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Pembimbing II ) 

PT. Grafindo Media Pratama Cabang Medan adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang Penerbitan buku-buku pelajaran sekolah. mulai dan pendidikan 

dasar sampai deu1,'lll1 pendidikan menengah. 

Masalah yang dihadap1 perusahaan : Dalam pengambilan keputusan 

pimpinan perusahaan rnengalami kesulitan untuk memperolch data dan infonnasi 

yang d1perlukan secara lengkap sehingga pengarnbilan keputusan tidak dapa1 

dilaksanakan dengan etektif Adapun hipotesis yang penulis a1ukan sebagai berikm : 

Jika pimpinan perusahaan menerapkan dengan lebih baik dan melengkapi sarana yang 

1elah ada serta menempatkan para pewgas yang sudah mcngalam1 pendid1kan dan 

lalihan yang baik pula wllllk menangani SIM 1crscbu1 maka pimpinan pemsahaan 

akan dapa1 memperoleh data dan in fonnasi yang diperlukan secara lengkap sehingga 

pengambilan keputusan diharapkan dapat dilaksanakan dengan efek1if. 

Tu1uan penelitian ini adalah : Umuk menganalisis sejauh mana penganih 

Sistem lnformasi Manajemen dalam pengambilan kepulllsan Pada PT. Grafindo 

Media Pra1ama Cabang Medan. dan memberikan saran mcngatasi masalah yang 

d1hadapi Mctode pcneli1ian Penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. 
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Metode anahs1s yanu · \le1odc dc>knpufdan metode dcdukuf. 

Adapun kes1mpulan pcn11hs) a1111 

Bidang usaha pernsahan 1111 yaitu Penerbi1an buku-buk11 pcla1ara11 sekolah . 

mulai dan pend1dikan dasar srunpa1 pendidikan mcnengah 

2. Struktur organisas1 yang d1paka1 organisasi Gans 

3 1 lambatan yang d1hadap1 dilak11ka11 dcngan pcrba1ka11 pacJa Sl\lclll mfomiasi 

mana1emcn selungga 111lonnas1 dapal dumlikl umuk 1u1uan pcrnsahaan. 

4 Perekrutan tenaga kCl)a perlu d1lakukan perobahan yang ucJak terfol.us pada fihak 

m1em 

5. L11111I.. 111enga1t1b1I k.:pu111�a11 perlu d1lakukan langkah-langkah pro�s 

pengambilan kepul u�an 

J\dapun saran penuhs ya1111 

�1assing-masmg bag1an yang ada pcrl11 diberikan "cwcnang guna menga1as1 

masalah )ang d1hadap1. 11ka 11dak dapa1 dia1as1 maka d1a1ukan kcpada p1hak 

01rektur 

.., Perekrut'lll 1enaga kerJa udak hanya terfokus pada fihak 1111cm 11111111. memperoleh 

tenaga profesional 

J Perlu ada penaschal dalam mcmban1u Dircktur dala111 111engamb1I kcputusan. 
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