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Abstract: The growth of Information Technology (IT) investment is predicted to develop rapidly in the next few
years. This will urge the need of a tool to help IT managers to manage and monitor their asset frequently. In this
paper, we identify components that will contribute significantly to the planning of IT investment. The results were
derived from a survey that was done in three big cities that might be considered as a representative of IT
development in Indonesia, i.e. Jakarta, Surabaya and Denpasar (Bali). Based on the results of the survey, we have
built a tool for managing and monitoring the IT assets, including configuration system, devices, storage media,
interfaces and installed applications. The tool is utilizing the simple network management protocol (SNMP) for
querying all IT assets information from each client/agent in a network.
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besaran tak terukur sebagai akibat adanya investasi
(Giaglis, 1999).
Dalam paper1 ini, kami menggunakan
pendekatan obyektif terukur dalam penentuan nilai
investasi TI. Pendekatan ini dilakukan dengan cara
mengambil jumlah transaksi data dan aset TI dari
semua terminal yang ada di dalam sebuah institusi
secara terkomputerisasi dengan memanfaatkan
protokol jaringan Simple Network Management
Protocol (SNMP). Misalnya, pertumbuhan proses
upgrade prosesor atau PC dalam sebuah institusi
dapat diketahui untuk dijadikan dasar investasi pada
tahun berikutnya, demikian pula pertumbuhan
kapasitas harddisk, pertumbuhan kapasitas memori,
pertumbuhan pengguna perangkat lunak dan sistem
operasi, pertumbuhan pengguna saluran akses
internet dan sebagainya. Seluruh informasi tentang
transaksi data dan aset TI dalam sebuah institusi yang
berkaitan dengan rancangan investasi TI diletakkan
dalam sebuah Network Inventory Collection System
(NICS). Selanjutnya, data yang ada di dalam NICS
akan dipergunakan sebagai landasan untuk
penyusunan rencana investasi.
Protokol SNMP mengumpulkan data
masing-masing klien (yang telah memiliki SNMP
agent) dari sebuah database yang disebut dengan
Management
Information
Base
(MIB).
(Subramanian, 2000) MIB menyimpan ribuan data
tentang klien, yang masing-masing ditandai dengan
sebuah id unik yang dikenal dengan nama object ID
(OID) . Untuk menentukan data mana saja yang
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Teknologi informasi (TI) di Indonesia telah
mengalami perkembangan pesat, ditandai dengan
semakin tingginya nilai investasi perangkat
(hardware dan software) TI di lingkungan pemerintah
maupun swasta. Dalam waktu tiga tahun ke depan,
pertumbuhan TI diperkirakan semakin berkembang
pesat hingga 100%. Pertumbuhan itu bahkan
dimungkinkan meningkat hingga 2 kali lipat dari
tahun 2007 yang terus tumbuh 25 – 30% (Sukarja,
2007). Menurut Subiyantoro (2008), TI memiliki
dampak yang tinggi dalam memicu ekonomi tumbuh
lebih cepat apalagi telah didukung oleh pemerintah
melalui
adanya
National
Information
&
Communication Technology (ICT) Committee, atau
seringkali disebut sebagai Dewan TIK Nasional,
disingkat DeTIKNas. Pertumbuhan TI pada tahun
2008 berkisar antara 12 – 15 persen lebih besar
dibanding tahun 2007 yang hanya antara 10-11
persen. Pesatnya pertumbuhan TI akan mendorong
suatu organisasi untuk menyesuaikan perkembangan
tersebut dengan mengadopsi teknologi yang dapat
meningkatkan produktifitas.
Ditengah euforia pertumbuhan TI tersebut,
muncul permasalahan utama yang selalu dihadapi
oleh setiap institusi dalam hal penentuan investasi
teknologi informasi, yaitu: berapa nilai investasi yang
harus ditetapkan/dialokasikan oleh sebuah institusi
dalam hal penyusunan anggaran tahunan?
Meskipun terdapat banyak sekali metode
evaluasi investasi TI, sebagian besar institusi masih
menggunakan metode sederhana berdasarkan metode
akuntansi, yaitu cost-benefit analysis dan return on
investment (Indrajid, 2004). Dengan menggunakan
dua buah metode di atas, seringkali dijumpai adanya
kesulitan dalam hal mengkuantifikasikan besaran-
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Survei Pengumpulan Data

