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RINGKASAN

AMIDAH, Peranan sistem Informasi manajemeir dalam

Pengambilan Keputusan pada PT. SARANA AGRO NUSANTARA

MEDAN ( Dbawah bimbingan Drs. H. Miftatmddin MBA sebagai

pembimbing I dan Dra. Isnaniah Lks sebagai pembimbing II)

Sistern Informasi manajemen merupakan suatu prosedur,

pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan disatukan

apabila dipandang perlu dengan maksud memberikan informasi kepada

manajemen ini yaitu meningkatkan pengetahuan dan mengurangi

ketidakpastian dan keragu-raguan di dalam pengunbilan keputusan tentang

masalah yang dihadaPi Perusahaan .

SIM adalah sistem informasi manajemen. Sistem adalah suatu

kebulatan / keseluruhan yang kompleks atau terorganisir . Suatu himpunan

atau pendahuluan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu

kebulatan / keseluruhan yang komplex atau utuh. Informasi adalah data

yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti bagi sipenerimatrya

dan btrmanfaat datam mengambil kepirtusan saat itu atau saat mendatarg.

Manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan pengorganisasian,

penyususn pengarahan du, peogawasan daripada sumber daya , terutama

sumber dayamanusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih

dahulu.

Sutau informasi manajemen yang baik akan mempunyai

kemampuan mengoalh data-data dri seluruh kegiatan perusatraan menjadi

informasi yang berguna dan mengambil alih proses pengambilan keputusan

manajemen . Keputusm manajemen ymg bersifat stategis , taktis dan
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operasional dihadapi para manajer yang berbeda. Keputusan yang diambil

pada tingkat taktis dan operasional . Keputusan-keputusan kebanyakan

bersifat rutin, berulang-ulang dan berstruktur.

Proses informasi manajemen memberikan manajemen ketetapan

yang lebjh baik dalam menentukan sumber-sumber data yang akan

dikumpulkan oleh perusahaan .

Sfi:uktur organisasi pada PT. SARANA AGRO NUSANTARA

MEDAN merupakan stnrktur garis dan staff yang secara umum dipakai oleh

banyak badan usaha dan hal pula yang dianut oleh PT. SARANA AGRO

NUSANTARA MEDAN karena ruang lingkupnya lurus dan memerlukan

pendamping untuk memberikan nasehat pada pimpinan.

Cara sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan

dilakukan dengan cara manual yaitu dalam bentuk laporan sebagai

pengolahan data. Tiap-tiap bagran yang memberikan informasi yang

disampaikan berdasarkan jenjang struktur organisasi yang dalam hal ini dari

atas ke bawah atau sebaliknya. Direktur perusatraan akan berusaha untuk

menghasilkan tercapainya pengawasan intern dengan baik, semua kegiatan

yang dilakukan di lingkungan perusahaan ini diharapkan saling bekerja

sama.

PT- SARANA AGRO NUSANTARA MEDAN dalam melakukan

pembinaan sistem informasi manajemen yang efisien dan efektif tidak

terlepas dmi hambatan-hambatan terutama terbatasnya anggaran yang ada

pada perusahaan . Sampai saat ini perusahaan tersebut terus-menerus

melakukan pembenahan disana sini sehingga sistem informasi manajemen

perusahaan dihmapkan dapat menjalankan tugas dan fungsiny4 khususnya

dalam hal membantu mmajer untuk mengambil keputusan yang tepat,
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KATA PENGANTAR

B is mil lahirrahmannirahim

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia

yang telah dilimpahkanNya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan

menyelesaikan skripsi ini dengn lancar.

Skripsi ini disusun dari hasil penelitian yang dilaksanakan di PT.SARANA

AGRO NUSANTARA MEDAN dengan judul skripsi : " Peranan Sistem Informasi

manajemen dalam Pengambilan Keputusan pada PT. SAIUT{A AGRO NUSANTARA

MEDAN ".

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu

persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dari fakultas Ekonomi Unversitas Medan

Area.

Penulis rnenyadari seperruhnya, bahwa skripsi ini mash jauh dari kesempurtraan

hal ini disebabkan kemampuan d.an pengetahuan penulis terbatas. Untuk itu penulis

rnengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang dapat membantu penyempurnaan ini

agar stripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai

pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini

penulis mengucapkan ter:ima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs . H. Syahriandi MSi, dekan fakuttas Ekmomi Universitas Medan

Area.

Z. Bapak Drs. H. John Hardy MSi, selaku ketua jurusan manajemen Universitas

Medan Area.

3. Bapak Drs. H. Miftahuddin MBAe selaku pembimhing I yang meluangkan

waktunya unftrk mcmbimbing penulis.

4. Ibu Isnaniah Lks, selaku pembim,bing ke II yang meraberikan petunjuk kepada

peirulis dalam menyusun slcripsi ini.

5. Seluruh staf pengajar dan staf karyawan fakultas Ekonomi Universitas Medan

Area.
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6. Bapak Pirnpinan P'f. Sarana Agro Nusantara Medan .vang telah ban.,-'ali

membantu penulis dalarn pengutnpulan data hingga selesainya skripsi ini.

7. Ayahanda dan Ibunda dan juga abang, kakak dan adrk yang telah banyak

memberi dorongan dalam penulisan skripsi ini.
'8. Teman-teuran stambuk 1998 khususnya Priska dan Sri Wahyuni yang banyak

memberidorongan .

Semoga Allah SWT tnernberikan irnbalan yang sesuai atas jasa-jasa baik yang

telah mereka berikan kepada penulis . Amin.

27 Oktober 2003

Penulis

Amidah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Suatu perusahaan di dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak

terlepas dari segala kemungkinan akan menghadapi masalah atau

hambatan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Oleh

karena itu perlu diupayakan secara maksimal bagaiman a agar komunikasi

di dalam perusahaan dapat terjalin dengan baik, sehingga dapat menjadi

cara terbaik bagi pemecahan masalah yang timbul.

Salah satu alasan mengapa perusahaan teftentu dapat digolongkan

dalam kategori maju adalah bila perusahaan tersebut memiliki manajernen

yang baik dan keadaan sangat dipengaruhi oleh keterampilan $DM yang

mengelolanya.

Faktor-falctor penyebab lainnya adalah ketekunan mengikuti

perkembangan kemajuan lptek, Pada perusahaan yang digolongkan maju

sudah tentu harus mempunyai manajemen yang baik, hal ini tergantung

kepada sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan didalam

perusahaan tersebut atau dengan perkataan lain, majunya perusahaan

yang dapat mengikuti perkembangan llmu Pengetahuan dan Tehnologi
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2

adalah berkat adanya suatu pengelolaan kebijaksanaan manajemen yang

efektif pada perusahaan itu.

Dewasa ini informasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan

produktivitas karyawan, berbagai usaha dijalankan untuk mengurangi

hambatan-hambatan yang muncul dengan melakukan pengadaan saluran

informasi yang baik seda untuk membina personal yang mengelola

informasi bagi manajemen.

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul ini

adalah sebagai berikut :

1. Karena informasi merupakan faktor utama dalam usaha meningkatkan

produktivitas kerja karyawan agar hasil yang diambil oleh manajer tepat

dan terpercaya.

2. Untuk melihat sejauh mana sistem informasi manajemen yang diterapkan

pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan.

3. Penulis ingin mengetahui masalah yang timbul dalam Sistem lnformasi

Manajemen pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik dan

berkeinginan untuk mengetahui secara mendalam mengenai Peranan Sistem

Informasi Manajemen sebagai Suatu Alat lnformasi dalam pencapaian tujuan

perusahaan dengan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul :
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