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1. Deskripsi singkat 

Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menghitung nilai rasio Social Return on 

Investment untuk proyek sanitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang ada di 

Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. SROI sendiri adalah suatu teknik analisis 

yang digunakan untuk menghitung return secara sosial, lingkungan, kesehatan maupun budaya dari 

sebuah investasi sosial yang telah ditanamkan. Teknik SROI menitikberatkan pada partisipasi para 

pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dampak yang dirasakan setelah suatu investasi sosial 

tersebut berjalan, sehingga perhitungan SROI akan bersifat unik antara satu investasi dengan 

investasi lainnya. Dalam konteks tersebut, aplikasi SROI ini disusun untuk menghitung rasio SROI 

untuk digunakan pada IPAL yang berada di Kabupaten Bantul. Aplikasi ini merupakan hasil dari 

serangkaian kegiatan riset yang dilakukan oleh Tim Peneliti dari Program Studi Magister Manajemen 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

UNJ dalam skema pendanaan Riset Inovatif Produktif Implementatif (RISPRO Impelementatif) yang 

didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  

2. Persiapan 
Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbasis pada Windows Operating System dektop-based, 

sehingga diperlukan beberapa program prasyarat sebelum menginstall aplikasi ini, sbb: 

1. Microsoft Access 2010 

Microsoft Access biasanya sudah terinstall dalam satu paket program Microsoft Office. 

2. Microsoft .NET Framework 4.0 Version 4.0.30319 atau NET Framework 4.5.2 

3. Microsoft Report Viewer 2010 

4. Microsoft SQL Server 2014 

5. Microsoft OLE DB Server 

Pengguna dapat melihat apakah program-program tersebut di atas sudah terinstall dalam PC atau 

belum, dengan mengecek pada menu program yang ada di menu control panel windows:  
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Jika pengguna tidak menemukan salah satu program yang disyaratkan, maka dapat mengunduh dari 

link-link di bawah ini (dan disediakan pula di CD Pogram): 

1. Microsoft .NET Framework 4.0 Version 4.0.30319 

http://download.microsoft.com/download/b/a/4/ba4a7e71-2906-4b2d-a0e1-

80cf16844f5f/dotnetfx45_full_x86_x64.exe?tduid=0d57e217ba436247a124cd0c23f3457d 

atau 

https://www.dropbox.com/s/8l5nxa69v1gqspy/dotnetfx45_full_x86_x64.exe?dl=0  

2. Microsoft Report Viewer 2010 

http://download.microsoft.com/download/E/A/1/EA1BF9E8-D164-4354-8959-

F96843DD8F46/ReportViewer.exe  atau 

https://www.dropbox.com/s/fkmaponqcqixcp7/ReportViewer.exe?dl=0  

 

3. Microsoft SQL Server 2014 

http://care.dlservice.microsoft.com/dl/download/E/A/E/EAE6F7FC-767A-4038-A954-

49B8B05D04EB/LocalDB%2032BIT/SqlLocalDB.msi  atau 

https://www.dropbox.com/s/p8vu5hc3v41ozc6/SqlLocalDB.msi?dl=0  

4. Microsoft OLE DB Server 
OLEDB untuk PC 32 BIT: https://drive.google.com/open?id=1RRKOBr9-

DcgyWr0aFZm37amB_nqYNzSB  atau 

 

OLEDB untuk PC 64 BIT:  https://drive.google.com/open?id=10yOMQ6bChk7X5r3M-

j5lbVPyD9Ul5zkR 

3. Menginstal Infrastructure value calculator 
Aplikasi dapat diperoleh dengan membuka CD atau mencopy dari flash disk kemudian meng-copy 

paste folder infrastructure value calculator ke dalam drive C atau D di Komputer. Sebagai contoh, 

