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A. Alasan Peruilihan Judul 

Set iap perusahaan yang di jalankan me;ni l iki 

tu j uan yaitu untuk memperoleh laba. l'.1tuk mem pcroleh 

tujuan itu dilakukan perencanaan yang baik, sehingga 

nantinya upaya yang dilaksanakan dapat berjalan dengan 

baik. 

Dengan sernakin luasnya kegi.atan suatu perusa.haan 

akan mernungkinkan permasalahan jugn semakin kornpleks. 

Permasalahan yang terjadi dapat berada dalam rnang 

lingkup keuangan perusahaan. Oleh kare1r i tu inforrnasi 

akuntansi s a n g � tla h berpcran sekali dalam memberikan 

informasi yang akurat bagi pihak man� jeme;i. Data yang 

ada perlu diolah, informasi yang ada perlu segera 

didistribusikan dengan jcl · s kepada setiap bag.i.an yang 

bE�rhubunqnn dongan tuga:.,nya sehinggn nuntinya akan 

dnpc. t digunakan untuk rnembantu pihak pcrusahaan dalam 

menangani suatu masalah. 

Seperangkat per a t:.uran, kebi jaksanaan cc:. -a tan, 

prosedur dan hubungan kcorganisasian yang didisai� 

untuk menge 1dalikan Jcegiatan serta sumbcr-sumbe;::- yaw;i 

di mi 1 iki perusahaan merupaJrnn sarcrnu )'cl!1<J E)enti n J 

sekali. Oleh karena i tu jilrn pihak mana jcmen rr�ernerl llkan 

informasi yang lebih akurat, dan mampu mencapai tujuan 

pcrusahan secara kcscluruhan, maka perlu m�n0ra kRn 
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peraturan dan kebi jaksanau11 yang ada ""ecaro } ons istcn 

pada setiap bagian yang ad� di perusahaan. 

Sebungnn d.engan i tu maka penul is mcmilih 

PT. Supra Imperitara Sentosa Medan sebaga i objek pene-

litian karena perusahc:ian ini dapat di jangknu da:r. 

cukup besar, selanjutnyo penulis memilih judul 

"INFORMASI AKUNTANSI DAN PEHANANNYA DALAM PENGAM!3IL/\ J 

l<EPU'l1USAN PADA P'r. SUPRA IMPEHI'J.'ARA � EN'rOSA MP.DAN 11• 

B. Perumusan Masalah 

Adapun masalah yang dihadapi perusahaan ini 

adalah sebagai berikut 

Piha]{ manajemen perusahaan belum dapat secara efeJ.ci:.if 

untuk memperoleh informasi yang cukup dan mernadai atas 

finansial perusahaan dalam pengambilan keputusannya. 

C. Hipotesis 

Untuk lebih j elas mengetahui tentang hipotesis maka 

berikut ini diberikan pengertian menurut para ahli. 

11Hipotesi::; yai tu perumt.san jm·.ic::.ban semen ::�ra 

terhadap sasuatu soal, yang dirnaksudk2:1 s12bugai 

tuntunan sementara dalam pcnyelidilrnn untuk rnenca�. j 

jawaban yang sebenarnya11• 1) 

J3er·dasorlca11 rnasala11 yang dirumu�;Jca11 d.i.ctas, 1 ;'}:<1 

penulis menyusun hipotesis yaitu : 

1). Winarno Surakl mad, Pengantar Penelitj,a 1 llmJ:-1.1....._ 
Dasar. Metode dan 'Teknik ,_ Ed.isi VIII I Tu.rsi tor B2nclung' 
19 9 o, ha 1. 3 9. 
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