
BAB I 

PENDAHULUAN 

A- A.las:an. Pea.i_1i_h!am .:.Judol. 

Un tu k :nense laraskan proses pe·ngembangan ekono:ni 

dan meningkatkan kemakmuran bangsa, maka Pemerintah dan 

Jlasyarakat sesuai kebijaksanaan dan skala prioritas YaTI!! 

telah digariskan sebagai berikut : sudah, sedang dan 

akan membangun proyek-proyek pemanf aatan su11ber daya 

alam. Proyek-proyek tersebut meliputi bidang 

perta11bangan, bidang transportasi, bidang pengairan , 

bid ant� pertanian, bidang perikanan dan peternakan. 

Demikian juga dalan batas-batas tertentu 

dilakukan pembangunan baik yang nenun:i ang proyek - proyek 

sullber daya alam di atas ataupun hasil dar:i pada proyek 

seperti : pembangunan kota, gedung, perkantoran, rmnah 

tinggal, penyediaru1 air bersih, :riolering_ kota, pembang

kit listrik dan fasilitas telekomunikasi. 

Pada nasa nendatang rnang 1 ingkup proyek-proyek 

tersebut akan lebih banyak, lebih besar dan lebih 

nenyeluruh. Selanjutnya akan dapat dimengerti bahwa 

pembangunan atau perwujudan fisik proyek-proyek di 

atas sudah tentu merupakan proyek yang sangat besar, 

oleh karena itu dar:i se[�i organisasi atau manajemen 

diperlukan pe.-iimpin yanf! terampil, disa:nping tenaga 

pelaksana yang mahir dalam bidangnya masing-masing. 
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Sedangkan dari segi teknologi 
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dan ihm 

pengetahuan 11e•ibutnhka11 ten aga ahl i yang khusus dan 

berpendidikan tinggi. Akhirnya ditinjau dari segi 

perJloda.lan 11e"1Jbutu hkm1 investasi yang besar berupa 

uang, tenaga kerj a, mesin-:snesin dan berbagai maca11. 

-..aterial/harang nodal. 

Untuk meningkatkan jasa konstruksi pad a 

pelaksanaan proyek-proyek yang tel.ah ditetapkan, maka 

d:iperlulum informasi yang baik dan relevan, serta d i olah 

a.tau diproses secara baik pula. Semakin lengkap 

inf or:11asi yang henar dan re levan , naka semak in · besar 

resiko ketidakpastian yang dapat dihindarkan. 

Dari uraian di atas dapat diambi l kesimpulan 

bahwa inf ormasi meTipunyai peranan yanf! sangat pen ting di 

dalaJl pro!:>es pengambilan keputusan oleh 11ai1aje:nen, untuk 

inenjalankan misi di masyarakat. Hal ini yang .mendorong 

penulis untuk :melakukan penelitiru1 menitanai perana 

sistem informasi manajemen dalam meningkatkan mutu jasa 

konstruksi pada PT. Penban gunan Pernllahan Cabang I 

Medan, dan hal ini merupakan objek penelitian yang 

dipilih untuk :nenyusun suatu karya il:niah dala:n bentuk 

skripsi dengan memilih judul yang dapat dirumuskan 

seba!:tai ber:iknt :· "PF.NGARUH SISTEH INFORHASI HANAJEHEN 

DAI.AM MEtHNGKATKAM HUTU .TASA KONSTRUKSI PADA 

PT. PEMBANGUNAN PERUHAHAN CABANG I MEDAN". 
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