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FARIDA BALATI F . PENGARUH SISTEK INFORKASI HANAJEMEN 

DALAH MENINGKATKAN HUTU .JASA KONSTRUKSI PADA PT. 

PEKBANGUNAN PERUMAHAN CABANG I ( Dibawah bimbingan Bapak 

Drs . JI. Husin U. Siregar sebagai penbimbing I d an Bapak 

Drs. H. Syahrinndy sebagai penhimbing II ). 
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�Hsten info rwrn.si nannJenen 11erupakan satu hal 

penting dnla10 setiap perusahaan. Oleh karenanya 

ditetapkan bentuk dan sistem yang dilaksanakan 

nendukung kegiatan suatu perusnhaan, sehingga 

penbagian kerja, wewenang serta tanggung jawnb 

setiap orang yang terlibat dal a:m 11anajenen perusahaan. 

Dnla11 11e11bahns unsur-unsur s isten infor11asi 

manajenen yang 10erupakan alat bagi tenaga kerja dala11 

perusahaan yang saling berkaitan satu sa11a lain. Juga 

dengan masalah sistem. informasi manajewien padn. PT. 

Penbangunan Pern1mhnn Cabang Medan_ Dala1l ne11 ingJrn.tkan 

geral laju perekon01nian Indonesia, pe11erintah turut 

sert.a dala.11 b idang pe11hangunan konstru ks i un tu k 

tercapainya pe11bangu nan Nasional yang sesuai dan 

d igar islrnn dala11 Gar is--gar is besnr Hnlunn Negara ( GBHN). 

PT. Pemhangunan Perumahan Cabang Hedan, <lalan 

kegiatan opera�d.onalnya 11enghasilkan berbagai produk 

konstruksi, oleh karenanya harus didukung dengan 

manajemen yang baik teruta11a masalah siste11 infor1tasi 

11nnaje11en sebab ini sangat menentukan lajn tidaJmya 

perusahaan. 
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Dari uraian di· atas penulis 11embahas per1u1sRlahan 

yru1g timbul ya.itu : Tingginya tingkat persaingan jasa 

konstruksi di Indonesia nenyebabkan PT. Pembangunan 

Perumahan Cabnng Medan menbuat suatu inovasi/terobosan 

nenggunakan manajemen mutu sebagai salah satu manajenen 

di perusahaan tersebut agar tujuan nena i kkan dayn saing 

perusahaan terhadap yang lain serta nanaJemen tersebut 

dininta oleh masyarakat terutana pada janan globalisasi 

yang pada t.ahnn 2003 siap untuk lepas landas. 

Untuk membahas permasalahan di atas penu l i s 

menggunakan 2 11etode penelitian, yakni dengan penelit .ian 

kepustakaan yang :nenpun yai hubungan dengan permasalilhan 

sebagai landasan teoritis. Penelitian lapangan untuk 

mendapatkan data yang riil, sehingga penulis dapat 

nenbuat analisa serta k.esi.:npulan. 

Dari kedua netode penelitian di atas penulis 

11engambil kesimpulan sebagai berikut. : 

1. Pada struktur di:m organisasi Perusa.hann PT. Pembangu

nan Peru11.ahan Cabang Medan herbentuk ga.ris dan staf. 

2. Pada sisten informasi yang diterapkan pnda PT. 

Pembnngunan Peru11ahan telah menberikan wewenang 

kepada setiap bagian dalam mengolah data baik yang 

datnngnya dari lnar maupun dari dala11 peruse.Iman itu 

sendiri. 
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