
BABI 

PENDAUULUAN 

A. Alllan Pemili.han Judul 

Oalam kegiatan pcrusahaan, balk pada sektor industn, perdagangan, pertaman, 

skala besar atupun kec1l memerlukan infonnasi maupun komunikasi. Dalam 

perusahaan negara maupun swasta, 1nformas1 mempunyai pcranan penting dalam 

per.gamb1lan keputusan untuk meocapal tuJuan dan sasaran yang mgin dicapai 

oleh Sl!Uap perusahaan 

Mengingat penungnya mformasi, maka perusahaan yang mgin maJu dan 

tumouh {gro\\1h), berkembang dan mempcrtahankan kalangsungan ludupnya, 

unwk mencapru tmgkat laba (profit) yang optimaJ, tentu akan membutuhkan 

mformas1 yang lengkap akurat dan faktual. lnformasi yang d1butuhkan seyogyanya 

h:rpadu dalam suatu sistem informas1 yang lengkap dan tepal diperlukan suatu 

M�te.n manajemen yang dapat membenkan kontnbusidalam mencapa1 tujuan 

peru�ahaan. 

S1stem infonnasi baru dapat dikAtakan berguna apab1la berfungs1 sebagai 

pembantu manaJer dalam b1dang pcrencanaan dan pengawasan informas1 yang 

tdah d1proses mcnurut suatu cara tertentu, dihimpun dan d.iringkas untuk 

mcnghasilkan suatu keputusan, karena mfonnasi dapat dianggap mempunyai 

ungkat lebih dan ak11f danpada data 
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Balai Dild:u Keuangan I Medan (BPPK) adalah salah satu 1ntans1 

pemerintaban yang berfungs1 sebaga1 tempat untuk mend1dik dan melauh }ang 

bertugas dalam bidang keuangan Negara_ Dalam baJ ini sudah barang tentu sangat 

d1p:rlukan S1stem lnfonnasi ManaJemen yang lengkap. 

Dnri uara1an di atas dapat d1keUlhm bahwa pembahasan mengenn1 Sistem 

lnforrnasi Manajemen merupakan faktor yang dominan dalam suatu perusahaan 

�h1ngga pcnuh!i meral><! terunk untul. menehti lebtb lilllJUI dan menuangL.annya 

dalam bentuk ��· dengan JUdul "Peranan Sistem lliformasl !tlanajemen 

rerluJdap ProduJdfrilJIS Kuja Pegawoi PIU/D BaW Dildal lUualf6D1t I MedJin 

(BPPK) ". 
II l't'rumusan �la»dab 

Berdasarkan pem:ht1an pendahuluan yang dilakukan, maka masalah yang 

d1hadapi perusaha.in dapat dirumuskan sebagai benkut : 

Aptlab pener.tpan s1stem lllformas1 pada Balai Dildat Keuangan 1 Medan (BPPK) 

sudah dapat memngkatkan produktivtas kCl)a pegawai 

C. Uipotesis 

Menurut W1anrno Surachmad Hipotesis adalah :"sebuah taksiran atau referensi 

yang dirumuskan serta ditcruna unluk sementara yang dapat menerangkan fa.kta

fa:c1a yang diamall ataupun kond1si yang dapat d&amati, clan digunakan sebagai 

petUnJuk untuk la.ngkah penelitian sclanjutnyatt. 1). 

1) Wonamo Suracltmad, Pengantar Penelitian llmiab Dasar Metodr don T�lrttk, Penetbit PT 
u�lia Indonesia. Jakarta. 1999, hal 182 
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