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PENDA.HULUAN 

Berkembangnya suatu perusahaan rne;igakibatkan persaingan yang cukup tajam 

sehmgga perusahaan-perusaliaan yang bergerak dibidang manufak"lur, perdagangan dan 

Jasa harus dapat mcningkatkan efisiensi, efektifitas serta ekonomis. Sejalan dengan itu 

maka masalah yang dihadapi perusabaan semakin rumit, hal ini menyebabkan pihak 

manaiemen harus menerapkan sistem inforrnas1 yan!? efcJ..iif Sistem informa�t akuntansi 

nt diharapkan dapat menmgkatkan cfelnifitas pengendaltan internal perusahaan. Untuk 

u. bila pengendalian 111ternal yang diicrapkan tidak bcrjalan efektif, maka sejumlah 

.egiatan perusahaan udnk dapat diawasi 1.kn�an baik.. 

Apabila ini 1erjad1 akan dapat membuka peluang pihak-pihak 1erten1u dalam 

rerusahaan untuk melak"Ukan kecurangan-kecurangan yang meagakibatkan kerugian 

p.:rusahaan dan pada akhimya Ltuuan yang d1harapkan oleh perusabaan untuk 

rnempcroleh maks1111al1sas1 laba udak akan 1ercapai. 

Kebijakan, catatan, prosedur, dan hubungan keorgamsasian didesain untuk 

engendalil,.an kegiatan serta sumbcr-sumbcr yang dimiliki pt>rusahaan merupakan 

""1r.lna yang penting sekali. Karena d�ngan adanya sistem infonnasi akuntansi 1111 

Jth;irapkan akau dapat dipcroleb data dan 111fonnas1 yang akurat dilaporkan dengan 

�i>a1k-baiknya guna memenuhi kebutuban p1hak-pihak yang berkepentingan pada 

p::rusahaan dalam pengambilan keputusan 
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Jadi, 111formas1 yang d1sampa1kan pada pihak mannJemen harus dapat d1paham1 dan 

untuk dapat d1paham1. maka mekamsme akuntansi yang d1g11nakan haruslah d1mengem 

d.111 d1rancangan :;edem1kian rupa agar k.:jad1an-keJad1an yang tecatat diolah 111cnJad1 

111fornrns1 yang berguna Untuk mcncapai tujuan utama dari s1stcm pelaporan keuangan 

mak:i dipcrlukan suatu sistem inf'onnas1 yang handal pula. 

D.:ngan m.:1�11cang sistem mformasi k.:uangan }ang handal dan memungl.ml.an 

r1eng1de1111fikas1 m"J.>alah dan mcnelaahnya. sehmgga masalah tersebut dapat d1a1as1 

ntuk 1tu mnka penulis memliih PT MFRPATI NUSAN !'ARA AIRLINES MEDAN 

s�baga1 1.:mpat pcnehtian karena perusahnan rersebut dapat dijangkau serta rnendapat wn 

1..muk mekkukan r.set dar. d1lmre1 JI.an hal uu puh .,,aka lkhim}a peaulis menulis judul 

·nps1 1111 "P£R.ASAl"I SISTEl\1 l.\fORMASI AK�TANSI DALA�I 

rr,c; \MBILAN KEPUTU�AN PADA PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES 

\IEl>A\" 

C. Pcrumu11an l\fasalah 

Sc::uap hambatan dalam pcncapa1an tuJuan dapat d1ka1akan scbagai masalah, umuk uu 

pcmbahasan masalah dalarn sknpsi ini adalah: 

"'Apakah sbwm mfonnasi akuntans1 efektif dan dapat menyediakan data yang 

l>utuhl..an p1mp11:an unruk mengamt>1l kepurusan r 
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