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ABSTRAKSJ 

Ye11ni Gumaza: lnrormasi Akuntansi Manajemen Sebagai AJat 

Keputusao lovestasi Aktiva Tetap Pada 

Pharmaceutical lndustri Medan. 

Pen.gambilan 

PT. Mutifa 

PT. Mutifa Pharmaceutical lnduStri adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang kesehatan dan pembuatan obat-obatan seperti tablet, kapsul, syrup, salab dan 

obatluar scrta injcksi. 

Pcnggunaan infom1asi akuntansi differensial dalam pcngambilan kepurusan 

investasi aktiva tetap pada suatu perusahaan sangat diperlukan. Sebab inveS!asi ak1.iva 

tetap merupakan investasi jangka panjang yang penuh resiko. PT. Mutifa 

Pharmaceutical lndustri memerlukan perhinmgan yang akurat dalam pengambilan 

kepurusan investasi aktiva tetap. Karena dana yang sudah diinvestasikan lidak dapat 

kembali menjadi uang tunai dalam waktu yang singkat. Sekali investasi diputuskan 

maka perusahaan akan terikat pada jalan panjang dimasa yang akan datang, penuh 

resiko dan ketidak past ian. 

Dalam keputusan penggamian mesin pencetak tablet, perusahaan 

menggunakan metode pay back method yaitu suatu metode yang digunakan untuk 

menilai apakah penggantian mesin pcncetak tablet dibutuhkan atau tidak. Dalam 

metode ini pcrusahaan mencntukan pcncrimaan usulan suatu investasi aktiva tetap 

yaitu pengganrian mesin pencetak rahlcr _vang lama dengan yang baru dengan 

mempertimbangkan jangka waktu yang akan dipcrlukanoleh perusahaan untuk 

mcngembalikan dana yang digunakan untuk mcmbiayai pemebelian suatu aktiva tetap 

tcrsebut. Bcrdasarkan mctodc tcrscbut maka masa pengembalian inveS!asi mesin 

pencctak tablet pada PT. Mutifa Pharmaceutical lndustri adalah 13 tahun yang akan 

datang. 
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A. Latar Belakang Masalab 

BABI 

PENDAHULUAN 

Penggunaan aktiva tetnp yang tepat dalam kegiatan opcrasional akan 

meningkatkan efe"-tifitas dan efisiensi k.inerja perusahaan. Suatu pcrusahaan 

manufaktur tidak akan dapat menjalankan usahanya tanpa memiliki aktiva tetap. 

Namun bukan berarti untuk perusahaan lain seperti perusahaan jasa menjadi tidak 

pcnting. Keputusan yang harus diambil oleh manajemen berkaitan dengan aktiva 

tetap kemungk.inan merupakan rcspons terhadap peristiwa yang mengandung 

masalah. ancaman yang dirasakan dan peluang yang diperkirakan akan terjadi. 

Dengan informasi akuntansi manajcmen yang baik akan membantu perusahaan 

dalam menjalankan kegiatan. Dalam hal ini manajcr mcmbutuhkan informasi 

) ang akurat guna mengefesiensikan biaya dalam pcrusahaan. 

lnformasi akuntansi diferensial sebagai salah satu tipe akuntansi 

manajemen yang berperan dalam pengambilan keputusan aktiva tetap erat 

i.:aitannya dengan pcmilihan altcmatif. lnformasi akuntansi diferensial mcrupakan 

taksiran aktiva. pendapatan dan biaya dalam altematif tindakan tertentu 

dihandingkan dengan altematif yang lain. lnforma�i akuntansi berperan dalam 

pengumbilan keputusan antard lain: mt:rdngsang manajemen di dalam men)adari 

dan mcngidentifikasi masalah, memisahkan altematif tindakan yang satu dcngan 

altcmatif tindakan yang lain, mcnjelaskan konsekuensi berbagai altematif 

tindakan yang akan dipilih. mcmbantu menganalisis dan menilai berbagai 

altematiftindakan yang akan dipilih. 

PT. Mutifa Pharmaceutical Industry adalah sebuah pcrusahaan bcrproduksi 

(manufaktur) yang bergerak dibidang produksi obat-obat::m. Berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan R.l No.0098/NSKIPAB/I/81 yang isinya 

memutuskan untuk memberi izin kepada PT. Mutifa Pharmaceulical lnduStri 

unru� mendirikan sebuah pabrik farmasi dan menjualnya dipasaran. Secara garis 

b.:sar. t>bat-obatan yang diproduksi olch PT. Mutifa Pharmaceutical lndustri 
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dibagi atas enam jenis yaitu: obat injeksi. obat syrup. obat tablet. obat kapsul. obat 

powder dan saleb yang tersedia dalam berbagai ukuran. 

