutuhan internal perusahaan adalah proyek yang datang dari 

pemenuhan kebutuhan nasabah, contohnya proyek Internet dan Mobile Banking. 

BPD Bali menempatkan posisi terakhir untuk proyek yang berhubungan dengan 

nasabah, namun dari hasil prioritisasi menurut IE dan AHP, proyek ini menempati 

posisi ke-2. Hal ini disebabkan oleh keuntungan Tangible yang diperoleh melalui 

proyek ini masih lebih besar daripada proyek lainnya 

Adapun dalam wawancara yang dilakukan, disebutkan prioritisasi proyek 

yang telah disusun oleh BPD Bali dalam menjalankan ke-5 proyek tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Proyek e-Money 

2. Proyek GPN 

3. Proyek Samsat Online 

4. Proyek Datawarehouse 

5. Proyek Internet dan Mobile Banking 

Namun, hasil prioritisasi yang telah dilakukan berdasarkan metode IE dan AHP 

menunjukkan hasil yang berbeda dari yang disebutkan oleh informan. Faktor yang 

menyebabkan perbedaan hasil tersebut adalah karena pada metode IE, semua 

manfaat diperhitungkan. Manfaat Tangible, Quasi Tangible dan Intangible 

memiliki kepentingan yang sama serta untuk mendapatkan hasil proyek yang 

dianggap layak, maka ke-3 manfaat tersebut harus memiliki nilai yang positif. 

Tetapi, karena studi kasus yang digunakan saat ini adalah BPD Bali, maka hal 

tersebut tidak berlaku bagi BPD Bali. 

Hal ini disebabkan karena BPD Bali adalah Bank Milik Daerah, yang mana 

salah satu kewajiban dari Bank Milik Daerah adalah menjalankan regulasi yang 

dibuat oleh regulator. Faktor inilah yang menyebabkan mengapa BPD Bali tetap 

menjalankan proyek yang jika dilihat dari kelayakan dari sisi Tangible nya 

dinyatakan tidak layak. Karena tujuan utama dari BPD Bali sendiri bukanlah 

mencari benefit yang berbentuk Tangible sebanyak-banyaknya seperti perusahaan 

atau Bank profit pada umumnya, melainkan untuk mendukung pertumbuhan 

ekonomi daerah dengan menjadi peyedia layanan proyek-proyek pemerintah 
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beserta pemegang saham. Manfaat-manfaat tersebut dikategorikan ke dalam 

manfaat yang bersifat Intangible. Namun, bukan berarti BPD Bali tidak 

memerlukan keuntungan yang berupa Tangible untuk kelangsungan 

perusahaannya. BPD Bali tetap membutuhkan hal tersebut, namun keuntungan 

Tangible bukanlah manfaat prioritas utama untuk BPD Bali. 

Jika dilihat dari ke-5 proyek yang dievaluasi, hanya proyek e-Money yang 

memiliki arus kas dalam bentuk positif. Proyek lainnya seperti Datawarehouse, 

Internet dan Mobile Banking, Samsat Online, dan GPN memiliki arus kas yang 

negatif setiap tahunnya dan dinyatakan tidak layak dari sisi Tangible. Tidak hanya 

arus kas yang negatif, namun juga dari proyek-proyek tersebut nilai NPV, ROI dan 

PP nya pun juga negatif. Padahal jika melihat dari skala prioritas yang dimiliki oleh 

BPD Bali, proyek tersebut adalah proyek yang layak untuk diimplementasikan. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, informan mengakui bahwa BPD Bali 

memiliki prioritas setiap akan menjalankan proyek dan jika proyek tersebut datang 

dari regulator atau proyek berskala nasional, maka proyek tersebut sudah pasti 

layak untuk dilaksanakan. 

Walaupun dalam evaluasinya proyek tersebut memiliki hasil yang minus 

dalam keuntungan yang didapatkan, namun hal tersebut bukanlah alasan BPD Bali 

untuk tidak mengimplementasikannya. Karena BPD Bali adalah Bank nonprofit 

dan Bank Milik Daerah, yang mana kewajiban utamanya adalah menjalankan 

proyek-proyek yang memang sudah menjadi regulasi dari regulator. 

 

4.9 Verifikasi Kebutuhan 

4.9.1 Verifikasi Kebutuhan 

Pada tahap verifikasi kebutuhan, akan dilakukan penjabaran mengenai 

kebutuhan BPD Bali. Kebutuhan tersebut akan dijustifikasi terlebih dahulu, lalu 

diberikan nilai pada level kebutuhannya. Level kebutuhan yang dimaksud adalah 

skala kepentingan dari masing-masing kebutuhan tersebut. Skala dan nilai level 

kebutuhan untuk masing-masing proyek akan ditetapkan langsung oleh Kepala 

Bagian Divisi TI BPD Bali. Verifikasi kebutuhan ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat level kepentingan dari masing-masing proyek yang dijalankan oleh BPD 

Bali. 



210 

 

Hasil akhir yang diperoleh dari verifikasi kebutuhan ini adalah prioritas dari 

proyek mana saja yang akan diimplementasikan jika dilihat dari level kebutuhan 

serta profit yang diberikan oleh masing-masing proyek dalam bentuk Net Present 

Value (NPV), Payback Period (PP) dan Return on Investment (ROI). Nilai dari 

NPV, PP dan ROI sebelumnya telah dihitung pada sub bab 4.4 Hasil Evaluasi 

Investasi TI, pada bagian domain keuangan. Semua nilai dan data yang tertera pada 

Tabel 4.130 dan Tabel 4.131 adalah murni ditetapkan dan diisi oleh Kepala Bagian 

Divisi TI BPD Bali. Level kebutuhan yang digunakan memiliki skala nilai dari 1 

hingga 5. Tabel 4.130 berikut adalah level kebutuhan beserta justifikasinya. 

Tabel 4. 130 Skala level kebutuhan beserta justifikasinya 

No Level 

Kebutuhan 

Status Justifikasi 

1. 5 Sangat Penting • Merupakan proyek usulan dari reguator. Regulator yang 

dimaksud adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 

• Proyek berskala Nasional. 

• Mendukung regulasi yang berlaku. 

• Memiliki keuntungan dalam bersaing dengan Bank Nasional 

lainnya. 

2. 4 Penting • Merupakan proyek usulan dari para pemegang saham. 

Pemegang saham yang dimaksud adalah Pemerintah Provinsi 

Bali dan seluruh Pemerintah Kabupaten Daerah di Bali. 

• Proyek berskala Regional. 

• Mendukung Pemerintah dan Kabupaten Daerah dalam 

menyediakan layanan yang baik bagi masyarakat.  

• Memiliki keuntungan dalam bersaing dengan Bank Nasional 

lainnya. 

3. 3 Cukup Penting • Merupakan proyek yang diusulkan oleh internal BPD Bali. 

• Merupakan proyek yang diusulkan guna memenuhi kebutuhan 

dan kepuasan nasabah. 

• Mendukung peningkatan kinerja dari suatu departemen atau 

fungsi pada BPD Bali. 

• Memiliki keuntungan dalam bersaing dengan Bank Nasional. 

• Jika proyek ini ditunda, maka BPD Bali akan mengalami 

kerugian 

4. 2 Tidak Penting • Merupakan proyek yang dokumentasinya kurang jelas. 