A

Tabel 1. Komponen-komponen TI dalam survei
Kode
Komponen TI
A1
Pengadaan komputer
A2
Pengadaan monitor
A3
Pengadaan kartu jaringan (NIC)
A4
Pengadaan printer
A5
Pengadaan keyboard
A6
Pengadaan CD/DVD drive
B1
Kapasitas jaringan local
B2
Kapasitas koneksi internet
C1
Pengadaan harddisk
C2
Pengadaan memori komputer
D1
Pengadaan sistem operasi
D2
Pengadaan perangkat lunak
berlisensi
E1
Pengadaan perangkat jaringan
E2
Pengadaan komputer untuk
server
E3
Pengadaan aplikasi untuk sever
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Pengumpulan data dilakukan di tiga (3) kota
besar Indonesia meliputi Jakarta, Surabaya dan
Denpasa (Bali) yang dianggap sebagai kota-kota
barometer untuk menentukan investasi TI di
Indonesia. Survei tersebut dilakukan dalam kurun
waktu bulan September dan Oktober 2009, serentak
di tiga kota besar yang telah disebutkan di atas oleh
beberapa surveyor.
Jumlah responden yang diambil secara acak
terkumpul sebanyak 578 responden. Sebanyak 26,3%
(atau 152 responden) berasal dari institusi
pendidikan, 45% (atau 260 responden) berasal dari
industri yang berhubungan dengan TI (misalnya,
Telkom, Software house, dsb) dan sisanya sebanyak
28,7% (atau 166 responden) berasal dari industri
yang tidak berhubungan dengan TI (misalnya, hotel,
rumah sakit, dsb). Kategori ketiga ini dimasukkan
dalam survei dengan mengambil asumsi bahwa
industri non-TI membutuhkan perangkat TI untuk
menunjang kelangsungan pekerjaan sehari-hari.
Berdasarkan
jenis
pekerjaan
dan
familiriaritas responden terhadap bidang TI, dalam
pengumpulan data ini responden yang telah
mengembalikan form survey dapat dikategorikan ke
dalam 2 bagian besar, yaitu: sebanyak 46,7% (atau
270 responden) mengaku sangat familiar dengan TI
dan pekerjaan mereka sehari-hari berhubungan
dengan perangkat TI. Sedangkan sisanya sebanyak
53,3% (atau 308 responden) merupakan responden
yang familiar dengan TI tapi tidak berhubungan
dengan TI dalam pekerjaan sehari-hari.
Secara keluruhan terdapat 16 pertanyaan
yang harus dijawab oleh seorang responden. Setiap
pertanyaan memiliki skala likert 1-7. Skala 1
mewakili jawaban “tidak ada pengaruh sama sekali
terhadap investasi TI”, sedangkan skala 7 mewakili
jawaban “sangat berpengaruh terhadap investasi TI”.
Sebanyak 15 pertanyaan dari 16 pertanyaan yang
disajikan
merepresentasikan
komponen
TI
(independent variables) yang dianggap berpengaruh
terhadap nilai investasi TI, lihat Tabel 1, sedangkan 1
pertanyaan berasosiasi dengan nilai investasi TI
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Secara umum metode penelitian dalam
paper ini terbagi dalam dua bagian besar, yaitu:
i) survei pengumpulan data untuk menentukan
komponen-komponen TI yang memiliki
kontribusi signifikan terhadap investasi, dan
ii) pembentukan aplikasi NICS.
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METODE PENELITIAN

