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RINGKASAN 

Mutia 

SISTEM INFORMASI MANA.YEMEN DALAM PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN PADA PT. JAMSOSTEK (PERSERO) CABANG 

BELAWAN. (Drs. H. Jbon Hardy, Msi Selalru Pcmbirnbing I, 

H. Syahriandy, SE, MSi, Selalru Pcmbimbing II). 

PT. Jamsostek baru dJkenal sejak 22 September 1997, saat perusahaan 

milik pemerintah iru ditetaplcan sebagai satu - satunya penyeleoggara program 

jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia. Perlindungan sosial teaaga kcrja yang 

dikelola oleh perusahaan ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian,jaminan hari tua danjaminan pemelibaraao kesebatan. 

Jaminan sosial tenaga kerja merupalcan jaminan sosial yang khusus 

diberikan kcpada para pekcrja untuk mengatasi resiko sosial ckooomi. Program 

jaminan sosial ini dijalankan dengan iwan yang terjangkau. Di Indonesia bal ini 

ditetapkan sebagai program wajib bagi pengusaha dan pekerja. 

Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang berperan 

mernbantu manajemen dalam melaksanakan transformasi data menjadi informasi, 

yang mana inforrnasi tersebut berguna sebagai bahan bagi manajemen uotuk 

mengambiJ keputusan. 
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Apabila sistem informasi dirancang dan dikelola dengan baik dan 

disalurlcan kepada yang membutuhlcannya akan mencipblbn suatu komunikasi 

yang efektif dalam pernsahaan 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilalmkan, masalah yang 

menjadi pokok bahasan tulisan ini adalah apakah Sistem lnfonnasi Manajemen 

yang diterapkan untuk pengambilan keputusan sudah berjalm dengan efektif 

Hipotesis penulis yaitu pelaksanaan Sistem Jnformasi Manajemen 

untuk pengambilan keputusan sudah berjalan dengan efektif. Adapun Sistem 

lnformasi Manajemen yang diterapkan pada PT. Jamsostek (Persero) Cabang 

Belawan telah menggunakan peralatan komputer, telepon, feximile dan peralatan 

lainnya. Berbagai mformasi yang diperoleh pimpinan didapat dari bagian yang 

ada dalam perusahaan. 

Perlu disadari untulc mengembanglcan sistern informasi manajemen 

dalam meningkatkan produktivitas di pernsah••n bukanlah satu hal yang mudah 

karena perusahaan akan menghadapi hambatan-hambatan dalam 

mengembanglcan sistem informasi manajemen perusahaan dan peningkatan 

produktivitas perusahaan. 

Adapun hambatan - hambatan yang dihadapi adalah sehagai berikut : 

l. Bahwa laporan - laporan yang dihasilkan masih bersifat statis dimana masih 

mengikuti pola pekerjaan yang terus menerus dilaksamkan setiap harinya 

sebaga1 tugas rutin saja. Sehingga tida dijumpai hal-hal yang bersifat inovatif 
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sepcrti adanya saran-saran yang mungkin timbul dalam membuat laporan 

tersebut demi mewujudkan tujuao pcmsahaan 

2. Dimana setiap laporan - laporan yang dihasilkan oleh tiap - tiap bagian 

umumnya disampaikan kepada pimpinan hanya sebagai laporan berkala saja, 

tidalc dianalisa lebih lanjut oleh pimpinan. Akibatnya laporan - laporan yang 

diberikan tersebut kurang bermakna. 

3. Pada pimpinan tidak menemukan gejala-gejala pcrmasalahan pada laporan. 

Sehingga hal ini menyebabk.an atau membuat pimpinan tmcbut tidak dapat 

mendayagi1Mln!n laporan-laporan yang diberikan kepadanya untuk 

meningkatkan produktivitas serta tujuan perusahaan. 

Saran penulis etas penelitian inj adalah sebagai berilrut: 

I. Dalam mencapai sasaran sebagai perusahaan jasa sebaiknya masalah intern 

terlcbih dabulu dipcrhatikan untuk kemudian diadakan penajaman prioritas 

kebijaksaMan ekstem. Karena maju mundumya suatu pcrusahaan tergantung 

kepada kemampuan perusahaan untuk dapat bertahan mengha.dapi segala 

hambatan, rintangan dan ancaman baik dari luar maupun dari dalam 

organisasi itu seodiri. 

2. Rencana pengembangan sistem ioformasi manajemcn yang terpadu d1masa 

yang akan datang perlu segera direaliwikan serta kapasitas alat peodukung 

sistem informasi manajcmeo yang ada sepcnuhnya dimanfaatlcan secara 

maksimal. 
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3. Didalam memanfaatkan sistem infonnasi manajemen agar dapat 

meningkatkan produktivitas lcaryawan, faktor manusia perlu diperhatibn. 

Untuk itu diharapkan selalu diadakan penjelasan clan pengarahan kepada 

lwyawan sehingga menimbullcan kesadaran akan pentingnya infonnasi bagi 

pencapaian kemajuan perusahaan. 

