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•· I'ERANAN SISTEM INFORM ASI AKlJNTANSl DALAM 

I'EI\GAMBILAl"' KEPUTUSAN PADA PT. SEWANGI SEJATI 

LUIIUR MEOAN" dibawah bimbingan Bapak Drs. Zainal Abidin, scbagai 

Pcmbimbing dan lbu. Hj. Saribulan Tambunan, SE sebagai 

Pemb1mbmg U. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi b>agalnya �uatu organisasi I 

perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, s�hingga l.egagalaa 

itu mennnbulkan kerug1an bagi orgaaiSaSi I perusahaan uu sendiri. Salah satu 

faktor yang sangat vital dan dapal menimbulkan kegab>alan itu allalah sistem 

informasi akuntansi yang d1gunakan perusahaan guna peogambila.l keputusan. 

Berkembangnya kebutuhan informasi telah mendorong perkembangan 

dimana akuntansi merupakan sebagai suatu sistem informasi. 

Sistem mformasi akuntansi membual perusahaan beroperasi secrua leb•:-. 

cepal dan rnudah, karenn sistem ini mcmasok sangal banyak infom1asi yang 

bcrmanfaat. Sistem infonnasi akuntansi dapat mengidentifikasi penjualan produk 

<ccara cepal dan mengukur pcnjualan departemental, biaya pokok pcnjual.m sena 

margin laba 
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Sistem infomtasr akuntansr drsusun untuk mcngumpulkan data akuntanSr 

dan mengolahnya menjadi informasi akuntansi yang akan digunakan olch 

manaJemen sebagai bahan peogambrlan keputusan. 

PT. Sewangi Sejati Luhur Medan adalah sebuah perusahaan swasta yang 

didinkan dalam rangka menggalakkan penanaman modal dalam negeri, untuk 

mcnunjang Pembangunan Nasional. Perusahaan mr didirikan deng::n Akte 

Notaris A.P. Parlindungan, SH dcngan akte pendirian nomor 67 tanggal 7 

Fcbruari 1980, yang bcrgerak dalanr bidang usaha perkebunan kclapa sawlt 

('IllS) 

Adapun pemmsalahan yang menJadr pokok bahasan dalam tul1san im 

adalnh sistem infonnasi akuntansi belum sepenuhnya diterapkan dalam 

pengambilan kcputusan sehingga tujuan perusabaan belum dapat tercapai sesuai 

yang direncanakan. 

Dari analisis dan evaluasi yang telah dilakukan. penulis berkesimpulan 

bahv.a sistem infonnasi akuntansi bclum sepenuhoya d1ternpkan dalam 

peng:unbilao kcputusan sehingga tuJuan pcrusahaan bclum dapat tercapai sesuai 

yang direncanakan. 

Dari kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai 

bcnkut: 

Sebaikn}d perusahaan menggunakan Local Area Network (LAN) c!emi 

mcmudahkan sistem kerja yang pada akhimya akan memp<.rcepat dal:tM 

menghasrlkan inforrnasi. Hal ini dikarenakan komputer merupakan sarana 

tcrbaik dalam melakukan pcmrosesan data 
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2. PcnJSahaan harus lcbih peka terhadap pcrkcmbangan tcknologi pcndukung 

sistem informasi yang dapat rncmudahkan dan rnernpcrcepat pemrosesannya. 
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