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RINGKASAN 

LISBET PANJAITAN, PERANAN SISTEM MANAJEMEN DALAM 

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN P ADA PT.(PERSERO) ANGKASA 

PURA II POLONIA MEDAN. (Bapak Drs. H. Thon Hardy, Msi selaku pembimbing 

I, Bapak Drs. H. Syahriandy, Msi selaku pembimbing II). 

PT.(Persero) Angkasa Pura II Polonia Medan, merupakan perusahaan rnilik 

negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa angkutan penerbangan. Dimana 

pertanggung jawabannya langsung kepada Pemerintah. 

Adapun perumusan masalah Skripsi ini dalam merancang, mencari clan 

mengembangkan dalam proses pengarnbilan keputusan selama ini pada PT.(Persero) 

Angkasa Pura II Polonia Medan. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini 

antara lain adalah membandingkan antara teori diperkulihaan dengan kenyataan 

dalam perusahaan, serta ingin mengetahui secara langsung sampai sejauh mana. 

1 peranan Sistem Informasi Manajemen dalam pengambilan keputusan pada 

PT.(Persero) Angkasa Pura II Polonia Medan. 

Metode penelitian untuk memperoleh data dilakukan melalui riset keputusan 

dan riset lapangan serta tehnik pengumpulan melalui wawancara dan daftar 

pertanyaan langsung kepada pejabat yang berwenang. Metode Analisis yang 

/ 
digunakan yaitu Deskriptif dan Deduktif 
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Struktur Organisasi yang diterapkan adalah bentuk Organisasi garis dan Staf. 

Disamping pucuk pimpinan yang mempunyai wewenang Komando juga diperlukan 

Staf I Pejabat yang dapat membantu dan memberikan masukan I nasehat sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

Adapun kesimpulan Penulis antara lain : 

1. Struktur Organisasi yang diterapkan adalah bentuk Struktur Organisasi garis 

dan Staf. Pimpinan yang mempunyai wewenang Komando dalam kegiatan 

Operasional Perusahaan, juga diperlukan Staf I Pejabat yang dapat 

memberikan masukan serta nasehat sesuai dengan bidang keahliannya. 

2. Sistem Informasi Manajemen dalam Perusahaan secara keseluruhan telah 

memberikan bentuk-bentuk Informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, 

sehingga timbul penghematan biaya dan waktu kerja yang digunakan. 

3. Dalam perusahaan, pengambilan keputusan adalah direksi, segala sesuatu 

mengenai aktivitas perusahaan hams diputuskan oleh direksi yang dibantu 

oleh Staf I Pejabat dalam merumuskan suatu masalah. 

4. Dalam mendukung aktivitas operasionalnya perusahaan menggunakan jasa 

layanan jaringan komunikasi dan peringkat pendukung Informasi seperti : 

komputer, telepon, surat dan sebagainya. Perangkat komputer hanya 

digunakan dalam mengolah dan menyimpan data-data atau Informasi yang 

penting bagi Perusahaan. 
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5. Pengoperasian perangkat pendukung Sistem lnformasi terselenggara dengan 

efektif bagi penyajian Informasi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. 

Sehingga tidak efisien jika ditinj au dari segi bi a ya. 

Usaha untuk mengatasinya yakni dengan menJaga mutu Informasi, 

memperhatikan apa sarana Informasi, memilih media yang tepat sesuai dengan 

perintah serta menyusun lnformasi secara jelas singkat serta mudah dimengerti. 

I Adapun saran Penulis yaitu : 

1. Diperlukan suatu bagian khusus sebagi pusat penyaJian Informasi yang 

melayani seluruh bagian-bagian dan sebagai kebutuhan lnformasi bagi 

aktivitas Operasioanal Perusahaan, sehingga akan tercipta spesialisasi sebagai 

pemberi jasa layanan Informasi. Dan akan lebih baik jika segala sesuatu 

mengenai pengolahan informasi dan penyimpanan arsip Informasi tersebut 

dibagian ini. 

2. Perumusan perlu menambah kapasitas operasional Perusahaan pendukung 

Sistem Informasi Komputer. Yang dewasa ini masih banyak menganggur jika 

dilihat dari jumlah data yang diolah. Karena apabila hal ini diperhatikan 

efektivitas Sistem Informasi Manajemen yang telah ada selama ini akan 

segera dilipat gandakan lagi. 

3. Dengan menggunakan Sistem Komputer dalam pelaksanaan Sistem Informasi 

Manajemen pada Perusahaan hendaknya dapat mempermudah dan 

mendukung Pimpinan dalam membuat keputusan. 
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4. Perlu adanya prioritas dan dukungan penuh dari semua pihak baik atasan 

maupun bawahan untuk menjamin kelancaran kerja Sistem Informasi 

Manajemen. 

5. Untuk memberikan Informasi bagi pihak-pihak eksternal yang mempengarui 

kelangsungan hidup Perusahaan maka perlu membentuk suatu bagian khusus 

hubungan masyarakat (Public Relation). 

6. rapat-rapat formal perlu untuk sering diadakan untuk menJamm proses 

pengambilan keputusan yang baik dan hasilnya dapat diketahui dan didukung 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 
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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih 

karuniaNY A sehingga penulis mempunyai kekuatan, semangat dan kesabaran dan 
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A. Alasan Pemilihan Judul 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia usaha dewasa ini semakin pesat dan persamgan Juga 

semakin ketat yang penuh persaingan, hal ini mempengaruhi pencapaian tujuan usaha 

untuk itu diperlukan keahlian manajer dalam ha! pengambilan keputusan yang tepat. 

• Setiap badan usaha dalam pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Untuk 

mencapai tujuan suatu perusahaan atau badan usaha harus melaksanakan berbagai 

macam kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan lancar, 

maka perusahaan memerlukan sumber daya dan faktor-faktor produksi yang cukup, 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan tidak kalah pentingnya tentang sistem 

informasi agar tidak kalah bersaing didunia pasar bebas, sebab tanpa informasi maka 

dunia usaha akan ketinggalan zaman. 

Keberhasilan perusahaan terletak pada sistem informasi manaJemen usaha 

tersebut. Sebaliknya kegagalan adalah kegagalan dalam penyampaian informasi. 

Sistem informasi memerlukan masukan dan menghasilkan keluaran. Bagi perusahaan 

masukan adalah manusia, modal, bahan baku, mesin, metode, pasar, lingkungan dan 

data, waktu. Sedangkan keluaran perusahaan adalah barang dan jasa. 

1 
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Beberapa langkah yang harus ditempuh oleh seorang untuk perkantoran agar 

berhasil menggarap informasi adalah : pengumpulan data, pengelompokan data, 

penyusunan data, peningkatan kualitas data, pengkalkulasian data, mengigat dan 

memunculkan kembali data dalam bentuk informasi dalam bentuk informasi. 

Manajer sangat membutuhkan informasi untuk membantu dalam pengambilan 

keputusan yang tepat dan akurat, semakin lengkap informasi yang diperoleh suatu 

perusahaan maka resiko yang dialami perusahaan dapat diperkecil dan bahkan 

dihapuskan. Pada umumnya sistem informasi yang dianut perusahaan adalah untuk 

mempermudah pengambilan keputusan atau mempercepat manaJer dalam 

pengambilan keputusan. 

Begitu pula pada PT(PERSERO). ANGKASA PURA II POLONIA MEDAN, 

bahwa sistem informasi manajemen sangat penting dalam pengambilan keputusan 

yang akurat, tepat dan cepat. Karena tanpa informasi maka perkembangan dunia 

usaha akan lambat dan tidak sanggup bersaing dipasar. 

Dari uraian diatas, penulis memilih judul : "PERANAN SI STEM INFORMASI 

MANAJEMEN D AL AM PRO SE S  PENGAMBILAN KEPUTUSAN P AD A 

PT(PERSERO) . ANGK A S A  PURA II POLONIA MEDAN". 
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