(dependent variable) per tahun yang direalisasikan
oleh institusi dimana responden bekerja. Kode dalam
Tabel 1 adalah kode pertanyaan yang disesuaikan
dengan nomor urut seperti dalam form survey, karena
itu kode tidak memiliki makna khusus.
Pemilihan variabel bebas sebagai indikator
investasi TI berkaitan erat dengan kemampuan
protokol SNMP dalam aplikasi NICS. Informasi
tentang variabel bebas tersebut dapat diambil oleh
protokol SNMP dari dalam MIB yang tersimpan pada
masing-masing agent. Karena itu sesuai dengan
tujuan penelitian ini, variabel bebas dipilih
sedemikian rupa sehingga seluruh informasi tentang
variabel bebas dapat diperoleh secara otomatis oleh
aplikasi NICS. Bagan hubungan antara variabel
bebas (independent variable) dan variabel tidak
bebas (dependent variabel) ditunjukkan dalam
Gambar 1.
Skala likert untuk nilai investasi TI memiliki
rentang nilai antara < 2 juta per tahun (skala 1)
sampai lebih dari atau sama dengan 30 juta per tahun
(skala 7).

R

memiliki pengaruh signifikan terhadap perencanaan
investasi TI, kami melakukan survei di tiga (3) kota
besar Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya dan
Denpasar (Bali). Ketiga kota tersebut dapat dianggap
merepresentasikan perkembangan TI di Indonesia.
Selanjutnya berdasarkan hasil survei tersebut,
aplikasi NICS dibangun sebagai dasar keputusan
untuk menentukan investasi TI. Metode penelitian
dijelaskan dalam bagian berikutnya.
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Gambar 1. Hubungan antara variable bebas dan
variable tak bebas

A

Tabel 2. Hasil Uji ANOVA
df
Regression

SS

MS

F

27.89

15

606.28

40.42

Residual

562

814.48

1.45

Total

577

1420.76

Significance
F
2.46E-58
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Bahan penelitian yang digunakan pada
pembentukan NICS yaitu data-data primer yang
meliputi informasi komponen stasiun-stasiun
jaringan, penggunaan resource jaringan dan macammacam aplikasi yang dijalankan oleh stasiun jaringan
(Jusak, 2009). Untuk mendapatkan data-data primer
tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan
akses terhadap stasiun jaringan yang telah
mengaktifkan SNMP.
Data Primer tersebut
dihasilkan oleh proses kerja yang dilakukan SNMP di
masing-masing stasiun yang disebut dengan Object
SNMP. Object SNMP di hasilkan oleh proses-proses
internal agen (SNMP Agent) (Subramanian, 2000)
Rancangan sistem untuk mendapatkan
informasi tentang data-data asset TI terlihat dalam
Gambar 2 (Sukmaaji, 2008).

dengan menggunakan pengujian alpha cronbach,
sembarang data dikatakan memiliki reliabilitas
apabila nilai  > 0.7. Apabila nilai  mendekati 1
maka data jawaban hasil survei dikatakan memiliki
reliabilitas yang sangat baik (cronbach, 2004).
Hasil pengujian terhadap data survei dengan
menggunakan Analysis of Variance (ANOVA)
dengan derajad kepercayaan (level of confidence)
sebesar 95% atau derajad signifikan (level of
significance) sebesar 0.05, memberikan hasil seperti
ditunjukkan dalam Tabel 2.
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Pembentukan Aplikasi NICS
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Nilai Significance F dalam Tabel 2
mendekati 0 (nol). Dengan demikian nilai
Significance F < 0.05. Hal ini berarti bahwa terdapat
paling sedikit 1 (satu) dari variabel-variabel
independen yang terdapat dalam Tabel 1
mempengaruhi nilai investasi TI secara signifikan.
(Berenson, 2003)
Berdasarkan hasil uji ANOVA di atas, maka
dibutuhkan lagi sebuah pengujian dengan
menggunakan regresi linear berganda untuk
menentukan variabel independen (terdapat 15
variabel independen) mana saja yang memiliki
pengaruh signifikan terhadap perencanaan investasi
TI. Hasil pengujian dengan menggunakan regresi
linear berganda ditunjukkan dalam Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3 didapatkan bahwa
terdapat beberapa variabel independen yang memiliki
nilai p-value < 0.05 (ditulis dengan huruf tebal),
yaitu: kapasitas koneksi internet, perangkat lunak
berlisensi dan pengadaan komputer untuk server.
Variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh secara
signifikan terhadap nilai investasi TI.
Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan
bahwa pengadaan komputer, pengadaan monitor,
kartu jaringan, printer, keyboard, CD/DVD drive,
kapasitas jaringan local, pengadaan harddisk,
pengadaan memori komputer, pengadaan perangkat
lunak untuk sistem operasi, pengadaan perangkat
jaringan dan pengadaan aplikasi untuk server tidak
mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai
investasi TI di institusi di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian ini menarik
untuk disimak bahwa sebagian besar institusi bisnis
dan/atau pendidikan menganggap bahwa komputer
bukan lagi merupakan barang mahal sehingga tidak
lagi diperhitungkan sebagai urgensi dalam investasi
TI. Begitu pula pengadaan perangkat lunak untuk
server. Hal ini mungkin disebabkan karena sebagian
besar institusi bisnis dan/atau pendidikan telah
beralih dari penggunaan perangkat lunak berlisensi
untuk server ke perangkat lunak Open Source.