• Tidak memberikan keuntungan bagi BPD Bali maupun pihak 

lainnya. 

• Jika proyek ditunda, tidak membawa kerugian bagi BPD Bali. 

5. 1 Sangat Tidak 

Penting 

• Merupakan proyek yang tidak terdokumentasi. 

• Tidak memberikan keuntungan bagi BPD Bali maupun pihak 

lainnya. 

• Tidak sejalan dengan strategi bisnis BPD Bali. 
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• Jika proyek ditunda, tidak membawa kerugian bagi BPD Bali. 

 

Setelah skala dari level kebutuhan dan justifikasinya ditetapkan oleh Kepala 

Divisi TI BPD Bali, maka tahap selanjutnya adalah memberikan nilai ke masing-

masing proyek terkait dengan level kebutuhan dari masing-masing proyek tersebut 

bagi BPD Bali. Pengisian nilai ini dilakukan langsung oleh Kepala Divisi TI BPD 

Bali. Tabel 4.131 berikut ini adalah verifikasi dari kebutuhan proyek BPD Bali.
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Tabel 4. 131 Verifikasi Kebutuhan TI BPD Bali 

No Jenis Proyek Justifikasi Kebutuhan Level 

Kebutuhan 

Alasan Profit Keterangan Peringkat Prioritas 

Proyek Menurut 

BPD Bali 

1 e-Money • Meningkatkan jumlah 

persentase penggunaan 

electronic money (sesuai 

dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 

16/8/PBI/2014) 

5 • Merupakan proyek 

berskala nasional 

• Mendukung kebijakan 

dari Regulator 

• NPV: 

Rp. 5,573,115,228,- 

• PP: 

6 tahun 8 bulan 

• ROI: 

15% 

 1 

• Memperluas pengenalan e-

Money ke masyarakat 

dengan meningkatkan 

jumlah penjualan kartu e-

Money tiap tahunnya 

5 • Merupakan proyek 

berskala nasional 

• Mendukung kebijakan 

dari Regulator 

• Memberikan 

keuntungan berupa 

profit bagi BPD Bali 

melalui penjualan 

kartu e-Money 

  
 

      

2 

  

GPN • Menjalankan kebijakan dari 

Peraturan Bank Indonesia 

No.19/8/PBI/2017. 

5 • Merupakan proyek 

berskala nasional 

• Mendukung kebijakan 

dari Regulator 

• NPV: 

-Rp. 28,727,939,617,- 

• PP: 

-23 tahun 

• ROI: 

-4,24% 

Hasil dari NPV, PP dan 

ROI proyek ini bernilai 

minus, hal ini 

disebabkan oleh 

proyek ini masih 

berupa usulan. Belum 

terimplementasi dan 

keuntungan beserta 

biaya awal, biaya 

operasional beserta 

biaya lain-lainnya 

masih berupa asumsi. 

2 

• Mendorong terjadinya 

sharing infrastruktur 

sehingga utilisasi terminal 

ATM dan EDC untuk BPD 

Bali dapat meningkat 

5 • Merupakan proyek 

berskala nasional 

• Mendukung kebijakan 

dari Regulator 

• Merupakan proyek 

yang mendukung 

strategi 

interoperabilitas dan 

interkoneksi. Strategi 

ini merupakan salah 
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satu strategi 

perusahaan BPD Bali. 

  
 

• Menekan biaya switching 

hingga 0,85% (dari awalnya 

1%) 

5 • Merupakan proyek 

berskala nasional 

• Mendukung kebijakan 

dari Regulator 

• Memberikan 

keuntungan berupa 

profit bagi BPD Bali 

melalui penekanan 

biaya switching yang 

mencapai 0,85% 

        

3 

  

Samsat Online • Mendukung Pemerintah 

Provinsi Bali menjalankan 

kebijakan dari Peraturan 

Presiden RI Nomor 5 Tahun 

2015, dengan menyediakan 

layanan Samsat Online 

regional Bali 

4 • Merupakan proyek 

berskala regional 

• Mendukung usulan 

proyek dari Pemegang 

saham. 

• NPV: 

-Rp. 54,324,174,365,- 

• PP: 

-10 tahun 

• ROI: 

-9,20% 

Hasil dari NPV, PP dan 

ROI proyek ini bernilai 

minus, hal ini 

disebabkan karena 

proyek ini merupakan 

proyek usulan 

Pemerintah Provinsi, 

yang mana dari pihak 

BPD Bali hanya 

berperan sebagai 

penyedia layanan 

Samsat Online. Pihak 

yang menerima banyak 

keuntungan dari 

proyek ini adalah 

Pemerintah Provinsi 

Bali. 

3 

• Memberikan pelayanan yang 

lebih efisien kepada 

masyarakat melalui Samsat 

Online. 

4 • Merupakan proyek 

berskala regional 

• Mendukung kebijakan 

dari Pemegang saham 

• Merupakan proyek 

yang mendukung 

salah satu tujuan 

bisnis perusahaan, 

yaitu memberikan 

pelayanan yang lebih 

efisien ke masyarakat 

Bali 

        

4 

  

  

Datawarehous

e 
• Sinkronisasi data pada 

kantor cabang dengan kantor 

pusat BPD Bali. 

3 • Merupakan proyek 

yang meningkatkan 

• NPV: 

-Rp. 63,279,453,146,- 

Hasil dari NPV, PP dan 

ROI proyek ini bernilai 

minus, hal ini 

4 
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  kinerja internal BPD 

Bali 

• Mendukung target 

pencapaian untuk 

mensinkronisasi 7 

kantor cabang dengan 

kantor pusat BPD 

Bali. 

• PP: 

-23 tahun 

• ROI: 

-2,5% 

disebabkan karena 

proyek ini merupakan 

proyek untuk 

mendukung kinerja 

internal perusahaan, 

yang mana keuntungan 

yang diperoleh 80% 

nya berbentuk 

Intangible, bukan 

profit. 
• Otomasi pelaporan semua 

departemen BPD Bali. 

3 • Merupakan proyek 

yang meningkatkan 

kinerja internal BPD 

Bali 

• Mendukung target 

pencapaian untuk 

mengotomasi 

pelaporan pada 100 

departemen BPD Bali. 

Karena hingga saat ini 

masih ada departemen 

yang masih 

mengerjakan 

pelaporan secara 

manual. 

• Menekan jam lembur 

pegawai 

3 • Merupakan proyek 

yang meningkatkan 

kinerja internal BPD 

Bali 

• Memberikan 

keuntungan berupa 

profit bagi BPD Bali 

melalui penekanan 

biaya untuk gaji 

lembur pegawai tiap 

tahunnya. 

• Mendukung penyediaan data 

yang konsisten untuk 

3 • Merupakan proyek 

yang meningkatkan 
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mendukung pengambilan 

keputusan yang lebih akurat. 

kinerja internal BPD 

Bali 

• Memberikan hasil 

pengambilan 

keputusan yang lebih 

cepat dan akurat bagi 

kelangsungan 

kegiatan bisnis 

perusahaan. 

  
 

      

5 

  

Internet dan 

Mobile 

Banking 

• Memberikan kemudahan 

nasabah dalam melakukan 

transaksi 

pembayaran/transfer uang 

antar bank. (Mendapatkan 

loyalitas nasabah) 

3 • Merupakan proyek 

pemenuhan kebutuhan 

nasabah. 

