
. 

IUNGKASAN 

fj_ I\·� ., ·:\ • 

I . 
l Ii . • • .".i\.'H" . · ' --·-m . 
\ ��- ' I 

'I" 
__ .... 

RIZAL FAKHRLEZ.A, Analisis �is1em lnformasi l\clanajemen dalam 

Pengombilan Keputusan pada PT.Perkebunan Nusantara II ( Persero) P.G Sei 

Semayang. Dibawab Bimbingan Ors. R. Mirtahuddin, MBA Sebagai 

pembimbing I dan Hery Syahrial, SE, M�i scbagai pcmbimbing II 

S1stem informas1 mana1emen merupakan faktor utama dalam 

pengambilan keputusan Olch karena 11u harus dipergunakan seefekt1f dan seefis1en 

mungkrn agar keputusan ynng d1has1lkan berguna bagi perusahaan. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan tehnologi mformas1 nkan mcmbantu p1mpinan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang d1hadap1 dengan cara lebih ba1k. 

S1s1em informas1 manaJcmen adalah sis1em informasi yang mcnggolongkan 

transaks1 yang dibututuhkan serta mcmberikan dukungan 10formas1 dan hubungan 

untuk p1mpinan dalam pengambilan keputusan yang tepat 

Dalam manejemen, pimpinan mcmpunya1 peranan penting dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Adapun tugas p1mpman adalah mcmben perunJuk serta penjelasan 

kepada bawahan. Sebahf..nya bawahan membcrikan laporan dan saran kepada 

pimpmun 

lnformasi d1perlukan untuk melaksanakan kcgratan yang d1p1lih dalam 

pcngambilan kcputusan. lnformasi mcmbantu p1mp111an disemua 11ngkatan dalam 

organisas1 untuk mencapa1 keb1Jakan dan keputusan yang efekt1f dan efisien 

Keb1jakan dan keputusan yang d1perolch dari informas1 yang bem1utu diperoleh dari 

pengolahan data yang bermu1u 
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Sistem infonnasi manaJemen merupakan suatu sistem yang memungkinkan 

p1mpman orgamsas1 untuk mendapatkan mformas1 d1b1dang perencanaan, keguuao 

operasional dan pengawasan dengan mutu mfonnas1 yang berkualitas antara lain tepat 

waktu, relevan dan dapat dJpercaya 

Mengingat pcntinb'TIYll pcranan dan manfoal infonnasi dalarn pengambilan 

keputusan k1ranya dapat d11enma J•ka d1katakan bahwa pengembangllll s1stem 

mfurmasi sangat bersifat kunc1 karena s1stcm pengernbangannya itulah yang akan 

mcncnrukan berhasil atau ucW.nya s1stem mformas1 Hu membantu p1mpinan dalam 

pengambilan kepurusannya 

Pengembangllll dan perencanaan s1stem infonnas1 tidak terlepas dan peranan 

perangkat pcndukung kompu1er dalam mcrnasukkan informasi sesua1 yang 

d1butuhkan, 1nfonnas1 baru dapa1 bcrguna apabda mampu berfungsi sebagai 

pcmbantu manaJer dalam mcngamb1l kcputusan 1erlcb1h dalam perencanaan dan 

pengawasan 

Sedem1kmn pentingnya perencanaan dan pemncangan s1Stem mfonnasi 

seh1ngga dikatakan bahwa pcrusahaan yang mampu rnenggunakan sumber daya 

mfonnasmya dcngan ba1k tlapat memngkatkan produktiv1tas kerja dan JUga 

mc11unJang hbcrhasilan s1s1cm 1nformas1 Hu sendin. 

S1stem mformasi sel..arang peranannya udak hanya sebaga1 pengumpul data, 

rnengolahnya menJadi informas1, tetap1 JUga peranan yang leb1h peming sebagai 

perencanaan alokasi sumbcr daya dan pengukuran serta pengendahan lnfonnasi yang 

d1dapa1 akan berguna babri manaJer untuk menentukun tmdakan yang akan diambil. 
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