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Pnda abad modem 101 �ang dapat ditandai d�ngan perkcmbangan 

p:r�onorruan png sangat pesat dunia btsnis dituntut untuk berusaha mengtkuu 

pd.:cmbangan-pcrkembangan yang tCrJadi. Perusahaan dcngan segala jenisnya, 

t; bcr.;amg untuk memenuht pangsa pa.�ar yang mcnuntut kualitas yang scmakin 

P'-'!l!hstnbusian yang scmakm cepat dan produk-produk yang bervarias1. Supaya 

bersamg dcngan sukses dan bcrkclanJutan, pcrusahaan harus mampu mengelo.>la 

cl.l�a perusahaan sesuai dengan rencana yang tel3h dlletapkan sehmgga 

"m::':":;)m>leh tmgkat l:�ba yang optim:�l. 

Semng dengan semakm komplcksnya dunia usaha dcwasa ini, kian membuat 

Ak�:ntanst Mana;cmcn mcnJadt suatu kebutuhan pen ling bagt para mannjer dt 
• 

pcrusah.'tan. Akuntansi Manatemen adalah disiphn � ang hcrkenaan dcngan 

"C"':,h;=tan mformasi akuntansi olch para manajcr dan pthak-pthal. internal lamnya 

li;eperluan perencanaan dan pcngambilan kcputusan. i\kuntansi Manajcmen 

lan kcrnn�ka acuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa altcmatif-

l.:eputusan serta mcngc\'aluast kebcrhasilan manaJcmcn dalam mencapai 

1sas1. Tatkala lingkup bi�nis perusahaan scmakin melebar dan pelik, 

uh.an informa:;i akuntan�t manaJcmenpun scma�tn mcndesak karena akan 

u orang yang diserahi tanggung jawab pcngnrnl>tlan keputusan, terutruna 

:lSan yang bcrk.:naan dcngan masa dcpan. 
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Akuntansi Manajemen juga berperan dalam menycdtakan mformasi 

Akuntanst ManaJemn bagi penyusunan perencanaan akll\llas yang memberikan 

onna$i sebaga1 dasar untuk mengalokasikan sumber day a kcpadll berbagai aktivitas 

duencanakan. Pcnggunaan akuntansi modem dan data stallstik mcogarahkan 

� sehari-hari pcntsahaan sehingga dapat membcrikan data yang cermat tanpa 

mengadakan penelitlan langsung. 

Akuruanst ManaJCmen sangat berperan penting dalam pcngambilan 

&.:;�:;san, :.'3!ena Akuntansi Manajemen merupakan penghubwtg yang s1stematis 

r.:�r.yaj•kan inforrnasi yang bcrguna dan dapat diperc.'\ya untuk membantu 

;:c:;:-:::= perusahaan dalam usahanya untuk mencapai tujuan or;,;amsasi yang telah 

1::1:;b� s...'"belumnya 

u;m utama Akunt:�nsi manajemen adalah untuk mcmenuhi kebutuhan 

mana emen Akuntansi Manajemen berusaha untuk mengumpulkan data-data 

u b:l�1 manaJemen anatara lain . 

·•�:;_:;:t• crprcst asilan anggaran 

"'--_�:=rprcst:tstlan antara bast! dengan biaya, baik scbagat dasar pengambilan 

maupun sebagat dasar dalam menetapkan tanggung jawab masing

':::lliSll:g,_ Jab:uan atau postst dalam perusahaan 

o;o...""""+.=-prosedur pengawasan intern untuk menyclamatkan kckayaan(asset) 

.... n >crta mcncegah tcrJadmya pemborosan dan pcnyclc".:C11gan 

Duta Putr-a Sumatera adalah Perusahaan yang bcrhcntuk Perseroan 

bemd3 d1 Jalan Haji Adam Malik No. 101 Mcdan P.:ru!..lhaan tnt bertuJuan 
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