• Merupakan proyek 

yang mendukung 

salah satu tujuan 

bisnis perusahaan, 

yaitu memberikan 

pelayanan yang lebih 

efisien ke nasabah. 

• Memberikan 

keuntungan berupa 

profit melalui 

banyaknya transaksi 

yang dilakukan (profit 

diambil dari biaya 

administrasi). 

• NPV: 

-Rp. 38,317,681,333,- 

• PP: 

-15 tahun 

• ROI: 

-6,11% 

Hasil dari NPV, PP dan 

ROI proyek ini bernilai 

minus, hal ini 

disebabkan karena 

proyek ini merupakan 

proyek untuk 

mendukung kinerja 

internal perusahaan 

sekaligus pemenuhan 

kebutuhan nasabah, 

yang mana keuntungan 

yang diperoleh masih 

dominan berbentuk 

Intangible. Penekanan 

infrastruktur masih 

belum terealisasi pada 

proyek ini, maka dari 

itu profit dari 

penekanan 

infrastruktur masih 

belum ada. 

5 

• Menekan biaya infrastruktur 

untuk penambahan kantor 

cabang atau ATM baru. 

3 • Merupakan proyek 

yang memberikan 

keuntungan dalam 

bentuk profit dari 

penekanan biaya 

infrastruktur untuk 

kantor cabang dan 

ATM baru. 

• Jika proyek ini 

ditunda, maka BPD 
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Bali akan mengalami 

pembengkakan biaya 

terkait pembangunan 

ATM baru. 
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Berdasarkan hasil dari verifikasi kebutuhan pada Tabel 4.131, telah 

dihasilkan level kebutuhan, dan peringkat dari masing-masing proyek menurut 

BPD Bali. Hasil peringkat proyek tersebut menyatakan bahwa proyek yang menjadi 

prioritas untuk diimplementasikan oleh BPD Bali dilihat dari level kebutuhan dan 

profitnya, adalah proyek e-Money. Hal ini disebabkan karena e-Money merupakan 

proyek berskala nasional yang diusulkan oleh Bank Indonesia sebagai regulator. 

BPD Bali memiliki tingkat prioritas bahwa proyek yang berasal dari usulan atau 

kebijakan regulator, maka proyek tersebut harus diprioritaskan terlebih dahulu 

dibanding dengan proyek lainnya walaupun profitnya menghasilkan nilai minus. 

Karena BPD Bali adalah Bank Milik Daerah yang berada dibawah pengawasan 

Otoritas Jasa Keuangan, yang mana memiliki kewajiban untuk mendukung 

kebijakan atau usulan yang diberikan oleh regulator dan tidak berpacu pada profit 

yang dihasilkan. 

e-Money dan GPN merupakan proyek atas usulan regulator dan menjadi 

prioritas untuk dilaksanakan. Namun, karena e-Money adalah proyek yang sedang 

berjalan, profit yang diberikanpun sudah jelas dan cukup besar, maka melihat dari 

level kebutuhan dan profitnya BPD Bali memilih untuk memutuskan e-Money 

diprioritaskan untuk diimplementasikan terlebih dahulu. GPN menempati peringkat 

ke-2 yang menjadi prioritas proyek BPD Bali. Alasan mengapa GPN dipilih 

menjadi peringkat ke-2, karena proyek ini masih berupa usulan dan biaya serta 

benefitnya pun masih dalam tahap asumsi dari pihak BPD Bali. BPD Bali mengakui 

bahwa asumsi biaya dan keuntungan yang ditetapkan belumlah terdefinisi secara 

menyeluruh, namun jika dilihat dari level kebutuhan, proyek ini wajib untuk 

diimplementasikan karena merupakan usulan regulator. 

Peringkat prioritas proyek ke-3 adalah proyek Samsat online. Proyek 

Samsat online merupakan salah satu proyek usulan dari Pemerintah Provinsi Bali, 

yang mana Pemerintah Provinsi Bali merupakan salah satu pemegang saham di 

BPD Bali. Proyek ini merupakan proyek yang wajib diimplementasikan di seluruh 

kota di Indonesia oleh Pemerintah daerah kota terkait dengan Peraturan Presiden 

RI Nomor 5 Tahun 2015. Oleh karena itu, pada proyek ini keuntungan berupa profit 

80% dirasakan oleh Pemerintah, bukan BPD Bali, BPD Bali hanya berperan 

sebagai penyedia layanan yang mendukung usulan yang diberikan Pemerintah. Hal 
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ini juga yang menyebabkan mengapa keuntungan dalam bentuk profitnya minus. 

Melihat dari level kebutuhannya, BPD Bali memutuskan untuk memprioritaskan 

proyek Samsat online diperingkat ke-3. 

Peringkat prioritas proyek ke-4 adalah proyek Datawarehouse. Proyek 

Datawarehouse merupakan proyek skala internal yang bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dalam mengelola data dan pelaporan. Selain 

membantu dalam mengelola data dan pelaporan, Datawarehouse juga dibutuhkan 

guna mengintegrasikan data di beberapa kantor cabang BPD Bali dengan kantor 

pusat BPD Bali. Karena proyek ini berupa proyek untuk mendukung kinerja dan 

keuntungan yang diterimapun sebagian besar berbentuk Intangible, maka profit dari 

proyek ini menjadi minus karena tiap tahunnya harus mengeluarkan biaya terus 

menerus untuk kebutuhan maintenance. Namun, jika dilihat dari segini level 

kebutuhan BPD Bali, BPD Bali membutuhkan proyek ini untuk diimplementasikan 

guna mendukung dan meningkatkan kinerja dari BPD Bali. 

Peringkat prioritas ke-5 adalah proyek Internet dan Mobile Banking. Proyek 

Internet dan Mobile Banking merupakan proyek yang betujuan untuk memenuhi 

kebutuhan nasabah mengenai layanan yang memberikan kemudahan dalam 

bertransaksi. Keuntungan dari proyek ini lebih dominan ke arah Intangible, karena 

dengan adanya proyek Internet dan Mobile Banking nasabah menjadi lebih mudah 

untuk mengakses informasi mengenai saldo, tabungan, kurs. Tidak hanya itu, 

nasabah pun tidak perlu menghabiskan waktu yang banyak hanya untuk melakukan 

transfer uang antar bank, melakukan pembayaran rekening listrik, air ataupun 

pembayaran lainnya. Melalui Mobile Banking, semua hal terkait pembayaran 

tersebut dapat dilakukan hanya melalui smartphone. 

Dengan adanya kemudahan tersebut, nasabah merasa sangat diuntungkan 

dan loyalitas nasabah secara tidak langsung akan meningkat ke BPD Bali. 

Walaupun keuntungan dalam segi profit belum diuntungkan, namun loyalitas 

nasabah atas BPD Bali juga merupakan nilai penting yang harus dipertahankan. 