Gambar 2. Rancangan system NICS
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Gambar 2 menjelaskan bahwa sebuah
stasiun jaringan harus mengaktifkan protocol
manajemen jaringan SNMP. Protokol Manajemen
jaringan yang telah mengaktifkan SNMP dalam
konteks manajemen jaringan komputer disebut
dengan agen. Sebuah agen SNMP bisa terdiri dari
sebuah server, workstation atau mungkin juga suatu
perangkat jaringan. Agen akan mengidentifikasi
setiap perubahan yang terjadi pada tiap-tiap
objectnya, yang tersimpan dalam sebuah MIB.
Perubahan informasi object dari masing-masing agen
dipengaruhi oleh proses yang harus dilakukan oleh
suatu stasiun jaringan. Berdasarkan sifat yang
dimiliki data agen yang selalu berubah tersebut
diperlukan sistem pencatatan berkala untuk masingmasing
stasiun
sehingga
jika
seseorang
menginginkan informasi tentang transaksi yang telah
dilakukan suatu stasiun dapat diketahui dengan cara
melakukan query terhadap MIB tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menggunakan data yang telah
terkumpul dari 578 responden, langkah pertama
adalah melakukan pengujian reliabilitas terhadap
jawaban responden. Pengujian reliabilitas dilakukan
dengan menggunakan koefisien alpha cronbach
(Leontitsis, 2007). Nilai alpha cronbach hasil survei
didapatkan sebesar =0.9358. Hal ini berarti bahwa
data jawaban hasil survei merupakan data yang
memiliki reliabilitas tinggi. Sebagai aturan umum,
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-0.0936
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-1.4199

0.156202068
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0.2955
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4.0447

5.97219E-05

C.1.

0.0789

-0.4333

0.664960052

C.2.

-0.0342
0.03004

0.0896

-0.3352

0.737607438

D.1.

0.0083

0.0634

0.1302

0.896420792

D.2.

0.1441

0.0638

2.2568

0.024405029

E.1.

-0.0055

0.0722

-0.0766

0.938995251

E.2.

0.3635

0.0863

4.2098

2.9758E-05

E.3.

0.1302

0.0750

1.7360

0.083118588

Gambar 4. Hasil query dari obyek ID
SWInstalledName.

Obyek ID SWInstalledName berisi
informasi tentang semua aplikasi yang terinstal dalam
sebuah komputer klien atau komputer server,
sedangkan obyek ID SWInstalledDate berisi
informasi tentang tanggal awal instalasi perangkat
lunak. Informasi ini sangat berguna bagi para
manager IT untuk menentukan jumlah kebutuhan
investasi perangkat lunak untuk seluruh komputer
yang terhubung dalam jaringan lokal.
Variabel
independent
ketiga,
yaitu
spesifikasi perangkat keras komputer untuk server
dapat diambil melalui beberapa obyek ID, misalnya:
system, devices, storage. Sebagai contoh, query
terhadap obyek ID storage ditunjukkan dalam
Gambar 5.
Seperti terlihat dalam Gambar 5, kapasitas
perangkat penyimpan, seperti harddisk dan memory
dapat diambil dengan menggunakan obyek ID
storage. Data ini memberikan indikasi bahwa
kapasitas dan tingkat pemakaian perangkat
penyimpan dapat ditelusuri dengan mudah. Utilisasi
penggunaan harddisk dari sebuah server dapat
membantu para manager IT untuk memperkirakan
kebutuhan investasi perangkat komputer server
dimasa yang akan datang. Informasi lain yang dapat
diambil dari sebuah server (selain storage) dengan
menggunakan aplikasi NICS ini adalah versi dari
perangkat processor, sistem operasi dan semua
aplikasi yang tersimpan dalam sebuah komputer
server.

