
RINGKASAN 

TlTlN HARTINl, PENGARUH SISTEM INFORMASl MANAJEMEN DALAM 

MEN DUK.UNG FUNGSI KOORDINASI KERJA YANG EFEKTIF DI KANTOR PT 

PUPUK SRIWIDJAJA CABANG MEDAN (dibawah bimbing Bapak Ors. H 

Mifiahuddin, MBA sebagai pembimbing I dan lbu Ora. Winami sebagai pembimbing II). 

lnformasi adalah sebuah bahan penting bagi manajemen. Pelaksanaan tugas 

pokok pimpinan akan berhasil baik apabila didukung oleh sistem informasi yang baik. 

Sistem infom1asi manajemen membantu fongsi dan tugas manajer. Sistem informasi 

dalam sebuah organisasi dibatasii oleh data yang dapat diperoleh, biaya untuk pengadaan. 

pengolahan dan penyimpanan, serta biaya untuk meminta daan membagikan nilni 

informasi bagi pemakai, berikut kemampuan manusia untuk mcnerima dan bertindak atas 

infonnaasi tersebut. 

Sebuah sistem informasi komputer biasanya dapal mengurangi biaya sekaligus 

meningkatkan kemampuan dan prestassi sistem informasi. Pentinggnya informasi hisaa 

dikatakan sebagi produk yang bisaa mengurangi ketidakpastian mengenai berbagai 

keputusan yang akan diambil, sebagi alal untuk memberikan kesadaran kepada 

manajemen tentang adanya berbagi cara altematif-alternatif untuk mencapai tujuan 

perusahaan dan berfongsi sebagi alat evaluasi. 

Berdasarkan penclitian yang dilakukan pada perusahaan ditentukan masalah. 

semgnya pekerja bawahan menerima informasi ganda, pekerjean mana yang haru• 

dilakukan. 

Dari analisis dan evaluasi dnpt ditarik kesimpulan bahwa: 
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I. Pcndelcgasian wewenang dan tanggung jawab dari tiap-tiap bidang serta �i5tcm 

komunikasinya sudah berjalan dcngan baik. karenaa masing-masing pegawai 1udah 

mengctahui tugasnya dan kepada siapa hams bertanggung jawab. 

2 Perusahaan tclah mengadakan kerjasama dengan organisasi informil Hal ini di1and:1i 

dengan dibentuknya organi�asi informil. telah melaksanakan kegia1an-kegia1an po<itif 

scpeni : mcmberikan santunan kepada anggota yang sedang diam keadaan <uka 

maupun duka. kegiatan olah raga dan kegiatan positif lainnya. 

Sehubungan dengan kesimpulan, penulis mengajukan saran-saran 
'
yaitu 

I. Di dalarn meningkatkan sistern innnformasi rnaaanajemen uniuk mendukung fung<i 

koordinasi yang efcktif, perusahaan perlu melaksanakan berupa kreteria. antarll lain 

a. Kretcria Tcknis· 

Mcrupakan pengolahan informasi dengan menggunakan perangkRt kcras da11 

perangkat lunak 

b Kreteria Opcrasional 

Data masukan (input) haarus dpat disediakan data keluar (output) dapt diha<ilk1111 

dan bcnar-benar dapat dipakai sehingga keakuratan informasi tidak perlu diragukan 

lagi kebenamya 

c. Kretcria Ekonomis 

Melakukan evaluasi manfaat ekonomisnya berdasarkan sistem infc>rrna<i 

manajemen 

2 Di dalam penerapan sistem koordinasi yang efektif faktor rnanusianya pcrlu mcndnpat 

pengarahan sungguh-sungguh, untuk itu diharapkan agar selalu diadakftn pcngarnhan 
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supaya dapat menimbulkan kcsadaran dan pentingnye koordinn�i ha!li pcnc�paian 

tujuen sebagaimana yang telah diharapkan sebelumnya. 
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