Oleh karena itu, dilihat dari level kebutuhannya BPD Bali menempatkan proyek 

Internet dan Mobile Banking diperingkat ke-5. 
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4.9.2 Rekomendasi Prioritisasi 

Rekomendasi pada tahap ini mengacu berdasarkan hasil dari skala level 

kebutuhan yang telah ditetapkan dan dijustifikasi sebelumnya oleh Kepala Divisi 

TI BPD Bali. Proyek dengan prioritas utama bagi BPD Bali adalah proyek skala 

nasional yang terkait dengan usulan atau kebijakan dari regulator. Hal ini 

disebabkan oleh predikat “Sangat Penting” yang diberikan oleh Kepala Bagian 

Divisi TI BP Bali pada Tabel 4.130 di level kebutuhan. Dengan kata lain, proyek 

tersebut merupakan proyek yang diusulkan atas peraturan atau kebijakan dari Bank 

Indonesia dan OJK sebagai regulator. Hal ini dikarenakan BPD Bali adalah Bank 

Milik Daerah yang berada dibawah pengawasan OJK, maka dari itu kewajiban dari 

BPD Bali adalah mendukung regulasi yang berlaku dengan menyediakan layanan 

yang diperlukan, walaupun jika dilihat dari segi profit yang diberikan, profitnya 

tidak begitu besar.  Jadi, prioritas utama bagi BPD Bali adalah proyek-proyek 

usulan dari regulator. 

Prioritas proyek ke-2 bagi BPD Bali adalah proyek yang diusulkan oleh para 

pemegang saham, yang memiliki predikat “Penting” pada tabel level kebutuhan. 

Proyek ini biasanya adalah proyek dalam skala regional.  Profit yang dihasilkan 

pada proyek yang berskala regional lebih banyak dirasakan oleh para pemegang 

saham itu sendiri. Namun, karena proyek regional merupakan proyek yang 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari suatu daerah atau kota, maka tugas dari 

Bank Daerah dimasing-masing provinsi atau kota tersebut adalah mendukung 

proyek tersebut dengan menyediakan layanan yang dibutuhkan. Jika dilihat dari 

level kebutuhannya, proyek regional adalah proyek yang menempati peringkat ke-

2 setelah proyek dengan skala nasional. 

Prioritas proyek ke-3 bagi BPD Bali adalah proyek yang diusulkan oleh 

internal perusahaan BPD Bali, yang memiliki predikat “Cukup Penting”. Usulan 

proyek internal, biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja dari suatu 

departemen atau fungsi pada perusahaan. Pada level kebutuhan, disebutkan bahwa 

prioritas ke-3 ada pada proyek internal. Jadi, walaupun proyek tersebut memberikan 

keuntungan dalam bentuk profit yang sedikit, BPD Bali akan tetap menjalankannya 

karena keuntungan yang dihasilkan dari proyek ini mengarah ke keuntungan 
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Intangible. Untuk prioritas ke-4 dan ke-5 ada pada proyek dengan predikat “Tidak 

Penting” dan “Sangat Tidak Penting”. 

Dari hasil justifikasi pada level kebutuhan, proyek yang ada pada urutan 

prioritas ke-4 dan ke-5 ini adalah proyek yang tidak terdokumentasi dengan baik 

dan jelas, tidak memberikan keuntungan bagi BPD Bali maupun pihak lain, serta 

yang terpenting adalah proyek dalam kategori ini tidak sejalan dengan strategi 

bisnis BPD Bali. Jadi, untuk proyek yang mungkin ada pada peringkat ke-4 dan ke-

5, direkomendasikan untuk tidak perlu dilakukan. Karena tidak ada benefit yang 

diberikan dan proyek tersebut tidak selaras dengan strategi bisnis perusahaan. 

 

4.10 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Adapun batasan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Masih terbatas hanya pada satu studi kasus, yaitu Bank Milik Daerah 

2. Jumlah informan dalam penyusunan kerangka prioritisasi masih hanya 

berpatokan pada 2 orang saja. Idealnya, dalam penyusunan kerangka prioritisasi 

ini dilakukan bersamaan dengan Kepala Divisi Rencana Strategis dan juga 

Kepala Divisi Akunting, sehingga dapat mencakup pandangan TI dan 

pandangan bisnis dengan optimal. Namun karena keterbatasan waktu 

penelitian, jadi pada penelitian ini informan hanya pada Divisi TI saja. 

3. Prioritisasi yang dilakukan masih bersifat subyektif, karena hanya melihat dari 

tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh BPD Bali dan pendapat dari informan. 

Jadi, kerangka prioritisasi yang disusun pada penelitian ini masih terbatas hanya 

pada studi kasus Bank Milik Daerah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah diajukan sebelumnya. Adapun kesimpulan dari peneltian ini 

adalah: 

1. Analisis kelayakan dan prioritisasi investasi proyek TI dilakukan melalui 4 

tahap awal. Tahap awal dilakukan dengan wawancara bersama Kepala Bagian 

dan Kepala Divisi TI BPD Bali untuk mendapatkan kondisi terkini dari BPD 

Bali dan observasi dokumen Rencana Strategis TI serta Rencana Bisnis Bank 

untuk menganalisis mengenai proyek-proyek mana saja yang dapat dievaluasi. 

Setelah melalui tahap tersebut, lalu dilakukan pengisian kuisioner AHP untuk 

memperoleh bobot dari masing-masing kriteria yang ada pada metode IE, yang 

mana pengisian bobot bertujuan untuk menyesuaikan manfaat yang ingin 

dicapai oleh BPD Bali. Tahap ke-3 adalah melakukan normalisasi dan analisis 

konsistensi atas bobot yang diberikan oleh pakar, yang mana pakar pada 

penelitian ini adalah Kepala Bagian dan Kepala Divisi yang juga merangkap 

sebagai informan. Setelah ternomalisasi dan konsisten, dilanjutkan dengan 

melakukan validasi pada pakar untuk melihat kesesuaian dari kerangka yang 

telah dirancang. 

2. Hasil skala prioritasi proyek TI pada BPD Bali berdasarkan metode IE dan 

AHP, kriteria yang memiliki persentase paling tinggi adalah manfaat Quasi 

Tangible, yaitu sebesar 63%, lalu diposisi selanjutnya adalah manfaat 

Intangible yaitu sebesar 26% dan diposisi terakhir adalah manfaat Tangible, 

yaitu 11%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang ingin dicapai oleh 

BPD Bali dalam menjalankan kegiatan bisnisnya adalah manfaat yang dapat 

mendukung kinerja perusahaan dengan menyediakan support system untuk 

mendukung jalannya kegiatan di suatu fungsi bagian dari perusahaan, 

menyediakan layanan yang dapat mempercepat kinerja atau proses bisnis dan 

restrukturisasi proses bisnis agar dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya. 

Hasil ini telah divalidasi dan verifikasi oleh informan. 
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3. Hasil analisis kelayakan pada manfaat Tangible dan Quasi Tangible, terlihat 

dari 5 proyek yang dievaluasi, hanya 1 proyek yang dinyatakan layak dari segi 

Tangible. Sedangkan, ke-4 proyek lainnya tidak dikatakan layak untuk 

diinvestasikan. Hal ini disebabkan karena ke-4 proyek tersebut memiliki arus 

kas bersih yang negatif atau minus, NPV, PaybackPeriod dan ROI yang juga 

negatif. Evaluasi dari sisi Tangible dan Quasi Tangible dikatakan layak apabila 

investasi tersebut dapat memberikan keuntungan dan biaya yang dikeluarkan 

tidak lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Sedangkan jika dilihat dari 

sisi Intangible, semua proyek memiliki tingkat yang layak untuk 

diimplementasikan karena mendukung sebagian dari tujuan bisnis perusahaan. 

