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A. Alasan Pemilihnn .Juclul 

Setiap perusahaan akan selalu berhadapan dengan situasi yang tidak 

pasti yang mungkin dapai mendukung a1au menghambat pcrusahaan tersebut 

dalam usaha pencapa1an tujuan Untuk dapat mcnentukan sikap atau 

meng.ambil suatu kcputusan dalam menghadap1 s11uas1 �ang penuh dengan 

kettdak pasuan tersebut. mai...a para pengelola/manaJer memerlukan berbaga1 

informasi. 

Suatu perusahaan scbelum menJalankan aktl\ 1tasnya tcrlcb1h dahulu 

menetapkan tUJUtln yang hendak dicapai. Dalam menctapknn tLuuan ini 

perusahaan harus berp1Jak pada kekuatan-kekuatan yang d1m11ikm)a agar 

tujuan tersebut dapat d1 evaluas1 dengan baik Untuk mengetahu1 kekuatan 

tersebut, diperlukan 1nformas1 yang lengkap dan akurat mcngena1 IUJuan 

maupun keb1jaksanaan perusahaan 

lnformasi sangat perlu untuk pengambilan kcputusan strateg1 guna 

pencapaian tujuan pcrusahaan. Seuap keputusan yang diambil olch manajer 

merupakan kumpulan dari bcrbaga1 data yang telah diolah. Olch karena 1tu 

mformasi telah dianggap sebaga1 sumber yang harus d1m1hk1 oleh sebuah 

perusahaan. disampmg sumbcr-sumber daya alam. modal dan manu�1a 
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Keputusan yang ba1k dapat d1hasilkan oleh manajer pada setiap nngkar 

manajemen, apabila tersed1a mformasi yang efisien, tepat dan Jangsung. 

Bagaimana suatu informas1 yang disajikan bagi para manajer 1tu tergantung 

pada baik buruknya sistcm informasi manajemen dari pcrusahaan tersebut. 

Dalam perusahaan, mana1er bukan hanya menerima mformas1, tetapi 

juga pemben informasi, yaitu dalam bentuk perintah, petunjuk dan nasehat. 

Baga1mana mformasi au sampai kepada manajer, d1olah menpdi suaru 

keputusan dan dikirimkan pada orang yang ada d1dalam perusahaan serra 

terakh1r bagaimana umpan bahk dart kepu1usan nu dnenma Semua 1m dapat 

dikatakan sebaga1 s1stem mformas1. 

Berdasarkan uraian di atas. serta mengingat akan pemingnya sistem 

informasi manajcmcn dalam pengambilan keputusan scsua1 dengan 

perkembangan zaman. sena dalam situasi persaingan yang semakm tajam 

maka penulis merasa terrank untuk membahas lebih lan1u1 dengan melakukan 

penehuan yang memenuh1 syarat dan menerangkan dalam suatu karangan 

ilmiah dalam bentuk sknpsi dcngan judul yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut " 
SJSTEM INFOR1'11ASJ MANAJEM£1V DALA1'11 

PENGAMBJLAN KEPUTUSAN PADA PT. ATMINDO MEDAN". 

B. Perumusao ;\lnsalah 

Setelah penuhs melai.;ukan penelitian pendahuluan pada PT. Atmmdo 

:'l-1edan ditemukan masalah yang dihadapi perusahaan � ang dapat 
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