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1. T̂ esiraoulen
Hipotesa kerja. yang dikemukakan dal an bab I ter - 

r.yata memar.g terbukti kebenaranr.ya, setelah diperoleh ha 
sil dari pengujian hipotesa kerja tersebut dalam pembaha 
san pada bab sebelum ini. Perbaikan terhadap sistem in
formasi manajemen pada perusahaan "Su yang nieliputi per 
baikan terhadap saluran-saluran informasi disertai pe 
ngolahan data melalui perhitungan-perhitungan ilmiah dan 
?n*li«a y&nf dip'udancr perlu, akan menghasilkan informa
si yang memadai untuk dipakai sebagai dasar pengambilan- 

keputusan pembelian oleh pimpinan,
Pada setiap perusahaan, pengacbilan keputusan pem 

belian yang berdasarkan perkiraan belaka buka'n merupakan 
jaminan untuk memecahkan masalah, malahan menimbulkan ma 
salah, karena mengacaukan aktivitas pengadaan persediaan 
barang, dan aktivitas-aktivitas berikutnya. Berbeda ae 
n^an penrambilan keputusan pembelian yang didasarkan pa 
da inforrnasi-informasi yang dipandang perlu, dimana akan 
menjamin dan memberikan ketepatan dalam pemecahan masa - 
lah dan pencapaian tujuan pembelian, yaitu tingkat perse 
diaan yang paling effektif dan rasionil untuk mendukung- 

operasi perusahaan*
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Seisin hal tersebut diatas, sistem informasi mana 
jsTien akan menciptakan suatu kondisi dimana individu -in 
dividu dalam suatu bagian akan mengumpulkan dan raengolah 
data r.enjadi informasi yang berguna untuk bagian lainnya 
dan pimpinan perusahaan untuk merencanakan, inemutuskan - 
dan r/.er.gendalikan aktivits.s-aktivitas perusahaan.

Fenerapan sister inforaasi "anajemen sangat dibu 
tuhkan untuk menyajikan inforir.aei secara lengkap, up to 
date, jelas, sederhana, sesuai dengan kebutuhan pemakai- 
nya dan tepat v/aktu, sehingga memberikan gambaran ten - 
tang hal-hal yang telah terjadi dan kemungkinan serta ke 

yang . dapat terjadi dir.asa nend&tans#
2. Saran.

Untuk mengatasi dan menghindarkan terulangnya ma 
salah yang dihadapi oleh perusahaan yaitu kehabisan mau- 
pun kelebihan persediaan, yang san'gat merugikan perusaha 
an, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 
2 *1 . Memperbaiki prosedur-prosedur pengelolaan persedia

an, yaitu:
a. Prosedur pesanan pembelian.
b. Prosedur penerimaan dan penyimpanan persediaan - 

barang.
c. Prosedur pengeluaran persediaan barang,
d. Prosedur pencatatan persediaan barang.

2.2. Memberikan pedoman tertulis secara jelas dan tegas-
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