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ABSTRAKSI  

 Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan lahan yang ditanami tanaman 
dalam ruang tertentu (lapangan olahraga, taman, KBS). Surabaya sebagai salah 
satu kota besar bahkan menjadi kota terbesar kedua setelah ibukota Jakarta 
menyimpan berjuta daya tarik sebagai kota modern bergaya metropolis. Akan 
tetapi sebagai tempat tinggal, Surabaya tidak dapat dikategorikan cukup layak. 
Hal ini ditandai dengan perbedaan yang mencolok antara suhu di siang hari yang 
sangat panas dengan suhu malam hari yang turun sangat rendah. Penelitian ini 
akan menghubungkan penerapan model Operation Information System di level 
manajemen, yaitu dalam penentuan lokasi, pengadaan tanaman dan anggaran 
pembuatan RTH. 

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif dengan metologi studi kasus dengan satu objek penelitian, yaitu 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 

 Selama ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya belum 
menggunakan system informasi yang berbasis computer dan terintregasi. Segala 
pencatatan, penghitungan, dan pengelolaan keuangan masih secara manual. 
Computer yang ada hanya digunakan untuk menyuimpan data akhir yang diproses 
secara manual. 

 Maka dibutuhkan sebuah system informasi operasi dalam pembuatan RTH 
yang dapat menyimpan dan mengolah informasi lokasi, pengadaan, dan biaya 
yang efisien dan efektif bagi pengambilan keputusan  oleh manajemen. 

 Diharapkan melalui penelitian ini, dengan penerapan Operation 
Information Systems akan menghasilkan masukan berupa system informasi lokasi, 
pengadaan, dan biaya yang memadai dan menciptakan infromasi teritegrasi 
dengan Intergrated Database Transactions Processing Systems untuk Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, sehingga tercapai proses pembuatan 
RTH yang lebih baik dan mampu meningkatkan kualitas informasi dan efektifitas 
pada operational perusahaan. 
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