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Suatu perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang selalu berupaya
meningkatkan produktivitas didalam sistem organisasi tersebut, termasuk sistem
manajemen, sistem fungsional dan sistem operasional. Pengertian produktivitas
dalam konsep keorganisasian pada umumnya adalah rasio antara masukan (input)
terhadap keluaran (output) yang terdiri dari dua dimensi yaitu efisiensi dan
efektivitas. Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai suatu sistem yang
berfungsi mengelola dan menyediakan informasi bagi manajemen mengalami
perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan
implementasinya di dalam sistem informasi manajemen. Implementasi teknologi
informasi ini memberikan dampak positif terhadap sebuah SIM sehingga SIM
sebagai sistem yang terdiri dari sumber daya fisik (perangkat dan manusia) dan
konseptual (informasi) mampu meningkatkan produktivitas kerja.
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif yaitu metode
pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai
status terakhir dari subjek penelitian, dengan analisis data deskriptif deduktif yaitu
analisis data yang dilakukan dengan cara menentukan data, mengumpulkan data
dan mengintrepetasikan data sehingga dapat memberikan gambaran masalah yang
dihadapi dan mengambil kesimpulan-kesimpulan didasarkan pada hal-hal umum
untuk dapat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan khusus. Teknik pengumpulan
data pada penelitian ini adalah terdiri dari penelitian lapangan melalui pengamatan
dan wawancara, serta Penelitian Perpustakaan dan Dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti
berkesimpulan bahwa SIM dewasa ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi
informasi, minimal menggunakan komputer sebagai basisnya. Dengan teknologi
informasi yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan di dalam sebuah SIM,
produktivitas manajerial perusahaan akan meningkat karena mendapatkan
informasi yang cepat, andal, dan teliti serta produktivitas pekerjaan perkantoran
juga mengalami peningkatan melalui otomatisasi kantor sebagai bagian dari
penerapan teknologi informasi tersebut.
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