
RINGKASAN 

Dalam melaksanakan kcgJatan perusahaan selalu menghadap1 berbagru 

masalah Salah satu d1antaranya adalah baga1mana agar perusahaan dapat beroperasi 

seefesien mungk:in. sehmgga akan dapat tercapai keuntungan yang maksimal. 

Untuk mengetahui seberapa jauh tmgkat efis1ens1 yang telah dtcapai oleb 

perusahaan, d1perlukan suatu s1stem pelaporan mtem yang memada1, sehmgga kalau 

tel)adt penyele\\eogan ataupun pemborosan dalam proses produks1 dapat segera 

dtatasi. Dalam sistem pelaporan 1m d1perluknn akuntanst manaJemen 

Judul skripst 101 adalah "Peranan Akuntanst Maoajemen Dalam Proses 

Pcngambtlan Keputusan Pada PIP. Nusantarn Ill Kebun Bangun Pematang Stantar". 

Adapun IUJuan sknpst 101 adalah untuk mengctahw SCJBUh mana akuntans1 

manajemen diterapknn dan d.Jpergunakan oleh PTP. Nusantara Ill Kebun Bangun 

Pematang S1antar serta keputusan-keputusan apa S3J8 yang telah dtbuat berdasarkan 

akuntanst manaJemen tersebut 

Tujuan dan akuntanst keuangan berbeda dengan tujuan dari akuntans1 

manaJemen Tujuan dari akw1tansi keuangnn adalah menyediakan informast laporan 

Leuangan dan satu unit usaha kepada pthak ekstem perusahaan, sedangkan tujuan 

dan ak:untans1 manaJemen adalah menyedtakan laporan-laporan dan satuan umt usaha 

untuk kepenungan p1hak mtem dalam rangka melaksanakan proses rnana•-:men 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Seorang pengambrl keputusan membutuhkan mformasr yang berhubungan 

dengan tugas masa depan, memecahkan masalah yang semuanya memerlukan 

infonnasr khusus milik. sendiri, yang mana dapat diproses dari akuntansi manaJemen. 

Dengan demrk:tan seorang pimprnan memerlukan data yang lengkap sehingga 

keputusan yang drambtl dapat dipertanggungjawabkan 

Beberapa konsep braya yang drgunakan untul pengambrlan keputusan antara lain : 

• Braya relevan 

• Biaya masa yang akan datang 

• Braya tambahan 

• Braya kesempatan 

• Biaya tenggelam 

Dengan menggunakan konsep biaya inr seorang ptmpman dapat 

memperhitungkan dan memperkirakan biaya-biaya yang akan terjadr, sehingga 

keputusan yang diambil akan lebih bermutu 

Adapun keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang pimpinan adalah · 

• Keputusan janglc.a panJang 

• Keputusan jangka pendek: 

• Keputusan rutin 
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• 

• 

• 

• 
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Berdasarkan keputusan-keputusan im penulis membuat suatu kesunpulan, dan 

membenkan beberapa saran yang mungkm akan berguna bag• perusahaan ataupun 

pembaca skrips1 1m, sebagai berikut 

• perusahaan yang besar harus selalu waspada terhadap segala penyimpangan 

yang tel)adJ d1sellap bagum akuntans1 dan keuangan 

• Dalam membenkan infonnas1 data keuangan perusahaan, hendaknya setiap 

bagian harus selalu bekerJasama dcngan baik dan tcrkoordinir agar tuJuan 

perusahaan dapat tercapai. 

• Pengadaan program pembmaan dan pengembangan pegawai bendaknya lebih 

kontinyu du1dakan, agar program kerja dapat tercapai. 
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