
RINGKASAN 

Oleh Alfi syahrin: "FUNGSI SISTIM INFORMASI 

MANAJENEMEN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG 

EFEKTIF PADA PT. PERKEBUNAN I { PERSERO ) LANGSA ACEH 

TIMUR" (dibawah bimbingan Drs. H. Husin U.siregar 

sebagai pembimbing I dan Drs. Jhon hardy sebogai pem

bimbing II) 

Setiap perusahaan yang menghasilkan barang dan 

jasa dihadapkan pada berbagai macam masalah dan berusa

ha rnencari jaian keluar untuk memecahkan perrnasalahan 

tersebut. Umumnya masalah yang bersangkutan akan dapat 

dipecahkan apabila tersedia informasi yang lengkap, 

relevan dan dapat dipercaya, 

pengambilan keputusan yang tepat dalam perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh inforrnasi yang baik dan rele

van. Informasi yang baik dan lengkap dibutuhkan untuk 

menghadapi si tuasi yang penuh ketidak pastian. Bagi 

masyarakat yang memiliki teknologi inforrnasi yang 

tinggi adalah lebih baik jika dibandingkan dengan 

masyarakat yang belum memilikinya. 

Sistim informasi rnanajemen adalah suatu informasi 

yang selain rnelakukan pengolahan transaksi yang perlu 

untuk sebuah organisasi / juga memberikan dukungan 

m·anaj emen dan pengambi lan keputusan. 
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Setiap perusahaan yang menghasilkan barang 

dihadapkan pada berbagai macam masalah dan berusa

rnencari jaian keluar untuk memecahkan perrnasalahan 

Umumnya masalah yang bersangkutan akan 

dipecahkan apabila tersedia informasi yang lengkap, 

dan dapat dipercaya, 

pengambilan keputusan yang tepat dalam perusahaan 

dipengaruhi oleh inforrnasi yang baik dan 

Informasi yang baik dan lengkap dibutuhkan 

menghadapi si tuasi si tuasi si yang penuh ketidak pastian. 

syarakat yang memiliki teknologi inforrnasi 

adalah lebih baik jika dibandingkan 

masyarakat yang belum memilikinya. 
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Dari uraian d i ata s : maka dsipat d iambil suatu 

kesi.mpulan baJ1wa. informasi pero.n��n ya.ng 

sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang 

sehubungan tugas-tugas dalam perusahaan. Informasi 

merupakan faktor utama dida1.=.un pengambilan 

keputusan . Agar k e putusan yang oleh pihak 

manajemen lebih tepat dan terpecahaya haruslah didukung 

oleh tersedianya informasi yang lengk ap dengan sistim 

informasi yang baik pula. 

Dewa.sa ini informasi clianggap sebaga.i sa l a h sa.bi 

fakt or yang penting di dalam proses produksi sehingga 

maJdn besar perhatian ya.ng te:rcu.rah untuk memperoleh 

info rmasi manajemen yang dapat menunjang proses pengam

bilan keputusan . 

Dengan demikian semakin jelas bahwa manfaat sistim 

informasi mana j emen adalah sangat bagi manaje

men perusahaan yakni menambB.h pengetahuan bagi pimpinan 

perusahaa.n: mengkurangi keraguan, pengawasa.n yang 

efektif, feed back yang c epat dan penilian yang objek

tif: sehinggan mengha,silka.n kepi)tusan y�rng tepa.t: 

praktis dan rasional serta pelaksanaan keputusan dapat 

dilaksanakan dengan efisien. 
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yang baik pula. 

ini informasi clianggap sebaga.i sa l a h sa

penting penting di dalam proses produksi sehingga 

besar perhatian ya.ya.yang te:rcu.rah untuk memperoleh 

manajemen yang dapat menunjang proses pen

putusan . 

demikian semakin jelas bahwa manfaat sistim 

ana j emen adalah sangat bagi manaje

perusahaan yakni menambB.h pengetahuan bagi pimpinan 

sahaa.n: mengkurangi keraguan, pengawasa.pengawasa.pengawasan 

feed back yang c epat dan penilian yang objek

sehinggan menghamengha,mengha silka.n kepi)tusan y�rng tepa.t: 

rasional serta pelaksanaan keputusan dapat 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