Perusahaan memerlukan informasi akuntansi manajemcn untuk 

menettpkan pengnmbilan keputusan investasi ak-tiva tctap. Perusahaan memiliki 

bennacam-macam akliva tctap yang mendukung kegiatan usahanya. Dengan 

demikian pcrusahaan harus melakukan pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan 

selama masa pcnggunaun al..1iva tetapnya seperti biaya-biaya pcmeliharaan, 

reparasi. po..'!lggantian bagian-bagian tertentu dari al..ttva tersebut sehingga 

penggunaannya tetap dapat bennanfaat secarn optimal dalam kcgiatan normal 

perusahaan. 

lnformasi akuntansi manajemen diperlukan dalam pen)ajian laporan intern 

:ang bail.. Hal itu dimal..sudl..nn untuk menghindari adanya pcmborosan yang 

tedadi, !..arena perusahaan salah mengambil keputusan pembelian aktiva tetap. 

Sclain itu. akuntansi munajcmen itu terdiri dari kegiatan mempersiapkan anggaran 

menginterpretasikan antara hasil dengan yang ak:tn dircncannkan serta 

menetapkan proscdur pengawa<>an intern unruk menengahi terjadinya pemborosan 

bia)a. Didalam mda�ul..an penc:!latan terhadap peogcluamn-pengeluaran tersebut 

bail.. untul. pengadaan ataupun biaya-biaya selama rn353 penggunaann:a. 

diperlul.an pcdoman pt.'llyelenggaraan pcncatatan yang SC\uai dcngan prinsip 

�l..unt;msi lxncrim� umum. 

"1asalah yang dijumpai adalah kurang berperann) a informasi akuntansi 

diferensial dalam perusahaan. sehingga terjadi kesalahan keputusan investasi 

al..th a tetap (yaitu penggantian mesin pencetak tablet). lnlormasi akuntansi 

difcrensial }Ung ada b<.:lum mampu mengurangi kctidakpastian yang mclingkupi 

proses pcngambilan k�putusan investasi aktiva telap dalam peruS<�haan. 

Dan pcnJclasan tcrwbut dapat diketahui betapa pentingn}a peranan 

akuntansi manaicmcn dalam pengambilan keputusan inve,tast al..1iva tetap. maka 

�nul is t�nanl.. untul.. mcngadakan penelitian )Bng berjudul .. lnfc.•rmasi Al.untansi 

Manajemen "<:bagat :\lat Pcngambilan Kcputusan lnvestasi Al-tha Tctap Pada 

PT. \lutifa Phanna.:cutiQ( lndu,tri Medan ... 
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Objek Pertanyaan 

Nama Respondeo 
Jabatan 

DAFTARPERTANYAAN 

: lnformasi Akumansi Manajemen Sebagai Alat 
Pengarnbi I an Keputusan Pada IYf. Muti fa 
Pharmaceuticallndustri 

: Yuliana 
: Staf Keuangan 

Petuojuk: Jawablah Pertanyaan berikut ini dengan cara memberikan tanda (,;) 

No Pertanyaan Sangat Tepat Nctral Kurang Tidak 
Tepat Tepat Tepat 

loformasi Akuntansi 
Differensial 

I Mcmuat t.aksiran pcrbedaan v 
untuk tiap altcrnati f atas biaya 
aktiva tetap perusahaan. 

2 Mcnyajikan taksiran altematif ..J 
ten tang pcndapatan dari setiap 
at.:ti va tet.ap perusahaan . 

3 Menunjukkan taksiran v 
altematif berkait.an dengan 
umur ekonomis (masa manfaat) 
tiap aktiva tetap 

4 Jnformasi akuntansi diferensial v 
memungkinkan untuk 
digunakan sebagi alar 
pemantau efektivitas program 

penaelolaan aktivira� 
Metodc Pay Back 

5 Dalarn pengambilan keputusan -v 
aktiva tetap perusahaan 
menggunakan metode pay back 

6 Merupakan metode yang tcpal -./ 
yang digunakan perusahaan 
dalam mcnilai pengem balian 
investasi akliva tetap jangka 
panjang 
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Kenutusan lnvestasi 
7 lnfonnasi akuntansi " 

di fferensial digunakan dalam 
merumuskan perencanaan dan 
pengendalian aktivitas 
oerusahaan. 

