
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Jud11I 

Mengmgat pcntmgnya mfonnasi, maka pcrusahaan yang mgin maju dan 

tumbuh ( Growth ), berkembang dan mempertahankan kelangsungan h1dupnya 

(Survival), untul.. mencapa1 tmglau laba ( Profit ) yang opttmal. tentu akan 

membutuhkan mfonnasi yang lengkap akurat dan fal..1ual. lnfonnas1 yang 

dibutuhkan terpadu dalam suatu sistem mfonnas1 yang lengkap dan tepat 

d1perlukan suatu s1stem manaJemen yang dapat mcmbenkan kontnbusi dalam 

mencapaitujuan perusahaan 

V"balam kegiatan perusahaan, ba1k pada sel..-tor industn, perdagangan, 

penaman., skala besar maupun sk.ala kecil memerlukan infonnas1 maupun 

l..omunikasi. Dalam perusahaan negara maupun swasta. mformas1 mempunyai 

peranan pentmg dalam pcngamb1lan keputusan untuk mencapa1 IUJuan dan 

sasaran yang ingm d1capa1 oleh perusahaan. . 

Sistem informas1 m:inaJcmen baru dapat d1 katakan berguna apabila 

mampu berfungsi sebagai mcmbantu manajer dalam b1dang percncanaan dan 

pengawasan informas1 ( bukan data mentah, tetapt berasal dan data dalam am 

majemuk ) }ang telah dt proses menurut suatu cara tertentu. dt htmpun dan di 

ringkas untuk menghasilkan suatu keputusan., karena mfonnas1 dapat di anggap 

mempunyai tUJgkat leb1h dan al..'tlf dan pada data 
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Sistem uifomasi manajemen adalah sebuah sistcm 10fonnas1 yang 

melak.-ukan semua pengolahan transais1 yang d1 butuhkan -;ena membenkan 

dulrungan infonnas1 dan pengolahan unruk manaJemen dan pengamb1lan 

keputusan . 

Hal yang telah dikcmukakan di atas menuajukkan bahwa pcrusahaaa -

perusahaan dengan kegiatan kcg1atan yang dibagi memerlukan sistcm mfonnasi 

manaJemen yang efok11f dan efis1en. agar tuJuaa perosahaan dapcu tercapa1. Dan 

unuaa di atas dapat d1ketahui bahwa pembahasaa mengena1 sistem mfonnas1 

manaJemen merupakan faktor yang domman dalarn suatu perusahaan sehmgga 

penulis merasa tertarik untu.k menelih, menulis lebih lanJu1 dan menuangkannya 

dalam beotuk sknps1 dengan JUdul "Sistcm Informasi Manojcrnen Dalam 

Pcngo.mbilan kcputusan Pada Dincis Pcndapatan Dacrah (DISPENl:>A) 

PEMKO BinjaiN. 

B. Perumusan l\lasala.b 

Berdasarkan pcnchuan pendahuluao yang dilal.u.kan pada Dmas 

Pendapatan Daerah BmJOI, d11emukan masalah yang berkenaan dengan 

pelaksanaan sistem mfonnasi mana1emen dalam pengambilan keputusan 

d1rumuskan sebaga1 benkut : "Apakah S1stem ln/orma.\/ Manu;emen yang ada 

.\I/duh dapcll J1gw1t1ka11 \e/lugw ulat 1mluk pe11gambilcm kt!p1111t1a11. " 
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