
A. Ahuan Pcmililrnn Judul. 

BAB I 

PEND/\llULUAN 

Setiap ak1ivitas yang dilakukan olch suatu perusahaan bcrtujunn u111uk 

mcncari keunrungan atau labn guna mcmpertahankan kelangsungan hidup pcr\lsalrnnn 

i1u sendiri Unruk dapat mencapai laba, diperlukan faktor produk�i �crcrti 1nnah, 

1cnnga kerja. modal skill dan surat i1in usaha. 

Sejalan dengan pcrkcmbangan perusahaan dalam menciptaknn rualu 

organisasi perusahaan yang lebrh 1�rkoordinir, terarah dan memiliki sasaran yang 

lebih jelas, maka dipcrlukan pcran scrta dari pihak mannjcmen. Manajcmcn 

pcrusahaan hams menyelaraskan perkembangan organisasinya dengnn pcrkembnngnn 
' 

dunia usaha. Untuk itu diperlukan adanya Sistem lnfom1asi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang 

diperkembangkan dalam suatu orgonisasi dan disatukan apabila dipandang rcrlu, 

dengan maksud memberikan data kcpada manajemcn setiap waktu dipcrlukan. baik 

data yang bersifat intern maupun ynng bersifat ekstem untu� dasar pcngambilan 

keputusan dalam rangka mcncapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan defenisi di atas. mnka diperlukan adanya Si�tcm lnfom1a�1 

Mnnajemen yang baik dan tcrpadu agar segnla ak1ivitas yang dijalankM oleh setiap 

anggota organisasi dapat berjalan lebih terkoordinir, terarah, dan dapnt mencapai 

sasaran yang efektif 
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Apabiln koordinasi dinntern staf, karyawan atau para pckcl)n lnmnya didalam 

suaru perusahaan tidak terjalin dengan haik, maka akan mcnyehahkan lujuan yang 

telah ditctapkan sebelumnya mengalami kegagalan atau dengan katn lain. perusahann 

tidak akan mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya 

Bcgitu pcntingnya Sistem lnfonnasi Manajemen suatu pcrusahaan, terutama 

berguna untuk mendukung terjalinnya suatu koordinasi yang efektif dalam 

melaksanakan seluruh cfektifitas orgnnisasi, maka diperlukan pcnclitian yang lcbih 

mendalam mengcnai gagasan mengenai Si,tem lnfonnasi Menejcmen 

Dewasa mi mfonnasi d1anggap salah satu faktor produks1 dalam suatu 

perusahaan, maka infonnasi dianggap scbagai alat (instrumen) pcnting yang dapat 

memecahkan berbagai bentuk ketidaktahuan dan ketidakpastian yang sering menjadi 

kendala dalam perusahaan, agar aktivitas itu lebih terpadu dan tcrarah. 

Scbagai terapan teknologi baru dibidang persoalan keorganisasian untuk 

pengolahan dan pcnyajian infonnasi diperlukan kesiapan perusahaan dcngan scgala 

fuogsi yang terlibat didalamnya serta prilaku para pengguna infonnasi, sehingga 

dalam penerapannya dapat menjalin tcrciptanya suatu koordinasi yang benar-benar 

efektif 

Mengingat pentingnya fungsi infonnasi manajemen dalam organisasi. maka 

penulis tertarik membahas pengaruh fungsi infonnasi manajemen dalam mendukung 

fungsi koordinasi yang efektif, sehingga penulis melakuknn penelitian ilmiah 

mengenai fungsi informasi manajemcn pada perusahaan terM:but di alas dengnn 

memilih judul yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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