4. Pada hasil pemrioritasan berdasarkan kerangka yang dirancang, menghasilkan 

urutan proyek sebagai berikut: (1) e-Money, (2) Internet dan Mobile Banking, 

(3) Samsat Online, (4) Datawarehouse, dan (5) GPN. Hasil pemrioritasan 

proyek TI tersebut menghasilkan beberapa proyek yang prioritasnya berbeda 

dengan prioritas proyek yang dijalani oleh BPD Bali selama ini. Menurut 

prioritas BPD Bali, urutan proyek yang menjadi prioritas seharusnya adalah: (1) 

e-Money, (2) GPN, (3) Samsat Online, (4) Datawarehouse dan (5) Internet dan 

Mobile Banking. Hal ini didasari oleh skala proyek dan siapa yang mengusulkan 

proyek tersebut. Jika proyek tersebut berskala nasional dan usulan dari 

regulator, maka secara otomatis proyek tersebut merupakan prioritas utama. 

Faktor lain yang menyebabkan perbedaan hasil juga karena pada metode IE, 

semua manfaat diperhitungkan. Manfaat Tangible, Quasi Tangible dan 

Intangible memiliki kepentingan yang sama serta untuk mendapatkan hasil 

proyek yang dianggap layak, maka ke-3 manfaat tersebut harus memiliki nilai 

yang positif. Tetapi, karena studi kasus yang digunakan saat ini adalah BPD 

Bali yang berstatus perusahaan nonprofit dan lebih mengutamakan siapa yang 

berkepentingan atas proyek tersebut, maka terjadilah perbedaan hasil skala 

prioritas. BPD Bali adalah Bank Milik Daerah, yang mana salah satu kewajiban 

dari Bank Milik Daerah adalah menjalankan regulasi yang dibuat oleh regulator 

dan pemilik saham. Faktor inilah yang menyebabkan mengapa BPD Bali tetap 

menjalankan proyek yang jika dilihat dari kelayakan dari sisi Tangible nya 

dinyatakan tidak layak. Karena tujuan utama dari BPD Bali sendiri bukanlah 
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mencari benefit yang berbentuk Tangible sebanyak-banyaknya seperti 

perusahaan atau Bank profit pada umumnya, melainkan untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi daerah dengan menjadi peyedia layanan proyek-proyek 

pemerintah beserta pemegang saham. 

Manfaat-manfaat tersebut dikategorikan ke dalam manfaat yang bersifat 

Intangible. Namun, bukan berarti BPD Bali tidak memerlukan keuntungan yang 

berupa Tangible untuk kelangsungan perusahaannya. BPD Bali tetap 

membutuhkan hal tersebut, namun keuntungan Tangible bukanlah manfaat 

prioritas utama untuk BPD Bali. 

5. Melalui penelitian ini, dapat terlihat perbedaan pada hasil prioritisasi disaat 

hanya menggunakan metode IE, dengan menggunakan metode IE yang telah 

dibobot dengan metode AHP. Perbedaannya berada pada ranking dan detail dari 

masing-masing proyek, yang mana jika hanya menggunakan metode IE, hasil 

skoring dari proyek tersebut tidak sesuai dengan manfaat bisnis yang ingin 

dicapai oleh BPD Bali, terbukti dari peringkat proyek yang dihasilkan jika 

hanya menggunakan IE adalah (1) Datawarehouse, (2) GPN, (3) Samsat 

Online, (4) e-Money, dan (5) Internet dan Mobile Banking. Sedangkan, proyek 

yang saat ini menjadi prioritas adalah proyek e-Money. Perhitungan hasil 

akhirnya juga tidak merata karena pada metode IE, kriteria yang skornya lebih 

mendominasi adalah kriteria Intangible. Kriteria Tangible dan Quasi Tangible 

hanya dikuantifikasi pada satu domain saja, yaitu domain keuangan. Hal 

tersebut yang membuat semua manfaat Intangible pada proyeklah yang menjadi 

penentu apakah proyek tersebut dikategorikan ke predikat layak atau tidak 

layak. Berbeda hasilnya jika menggunakan metode AHP didalamnya, setelah 

dikuantifikasi, akan terlihat jelas proyek mana yang memilik persentase yang 

paling tinggi dan juga terlihat dimanfaat manakah persentase tertinggi tersebut 

berasal. Melalui perbedaan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis 

kelayakan dengan metode IE saja belum cukup untuk bisa memprioritaskan 

proyek TI. Namun, diperlukan metode AHP untuk memberikan bobot 

dimasing-masing manfaat sesuai dengan manfaat yang ingin dicapai. 

Pemberian bobot atau persentase bertujuan untuk menyesuaikan kerangka 

prioritisasi yang dirancang dengan tujuan manfaat bisnis perusahaan. Tentunya 
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dari persentase tersebut, perusahaan menjadi dapat memilih mana proyek yang 

memang sesuai dengan manfaat bisnis yang ingin dicapai, dan dapat menjadi 

prioritas untuk diimplementasikan. 

6. Hasil verifikasi yang telah dilakukan informan menghasilkan rekomendasi 

prioritisasi yang berdasarkan pada level kebutuhan yang telah dijustifikasi pada 

sub bab verifikasi kebutuhan. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa BPD 

Bali memprioritaskan proyek berdasarkan atas kepentingan dari proyek 

tersebut. Adapun hasil prioritisasi berdasarkan kepentingan dari proyek tersebut 

adalah (1) Proyek Skala Nasional, atau regulasi oleh regulator, (2) Proyek Skala 

Regional, atau usulan dari para pemegang saham, (3) Proyek Skala Internal, 

atau usulan proyek untuk mendukung kegiatan internal perusahaan dan (4) 

Proyek Skala Kebutuhan Nasabah, atau usulan proyek untuk menyediakan 

pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan loyalitas nasabah. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat dikembangkan dari penelitian terkait prioritisasi 

proyek TI ini adalah: 

1. Pengembangan penelitian dalam penyusunan kerangka prioritisasi perlu 

dilakukan diperusahaan dengan tujuan bisnis yang berbeda, agar terlihat 

perbedaan pada proses pemberian bobot dimasing-masing kriteria. 

2. Pengembangan dengan metode analisis kelayakan dan prioritisasi dapat 

dilakukan dengan metode lainnya selain metode Information Economics untuk 

melihat perbedaan keakuratan dari hasil analisis yang dihasilkan. 

3. Perlu dilakukan evaluasi kembali di BPD Bali terkait perancangan kerangka 

prioritisasi proyek TI, karena dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa proyek yang manfaatnya masih belum terlalu jelas dan masih 

menggunakan perkiraan atau asumsi. Hal ini menyebabkan keakuratan atas 

jawaban untuk bobot yang diberikan tingkat konsistensinya menjadi tidak 

konsisten sepenuhnya. 

4. Perlu diberikan materi lebih lanjut mengenai analisis kelayakan pada proyek TI 

kepada para informan, mengingat informan terlihat belum terlalu memahami 
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tentang analisis kelayakan yang menyebabkan pengumpulan data pada 

penelitian ini sedikit terlambat. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1: Pengisian Kuisioner AHP 

1. Pada pengisian kuesioner ini, Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi Tabel 2 guna 

membandingkan antara dua elemen, yaitu Elemen A (kolom 1) dengan 

Elemen B (baris 1). Nilai perbandingan antara kedua elemen tersebut ditandai 

dengan angka yang sesuai dengan Tabel 1. 

