
BAB I 

PE�.:DAHL�LUAN 

A. Alasan Pcre!lihBn Judul 

Untuk moncnpai tujuan perusahaan ltu tidak mudah, 

oleh k.arenn i tu, maka setiap pim1,inan perlu rnenyadari 

arti pentingnya pengambilan keputusan yang tepat dan 

efektit' dal am men jalankan tugas-tugasnya. Untuk 

nengambil kcputusan tersebut perlu di ternpkal1 sistei;i 

infon:1nsi mannjemen yang baik. 

Penerapan sictcm informasi manajcmen ini mcncakup 

"jenis-jeniu kep•1tusan yang diambi l, metoc.:1-a pengambllan 

keputusan, scrtu proses pengambllnn keputusan. Oleh 

karena itu jika pihnt manajemen tidal< dapat menerapkan 
• 

SIM rlengan balk, maka pimplnan perusahaan akan sulit 

untuk me���roleh data dan informasi yang lengkap dan 

terpercaya dnlam penga:nbilan keputusan. Jika hal ini 

terjad1 mnka tujuan perusahaan tidak tercapai deng�n 

optinal, bahknn dap t mcngo.kibatkan. kebangkrutan. 

Dari urntan di atas maka pernulia sang�t tertarik 

rncrebah ... , lel.lih lanJut rnengenai kebl jaksunaan dan teknik 

pengaml.Jllnn }.eputusan dalam suntu l>aryn ilmiah dalam 

bentuk skripsi dcngan judul : "Sistem Info1r.rnsi Oalam 

Pros�s Penga�bilan Keputusan Pada PT. Cipta Chemical 

Medan Oil Jnlan Alfalah Medan". 
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B. I>e1;umusan Kasalah 

Setelah penulis melakukan ponelitian pendahuluan 

pada PT. Cipta Chemical Medan Oil Jalan Altalah Medan, 

maka ditemukan masalah sebagai berikut : pimpinan 

peC'usahaan sulit mengambil keputusan yang efektif, 

karena proset dan teknik pengambllen keputusan tidak 

di laksan<'.kan dengan sernpurna, Gert& penqelolaan dan 

penqgunaan peralatan yang belum haik dan tidak 

didukurcq olcn petugas yang terampil. 

c. Hipotesis 

"Hipotesis adalah perunusan jawaban sementara 

terhadap sesuatu soal, yang dimaksudkan sebagai tuntu

nan sementara dalam ponyelidikan untuk mcncari jawaban 

yang sebenarnya". 1) 

Adapun hipotesis yang penulis ajukan sebagai 

berikut : jika proses dan teknik pengambilan keputusan 

dilaksanakan dengan lebih sempurna, dengan pengelolaan 

dan penggunaan peralatan yang �ebih balk serta didukung 

petugas yang terampil m�ka kesulitan dalam pengambilan 

koputusan yang efektlf dapat dlatasi. 

o. Luas clan Tujuan Penelitian 
Berlluhung karena keterbatasan waktu, tenaga, 

dana llmu pengetahuan yang di111lliki, maka 

l). Winarno Surakhmad, Penaontar Pen�ijt,ian Ilmiah.... 
Dasar Metode dan Teknk. Edisl VIII, Tarsito, Sandung,1990, 
hal. 39. 
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