8 Keputusan investasi aktiva " 
tetap disusun secara sistematis 
dalliiD oerusahaan. 

9 Keputusan stralegis atas aktiva " 
tetap diambil atas 
penimbangan penghematan 
biaya 

10 lnfonnasi akuntansi diferensial ·.; 
yang ada dalam perusahaan 
merumuskan keputusan-
keputusan strategis dalam 
pengelolaan dan investasi 
aktiva tetap dan memberikan 

l!nmbaran penl!hematan biava 
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Objek Pertanyaao 

Nama Rcsponden 
Jabatan 

DAFTARPERTANYAAN 

: lnformasi Akuntansi Manajemen Sebagai Alai 
Pengambilan Keputusan Pada PT. Mutifa 
Pharmaceutical lndustri 

: Amiroddin 
: Manager Operasional 

Petunjuk: Jawablah Pertanyaan berikut ini dengan cara memberikan tanda (V) 

No Pertanyaan San gat Tepat Netral Kurang 1idak 
Tepat Tepat Tepar 

Informasi Akuntansi 
Oiffereosial 

J Memuat taksiran pcrbcdaan v 
untuk tiap altemati f ataS biaya 
aktiva tetap perusahaan. 

2 Menyajikan taksiran altematif v 
tentang pendapatan dari setiap 
ak tiva tctap perusabaan. 

3 Mcnunjukkan taksiran v 
altcmatif berkaitan dengan 
umur ekonomis (masa manfaat) 
tiap aktiva tetap 

4 lnformasi akuntansi diferensial " 
memungkinkan untuk 
digunakan sebagi alat 
pemantau efe�:tivitas program 
pengelolaan aktivitas 
l\1etode Pav Back 

5 Dalam pengambilan keputusan v 
aJ..-tiva tetap perusahaan 
menggunakan metode pay back 

6 Merupakan metode yang tepat v 
yang d iJ,runakan perusahaan 
dalam menilai pengembalian 
investasi aktiva tetap jangka 
pan jan!! '-· 
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Keoutusao lnvestasi I 
7 lnformasi akuntansi v 

differensial digunakan dalam 
merumuskan pereocanaan dan 
pengendalian aktivitas 

ocrusahaan. 
8 Kcputusan investasi aktiva " 

tetap disusun secara sistematis 

9 
dalam perusahaan. 
Keputusan strategis atas aktiva -.J 
tetap diambil atas 
pertimbangan penghematan 
biava 

10 lnformasi akuntansi diferensial .J 
yang ada dalam perusahaan 
merurnuskan keputusan-
keputusan strategis dalam 
pengelolaan dan investasi 
aktiva tetap dan memberikan 

gambaran pen�hematan biaya 
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Objek Pcrtanyaan 

Nama Responden 
Jabatan 

DAFTARPERTANYAAN 

lnfonnasi Akuntansi Manajemcn Sebagai Alat 
Pcngambilan Kcpufusan Pada PT. Mutifa 
Pharmaceutical lndustri 
Dcwi Puspita 

: Staf Kcuangan 

Petunjuk: Jawablah Pcrtanyaan berikut ini dengan cara memberikan tanda (") 

No Pertanyaan San gat Tepat Netml Kurang Tidak 
Tcpat Tepa! Tepa! 

In formasi Akuotansi 
Oiffercnsial 

I Memuat taksiran pcrbedaan v 
untuk tiap altematifatas biaya 
al.-tiva tetap perusahaan . 

2 Menyajikan taksiran alt.ernatif v 
tentang pendapatan dari sctiap 
aktiva tetap perusa haan. 

3 Menunjukkan taksiran v 
alternatif bcrkailan dcngan 
umur ekonomis {masa manfaat) 
tian aktiva lctap 

4 lnformasi akuntansi diferensial v 
mem ungkinkan unruk 
digunakan sebagi alat 
pcmantau efektivitas program 

pengdolaan al..tivatas 
Metodc Pav Back 

5 Dalam pcngambilan kepulusan v 
aktiva tetap pcrusahaan 
men�gunakan mctode pay back 

6 Mcrupakan rnetode yang tepat " 
yang digunakan perusahaan 
dalam menilai r�ngembalian 
investasi al.-tiva telap jangka 

- r_anjang -
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Keputusao lovestasi 
7 I nformasi akuntansi v 

differensial digunakan dalam 
merumuskan perencanaan dan 
pengendalian aktivitas 

penusahaan. 
8 Keputusan investasi aktiva v 

tctap disusun secara sistematis 
dalam perusahaan. 

9 Keputusan strategis atas aktiva v 
tetap diambil atas 

pertimbangan pcnShcmntan 
biaya 

10 lnformasi akuntansi difcrensial v 
yang ada dalam penusahaan 
menumuskan kcputusan-
keputusan S1rategis dalam 
pengelolaan dan investasi 
aktiva tetap dan memberikan 

gambaran pcnghcmatan biaya 
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