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S1<tcm mformas1 mana)emen sangnt dtbutuh�an rcru�ahaan rada masa 

'darang. d11nana 1nforma�t sangat banyaJ,. dan mudah d1pcrulr:h lnfo111W�1 tcr�cblll 

haru� dJkclola dan d1�alurkan dcngan batk agar dapat d1pcrgunakan <knf!an batk 

dalam pengamtnlan l.eputu�an )ang tcrba1k 1\.lenurut S11nnn ·· h·putu,an l>erada 

rada suatu rangJ,.atan ke�atuan lconttnuuml dcngan l.cputusan tcrprogram pada <atu 

UJUngn\a dan J,.eputusan tal. h:rprogram pada UJung yang lmn·· I 

lnfC:JrmasJ dapat d•pcroleh dan bcrbaga• sumher Salah 'mu �umhcr yang raltng 

rentmg saat 1111 d1dapa1 don J.. omputer Penggunaan J..omputer dalam perusahaan 

dtmula1 dan pengolahan data seperti pcmbuatan fal.tur pcn)ualan, daflar gaJI dan 

'CJCmsnya. yang mehbatkan pengulangan pcrhttungan ruun dan pencctakan dukmnen 

dalam Jumlah bcsar Aphl.ast program peodukung J..cputusan 1111 -<elanJUinya 

mengarah I.e fa.se 'ang dt�ebut Management lnfom1allon SHtcm 1 MIS) Sts tem 1111 

merupakan ststem yang tenntcgrast dan mampu memudahl.an para pcncan mfom1as1 

untuk langsung mcngakses data yang d1perlukan para mana1e1 untul. mcmbuat 

keputusan 

I Ra' mond Me I coo ,\fnnngemenr Information -�nremt, (�'i\tt•m lnfarmn.<i 
.1/anajemen). Edtst VII. Jthd 2 C:rJcmahan llendra Tcguh Prc:nhalltndo. Jakana. 
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lnfonnasi akuntanst merupakan bng.an yang terpenung dan seluruh mfonnas1 

yang diperlukan oleh manajemen Penults membatast masalah yang akan dibahas 

yaitu pada btdang akuntans• Penuhs mengambil contoh keputusan pada perusahaan, 

yaitu keputusan btaya produksi. Akuntanst manajemen dtsusun terutama untuk 

menghastlkan mfonnas1 yang berguna bagt pengambtlan keputusan oleh manajemen 

Biasanya infonnasi yang dipergunakan oleh manaJemen terutama berktsar pada 

biaya Selam data biaya untuk harga pokok, akuntansi juga membutuhkan data untuk 

penga"''BS81l dan anahsa btaya yang dibuat dalam bentuk biaya standar, agar dapat 

melakukan pengawasan batk. 

Berdasarkan alasan pemihhan judul dt atas mengenai pentingnya suaru sistem 

tnfonnas• manaJernen sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan, maka 

penulis tertarik dalam penuhsan karya ilmiah dalam bentuk skripsi int dengan judul 

'"PERA.�A� SISTE'.\1 l'\rOR\IASI \1.\.�AJE:\IE:--1 SEBAGAl PEXD�G 

DALAM PENGA.\1BILAN KEPUTUSAN PAOA PT. PER.KEBUNAN 

t'<USANT ARA ID (PERSERO) MEDA:'\"' Sebab penulis tngm mengetahut 

seJauhmana ststem informasi mana;emen dapat cligunakan dalarn proses pengarnbilan 

keputusan pada PT Perkebunan Nusantara Ill (Persero) Medan 
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