2. Nilai perbandingan yang diberikan mulai dari skala 1 sampai 9. Keterangan 

dari skala yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1. 

3. Contoh pengisian tabel matriks perbandingan yang BENAR dapat dilihat pada 

lampiran contoh pengisian kuisioner AHP. 

Tabel Lampiran 1 Keterangan skala pada AHP 

Nilai 

Perbandingan (A 

terhadap B) 

Keterangan 

1 Elemen A sama penting dengan B 

3 Elemen A sedikit lebih penting dari B, atau sebaliknya 

5 Elemen A lebih penting dari B, atau sebaliknya 

7 Elemen A sangat lebih penting dari B, atau sebaliknya 

9 Elemen A mutlak lebih penting dari B, atau sebaliknya 

2,4,6,8 Diberikan apabila ada perbedaan (ragu-ragu) dengan 

standar yang diuraikan diatas 

1/(1 s/d 9) Kebalikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1-9 
(Sumber: Saaty, 1986) 

Tabel Lampiran 2 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria pada Prioritas Pemilihan 

Proyek Investasi TI 

Kriteria Tangible Quasi Tangible Intangible 

Tangible    

Quasi Tangible    

Intangible    
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Tabel Lampiran 3 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria dari Kriteria Tangible 

pada Prioritas Pemilihan Proyek Investasi TI 

Sub Kriteria dari 

Tangible 

Simple ROI Simple NPV Simple PP 

Simple ROI    

Simple NPV    

Simple PP    

 

Tabel Lampiran 4 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria dari Kriteria Quasi 

Tangible pada Prioritas Pemilihan Proyek Investasi TI 

Sub Kriteria 

dari 

Quasi 

Tangible 

VA VL VR IV 

VA     

VL     

VR     

IV     

 

Tabel Lampiran 5 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub Kriteria dari Kriteria Intangible 

pada Prioritas Pemilihan Proyek Investasi TI 

Sub Kriteria dari 

Intangible 

Bisnis Teknologi 

Bisnis   

Teknologi   
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Tabel Lampiran 6 

Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub-sub Kriteria dari Sub Kriteria Bisnis pada Prioritas 

Pemilihan Proyek Investasi TI 

Sub Kriteria 

dari 

Bisnis 

CA SM MI CR OR 

CA      

SM      

MI      

CR      

OR      

 

Tabel Lampiran 7 Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Sub-sub Kriteria dari Sub Kriteria 

Bisnis pada Prioritas Pemilihan Proyek Investasi TI 

Sub Kriteria 

dari 

Teknologi 

IS IR DU TU 

IS     

IR     

DU     

TU     
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Lampiran 2: Kuisioner Domain Bisnis dan Teknologi 

Kepada Responden yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya membutuhkan 

bantuan Anda untuk bersedia mengisi kuisioner ini dalam rangka melengkapi data 

untuk penelitian yang sedang dilakukan terkait dengan investasi proyek Teknologi 

Informasi. Mohon bantuannya untuk mengisi dengan sebenar-benarnya. Atas 

bantuan yang Anda berikan, saya ucapkan Terima kasih. 

Identitas Responden 

Nama Responden  : ......................................................................... 

Posisi/Jabatan Responden : ......................................................................... 

Petunjuk pengisian: 

Anda diminta untuk melingkari jawaban yang sesuai pada kolom yang berisi angka 

0 sampai 5. 

a) Strategic Match 

0 Proyek ini tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak 

langsung terhadap pencapaian tujuan. 

1 Proyek ini tidak memiliki hubungan terhadap tujuan strategis 

perusahaan, tetapi akan mencapai efisiensi operasional yang baik. 

2 Proyek ini tidak memiliki hubungan terhadap tujuan strategis 

perusahaan, tetapi merupakan prasyarat terhadap sistem lain yang 

mencapai sebagian tujuan strategis tersebut. 

3 Proyek ini tidak memiliki hubungan terhadap tujuan strategis 

perusahaan, tetapi merupakan prasyarat terhadap sistem lain yang 

mencapai keseluruhan tujuan strategis tersebut. 

4 Proyek ini langsung mencapai bagian tujuan strategis perusahaan. 

5 Proyek ini langsung mencapai tujuan strategis perusahaan yang 

ditentukan. 
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c) Competitive Advantage 

0 Proyek ini tidak menciptakan akses atau pertukaran data antara 

perusahaan dengan calon karyawan. 

1 Proyek ini tidak menciptakan akses atau pertukaran data, seperti 

diatas, tetapi meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan 

meningkatkan efisiensi operasinya yang menunjang kinerja 

kompetitif perusahaan. 

2 Proyek ini tidak menciptakan akses atau pertukaran data, seperti 

diatas, tetapi meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan 

meningkatkan efisiensi operasinya pada suatu area strategis kunci. 

3 Proyek ini menyediakan akses keluar atau pertukaran sedikit data 

dan agak meningkatkan posisi kompetitif perusahaan. 

4 Proyek ini menyediakan akses keluar atau pertukaran cukup 

banyak data dan secara substansial meningkatkan posisi kompetitif 

perusahaan dengan menyediakan tingkat pelayanan yang lebih 

baik dari pada para pesaing. 

5 Proyek ini menyediakan akses keluar atau pertukaran banyak 

sekali data dan sangar meningkatkan posisi kompetitif perusahaan 

dengan menyediakan tingkat layanan yang tidak dimiliki oleh para 

pesaing. 

 

d) Management Information Support 

0 Proyek ini tidak berkaitan dengan dukungan informasi manajemen 

bagi kegiatan utama (management information support of 

coreactivities = MISCA) perusahaan. 

1 Proyek ini tidak berkaitan dengan MISCA, tetapi menyediakan 

banyak data pada fungsi yang mendukung kegiatan utama 

perusahaan. 

2 Proyek ini tidak berkaitan dengan MISCA, tetapi menyediakan 

banyak data pada fungsi yang mendukung langsung kegiatan utama 

perusahaan. 

3 Proyek ini tidak berkaitan dengan MISCA, tetapi memberikan 

informasi penting pada fungsi yang diindentifikasi sebagai kegiatan 

utama perusahaan. Data ini bersifat operasional. 

4 Proyek ini penting untuk menciptakan MISCA di masa mendatang. 

5 Proyek ini penting untuk menciptakan MISCA di masa sekarang. 
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e) Competitive Response 

0 Proyek ini dapat ditunda hingga 12 bulan mendatang tanpa 

mempengaruhi posisi kompetitif, atau sistem dan prosedur yang ada 

secara substansial dapat memberikan hasil yang sama dan tidak 

akan mempengaruhi posisi kompetitif. 

1 Penundaan poyek ini tidak mempengaruhi posisi kompetitif 

perusahaan dan biaya tenaga kerja yang rendah diharapkan tetap 

dapa memberikan hasil yang sama. 

2 Penundaan proyek ini tidak mempengaruhi posisi kompetitif, akan 

tetapi upah tenaga kerja dapat meningkat guna mendapatkan hasil 

yang sama. 

3 Jika proyek ini ditunda, perusahaan tetap mampu memberikan 

respon terhadap perubahan yang diperlukan tanpa mempengaruhi 

posisi kompetitif, kekurangan pada sistem baru, tidak menghalangi 

kemampuan respon perusahaan terhadap keefektifan perubahan 

dalam lingkungan kompetitif. 