4. Perlu diadakan evaluasi tcrbadap sistem informasi manajemen yang telah 

diterapkan selama ini, terutama yang bedcaitan dengan efisiensi sistem 

infonnasi manajemen berasarlcan komputer, yang walaupun telah memiliki 

efektifitas bagi tercapainya sasaran perusahaan tetapi masib perlu ditinjau dan 

dJbenahi aspek biayanya guna menciptakan suatu pems:abaan yang efektif dan 

efisien sebagai ciri perusahaan yang maju dan modern. 

5. Sistem peoyimpanan data pada PT. Jam.sostek (Persero) Cabang Belawan 

seharusnya membuat control of date atau pusat pengumpulan data, guna 

memudahkan para pengambil keputusan mendapatkan data yang telab lama. 
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Dengan mengucapb.n syulcur kebadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 
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menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Unifversitas 

Medan Area, Medan. 
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Ekonomi Universitas Medan Area, sekaligus pembimbing I yang telah 

bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis guna selesainya skripsi 

m1. 

4. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Medan Area yang telah 

memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama dibangku 

perkuliaban. 

5 Kepada seluruh staf adminstrasi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan 

Area yang telah memberikan pelayanan bagi penuhs dalam bidang 

administras1, dengan ba1k. 
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6. Scluruh keluarga yang tersayang yang telah membcri scmangat dan 

dukungan nya kepada penulis. 

7. Bapak pimpinan PT. Jamsostek (Persero) Cabang Belawan yang telah 

membenlcan izinnya kepada penulis untuk mengambil dala guna 

penyelesaian tugas penyusunan skripsi ini. 

Akhimya penulis berharap, ldranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
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BABI 

PENDABULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Dalam upaya mencapai program yang telah ditetapkan, instansi harus 

berusaha mcnciptakan efisicnsi dan efektivitas dalam kcgiatan sehari - hari. Untuk 

dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas itu diperlukan keahlian pimpinan 

dalain mengamb1l keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat dan baik sangat 

dipengaruhi oleh inforrnasi yang diperoleh, dimana infonnasi itu haruslah baik, 

Jengkap dan relcvan. lnformasi ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi 

kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Setiap instans1 yang menghasilkan kebijaksanaan, dibadapkan pada 

berbagai masalah, dan mstans1 tersebut harus mampu mencan jalan keluar untuk 

pemecahan masalah tersebut. Masalah 1crsebu1 dapat dipccahkan dengan 

tersedianya infonnas1 yang cukup, baik, lengkap serta relevan. Ada banyak 

langkah yang harus dilakukan pimpinan dalam memanfaatkan infonnasi yang 

diperoleh antara lain dengan pengumpulan data, penyusunan data, dan 

penyimpanan infonnasi. 

Langkah - langkah inilah yang harus ditempuh oleh pimpinan agar sistem 

infonnasi manaJemen yang ada dapat terlaksana dengan baik, hal ini harus 

dilakukan secara vert1kal dan horizontal. . 

l 
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Pemsahaan sebelum menjalankan aktivitasnya terlebih dahulu harus 

menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Penetapan tujuan ini harus berpijak pada 

kctentuan - ketentuan yang telah ada agar dapat dievaluasi dengan baik Untuk ini 

diperlukan sistem informasi yang lengkap, akurat mengenai tujuan perusahaan. 

Sistem informasi dikatakan baik jika memberikan segala informasi yang diperlukan 

oleh pihak manajemen clalam menJalankan tUJuan perusahaan. Untuk itu mformasi 

yang relcvan clan dapat diandalkan harus diolah dengan baik, termasuk pengolahan 

secara elektronik dengan menggunakan !computer. 

lnformasi bukan saja dibutuhkan oleh pihak intern saja, tetapi juga oleb 

pihak ektem, sepert1 pemerintah, masyarakat, !creditor clan o;ebagainya. lnformasi 

yang d1has1ll..an mcmpunyai kcgunaan yang sangat pcn1ing dalam mendukung dan 

menjamm terselenggaranya efektiVJtas dimana hal ini merupakan baban masukan 

guna pengamb1lan serangkaian keputusan. 

PT. Jamsostek baru dikenal sejak 22 September 1997, saat perusahaan 

m1hk pcmenntah 1m d1tetapkan sebagai satu - satunya penyelenggara program 

jaminan sosial tenaga kerja di lndonesia. Perlindungan sosial tenaga kerja yang 

dikelola oleh perusahaan ini mehputi jamman kecelakaan kerja, jaminan kematian, 

Jam man hari tua clan jominan pemeliharaan kesehatan. 

Jamman sos1al tenaga 1..erja merupakan jamman sosial yang khusus 

diberikan kepada para pekerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Program 

Jamman sos1al ini d11al:mkan dengan iur.m yang terjangkau. Di Indonesia ha! ini 

dnetapkan sebagai program \Vl!Jlb bagi pengusaha clan pekerJa. 
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