
ABSTRAK 

 

Katarina Marshal Situmorang, NPM. 10 833 0171,  INFORMASI 

AKUNTANSI DIFERENSIAL DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

HARGA JUAL PRODUK FASHION PADA CARREFOUR PLAZA 

MEDAN FAIR MEDAN. 

 Dalam informasi akuntansi diferensial, manajemen menggunakan 

informasi ini untuk perencanaan. Hal ini dikarenakan, informasi akuntansi 

diferensial menyangkut informasi masa yang akan datang dan berbeda diantara 

alternatif-alternatif yang sedang dipertimbangkan, sehingga membantu 

manajemen untuk dapat memilih alternatif yang terbaik. Dalam penerapannya, 

informasi akuntansi diferensial dan pengambilan keputusan pada Carrefour Plaza 

Medan Fair  Medan dapat mengurangi ketidakpastian yang akan dihadapi 

manajemen dalam pemilihan suatu alternatif, baik untuk mengatasi masalah 

perusahaan maupun untuk menghadapi peluang di masa yang akan datang. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan buktinya tentang 

penerapan informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan harga 

jual produk fashion pada Carrefour Plaza Medan Fair Medan. Jenis penelitian 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif 

dengan menggunakan kualitatif dan kuantitatif dimana sumber data diperoleh dari 

data sekunder. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan 

data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui wawancara dan dokumentasi. 

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan analisis dengan 

menggunakan menggunakan teori yang berhubungan dengan informasi akuntansi 

diferensial dan pengambilan keputusan harga jual produk. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap penerapan informasi 

akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan harga jual produk fashion 
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anak – anak pada PT. Carrefour Plaza Medan Fair Medan, maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa proses pengambilan keputusan di PT. Carrefour 

Plaza Medan Fair Medan sudah baik, hal ini dikarenakan pihak manajemen selalu 

membuat alternatif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, informasi 

akuntansi differensial telah difungsikan dengan baik dalam pengambilan 

keputusan harga jual fashion khususnya fashion anak. Konsep biaya relevan 

(relevant cost) yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan jangka 

panjang mengenai harga jual fashion terdapat kelemahan yaitu : a). Prediksi biaya 

yang dibuat hanya didasarkan pada prediksi biaya masa depan tanpa 

memperhitungkan biaya tahun lalu sehingga prediksi biaya relevan tidak tepat, 

dan; b). Kesalahan menetapkan jumlah sumber daya ekonomi yang akan 

dialokasikan kepada program - program tertentu pada masa yang akan datang 

dapat mengakibatkan pemilihan program yang akan dilaksanakan tidak tepat. 

 

Kata Kunci  : Informasi Akuntansi Differensial, Pengambilan Keputusan 

dan Harga Jual Produk. 
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