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Efektivitas merupakan suatu perusahaan dapat tercapai apabila masing-masing 
karyawan dapat tepat mencapai sasaran yang dikehendaki. Suatu pekerjaan 
dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan 
dengan menggunakan segala sumber daya yang telah direncanakan pula. 
Efektivitas kerja dapat dicapai jika pelaksanaan kerja sesuai dengan syarat-syarat 
yang diperlukan oleh pekerjaan tersebut. Efektivitas kerja juga merupakan 
penyelesaian pekerjaan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang sesuai 
dengan waktu dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh sistem informasi manajemen 
dan lingkungan kerja terhadap efektivitas kerja PT. Duta Agung Group Medan. 
Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi linear berganda, uji determinasi, 
uji t,  dan uji f dengan bantuan alat uji SPSS versi 25.00. Hasil penelitian 
menjawab rumusan masalah yaitu ada pengaruh sistem informasi manajemen (X1) 
dan lingkungan kerja (X2) terhadap efektivitas kerja karyawan (Y) pada PT. Duta 
Agung Group Medan, dimana peningkatan sistem informasi manajemen dan 
lingkungan kerja akan meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Dari hasil 
penelitian yang dilakukan diketahui hasil Uji F dimana Fhitung = 106,274, 
sedangkan nilai Ftabel 3,12 sehingga Fhitung > Ftabel, atau H3 diterima dan H0 ditolak 
sehingga disimpulkan variabel sistem informasi manajemen dan lingkungan kerja 
secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 
efektivitas kerja karyawan PT. Duta Agung Group Medan. 
Adapun dari hasil penelitian ini disarankan agar efektivitas kerja yang berkaitan 
dengan variabel sistem informasi manajemen dan lingkungan kerja perusahaan 
perlu mememaksimalkan penerapan sistem informasi manajemen dan lingkungan 
kerja guna mendorong efektivitas kerja karyawan PT. Duta Agung Group Medan. 
Selain itu perlu kiranya dilakukan penelitian lanjutan terhadap faktor lainnya yang 
diduga dapat mempengaruhi peningkatan efektivitas kerja, maka perlu kiranya 
dilakukan penelitian lanjutan terhadap faktor lainnya yang diduga dapat 
mempengaruhi efektivitas kerja karyawan seperti kemimpinan, kebijakan 
manajemen dan lain-lain. 
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