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Informasi adalah sebuah bahan penting bagi manajemen. Pelaksanaan 

tugas pokok pimpinan akan berhasil apabila didukung oleh sistem informasi 

yang baik. Sistem informasi manajemen membantu fungsi dan tugas manajer. 

Sistem informasi dalam sebuah organis asi dibatasi oleh data yang dapat 

diperoleh, biaya untuk pengadaan, pengolahan dan penyimpanan, serta biaya 

untuk meminta dan membagikan nilai informasi bagi pemakai, berikut 

kemampuan manusia untuk menerima dan bertindak atas informasi tersebut. 

Sebuah sistem informasi komputer biasanya dapat mengurangi biaya 

sekaligus meningkatkan kemampuan dan prestasi sistem informasi. Pentingnya 

infonnasi bisa dikatakan sebagai produk yang bisa rnengurangi ketidakpastian 

mengenai berbagai keputusan yang akan diambil, sebagai alat untuk 

memberikan kesadaran kepada rnanaJemen tentang adanya berbagai cara 
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altematif-altematif untuk mencapai tujuan perusahaan dan berfungsi sebagai 

alat evaluasi. 

Pada hakekatnya sistem infonnasi manajemen merupakan suatu sistem yang 

dirancang untuk menyatakan informasi pilihan yang berorientasi kepada 

keputusan yang diperoleh guna merencanakan, mengawasi dan menilai aktivitas 

. . . 
orgamsas1 manaJemen. 

"·1 
Masalah pokok yang penting diketahui dab diperhatikan oleh setiap 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas perusahaan adalah masalah 

penyusunan sturktur organisasi, karena organisasi yang baik harus disusun 

sedemikian rupa, tidak boleh beberapa tingkat pekerjaan berada ditangan satu 

orang. 

Faktor yang mempengaruhi tanggung jawab kerja pada suatu perusahaan 

anatara lain adalah penyusunan struktur organisasi perusahaan. Dengan adanya 

struktur organisasi perusahaan maka dapatlah dikatakan dengan cepat dari siapa 

dan kepada siapa seorang pegawai menerima pekerjaan dan melapor hasil 

pekerjaan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya tersebut. 

Struktur organisasi yang baik dalam perusahaan salah satu alat untuk 

mernbantu semua bagian agar dapat bekerjasama dengan efektif dan e:fisien 

dalam mencapai tujuan perusahaan. 
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