
RINGKASAN 

ROSALINA MANURUNG, Informasi Akuntansi dan Peranannya 

Dalam Pengambilan Keputusan pada PT.SUPRA IMPER ITARA 

SENTOSA MEDAN. Di bawah Bimbingan Ricardo 

Sirega·, Se.MSAc, sebagai Pembimbing I dan Dra.Sari 

Bulan, sebagai Pembimbing TT .l.. .L .. 

Informasi Akuntansi berhubungan dengan data 

keuangan dari suatu perusahaan. Agar data keuangan dapat 

dimanfaatkan oleh pihak manaj emen maupun pihak luar 

perusahaan, maka data akuntansi itu perlu disusun dalam 

suatu bentuk yang baku, sehingga diperlukan suatu sistem 

untuk mengolah data akuntansi tersebut menjadi informasi 

yang dapat dipakai manajemen maupun pihak luar yang 

membutuhkannya. 

Informasi adalah data yang diolah menjadi sebuah 

bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat 

dalam pengambilan keputusan saat ini a tau mas a 

mendatang. 

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang 

terbesar dari sistem informasi manajemen. 

Laporan-laporan dari sistem informasi akuntansi akan 

memberikan kepada manajemen mengenai permasalahan-
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permasalan yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi 

suatu bukti yang berguna di dalam menentukan tindakan 

yang diambil. 

Judul skripsi ini adalah : . nINFORMASI AKlJf-ITANSI 

DAN PERANANNYA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PT.SUPRA 

IMPERITARA SENTOSA MEDAN". 

Perusal1aan ini bergerak dalam bidang pengelo1aan barang

barang kertas. Perusahaan ini selaku produsen dan 

sekaligus menjadi distributor tunggalnya. 

Dal�m penelit �an ini, masalah yang ditemukan 

berkenaan dengan topik yang diteliti pada PT.SUPRA 

IMPERITARA SENTOSA MEDAN adalah sebagai berikut 

1. Keterlambatan masuknya bukti-bukti transaksi. 

2. Siklus pengolahan data belum diterapkan secara 

konsisten. 

3. Sistem distribusi informasi kurang baik. 

Dari penelitian lapangan, ditemui dan dikumpulkan 

data empiris bersumber dari objek yang diteliti dari 

hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan 

PT.SUPRA IMPERITARA SENTOSA MEDAN, dalam sis tern 

distribusi informasi kurang baik untuk mengambil 

kesimpulan. 

Dari hasil analisa yang dilakukan, selanjutnya 

ditarik kesimpulan dan mengajukan saran sebagai berikut : 
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1. Keterlambatan masuknya bukti-bukti transaksi perlu 

segara diatasi sehingga data diproses dengan lebih 

cepat. 

2. Siklus pengolahan data perlu diterapkan secara 

konsisten dan perlu sebaiknya tidak hanya bergantung 

sepenuhnya pada kebij akan pimpinan, demi perolehan 

informasi akuntansi bagi pengambilan keputusan. 

3. Sistem distribusi atas informasi perlu diperbaiki 

lebih baik sehingga pihak perusahaan dan pihak luar 

yang memiliki kepentingan perusahaan dapat 

mengambil keputusan dengan lebih cepat. 
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