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RINGKASAN 

I R W A N S Y A H, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PERANAN 

DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PADA PT. PELNI 

CABANG MEDAN BELAWAN, (Di bawah bimbingan Ors. H. JHON 

HARDY, MSi., selaku Pembimbing I dan H. SYAHRIANDY, SE, MSi., 

selaku Pembimbing II). 

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 serta untuk membina personal yang mengelola informasi 

bagi manajemen. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan maka 

ditemukan adanya masalah tentang sehubungan dengan pelaksanaan 

sistem informasi manajemen dan komunikasi yang diterapkan dalam 

perusahaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Sistem informasi 

yang dijalankan tidak efektif, sehingga komunikasi terhadap bawahan tidak 

dapat tercapai dengan baik. 

Berdasarkan ditemukan perumusan masalah di atas, dikemukakan 

hipotesis sebagai berikut : Oengan adanya sistem informasi manajemen yang 
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RINGKASAN 

I R W A N S Y A H, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN PERANAN 

DALAM MENIN�KATKAN EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PADA PT. PELNI 

CABANG MEDA.N BELAWAN, (Di bawah bimbingan Ors. H. JHON 

HARDY, MSI., selaku Pembimbing I dan H. SYAHRIANDY, SE, MSi., 

selaku Pembimbing II). 

Dewasa ini informasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan 
i 

produktivitas karyawan, berbagai usaha dijalankan untuk mengurangi 

hambatan-hamb�ltan yang muncul dengan melakukan pengadaan saluran 

informasi yang baik serta untuk membina personal yang mengelola informasi 
' I 

bagi manajemen. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan maka 

ditemukan adanya masalah tentang sehubungan dengan pelaksanaan 

sistem informasi manajemen dan komunikasi yang diterapkan dalam 

perusahaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : Sistem informasi 

yang dijalankan ·tidak efektif, sehingga komunikasi terhadap bawahan tidak 

dapat tercapai d�mgan baik. 

Berdasark�n ditemukan perumusan masalah di atas, dikemukakan 

hipotesis sebage)i berikut : Dengan adanya sistem informasi manajemen yang 
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KATA PENGANT AR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis bersyukur kehadirat Allah 

SWT dengan izinNya penulis telah selesai membuat skripsi ini. Adapun 

skripsi ini berjudl.11 "SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN 

PERANAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KOMUNIKASI 

PADA ]>T. PELNI CABANG MEDAN BELAWAN''. Adapun tujuan daripada 

pembuatan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Medan Area, Medan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan, oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis 

mengharapkan dan menerima kritikan yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima 

kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Bapak H. Syahriandy, S�. MSi. , selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Pembimbing II, yang 

telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi ini hingga selesai. 

2. Bapak Ors. H. Jhon Hardy, MSi., selaku Ketua Jurusan Manajemen dan 

sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan dan 

petunjuk kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini. 
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KAT A PEN GANT AR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dengan melhgucapkan Alhamdulillah, penulis bersyukur kehadirat Allah 

SWf dengan izinNya pen�lis telah selesai membuat skripsi ini. Adapun 

skripsi ini berjudul "SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN 

PERANAN DAl:.AM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KOMUNIKASI , 

PADA PT. PELlil qABANG MEDAN BELA WAN''. Ada pun tujuan daripada 

pembuatan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna 

mernperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Medan Area, Medan. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan, olHh sebab itu dengan kerendahan ha ti penulis 

mengharapkan dan menerima kritikan yang sifatnya membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

\ 
Dalam keseimpatan yang baik ini penulis mengucapkan banyak terima 

kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Bapak H. Syahriandy, SE, MSi. , selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Pembimbing 11, yang 

telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi ini hingga selesai. 

2. Bapak Ors. H. Jhon Hardy, MSi., selaku Ketua Jurusan Manajemen dan 

sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan pengarahan dan 
-

petunjuk kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini. 
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3. Seluruh ,staf pengajar serta pegawai tata usaha pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Medan Area yang selama ini telah banyak memberikan bekal 

ilmu selama penulis berada di bangku kuliah. 

4. Bapak Pimpinan, staf dan karyawan pada PT. PELNI Cabang Medan 

Belawan yang telah membantu dalam memberikan informasi baik secara 
', 

lisan/tulisan yang dipergunakan sebagai penyusunan skripsi ini. 

5. Ayah dan lbunda tercinta yang telah bersusah payah membesarkan dan 

membantu pemulis qaik dari segi moril maupun materil semasa hidup, 

masa perkuliahan hingga sampai pada saat sekarang ini, serta saudara-

saudaraku dan seluruh sanak keluarga yang telah turut memberikan 

semangat dan dorongan kepada penulis. 

6. Seluruh rekan-rekan khususnya Jurusan Manajemen yang namanya tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu 

penulis dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Medan, Agustus 2003 

Penulis, 

I R W A NSYAH 
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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 bagaimana agar komunikasi 

di dalam perusahaan dapat terjalin dengan baik, sehingga dapat menjadi 

cara terbaik bagi pemecahan masalah yang timbul. 

Salah satu alasan mengapa perusahaan tertentu dapat digolongkan 

dalam kategori maju adalah bila perusahaan tersebut memiliki manajemen 

yang baik dan keadaan sangat dipengaruhi oleh ketrampilan SOM yang 

mengelolanya. 

Faktor-faktor 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 T ehnologi 

adalah berkat adanya suatu pengelolaan kebijaksanaan manajemen yang 

efektif pada perusahaan itu. 
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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 serta 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. Pelni Cabang Medan Belawan. 

3. Penulis ingin mengetahui masalah yang timbul dalam Sistem lnformasi 

Manajemen pada PT. Pelni Cabang Medan Belawan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik dan 

berkeinginan untuk mengetahui secara mendalam mengenai Peranan Sistem 

lnformasi Manajemen sebagai Suatu Alat lnformasi dalam pencapaian tujuan 

perusahaan dengan menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul : 

"PERANAN S�STEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKA TKAN 

EFEKTIVITAS KOMUNIKASl PADA PT. PELNI CABANG MEDAN 

BELAWAN." 
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