4 Penundaan proyek ini mungkin mengakibatkan tingkat kompetisi 

yang lemah terhadap perusahaan, atau kehilangan kesempatan 

kompetitif, atau keberhasilan kegiatan yang ada pada institusi 

mungkin terbatas karena kurangnya sistem yang dibangun. 

5 Penundaan proyek ini akan mengakibatkan kerugian kompetitif 

perusahaan masa datang atau kehilangan peluang kompetitif, atau 

keberhasilan kegiatan yang ada pada perusahaan karena kurangnya 

sistem yang memadai. 
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f) Project Organizational Risk 

Menggambarkan tingkat keterkaitan kemampuan perusahaan untuk melakukan 

perubahan yang dibutuhkan proyek IT ini. 

(dijawab dengan ya/tidak/tidak diketahui) 

 

 
YA TIDAK 

TIDAK 

DIKETAHUI 

Perencanaan bisnis terformulasi 

dengan baik 

   

Ada manajemen yang 

bertanggung jawab 

   

Ada perencanaan untuk 

menghadapi hal yang tidak 

terduga 

   

Terdapat proses dan prosedur 

yang jelas 

   

Ada rencana melakukan 

pelatihan 

   

Merupakan program unggulan 

manajemen 

   

Produk terdefinisi dengan baik    

 

Domain Teknologi 

a) Strategic IS Architecture 

0 Poyek yang dibangun tidak sesuai dengan blue print (perencanaan 

strategis sistem informasi) 

1 Proyek yang dibangun adalah bagian dari blue print, tetapi 

prioritasnya tidak ditentukan. 

2 Proyek yang dibangun merupakan bagian integral dari blue print, 

dan memiliki payoff (hasil yang cukup), bukan merupakan prasyarat 

bagi proyek lain, tetapi secara tidak langsung terkait dengan yang 

lain. 

3 Proyek yang dibangun merupakan bagian integral dari blue print, 

dan memiliki payoff yang medium bukan merupakan prasyarat bagi 

proyek lain, tetapi secara tidak langsung terkait dengan yang lain. 

4 Proyek yang dibangun merupakan bagian integral dari blue print, 

dan memiliki payoff yang tinggi bukan merupakan prasyarat bagi 

proyek lain, tetapi secara tidak langsung terkait dengan yang lain. 

5 Proyek yang dibangun merupakan bagian integral dari blue print, 

dan akan diimplementasikan terlebih dahulu. Proyek ini merupakan 

prasyarat bagi blue print proyek lain. 
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b) Definitional Uncertainty 

0 Kebutuhan jelas dan telah disetujui. Spesifikasinya jelas dan juga 

telah disetujui. Besar keumungkinan tidak terjadi perubahan. 

1 Kebutuhan dan spesifikasi cukup jelas, tidak ada persetujuan 

secara formal. Kemungkinan kecil atas terjadinya perubahan yang 

tidak rutin. 

2 Kebutuhan kurang jelas, spesifikasi cukup jelas. Area yang diamati 

cukup jelas. Perubahan hampir pasti terjadi, dan dapat terjadu 

seketika. 

3 Kebutuhan kurang jelas, spesifikasi kurang jelas. Area yang 

diamati cukup kompleks perubahan hampir pasti terjadi, bahkan 

dalam masa pengembangan proyek. 

4 Kebutuhan tidak diketahui, spesifikasi tidak jelas. Area yang 

diamati sangat kompleks. Perubahan mungkin akan berlangsung, 

tapi terbentur akan kebutuhan yang tidak jelas. 

5 Kebutuhan tidak diketahui, spesifikasi tidak jelas, area yang 

diamati sangat kompleks. Perubahan pasti akan berlangsung. 

 

c) Technical Uncertainty 

Berfokus untuk menilai kesiapan sisi teknologi untuk 

mengimplementasikan proyek yang menyangkut 

kebutuhan tenaga ahli, hardware dan software, dan 

aplikasi. 

Nilai (0-5) 

a. Keahlian yang diperlukan di area teknologi.  

b. Ketergantungan pada hardware yang belum ada  

c. Ketergantungan pada software yang belum ada   

d. Ketergantungan pada Pengembangan aplikasi    

Total (A+B+C+D)/4 = SCORE  

 

 Keahlian yang dibutuhkan 

0 Tidak diperlukan keahlian baru. 

1 Perlu beberapa keahlian baru untuk staff, tetapi tidak untuk 

management. 

2 Perlu beberapa keahlian baru untuk staff dan management 
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 Keahlian yang dibutuhkan 

3 Perlu beberapa keahlian baru untuk staff dan lebih ekstensif untuk 

manajemen. 

4 Keterampilan ekstensif baru diperlukan untuk staff dan beberapa 

untuk manajemen 

5 Keterampulan baru yang ekstensif diperlukan untuk karyawan dan 

manajemen 

 

 Ketergantungan pada hardware 

0 Perangkat keras ada dan telah digunakan pada aplikasi serupa. 

1 Perangkat keras ada, tetapi untuk aplikasi yang berbeda 

2 Perangkat keras ada, telah di test tapi belum dioperasikan. 

3 Perangkat keras ada, tetapibelum dimanfaatkan dalam oganisasi. 

4 Keterampilan ekstensif baru diperlukan untuk staff dan beberapa 

untuk manajemen 

5 Keterampulan baru yang ekstensif diperlukan untuk karyawan dan 

manajemen 

 

 Ketergantungan pada software lain (selain program aplikasi) 

0 Software yang digunakan langsung dapat digunakan tanpa 

pemrograman. 

1 Software standart yang digunakan, tetapi perlu pemrograman 

yang cukup kompleks. 

2 Diperlukan beberapa interface baru dalam software, dan mungkin 

dibutuhkan pemrograman yang kompleks. 

3 Beberapa fungsi tambahan diperlukan dan beberapa interface 

yang kompleks mungkin akan dibutuhkan. 

4 Fasilitas yang diperlukan saat ini tidak tersedia, dan dibutuhkan 

pengembangan yang lebih maju. 

5 Diperlukan pengembangan dengan teknologi yang sangat maju. 
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 Ketergantungan pada perangkat lunak aplikasi 

0 Program yang ada membutuhkan sedikit modifikasi yang 

minimal, atau prgram tersedia diperusahaan dengan sedikit 

modifikasi atau program akan di rebulid dengan tingkat kerumitah 

rendah. 

1 Software standart yang digunakan, tetapi perlu pemrograman 

yang cukup kompleks. 

2 Diperlukan beberapa interface baru dalam software, dan mungkin 

dibutuhkan pemrograman yang kompleks. 

3 Beberapa fungsi tambahan diperlukan dan beberapa interface 

yang kompleks mungkin akan dibutuhkan. 

4 Fasilitas yang diperlukan saat ini tidak tersedia, dan dibutuhkan 

pengembangan yang lebih maju. 

5 Diperlukan pengembangan dengan teknologi yang sangat maju. 
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d) IS Infrastructure Risk 

0 Usulan proyek TI ini menggunakan fasilitas dan layanan yang 

ada. Tidak ada invetsasi menyangkut fasilitas prasyarat yang 

diperlukan (misal Manajemen database); tidak ada biaya awal 

yang merupakan bagian dari proyek yang secara langsung 

diantisipasi. 

