
ABSTRAK 

Kasferi Aswandi ( NIM : 04 850 0022 ). Peranan Sistem Informasi Manajemen 
Pada Peogambilan Keputusan di PT. BPRS GEBU PRIMA Medan. Skripsi 2008. 

Pelaksanaan sistem informasi manajemen adalah merupakan periode penting 

untuk menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan perusahaan, sebagian sistem 

terletak pada bagian penerapannya. Penerapan berarti menjalankan atau melaksanakan 

sistem yang telah disusun oleh bagian-bagian internal perusahaan. 

Struktur informasi manajemen yang diterapkan pada PT. BPRS Gebu Prima Medan 

terus berkembang dan dipelihara dengan baik. 

Adapun sarana informasi yang dipergunakan pada P'f.BPRS Gebu Prima Medan 

adalah secara manual, elektronik dan komputer. 

Pemakaian sistem komputer merupakan pilihan tepat, hal ini dikarenakan 

perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa, sehingga lebih mengutamakan pelayanan 

dan kepuasan pengguna jasa. Dimana sistem kerja dari komputer tersebut pada 

hakikatnya sinkron dengan proses berlangsungnya sistem informasi manajemen. 

Dengan penggunaan komputer dalam penyampaian informasi diharapakan dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Kondisi yang ada pada perusahaan adalah kurangnya penggunaan alat-alat modem dan 

yang memiliki kemampuan besar serta masih minimnya orang-orang yang memiliki 

kemampuan dalam pengolahan informasi untuk pengambilan keputusan. Perusahaan 

menginginkan agar keputusan yang diambil dapat dengan tepat dan cepat. 

Adapun rumusan masalah adalah " bagaimana peranan sistem informasi 

manajemen pada pengambilan keputusan di PT. BPRS GEBU PRIMA Medan " 

Untuk memperoleh data yang primer, penulis melakukan peneHtian lapangan 

yaitu datang langsung ke PT. BPRS GEBU PRIMA Medan dengan melakukan 
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observasi pengamatan secara langsung yang ada kaitannya dengan sistem informasi 

manajemen pada pengambilan keputusan. Data skunder yang diperoleh berupa sejarah 

dan struktur organisasi perusahaan, produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan 

dokumen yang berkaitan dengan informasi pada pengambilan keputusan. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa sistem informasi 

manajemen pada pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya baik, namun belum 

maksimal. Penulis menyarankan sebaiknya perusahaan menggadakan peralata-peralatan 

yang lebih modem dan dapat dioperasikan oleh tiap-tiap karyawan. 

Kata kunci : sistem informasi manajemen, sistem pengolahan informasi dan 
kemampuan dalam pengambila keputusan. 

' / I , 
. ( 

ii 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




