
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. AIGSon Pemilihon Judul 

Mengmgat pentingnya infonnas1, maka perusahaan yang mgm maju dan 

tumbuh ( Gro\\1h ), berkembang dan mcmpenahankan kclangsungan hidupnya 

(Sun ival). untuk mencapai tingkat laba ( Profit ) \ang optimal. temu akan 

mcmbutuhkan mformasi yang lcngkap akurat dan fal.tual. lnformas1 }ang 

dJbutuhkan 1crpadu dalam 5Uatu s1stcm mformas1 \ang lcngkap dan tepat 

d1perlukan suatu sistem mana1emen yang dapat membenlan kontribusi dalam 

mcncapamijuan perusahaan 

. 
Dalam kcgiatan perusahaan, ba1k pada seltor mdusln, perdagan�oan. 

pertaman, skala besar maupun skala kec1I memcrlukan 111fonnas1 maupun 

komumJ.as1 Dalam perusahaan negara maupun swasta mformas1 mempun�a1 

pcranan pcnting dalam pengambdan keputusan umuk mcncapa1 tuJUan dan 

sasaran yang ingin dicapai oleb perusahaan 

S1s1em mfonnasi mana_1emcn baru dapat dikatakan berguna apab1la 

mampu berfungs1 sebaga1 membantu manaJer dalam bidang perencanaan dan 

pengawasan 111formas1 ( bukan data mcntah, tetapi bcrasal dari data dalam arti 

majcmub. ) yang tclab di proses mcnurul suatu cara tcncnlu, d1 h1mpun dan d1 

nngkas untuk 111cnghas1lkan suatu l..eputusan, karena mfonnas1 dapat d1 anggap 

mempun} a1 tmgkat lebih dan al.tif dan pada data. 
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Sistem mfomas1 manaJcmcn adalah sebuah s1s1em mfonnas1 yang 

melakukan semua pengolahan 1ransaks1 �ang d1 butuhkan s<:rta membenkan 

dukungan informas1 dan pengolahan umuk mana1emen dan p.:ngamb1lan 

kcpurusan. 

Hal yang tclah d1l.cmukakan di atas menunjukkan bahwa perusahaan -

perusahaan dengan keg1auin - kcgiatan yang d1bag1 memerlukan s1s1em mfonnasi 

mana_1emen yang cfol.11f dan etisten. agar !UJUan perusahaan dapat 11:n:apa1 Dan 

uraian d1 atas dapat d1kctahu1 bahwa pembahasan mengenat s1s1cm mformas1 

rnana.1cmcn merup.1kan fol.tor \Jng domman dalam suatu p.:nisahaan sehmgga 

pcnulis merasa tertank untul.. mt!nehtt. menulis lcb1h lan,1u1 dan menuangkarrnya 

dalam bemuk sknps1 uengan Judul "Sistem Informosi Monajemen Dolom 

Pengombilon keputuson Podo PT. ECO GREEN OLEOCHEMICAL 

MEDAN". 

B.PeNmuson Mosoloh 

13erdasarkan penelitian pendahuluan yang d1lakukan pada PT Eco Green 

Oleochemical Medan, ditcmukan masalah vang berkenaan dengan pdal..sanaan 

s1stern mformasi mana1cmen dalam J)<!ngamb1lan kcputu.�an d1rumusl.an scbagai 

benkut : "Apakuh S1wem h!formu" .\Jana111me11 nmg ada .\I/duh \<'.''"'' 11.·11ga11 

re11cuna pelaksanaan '•'l1111AA11 f'<'llg11111hlla11 keputuwn Japut eft'(//f, .. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA




