
Rl.1'GKASAN 

FARIDAWATI, "PERANAN SISTEM INFO�I MANAJEMEN DAI.AM 

PENGAMBILAN KEPOTUSAN PADA PEIUJM PEGADAIAN CAB.ANG 

MEDAN". (di bawah bimbingan Drs.HJhon Hardy,Ms1 sebag:u Pembimbing I 

dan H.Syahriandy,SE,Msi sebagai Pembimbing 11 ). 

Perurn Pegadaian Medan adalah sebuah perusahrum milik pemerintah 

atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang non bank atau dengan 

kata lain memberikan jasa gada1 bamng. 

Bcrdasarkan alas penehuan pendahuluan yang dilakukan pada Perum 

Pegadaian Cabang Medan maka ditemukan masalah yang dihadapi perusahaan 

yang dapat dirwnuskan scbaga1 berikut : 

"Kurang efektifuya s1stcm infonnasi yang diterapkan menyebabkan 

kendak sesua1an dalan pengamb1lan keputusan sehmgga dalam pencapai tujuan 
perusahaan udak dapat d1capa1 dengan semestinya" 

Berdasarkan rwnusan masalah yang dikemukakan di atas maka penulis 

mencoba menga1ukan bipotesis sebagai berikut : 

"Jikn s1stem infonnas1 mana1.:men perusahaan ditcrapkan sccara efektif 

dan konsistcn dengan sarana mfonnasi mcmadai maka pi.:ngolahan data dapat 

dilaksannkan dengan baik dan bcnar, sehingga pengamb1lan keputusan sesua1 

dengan atau mendukung pencnpaian tujuan perusahnn". 

Adapun Kesimpulan Penuhs ndalah: 
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Dari basil penehtian yang ddak'Ukan untuk menguji hipotesis dan masa(ah 

yang ada maka dapat diwik kes1mpulan sebagai benlrut. 

I. Ketetapan s1stem informos1 mana;emen pada Perum Pegada1an Cabang 

Medan Utama telah berjalan dengan baik karana dengan penerapan sistem ini 

seluruh aktivitas perigambilan kep•Jtusan yang berlangsung telah berjalan 

dengan efektif untuk mcndukung terlaksananya operasiotuµ perusahaan 

dengan lancar. 

2. Strulctur organisasi yang digunakan oleh Perum Pegadaian Cabang Medan 

Utama adalah struktut orgamsas1 garis dan didepartementas1 berdasarkan 

fungsi. Hal ini mcnunJang terbentuknya kesatulll tugas yang terarab dan 

telah menggambarkan pemisahan fungsi yang jelas scrta uraian tugasnya 

masing-masing. 

3. Dukungan S1stem lnformasi Manajemen yang ditcrapkan oleh Perwn 

Pegadatan Cabang Medan Utama cukup balk, karena pemsaMan 

menggunakan sistem komputerisasi, baik dalam hal pengumpulan, 

pengolahan dan penyajian data dalam bentuk infonnas1, guna mendukung 

proses pengamb1lan keputusan. 
Sedangkan sari111 penulis untuk perusahaan ini, yang mana mengambil 

judul tentang Pera.nan Sistern lnformasi Manajemen Terhadap Pengambilan 

Keputusan Pada Perum Pcgadaian Cabang Medan sebagai berikut : 

Sesua1 dengan anahsa penulis terhadap dimens1 sentraliSl!Si terhadap 
proses pengambilan keputusan Pada Perum Pegada1an Cabang Medan Utama 
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maka penulis mencoba membenkan saran-saran yang mungkm berguna bagi , 

perusahaan untuk mcngatas1 masalah yang dihadapi, adalah sebagai berikut: 

I. Dalam hal proses pengambilan keputusan, sebaiknya perusahaan tidak 

men�gunakan s1stem sentralisasi keputusan mutlak pada bag1an-bagian yang 

membutuhkan pcnanganan dan keputusan yang ti:pat sesuai dengan koadisi 

lapangan yang dihadap1 Selain itu, pendelegasian wewenang dapat 

memberikan keuntungan bagi pimpinan kareaa dapat mengefektifkan dan 

meageftSienkan waktu, tenaga clan biaya sena hambatan-hambatan lain 

dalam j:lelaksanaan operas1onal perusahaan Hal m1 JUga dapat 

memm1mumkan keputusan-keputusan yang dibuat tidalc sesuai dengan 

real11:is permnsalahan karcna manajemea tmgkat bawah yang tabu benar 

pennasalahannya, knrana mc:reka dapat dengan jelas melihat hal-hal apa saja 

yang terjad1 d1 lnpangan, oleh karena Hu, sebaik.nya mereka diberi 

kesempatan untuk membenkan keput"usan yang berkenaan dengan masalah, 

atau melakukan tincbkan apa sajn yang harus dilakukan untuk mengatasi . 
masalah tt:r.iebut ck:ngan cepat taapa terleb1h dahulu dikonlinnaslkan kepada 
manaJemen ungknt atas (otoritas mengambil keputusan). 

2. Struktur organisasi Perum Pegada1an Medan telah eukup baik, tetapi masih 

pcrlu dilakukan tmdaknn internal kontrol daJam setiap devisi, maka 

seba1lmya Pcrum Pcgadaian Medan mempertegas penggunaan strul..-rur 

orgamsasin}a sehingga hubungan antar bagian dapat diperkecil atau 

dilakukan rangknp tugas clan tanggung Jawab ataupun melakukan 
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pcnghapusan �ama s..:L.ah bag1an devisi tertentu yang dianggap hanya sebagai 

pelengkap saja dari mana1emen perusahaan, sehingga seluruh aktivitas 

perusahaan dapat tcrkontrol dengan baoc 
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