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\, Alasan Pemilihan Judul 

ln1ormas1 adalah data, fakta atau perseps1 yang tclah d1 olah dalam suatu 

St5tcm yang bermanfaat bag• pemakainya. Dalam suatu organisas1 penungnya 

mformas1 dapa1 d1 o1la1 dengan mempenambangkan berapa wak1u yang dibu!Ubkan 

untuk memperoleh dan mengolah mformas1 tersebut agar berguna dalam pengambilan 

eputusan manajenal 

Perusahaan pada awal b.:rdrrmya juga sudah d1hadapkan pada proses 

pengamb1lan kcputusan menyangkut berbagai altematif pihhan Dnlam rncngambil 

l;;qx�tusan manajemen rnenghadapi banyak hal mengenai ketidakpastian Oleh karena 

manaJemen perusahaan mcmcrlukan infonnasi yang bcrguna yang dapat 

CCDgurangi ketidakpastran �-ang d1badapinya sehmgga dapat mernperl..ec11 

L:emunglinan ke<\alahan \ang dial..ibatl.an kesalahan rnformas1 yang d!lenma 

lmD:IJemen dalam pengamb1lan keputusan. Salah satu mformas1 yang penting 

bas:m�a d1perlukan scbaga1 dasar pengambilan keputusan dalam kegiatan 

opcras1onal perusahaan terutama aspek perencanaan dan pengendulian adalah 

�i akuntans1 manaJemcn 

Informas1 :U.untans• manaJemeo merupakan salah satu bag1an dan informas1 

l;;;;r:ntaof �ang bcmfa1 keuangan. lnformasi akuntansi manajcmcn bcrguna dalam 
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penentuan pemilihan ahematif terbaik dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan 

utama dari infonnasi akuntansi manajemen adalah untuk. keperluan pihak intern 

perusahaan atau manajemen perusahaan seperti menginterpretasikan anggaran dan 

mengmtcrprctasikan antara biaya dan basil baik sebagai dasar pengambilan keputusan 

suupun berguna dalam pengawasan intern (internal auditor) perusahaan. Dalam 

perencanaan, informasi akuntansi manajemen berguna jika dapat membantu manajer 

d:llam memprediksikan hasil-hasil d1 masa yang akan datang daTi berbagai altematif 

nodakan yang telah di p1Jih melalui proses pengambilan keputusan. 

Berdasarkan uraian diatas, rnaka penulis membahas pemnan informasi 

hmmnSJ manajemen dalam proses pengambilan keputusan keuangao dengan alasan 

� beriJ,;ut · 

a Peranan akuntansi manajemen yang penting dalam tiap tingkat mnajemen agar 

d1 peroleh suatu keputusan yang tepat dalam kaitannya dengan pencapaian 

tu;uan perusahaan agar efektif dan efisien. 

b Peranan informasi akuntansi manajemen sangat diperlukan pada tiap tingkatan 

manajemen agar operasional perusahaan beljalan efeJ..1if dan efisien. 

Oleh sebab Jtn, pembahasan ini dalam bentuk si..Tipsi dengan judul 

-PER.\\A"' �FO.R.\1ASl AKUNTANSI MANAJEM.EN SEBAGAI ALAT 

B..\.\Tl \t<\NAJEMJ:N DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA 

HOTEL DA'IAU TOBA INTERNASJONAL MEDAN." 
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