
RINGKASAN 

Mangiring Alexander Silalahi, Pengaruh Sistem lnfonnasi Manajemen dalam 

Pengambilan Keputusan Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sumatera 

Utara, dibawah bimbingan Drs.H.Miftahuddin, MBA, selaku Dosen Pembimbing I 

dan Ora. Isnaniah Lks, selaku Dosen Pemb1mbing JI. 

Dalam pengambilan keputusan suatu perusahaaan/ instansi dibutuhkan suatu 

Sistim lnfonnasi Manajemen yang merupakan suatu kebijakan dan kebi1ak�anaan 

yang tepat untuk melangkah menc.apai tujuan. Upaya pencapaian tujuan yang tepat itu 

harus berdasarkan teori-teori serta kenyataan dilapangan umuk mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi. Dalam ha! ini juga instansi harus berusaha menciptakan 

efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan sehari - hari. Untuk dapat menciptakan 

efisiensi dan efektifitas itu diperlukan keahlian pimpinan dalam mengambil 

keputusan yang tepat karena ia merupakan pengambil keputusan (Decision Make1). 

Keputusan yang lepat dan baik sangat dipengaruhi oleh infonnasi yang 

diperoleh, dimana infonnasi itu haruslah baik, lengkap dan relevan. lnfonnasi ini 

sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kegiatan yang akan dilaksanakan baik 

sekarang maupun untuk akan datang artinya setiap pengambilan keputusan telah 

diprogramkan untuk kelanjutannya. Setiap instansi membuat suatu kebijakan dan 

kebijaksanaan dihadapkan pada berbagai masalah, dan instansi tersebut harus mampu 
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mencari jalan keluar untuk pemecahan dari masalah tersebul Masalah terscbut dapat 

dipecahkan dengan tersedianya informasi yang cukup, baik, lcni;kap sena rclevan. 

Dinas Perikanan dan Kelau1an Propinsi Sumatera Ut'lra adalah sebuah dinas 

yang benanggung jawab dalam pelayanan kepada masyarakat nclayan, peumi ikan 

dan masyarakat pesis1r dalam rangka membangun perikanan dan kclauian untuk 

menuju masyarakat sejahtcra di Sumatera Utara khususnya. Visi dari Dinas Perikanan 

dan Kelautan Propinsi Sumatera Utara, yakni untuk ·· terwu1ud11yc1 malru perikanan 

dan ke/uwa11 yang herb11Juya h1.\111s dan berwawCL\an lmgkungan untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

Misi dan Dinas Pcn�anan dan Kclautan Propinsi Sumatcrn Utarn mcliputi: 

I. Meningkatkan pcndap:llan pcmbudidaya ikan, nelayan dan masyar.ikat J)l!Sisir 

2. Mengoptimalkan pcngeloluan sumber daya pcrikanan Jan kclau1an scrta clisien 

dan bcrkelanjutan. 

3 .  Meningkatkan pcnyediaan bahan pangan sumber protein dan bahan baku industri 

didalam negeri serta export 

4. Memantapkan s1stem pcndukung yang terdiri dari teknologi, permodalan, sarana 

dan prasarana, kelembagaan scrta iklim usaha yang kondusif. 

Dengan adanya Sistim lnfonnasi Manajcmen maka suatu kcputusan dapal 

dtambil kcsimpulan bahwa mformusi mcmpunyai pcranan yang sangat pcnting dalam 

proses pcngambilan kcputusan 
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Dalam penelitian ini bidang yang berhubungan dengan fungsi sistem 

informasi manajemen dan masalah yang ada pada Dinas Perikanan dan Kelautan 

Propinsi Sumatera Utara.adalah : 

I. Ingin mengetahui sejauh mana peranan dan pengaruh sistem infonnasi 

manajemen yang diterapkan dalam pencapaian tujuan. 

2. Untuk menganalisa antara masalah dcngan hipotesis yang dilakukan. 

3. Untuk memberi sumbang saran yang dapat bermanf-dat terhadap permasalahan 

sesuai dengan judul penelitian. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis metode aualisis 

yaitu: 

I. Metode Analisis Deskriptir, yaitu metode penganalisaan yang dilakukan dimana 

data yang terkumpul disusun, diklasifikasikan, dianalisis kcmudian 

diinterpretasikan agar dapat memberi keterangan dan gambaran yang jdas 

tentang masalah yang telah diteliti. 

2. Metode Analisis Deduktif, yaitu metode penganalisaan data yang didasarkan 

kepada suatu keadaan yang Iogis dan prinsip - prinsip umum serta 

membandingkan dengan fakta yang ada sebagai kesimpulan khusus, sehingga 

dari analisis tersebut dapat diperolch suatu gambaran yang jelas, baik 

penyimpangan maupun penyesuaiannya. 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kcsimpulan akhir, lalu mcnyusun 

saran yang diharapkan bermanfaaat scbagai pemecah dari masalah yang dihadapi 

oleh pimpinan dan menjadi pengambil keputusan (Decision Maker). 
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Sistim lnfomiasi Manajemen mcrupakan sistim yang dapat dimanfaatKan 

dalam tepat guna. tepat waktu dan tepat sasaran dalam pencapaian tujuan, dimana 

tujuan itu mcrupakan rencnna kelanjutan dari program yang telah disepakati d;m 

diambil kebijakan dan kebijaksanaan agar terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. 

Sistim lnforrnas1 ManaJemen ini merupakan suatu sisllm yang dapat d1pergunakan 

dalam pengambilan kcputusan yang tepat. Dimana scgalo data-data dapat diolah 

dengan baik oleh piranti-p1ranti lunak dan keras yang mendukung keg1a1an yang 

dilaksanakan sena Sumberdaya Daya Manusia yang terampil dan berdedikasi tinggi. 

lnformasi sangatlah mcndukung segala keputusan yang diambil untuk pencapaian 

tujuan dan program yang berkelanjulall. Akhimya suatu Sistim lnformas1 Manajemcn 

yang tepnl adnlah dapat mcngambil kcputus:m tepat dalnm pcncapaiun sasaran <lan 

tujuan yang telah ditctapkan 
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