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ABSTRAKSI 

  

 Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara 
mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas, serta menumbuhkan bagian-
bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik yang kaya nutrisi dan zat 
pengatur tumbuh dalam wadah tertutup yang tembus cahaya sehingga bagian 
tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. 
Prinsip utama dari teknik kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman dengan 
menggunakan bagian vegetatif tanaman menggunakan media buatan yang 
dilakukan di tempat steril. Penelitian ini akan menghubungkan penerapan model 
Manufacturing Information Systems di level manajemen, yaitu dalam pengawasan 
dan pengalokasian biaya dan sumber daya.  
 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif dengan metodologi studi kasus (case study) dengan satu objek 
penelitian, yaitu Sien Orchids sebagai produsen anggrek di daerah Prigen, Jawa 
Timur. 
 Selama ini Sien Orchids belum menggunakan sistem informasi yang 
berbasis komputer dan terintregasi. Segala pencatatan, penghitungan, dan 
pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual. Komputer yang ada hanya 
digunakan untuk menyimpan data akhir yang telah diproses secara manual.  
 Maka dibutuhkan sebuah sistem informasi manufaktur dalam kultur 
jaringan yang dapat menyimpan dan mengolah informasi biaya yang efisien bagi 
pengambilan keputusan oleh manajemen.  

Diharapkan melalui penelitian ini, dengan penerapan Manufacturing 
Information Systems akan menghasilkan masukan berupa sistem informasi biaya 
yang memadai dan menciptakan informasi yang terintegrasi dengan integrated 
database transaction processing systems untuk Sien Orchids. Sehingga tercapai 
proses produksi yang lebih baik dan mampu meningkatkan kualitas informasi dan 
efektifitas pada operasional perusahaan 
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