Gambar di bawah menunujukkan folder SROI di copy ke folder program files yang ada di drive C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://download.microsoft.com/download/b/a/4/ba4a7e71-2906-4b2d-a0e1-80cf16844f5f/dotnetfx45_full_x86_x64.exe?tduid=0d57e217ba436247a124cd0c23f3457d
http://download.microsoft.com/download/b/a/4/ba4a7e71-2906-4b2d-a0e1-80cf16844f5f/dotnetfx45_full_x86_x64.exe?tduid=0d57e217ba436247a124cd0c23f3457d
https://www.dropbox.com/s/8l5nxa69v1gqspy/dotnetfx45_full_x86_x64.exe?dl=0
http://download.microsoft.com/download/E/A/1/EA1BF9E8-D164-4354-8959-F96843DD8F46/ReportViewer.exe
http://download.microsoft.com/download/E/A/1/EA1BF9E8-D164-4354-8959-F96843DD8F46/ReportViewer.exe
https://www.dropbox.com/s/fkmaponqcqixcp7/ReportViewer.exe?dl=0
http://care.dlservice.microsoft.com/dl/download/E/A/E/EAE6F7FC-767A-4038-A954-49B8B05D04EB/LocalDB%2032BIT/SqlLocalDB.msi
http://care.dlservice.microsoft.com/dl/download/E/A/E/EAE6F7FC-767A-4038-A954-49B8B05D04EB/LocalDB%2032BIT/SqlLocalDB.msi
https://www.dropbox.com/s/p8vu5hc3v41ozc6/SqlLocalDB.msi?dl=0
https://drive.google.com/open?id=1RRKOBr9-DcgyWr0aFZm37amB_nqYNzSB%20%20atau
https://drive.google.com/open?id=1RRKOBr9-DcgyWr0aFZm37amB_nqYNzSB%20%20atau
OLEDB%20untuk%20PC%2064%20BIT:  https:/drive.google.com/open?id=10yOMQ6bChk7X5r3M-j5lbVPyD9Ul5zkR
OLEDB%20untuk%20PC%2064%20BIT:  https:/drive.google.com/open?id=10yOMQ6bChk7X5r3M-j5lbVPyD9Ul5zkR
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Selanjutnya, folder tersebut dibuka untuk melihat file-file yang ada di dalamnya, seperti gambar 

berikut: 

 

Selanjutnya, folder [bin] dibuka, akan muncul dua folder: Debug dan Release. Kita akan membuka 

folder Debug, sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Kemudian, kita pilih file infrastructure value calculator untuk dibuatkan shortcut di PC dengan meng-

klik kanan mouse dan memilih pilihan create shortcut sebagaimana tertera di gambar berikut: 
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Sehingga, akan tampil short cut di desktop komputer sebagaimana gambar di bawah ini: 

Tampilan di desktop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya short-cut Infrastructure Value Calculator di-klik untuk masuk ke dalam aplikasi. 

Selanjutnya, akan tampil Window baru sebagai berikut: 
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Tampilan Aplikasi Infrastructure value calculator sedang dibuka: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikutnya, tampilan aplikasi Infrastructure value calculator setelah dibuka (halaman muka): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada dasarnya aplikasi ini memiliki dua menu: administrator (admin) dan user. Admin adalah pihak 

yang bertanggung jawab dalam penilaian SROI yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan 

Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Bantul, DIY. Sebagai admin, Dinas PUPKP memiliki 

kewenangan untuk memodifikasi asumsi nilai activity, outcome, indicators, financial proxy, filter, dan 

nilai outcome. Pengubahan nilai-nilai tersebut hanya bisa dilakukan pada menu admin. Di sisi lain, 

menu user ditujukan bagi Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang akan dinilai seberapa 
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besar dampak fasilitas IPAL yang dimiliki di daerahnya. Penjelasan secara khusus kedua menu 

tersebut akan dijelaskan dalam bagian khusus di buku panduan ini.  

Pada window awal aplikasi juga terdapat menu step-by-step instruction yang berisi petunjuk 

penggunaan baik bagi administrator maupun user, sebagaimana yang ditampilkan pada gambar 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan panduan penggunaan aplikasi. 

4. Penggunaan aplikasi 

3.1 Menu administrator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertama-tama, admin mengklik menu admin yang berada di sudut kiri atas window aplikasi. 
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Selanjutnya, pada aplikasi akan muncul tampilan yang meminta admin untuk memasukkan 

username dan password untuk login sebagai admin. Untuk itu, admin dapat mengisi login admin sbb: 

username: admin ; password: admin; sebagaimana tertera dalam tampilan di bawah ini. Admin 

dapat memodifikasi username dan password dalam aplikasi yang akan dijelaskan dalam bagian lain. 

Setelah kita mengisikan username dan password, selanjutnya admin meng-klik login.  

 

Selanjutnya, tampilan menu admin akan muncul sebagai berikut: 

 

Terdapat tiga menu yang muncul dengan penjelasan sebagai berikut: 

Activity: Menu yang digunakan untuk mengubah data asumsi input (investasi) untuk tiga skema 

pembiayaan: USRI, DAK dan Sanimas. Proyek IPAL sendiri memiliki tiga skema pembiayaan: Urban 

Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) dari Asian Development Bank (ADB), Dana Alokasi Khusus 

(DAK), dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).  
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Outcome, indicator, proxy: Menu yang digunakan untuk mengubah data asumsi outcome, indikator, 

proxy, dan filters. 

Setting admin: Menu yang digunakan untuk mengubah ataupun menambah data admin (termasuk 

di dalamnya mengubah password). 