ST

IK

O

M

SU

Dengan demikian sebagian besar institusi
bisnis dan/atau pendidikan di Indonesia menganggap
terdapat 3 (tiga) hal utama yang memiliki pengaruh
secara signifikan terhadap investasi TI, yaitu:
kapasitas (bandwidth) koneksi internet, perangkat
lunak berlisensi untuk komputer-komputer klien dan
pengadaan perangkat keras untuk digunakan sebagai
server.
Aplikasi NICS dalam penelitian ini
dibangun untuk dapat mengambil dan mengumpulkan
data terhadap 3 (tiga) buah variabel independen di
atas.
Data tentang kapasitas koneksi internet
dapat diambil melalui obyek ID interfaces seperti
terlihat dalam Gambar 3. Gambar 3 menjelaskan
tentang deskripsi interface, tipe, maximum transfer
unit, kecepatan interface dan trafik masuk/keluar.
Koleksi data terhadap kecepatan interface yang
diukur pada kaki luar dari sebuah router (obyek:
ifSpeed) menunjukkan kapasitas (bandwidth) koneksi
internet, sedangkan pengukuran terhadap jumlah lalulintas data masuk (obyek: ifInOctets) dan keluar
(obyek: ifOutOctets) dari kaki luar sebuah router
memberikan indikasi terhadap pemanfaatan koneksi
internet. Dengan menggunakan data ini, utilisasi
pemanfaatan koneksi internet dapat diketahui dengan
mudah. Apabila data utilisasi pemanfaatan koneksi
internet dikumpulkan dalam beberapa bulan,
informasi ini akan dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam merencanakan penambahan kapasitas koneksi
internet dimasa yang akan datang.

A

P-value

0.3232

AY

t Stat

1.433

Data tentang perangkat lunak berlisensi
diambil melalui obyek ID SWInstalledName seperti
terlihat dalam Gambar 4.

AB

Coeff.
Intercept

Standard
Error
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Tabel 3. Hasil uji regresi linear berganda

Gambar 5. Hasil query terhadap obyek ID Storage

Gambar 3. Hasil query dari obyek ID Interfaces.
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Paper ini menyajikan sebuah perangkat
lunak aplikasi NICS sebagai pendukung keputusan
untuk penentuan investasi TI. Komponen-komponen
yang memiliki pengaruh signifikan terhadap
penentuan investasi TI diturunkan dari hasil survei di
3 (tiga) kota besar Indonesia, yaitu: Jakarta,
Surabaya, dan Denpasar (Bali). Komponen tersebut
adalah kapasitas (bandwidth) koneksi internet,
perangkat lunak berlisensi untuk komputer-komputer
klien dan pengadaan perangkat keras untuk
digunakan sebagai server.
Saat ini NICS hanya berisi data mentah.
Dengan kata lain, NICS tidak memiliki kemampuan
untuk memprediksi investasi TI tanpa bantuan
manager IT untuk mengolah data. Untuk langkah ke
depan dibutuhkan data selama beberapa periode,
yaitu bulan atau tahun untuk dapat menggunakan
data-data yang tersimpan dalam aplikasi NICS
sebagai bahan prediksi untuk perencanaan investasi
TI. Aplikasi NICS yang dilengkapi dengan
seperangkat algoritma untuk prediksi akan
bermanfaat untuk perencanaan investasi TI ke depan.
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