
- HlfA.,A-6,e't4 ! /Nr-ole lHA Tj0~.) S-yS:lt/'!;:- ftU P.1,fif) 'FllfP j 

-7~\J\~£ ') L~Y-... ' 


PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 
UNTUK MENINGKA TKAN KUALITAS PELA Y ANAN 

(Studi Deskri,ti'Tentan. 'elabaD••DSist... I.forlll.,i M.Dajemeo 

Untuk M.aincbtkan KII.llta. Peleya.an Di D....n Pas.si 


PT. Pelaya., ..1 Nasionsllndonesia (penero) Cabana Surabaya) 


F~ /ltV 3~/o5
SKRIPSI 

WI'd 

F 

" ",'I ;;' .~ ___ _ 

....-----~..~ 

Disulun Oleh : 

SHANTY DEW' W'DVASMARA 
NIM.079715611 

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA 

FAKUL TAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 


UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 


SEMESTER GENAP 2002/2003 


ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

http:Peleya.an


ABSTRAK 

Dalam konteks organisasi yang bergerak dalam bidang jasa, rnaka 

peningkatan kualitas layanan rnerupakan jawaban dari ketatnya persaingan yang 

ada. 

Dalam era teknologi seperti sekarang ini, infonnasi yang serna kin cepat, 

tepat, dan handal telah menurnbuhkan persaingan ketat baik itu pada skala lokal 

maupun pada skala global. Keberadaa SIM sebagai pemacu sekaJigus sebagai 

sarana untuk memenangkan persaingan menjadi kian penting. 

PT. Pelni (Persero) harus menghadapi fenomena yang yang lahir akibat 

dari perkembangan infonnasi. PT. Pelni harus bersaing dengan perusahaan jasa 

sejenis dengan memanfaatkan SIM sebagai keunggulan proses operasi. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, hal ini dikarenakan masih 

kurangnya Iiteratur yang membahas mengenai pelaksanaan SIM pada organisasi 

publik. Dengan rnetode deskriptif diharapkan ada gambarari mengenai 

pelaksanaan SIM untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bagian pasasi PT. 

Pelni (persero) Cabang Surabaya. 

Selanjutnya dengan metode purposive sampling, maka diharapkan akan di 

dapat responden yang berkompeten dan memiliki infonnasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

Selanjutnya dan data yang diperoleh dilakukan proses analisis data, yang 

menggunakan tiga alur, yaitu : proses reduksi data, penyajian data, dan menarik 

kesimpulanlverifikasi. Proses analisis data ini dilakukan sejalan dengan proses 

pengumpulan data dan proses pemeriksaan keabsahan data 

Dan proses penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara 

nyata keunggulan yang ditawarkan oleh SIM adalah pada proses operasi. Dengan 

memanfaatkan SIM maka akan didapat kecepatan, ketepatan, dan otomatisasi. 

Dengan begitu nilai kompetitif organisasi akan semakin tinggi disamping 

keunggulan lain yaitu SIM mampu mengatasi kendala geografis dengan 

menyampaikan data dean infonnasi secara tepat dan akurat. 
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