3.1.1 Activity Menu 

Selanjutnya, jika admin meng-klik menu activity maka akan muncul tampilan sbb:  

 

Selanjutnya, admin akan mengisi data asumsi input tersebut berdasarkan data yang telah disepakati 

pada acara public exposure (kesepakatan data input terlampir). Data input yang telah diisi akan 

seperti tampilan di bawah ini. Setelah terisi selanjutnya klik simpan data.  
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Kemudian akan muncul notifikasi sbb: 

 

Klik [OK] jika data telah berhasil disimpan. Aplikasi ini juga memungkinkan untuk menghapus data 

yang telah diisi sebelumnya, yaitu dengan cara mengklik [Reset Data], sehingga semua field data 

yang telah diisi akan menjadi kosong kembali seperti semula. 

Setelah diklik OK maka selanjutnya kita akan meng-klik menu kembali yang ada di sudut kiri atas 

tampilan. Sehingga tampilan akan kembali ke menu admin awal. 

 

Selanjutnya, kita meng-klik menu outcome, indicator proxy, yang akan dibahas selanjutnya pada 

bagian berikut.  

 SETIAP MENGEDIT DATA INPUT HARUS MENG-KLIK RESET DATA, DIISI, DAN SIMPAN DATA  
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3.1.2 Outcome, Indicator, Proxy Menu 

Setelah kita meng-klik menu outcome, indicator proxy maka selanjutnya akan muncul tampilan 

seperti di bawah ini. Seluruh data yang diperoleh untuk asumsi ini merupakan hasil dari kesepakatan 

public exposure yang bersumber dari riset SROI yang telah dilakukan selama 2 tahun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita dapat mengedit data dengan melakukan beberapa tahapan: 

Sebagai contoh: admin ingin mengubah data asumsi nilai dampak untuk lingkungan lebih nyaman, 

kondisi ekonomi keluarga membaik, dan budaya hidup sehat. Nilai ketiga dampak tersebut sesuai 

dengan kesepakatan pada saat public exposure adalah hasil dari survey indikator dampak yang akan 

menentukan nilai dampak tersebut untuk lokasi yang berbeda.  Sebagai contoh berdasarakan hasil 

survey indikator dampak yang dilakukan di lokasi Tegal Lurung diketahui bahwa nilai untuk masing-

masing dampak sebagai berikut: 

a. Lingkungan lebih nyaman: Rp6,6636,620 

b. Kondisi ekonomi keluarga membaik: Rp1,980,345 

c. Budaya hidup sehat: Rp500,000 

Untuk itu, kita perlu mengubah nilai asumsi dampak di menu outcome, indicator, proxy yang nilainya 

masih kosong, sebagaimana tampilan di bawah ini: 



Page | 13  
 

 

Tahapan untuk mengedit: 

1. Memilih dampak yang akan dimodifikasi dengan cara meletakkan kursor pada dampak yang 

akan diubah. Seperti tampilan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Setelah cursor ditempatkan pada dampak yang akan diedit maka akan muncul detail 

informasi tentang dampak tersebut di bagian kanan tampilan. 

3. Detail informasi yang tampak tersbut dapat diedit sesuai dengan kebutuhan admin. Sebagai 

contoh admin akan mengubah value (nilai) dampak menjadi sebesar Rp6,636,620. Maka, 

admin masukkan angka tersebut di kolom value setelah itu admin klik [edit]. Seperti 

ditunjukkan gambar di bawah ini: 
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4. Setelah di klik edit, maka akan muncul notifikasi seperti gambar di atas yang menunjukkan 

bahwa data telah berhasil diedit. Selanjutnya admin meng-klik OK. 

5. Data yang telah diubah akan muncul dalam aplikasi sebagaimana gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tahapan yang sama juga kita lakukan untuk data value untuk dampak yang lain: kondisi 

ekonomi keluarga membaik dan budaya hidup sehat. Sehingga, tampilan akhir untuk  setiap 

dampak tersebut telah terisi sesuai dengan hasil survey indikator untuk Lokasi IPAL Tegal 

Lurung.  
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Setelah mengedit data sesuai yang diinginkan, maka aplikasi siap untuk digunakan. Sebagai 

catatan tambahan, menu ini dapat diubah sewaktu-waktu disesuaikan dengan hasil survei 

inidkator yang dilakukan setiap tahun di lokasi IPAL tertentu.  

 

3.1.3 Menu Setting Admin  

Dalam menu ini, administrator dapat memodifikasi maupun menambah data admin, termasuk di 

dalamnya memodikasi username dan password admin.  Berikut tampilannya: 
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Untuk mengubah password maka admin meng-klik ikon edit account seperti di bawah ini: 

 

Selanjutnya admin mengetikkan password baru yang diinginkan di kolom [New Password], sebagai 

contoh password baru kini berubah menjadi: admin 123. Selanjutnya, admin meng-klik ikon [Edit 

Password] kemudian klik [OK]. Sehingga, password baru untuk username admin kini telah berubah 

menjadi admin123. 