1 Diperlukan perubahan pada suatu bagian terkait dengan proyek 

ini. keterkaitan biaya investasi awal dengan biaya-biaya terkait 

lainnya diluar biaya proyek adalah kecil. 

2 Diperlukan perubahan kecil pada beberapa elemen terkait 

dengan proyek tersebut. sejumlah invetsasi dimuka diperlukan 

untuk mengakomodir proyek ini. 

3 Diperlukan perubahan seperlunya pada elemen yang terkait 

dengan proyek tersebut. dibutuhkan investasi cukup besar pada 

awal proyek untuk mengakomodasi proyek ini. 

4 Diperlukan perubahan seperlunya pada beberapa elemen terkait 

proyek ini di area yang berbeda. Biaya investasi di awal untuk 

staff, software, hardware, dan manajemen berkisar dari sedang 

sampai tinggi, yang mana tidak termasuk dalam implementasi 

proyek ini, tetapi mewakili investasi fasilitas untuk mendukung 

proyek itu sendiri 

5 Perubahan yang mendasar pada beberapa elemen terkait proyek 

ini. Biaya investasi di awal untuk staff, software dan hardware, 

dan manajemen diperlukan untuk mengakomodir proyek 

tersebut, yang mana tidak termasuk adalam implementasi 

proyek, tetapi mewakili investasi fasilitas untuk mendukung 

proyek itu sendiri. 
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Lampiran 3: Formulir Validasi 

 

  
 

  Formulir Validasi Penelitian     

  

  
Analisis Kelayakan Dan Prioritisasi Investasi Proyek 

Teknologi Informasi Dengan Metode Information 

Economics (IE) dan Analytical Hierarchy Process 

(AHP) Pada Bank Milik Daerah 

 

    

       

       

        

         

         
Selamat pagi, saya I Gusti Ayu Agung Mas Aristamy mahasiswi S2 Sistem Informasi, Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember. Saya melakukan penelitian di Bank BPD Bali dengan judul: Analisis 

Kelayakan dan Prioritisasi Investasi Proyek Teknologi Informasi dengan Metode Information 

Economics (IE) dan Analytical Hierarchy Process (AHP) pada Bank Milik Daerah. Saya 

bermaksud untuk memberikan formulir validasi penelitian ini sebagai bukti bahwa apa yang telah 

saya kerjakan, sesuai dengan kondisi saat ini di Bank BPD Bali 

         

Objek Validitas Kesesuaian Keterangan 

Beri tanda (ü) sesuai dengan langkah penelitian 

         
Kesesuaian daftar proyek TI beserta nilai yang akan dianalisis berdasarkan hasil observasi dokumen 

di tahun 2018 

No Objek Penelitian Sesuai Tidak Keterangan 

1 

Proyek Samsat 

Online 
√ 

    

2 

Proyek Gerbang 

Pembayaran Nasional 

(GPN) √     

3 

Proyek 

Datawarehouse √     

4 Proyek E-Money √     

5 
Proyek Implementasi 

Internet dan Mobile 

Banking √     

         

Kesesuaian pengisian kuesioner AHP untuk menentukan bobot masing-masing kriteria 

No Objek Penelitian Sesuai Tidak Keterangan 

1 

Bobot Kriteria 

Tangible (11%) 
√ 

    

2 

Bobot Kriteria 

Intangible (26%) 
√ 

    

3 

Bobot Kriteria Quasi 

Intangible (63%) √     
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Kesesuaian hasil evaluasi investasi TI pada daftar proyek TI menutut domain keuangan, bisnis dan 

teknologi menggunakan Information Economics (IE) 

No Objek Penelitian Sesuai Tidak Keterangan 

1 

Proyek Samsat 

Online 
√ 

    

2 

Proyek Gerbang 

Pembayaran Nasional 

(GPN) 

√ 

    

3 

Proyek 

Datawarehouse 
√ 

    

4 Proyek E-Money √     

5 
Proyek Implementasi 

Internet dan Mobile 

Banking 

√ 

    

         

Kesesuaian prioritisasi proyek yang di evaluasi dengan kondisi saat ini di Bank BPD Bali 

No Objek Penelitian Sesuai Tidak Keterangan 

1 

Proyek Samsat 

Online √     

2 

Proyek Gerbang 

Pembayaran Nasional 

(GPN)  √    

3 

Proyek 

Datawarehouse √     

4 Proyek E-Money √     

5 
Proyek Implementasi 

Internet dan Mobile 

Banking √  

 

  

 Denpasar, 27 Juni 2018 

    

    

    

    

Kepala Bagian Technical Support BPD Bali 

I Gd. Arya Purusa Dhana, S.Kom., MM 

 

  

Kepala Divisi Teknologi Informasi BPD Bali 

Ida Bgs Gd Setia Yasa, S.Kom., MM 
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Lampiran 4: Formulir Verifikasi 

 

  
 

  

 

Formulir Verifikasi Penelitian 
 

  

  
    

Analisis Kelayakan Dan Prioritisasi Investasi Proyek 

Teknologi Informasi Dengan Metode Information 

Economics (IE) dan Analytical Hierarchy Process 

(AHP) Pada Bank Milik Daerah 

    

        

        

        

         

         
Selamat pagi, saya I Gusti Ayu Agung Mas Aristamy mahasiswi S2 Sistem Informasi, Institut 

Teknologi Sepuluh Nopember. Saya melakukan penelitian di Bank BPD Bali dengan judul: Analisis 

Kelayakan dan Prioritisasi Investasi Proyek Teknologi Informasi dengan Metode Information 

Economics (IE) dan Analytical Hierarchy Process (AHP) pada Bank Milik Daerah. Saya 

bermaksud untuk memberikan formulir verifikasi penelitian ini sebagai bukti bahwa saya telah 

melakukan seluruh tahapan penelitian yang telah saya lakukan. 

         

Objek Verifikasi Dilaksanakan Keterangan 

Beri tanda (✓) sesuai dengan langkah penelitian 

         

No Tahapan Penelitian Sudah Belum Keterangan 

1 
Melakukan wawancara ke 

Divisi TI BPD Bali 
√     

2 Melakukan observasi dokumen √ 
    

3 

 
Melakukan wawancara 

kembali terkait hasil observasi 

dokumen 
 

√ 

    

4 

Melakukan pengisian 

kuisioner AHP untuk 

menentukkan bobot masing-

masing kriteria 

√ 

    

5 

Melakukan pemeriksaan 

kembali mengenai hasil 

pengisian kuisioner AHP 

(pembobotan) ke informan, 

yaitu Kepala Technical 

Support dan Kadiv TI √     

6 
Melakukan wawancara 

mengenai domain keuangan, 
√     
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domain bisnis dan domain 

teknologi 

7 

Melakukan pemeriksaan 

kembali hasil evaluasi domain 

keuangan, bisnis dan teknologi 

oleh Kepala Technical Support 

dan Kadiv TI BPD Bali 
√     

8 
Melakukan prioritisasi proyek 

yang diajukan 
√ 

    

9 
Memberikan hasil evaluasi 

kepada Kadiv TI 
√ 

    

         

         

      Denpasar, 27 Juni 2018 

         

         

         

         

     Kepala Bagian Technical Support BPD Bali 

     I Gd. Arya Purusa Dhana, S.Kom., MM 

 

  

Kepala Divisi Teknologi Informasi BPD Bali 

Ida Bgs Gd Setia Yasa, S.Kom., MM 
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 (Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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