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ABSTRAK

Sistem perusahaan (enterprise system) atau disebut dengan sistem
perencanaan sumber daya perusahaan (enterprise resource planning) adalah
sistem yang menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan data dari beragam
proses bisnis inti pada manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi,
penjualan dan pemasaran, sumber daya manusia. Sehingga memungkinkan
manajemen mengatur seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan
organisasi. Untuk memastikan berjalannya proses tersebut diperlukan adanya
evaluasi sistem secara berkala guna menilai berhasil tidaknya sistem memenuhi
tujuan awalnya dan mendukung entitas perusahaan tempat sistem dijalankan.

Penelitian bertempat di PT. Cipta Krida Bahari pada Jalan Margomulyo
No.41, Surabaya Barat, Jawa Timur. Metode yang digunakan pada penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif. Analisis yang dilakukan oleh peneliti meliputi
penjabaran dari pembandingan antara proposisi yang berhubungan dengan
keberhasilan sistem informasi dengan pola yang diprediksi, yaitu hasil
pengumpulan data melalui wawancara, hasil pengamatan serta kuesioner yang
diberikan kepada pengguna Sistem FAST (Freight Administration and
Synchronized Tracking). Evaluasi menggunakan tahap pengujian yang
diungkapkan oleh Weber yakni Identify the objectives of the information system,
Select the measure to be used, Identify data sources, Obtain ex ante values for
measures, Obtain ex post values for measures, Asses the sistem impact sehingga
penelitian dapat berkembang. Kriteria keberhasilan yang menjadi acuan penelitian
dikemukakan oleh Zwass yakni High level of system use, The system is used to its
potential rather than superficially, User highly satisfied, The original objectives
of the system are achieved, The system is institutionalized. Sedangkan ukuran dari
berhasil tidaknya sistem yang ada dinyatakan oleh Champion.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi FAST (Freight
Administration and Synchronized Tracking) telah menunjang pengambilan
keputusan pada PT. Cipta Krida Bahari dan diimplementasikan dengan cukup
memadai. Sehingga dapat dikatakan sistem informasi FAST (Freight
Administration and Synchronized Tracking) yang dilaksanakan perusahaan telah
berhasil.

Kata Kunci : Sistem Perusahaan (Enterprise System), Sistem Perencanaan
Sumber Daya Perusahaan (Enterprise Resource Planning),
Keberhasilan Sistem.

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

skripsi EVALUASI SISTEM INFORMASI INDRA HARIADI


	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	BAB 1
	BAB 2
	BAB 3
	BAB 4
	BAB 5
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



