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DORMA EL YSDA RUMAHORBO, PERANAN AKUNTANSI 

MANAJEMEN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PT. 

DUTA l'UTRA SUMA rt\RA MEDAN dibawah btmbin�,;an Drs. Zainal Abidin 

sebaga1 Pcmb11nbing I dan Ora. 1-lj. Retnawati Sircgar scbagai Pembimbing II. 

Akuntanst MnnnJemcn adalah suatu proses yang terjadt dt dalam suatu 

orgamsast yang berfungsi untuk menyediakan mformasi yang dtgunakan oleh pihak 

manaJemen organisasi tersebut yang berguna untuk merencanakan, 

mengkoordmasikan dan mengawasi kegiatan organisasi tersebut. 

Adapun peranan Akuntansi Manajemen adalah menyediakan informasi 

keuangan bagi penyusunan rencana aktivitas, yang mcmbcriltan informasi sebagai 

dasar untuk mengalokasikan sumber daya kepada berbagai aktivitas yang 

dtrcncanakan dan mcnyajikan informasi umpan batik kcpada manajemen mengenai 

pclaksanaan rcncana akuvttas. 

PT. Duta Putra Sumatera Medan bergcrak d! btdang pcnJualan sepeda motor. 

Pcrusahaan m1 memanfaatkan Akuntansi Manajemen dalam proses pengambilan 

kcputusan. Dcngan teon yang dikuasai mengenai Akuntansi Manajemen, penults 

11.:nank untuk mengambtl judul Peranan Akuntansi Mum�emen dalam Proses 

Pcngambilan Kt.putusan pada PT. Duta Putna Sumatera Mc.!an. 
' 

S.:belwn melakukan penelitian ke perusahaan terlebth dahulu dibuat alasan 

pemtlihan JUdul dan perur.1usan masalah dengan munculnya suatu pertanyaan 

Scbelum mclakukan po:nehuan penults menggunakan bahan bacaan. seper11 lueratur, 

bahan-bahan J,;ulinh, dtktat dan arttkel-artikel, untuk mcmp..:roleh input yang relevan 

�ebagat landasan teonlls Landasan teorius tersebut membenkan pegangan bagi 

. 
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p.:nuli\ mengcna1 maten yang dibahas, seperti dctims1 Akuntans1 Manajemen, jems

Jenis lnformas1 Al..untansi Manajemen yang umumnya d1gunakan dalam sebuah 

organisasi, konscp biay:t, dan teori maupun tcrminologi lainnya yang dikemuknkan 

oleh para ahh Setelah melakukan penelirian, penulis mengumpulkan data-data yang 

d1perlukan untuk memperoleh gambaran mengenai PT. Duta Putra Sumatera Mcdan. 

Karcna kctcrbatasan kcmampuan dan untuk mclakukan suatu peneliuan yang 

cfcktir dan clisien penulis membatasi pengambilan datu, yaitu hanya data yang 

bcrhubungan dcngan Judul Lalu penulis melakukan anahsa dan evaluas• terhadap 

hasil pcncliuan yang d1pcroleh. Dan analisa dan cvaluasi yang dilukukan pcnuhs 

mcmbandingkan keadaan perusahaan dengan uraian dalam landasan tcoritis. Scjauh 

}ang penul1s temui, terdapat satu penyimpangan dalam perusahaan, yaitu dalam 

pcrusahaan terdapat seorang karyawan yang mcmiliki tugas rangkap sebagai kas1r 

dan scbaga1 petugas pembukuan kas. Walaupun karyawan tersebut dapat 

mclaksanakan tugasnya dcngan baik, hal ini udak sesuai dengan aturan suatu Struktur 

Pengcndalian Intern yang batk. 

11asi1 llunnya dari analisa dan cvaluasi pcnulis adalnh bahwa PT. Duta Putra 

Sumatera Medan telah menggunakan jenis-jenis lnformns• Akuntans• ManaJernen 

dcngnn ba1k, ya1tu lnformas1 Akuntans• Penuh, lnformasi Akuntansi Diterens1al dan 

Akuntansi lnformasi Pcrtanggungjawaban. Demikian Juga dcngan konsep biaya dan 

manfaat b1aya rclevan tclah digunakan dengan baak. Jad1 informasi Akuntans• 

Mnnajcmcn di pcrusahaan tclah dapat membcrikan mfonnasi bagi pimpinan untuk 

m�ngambil keputusan. 

Setdah melakukan anahsa dan evaluasi, penuhs berusaha membenkan 

Jawahan-Ja\\aban atas pcnanyaan yang muncul d1 awal penclitinn d1sertaa dengan 

umia11 alasan yang mcmpcrkuat J3Waban. Lalu pcnulis menank kes•mpulan 

baga1rnana scbcnamya pcncrapan Akuntansi ManaJemen dalam proses pengamb1lan 

�cputusan yang terjadi dnlam perusahaan terscbut 
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Dalam sknpst 1111 sclain membuat kestmpulan, penults JUga memberikan saran 

)ang diharapkan memperkectl tingkat kesalahan keputusan }ang akan diambil oleh 

manajer pada PT. Duta Putra Sumatera Medan. 
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