
A. Alasan Pcmilihan Judul 

BABf 

PE!\'DAHULUAN 

Seuap pernsahoan aknn selalu berha.dapan dengan situasi yang tidak pasti 

yang mungkm dapa1 mendukung atau mengbamba1 pcrusahaan tersebul dalam 

usaha pencap:i1an 1UJ�1n Un1ul.. dapal menentukan sikap atau mengambil sesuatu 

kepurusan dalam menghadap1 situas1 yang penuh dengan keudakpastian lersebut, 

maka para p1mp1nan mcmerlukan berbagai infonnasi. 

lnfonnasi sanga1 perlu untuk mengambil keputusan strategi guna 

pencapaian tujuan perusahaan Setiap keputusan yang d.iambil oleh pimpinan 

merupakan kesimpulan dnn berbagai data yang telah dtolah. Oleh karena itu 

infonnas1 merupakan faklor penting dalam perusahaan, dan bahkan pada masa 

kini informasi telah d1nnggap sebagai ;umber yang harus d1mililu oleh sebuah 

pemsahaan, dJsampmg sumber-sumber daya alam, modal clan manusia. 
Dalam keg1atan operas1onalnya p1mpman akan membenkan mfonnasi 

k.epada bawahan dan sdx1hk.nya bawahan akan menyampa1kan pula laporannya, 

jika perlu dJsenai pendapat atau saran kepada pihak pimpman. Dengan adanya 

hubungan umbal bahk tersebu1 maka pimpinan akan segera dapat mengambil 

keputusan. Kualitas dari kcput1.1san yang diambil pimpinan berhubung langsung 

dengan infonnas1 yang tcrscdin pada yang membuat keputusan. 

Kepurusan yang batk dapat dihas1lkan oleh pimpinan pada setiap tingkat 

manajemen, apabila tersed1a mfonnas1 yang efektif, tepat c1n akuraL Sesuatu 

mutu informast }ang dls&Jikan bagi para p1D1pman 1tu tergantung pada baik • 

buruknya s1stem informas1 manaJemen dari perusahaan tersebut 
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Berdasarkan uru1an d1 alas, serta mengingat akan pentingnya sistem 

infonnasi manaJemen dalam pengambilan kepurusan sesuai dengan 

perkembangan aman. scrta dalam �ituasi persaingan yang semakin tajam maka 

penulis mc:rasa tenank untuk mernbahas lebih lanjut melalui suatu penelitian 

pada perusahaan tersebut, �ebagai topik penelitian. Sebagai objek penelitian 

dipilih perusahaan Perum Pegadaian Cabang Medan, karena dipandang 

memenuhi syarat untuk suatu penelitian ilmiah. Dengan alasan-al�an tcrsebut 

akhirnya penulis mem1hh JUdul penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

SISftM INFORMASI MANAJEMEN D�t 

PENGA�IBILAN KEPUl'USAN PADA PERmt PEGADAIAN CABANG 

MEDAN". 

B. Peruruusan Masalah 

Berdasarkan hasil penehtian pendahuluan yang penulis lakukan pada 

Kantor Perum Pcgad:i1an Cabang Medan, maka penulis merumuskan masalah 

adalah --Kurang efekufnya s1stem mformasi yang d1terapkan menyebabkan 

ketidak sesua1an dalam pengamb1lan kepurusan selungga dalam pencapoi tujuan 

perusahaan tidak dapat dicapa1 dengan semestinya". 

< . llipotesis 

Htpo1es1s adnlah perumusan rnasalah jawaban sementara, menurut 

Soepranto J. h1potesis dianikan sebaga1 : "Suatu proporsi, kondisi atau prinsip 

yang d1anggap b.:nar dan barangkali tanpa keyakinan agar dapat ditarik suatu 
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