
A. La tar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menyebabkan 

perubahan besar dalam operasi suatu perusahaan. 

Setiap organisasi perusahaan merupakan system dan terdiri dari sub-sub 

sistem yang beketja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada umumnya 

organisasi-organisasi itu beropcrasi pada lingkungan yang sangat dinamis dan 

saling mempengaruhi terhadap efektivitas kerja. 

Mengingal pentingnya sistem informasi manajemen bagi suatu perusahaan 

terutama unruk menjamin terselenggaranya aktivitas pe!llsahaan yang efisien dan 

efektif ketja maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai gagasan 

«istem infonnasi itu sendiri. Siapa-siapa sebenamya yang menjadi pemakai 

!ayanan infonna�i, karakteristik infonnasi yang dibutuhkan, serta bagaimana 

mengantisipasi jeni�- jenis infonnasi lainnya yang dibutuhkan dalam perusahaan. 

Suatu sistem informasi manajemen tidak hanya merupakan serangkaian 

l..onsep saja. tetapi rnerupakan suatu sistem operasional yang melaksanakan 

bermacam fungsi untuk menghasilkan output yang bermanfaat bagi para 

pelaksana opcrasi dan manajemen perusahaan, sehingga memberikan manfaat 

sesuai dengan yang diharapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. 
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Dewasa ini infonnasi dianggap sebagai salab satu faktor produksi dalam 

pcrusabaan, karena merupakan hal penting yang dapat memccahkan berbagai 

kctidaktahuan dan ketidakpastian dalam pcogambilan keputusan schingga bagian 

ataupun unit - unit yang tcrdapat di dalam perusabaan itu dapat menjalankan 

kegiatan opera�ionalnya sccaro� efisien dan efek:tif. Oleh sebab itu dibutuhkan 

suatu sistem informasi manajeman yang dapat melakukan semua pengolaban data 

wttuk fungsi manajcmco terhadap cfektivitas ke!ja di perusahaan. 

Sebagai terapan tcknologi baru di bidang persoalan keorganisasian untuk 

pcngolaban dan pcnyajian. diperlukan pcrsiapan pcrusahaan dengan scgala fungsi 

�ang terlibat di dalamnya scna para prilaku pengguna inform&si schingga kelak 

penerapannya dapat mcnjamin tercapainya sasaran yang diioginkan. 

Mengingat pentingnya infonnasi yang dihasilkan oleh scbuab sistem 

infonnasi manajemen. pcnulis tenarik untuk membahas masalah yang dituangkan 

dalam penelitian im dengan judul : "Analisis Sistem lnformasi Manajemen 

lerhadap Efektifivitas Karyawan Kerja pada PT. Media Antar Nusa 

Medan". 

B. Rumusan Ma�alab 

Berdasarkan penelitian pendahuluan. maka pennasalahan yang dihadapi 

perusahaan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

.. Seberapa besar pengaruh sistem infonnasi manajemen terhadap 

efektivitas kerja karyawan di PT. Media Ant.ar Nusa Medan''. 
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