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EVALUASI SISTEM INFORMASI BERBASIS KOMPUTER 
UNTUK iUENDUKUNG KETERSEDlAAN BARI\NG DAGANGAN 

ABSTRAKSI 

DeWdsa ini, slstem informasl berbasis komputer (elah banyak digunakan 
dalam dunia bisnis untuk membantu menangani proses bisnis yang semakin 
kompleks. Satu hal yang patut mendapat perhatian adalah masih seringnya terjadi 
kekecewaan karena hasil dari implementasi sistem tidak sesuai dengan harapan 
pada saat akan diimplementasikan padahal implementasi sistem membutuhkan 
investasi yang tidak sedikit. Oleh karen a itu perlu dilakukan evaluasi atas 
implementasi sistem infonnasi berbasis komputer yang telah dijaiankan, 

Penelitian ini dilaktikan pada Swalayan Sarikat Jaya yang telah 
menerapkan sistem infonnasi bt-"fbasis komputer sejak bulan Agustus 1998. 
Penelitian ini hanya dibatasi pada evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi 
berbasis komputer dalam menduh:ung ketersediaan barang dagangan dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif dan melode studi kasus, Dalam melakukan 
evaluasi digunakan 5 (lima) kriteria kesuksesan implementasi sistem, pernanfaatan 
potensi sislem secara optimal, kepuasan pengguna, dan kelembagaan sistem dalam 
organisasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lujuan sistem dalam hal penyajian 
infonnasi persediaan barang dagangan yang menggambarkan posisi terkini belum 
tercapai. Sedangkan penggunaan sistem untuk mendukung ketersediaan barang 
dagangan termasuk dalam kategori rendah dan potensi sistem belum digunakan 
secara optimal. Dalam hal kepuasan terhadap kinelja sistem diketabui bahwa 
Kabag pembelian merasa belum puas tetapi petugas penerimaan barang telah puas 
karena merasa tidak memiliki kemampuan di bidang komputer. Dalam hal 
kelembagaan sislem, sebagian besar partisipan yang terlibat secara langsung 
dengan sistem telah mengetahui tujuan dibangunnya sistem infonnasi berbasis 
komputer pada Swalayan Sarikat Jaya. Namun karena pelatihan tentang sistem 
tersebut hanya ditujukan kepada karyawan bagian pembelian, maka k~ryawan 
lam, sepertl Kabag Pembelian, merchandiser, petugas penerimaan barang dan 
karyawan bagian barcode tidak memiliki kemampuan memadai dalam 
menggunakan potensi sistem. 

Modifikasi sistem telah beberapa kali dilakukan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan pemakai, Swalayan Sarikat Jaya juga mengalami evolusi proses bisnis 
maupun struktur orgamsasl dalam rangka penyesuaian terhadap kebutuhan 
organisasi, 
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