
BAB I 

PEBDAHOLUAR 

A. Aiasan Penilihan Judul 

Pengambilan Keputusan yang tepat dalam perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh informasi yang baik dan relevan. 

Informasi yang baik dan lengkap dibutuhkan untuk mengha

dapi _situasi yang penuh ketidak pastian. Bagi masyarakat 

yang memiliki tekhnologi informasi yang· tinggi adalah 

lebih baik j ika dibandingkan dengan masyaraka.t yang belum 

memilikinya. 

Setiap perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa 

dihadapkan kepada berbagai macam masalah dan berusaha 

mencari jalari keluar untuk memecahkan permasalahan terse

but. Umumnya masalah yang bersangkutan akan d�pat dipe

cahkan apabila tersedia tersedia informasi yang lengkap, 

relevan dan dapat dipercaya. 

Dari uraian diatas, maka dapatlah diambil suatu ke

simpulan bahwa informasi mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam· proses pengambilan keputusan yang baik 

sehubungan dengan tugas tugas dalam perusahaan. 

Informasi merupakan faktoi utama didalam proses pengambi

lan keputusan . Agar keputusan yang diambil oleh · pihak 

manajemen lebih tepat dan terpecaya haruslah didukung 

oleh tersedianya informasi yang lengkap dengan sistem 

informasi yang baik pula. 
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memiliki tekhnologi informasi yang· tinggi 

baik j ika dibandingkan dengan masyaraka.t dengan masyaraka.t 

kinya. 

Setiap perusahaan perusahaan yang menghasilkan barang barang 

dihadapkan kepada berbagai macam masalah masalah dan 

jalari keluar untuk memecahkan permasalahan 

Umumnya masalah yang bersangkutan akan d�pat 

apabila tersedia tersedia informasi informasi yang 

dan dapat dipercaya. 

Dari uraian diatas, maka dapatlah diambil 

simpulan bahwa informasi mempunyai peranan yang 

dalam· proses pengambilan keputusan keputusan 
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Dewasa ini informasi dianggap sebagai salah satu 

faktor yang penting_di dalam proses produksi sehingga 

makin besar perhatian yang tercurahkan untuk memperoleh 

informasi manaje�en yang dapat menunjang proses pen�ambi

lan keputusan. 

Hal ini membuat penulis menjadi tertarik untuk 

membahas lebih lanjut mengenai fungsi sistem sistem 

informasi manajemen pada perusahaan PT. Perkebunan I 

(persero) Langsa Aceh Timur dalam suatu karangan ilmiah 

dalam bentuk skripsi dengan memilih judul yang dapat 

dirumuskan sebgai berikut FUNGSI SISTEK INFORKASI 

KANAJEKEN DALAM PROSES PENGAKBILAN KEPUTUSAN YANG EFEKTIF 

PADA PT. PERKEBUNAN I (PERSERO) LANGSA ACEH TIMUR. 

B. Perumusan Kasalah 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang penu

lis lakukan pada PT. Perkebunan I (persero) Langsa Timur 

untuk mengetahui permasalahan yang ada pada perusahaan 

tersebut khusus mengenai sistem inf orma·si manaj emen dan 

fungsinya dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak 

manajemen perusahaan, maka ditemukan adanya masalah yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut : Sistem informasi ma

najemen pada PT. Perkebunan I (persero) belum terlaksana 

dengan baik dan lancar sebagai mana diharapkan sehingga 

perusahaan mengalamikesulitan dalam mengambil keputusan 

yang tepat dan efektif. 
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(persero) Langsa Aceh Timur dalam suatu karangan 

bentuk skripsi dengan memilih judul yang 

dirumuskan sebgai sebgai berikut FUNGSI SISTEK 

KANAJEKEN DALAM PROSES PENGAKBILAN KEPUTUSAN YANG 

PERKEBUNAN I (PERSERO) LANGSA ACEH TIMUR. 

Perumusan Kasalah 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan 

lakukan pada PT. Perkebunan I (persero) Langsa 

untuk mengetahui permasalahan yang ada pada 

tersebut khusus mengenai sistem inf orma·si ·si · manaj 

fungsinya dalam proses pengambilan keputusan oleh 
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