 

Admin juga dapat menambahkan username admin jika seandainya administrator lebih dari satu 

orang. Caranya dengan mengklik ikon [Add Account] yang ada dalam tampilan: 
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Kemudian admin memasukkan username tambahan: admin2; password: admin2. Kemudian meng-

klik tombol [Add Account] dan Klik [OK]. Maka kini terdapat dua administrator yang dapat mengubah 

asumsi-asumsi nilai calculator. 

 

Jika telah selesai meng-edit asetting admin maka selanjutnya dapat kembali ke menu awal dan 

logout kembali ke tampilan awal aplikasi seperti gambar di bawah ini: 
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3.2 Menu User 

Aplikasi Infrastructure Value Calculator sebagaimana dijelaskan di awal terdiri dari menu admin dan 

menu user. Untuk user, hanya diberikan otorisasi untuk menghitung nilai rasio SROI tanpa 

mengubah asumsi nilai-nilai aplikasi seperti yang dimiliki oleh admin. Untuk masuk ke dalam 

penghitungan rasio SROI, user meng-klik tombol [Sewage Treatment Plant Facility (IPAL) Project] 

seperti dalam tampilan di bawah ini: 
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3.2.1 IPAL Project 

Setelah meng-klik tombol [Sewage Treatment Plant Facility (IPAL) Project] maka tampilan berikutnya 

seperti di bawah ini:  

 

Hal pertama yang harus dilakukan oleh User adalah mengisi kolom funding scheme dengan memilih 

skema pembiayaan dari pilihan yang ada di drop down menu.  

 

Sebagai contoh, nilai rasio SROI yang akan dipilih adalah untuk skema USRI, mengingat lokasi yang 

akan dihitung terletak di IPAL Tegal Lurung yang menggunakan skema pembiayaan USRI Asian 

Development Bank. Untuk itu, user memilih USRI dan mengisikan kolom project name: Tegal Lurung 
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Selanjutnya, user akan mengisi nilai input/investment untuk setiap nilai input yang telah diisi di 

menu admin. Ada tujuh input yang terkait dengan skema pembiayaan USRI, sehingga user memilih 

satu persatu input dari menu drop down list yang ada. Gambar berikut merupakan tampilan setelah 

seluruh kolom input diisi. 

 

Selanjutnya, user akan menginput kolom [associated outome], [indicator] dan [duration] dengan 

memilih dari menu drop down list, sebagai berikut: 
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Selanjutnya, user akan mengisi kolom [Quantity] dengan data-data indikator yang telah diperoleh 

dari survey indikator yang dilakukan di lokasi IPAL Tegal Lurung (Data Survey terlampir). 

 

Catatan: Nilai indikator untuk dampak kerusakan instalasi IPAL akan ditulis dalam kurung (Minus 7) 

karena merupakan dampak negatif yang akan mengurangi dampak positif.  

Setelah semua data-data dinput, maka user meng-klik tombol [SAVE] untuk mengitung nilai Rasio 

SROI, kemudian mengklik [OK] pada notifikasi yang muncul. 

 

 

 



Page | 22  
 

 

 

 

 

Selanjutnya, aplikasi akan menghitung nilai Rasio SROI: 

 

Dari gambar di atas dapat terlihat penghitungan nilai total value untuk setiap dampak, disertai pula 

dengan penghitungan input/investasi untuk proyek IPAL.  Pada gambar di bawah terlihat bahwa 

rasio SROI untuk proyek IPAL di Tagal Lurung sebesar Rp4,85, dengan kata lain setiap Rp1 yang 

diinvestasikan menghasilkan manfaat sebesar Rp4,85. Manfaat/dampak yang dihasilkan baik berupa 

manfaat sosial, kesehatan, budaya maupun ekonomi.  

JANGAN LUPA MENG-KLIK RESET SETIAP AKAN MEMULAI PENGHITUNGAN SROI YANG BARU 
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Penghitungan SROI tersebut dapat dilihat (di download) dalam bentuk excel dengan mengggunakan 

menu [export] yang ada di menu bagian atas: 

 

Setelah memilih excel, maka otomatis aplikasi akan meminta untuk dibuatakan nama file excel yang 

akan disimpan dalam drive PC. Setelah ditentukan folder penyimpanan, maka berikutnya user dapat 

membuka file excel tersebut untuk mengedit report SROI yang dihasilkan. 
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Tampilan Report perhitungan rasio SROI dalam format Microsoft Excel: 
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