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PE�DAHULU�"' 

Usaha kelompok yang mengelola di bidang industri, di bidang pemerintahan, dan 

d1 b1dang lainnya telah mengalam1 kemaJuan yang sangat pesat Terutama bagJ 

perusahaan yang bermotif mencari keuntungan. Setiap perusahaan mempunyai 

beberapa tujuan dan b1asanya tujuan utamanya adalah untuk memaks1malkan laba. 

Sel.oab dengan adanya laba, perusahaan akan dapat mempertahankan dan memperluas 

�:;ahanya. 

Dalam melaksanakan kcgiatan, perusahaan selalu menghadap1 bcrbagai masalah. 

�ah satu dtantaranya udalah baga1mana agar perusahaan dapat bcropcrast seefesicn 

gl..m, schingj,'3 akun dapat tcrcapai keuntungna yang maks1mal 

Untuk mcnghadapt berbaga1 masalah tersebut diatas d1perlukan suntu SJStem 

pe:enca.133n dan pengawasan yang terpadu. Segala sesuatu akan lcb1h berhasil 

apa.b; a ditinJBU oleh kebijaksanaan yang matang. Oleh sebab nu scbelum 

... 5allakan akuvitasnya, sebaiknya perusahaan terlebih dahulu membuat 

�canaan kegiatan yang hcndak dilaksanakan, sehingga perusahaan mempunyai 

�n kel)a dan dapat bcroperas1 secara lemah. 

Se::a:-a umwn disamping tujuan utama untuk memperoleh tingkat laba yang 

n::mt, rujuan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memperoleh nngkat 

;x=;,-re 1an yang wajar dan kclanjutan usaha. Tujuan iru dapat dicapai dengan cara 
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l"'•':lgorgamsast dan mcngkoordinas• seluruh fungsi-fungs• manaJemcn yang tcrdapat 

dt dalam perusahaan dan mendelegastkan wewenang dan tanggung Ja"-'llb secara 

1-,enar dan tepat. 

Unruk mcngetahui seberapa jauh tingkat efesiensi yang telah dicapai olch 

perusahaan, diperlukan suatu SIStlm pelaporan intern yang memadai, sehmgga kalau 

teqadi penyclcwcngan ataupun pemborosan dalam proses produkst dapat segera 

cbatas1. Dalam siSiim pelaporan intern mi diperlukan akuntast maneJemen 

Akuntasi manaJemen sebcnarnya merupakan Jaringan penghubung >ang 

SJS'ematis dalam menyajtkan mformast yang ber1,runa dan dapat d1percaya untuk 

�e'llbantu pimpinan perusnhaan dalam mcncapai tujuan orgamsasi yang telah 

cL1etapkan sebelumnya. 

Akuntansi manaJernen mcrupakan bagian daripada alo.untansi umum Akuntasi 

�Cwn memberikan tnfonnasi kepada berbagai pihak yang bcrkepenungan dt dalam 

�. dimana kadang-kadang kepentingan llli tidak selalu SCJara tctapt JUStru 

ben::ntangan. (complict of interst). Oleh karena pandangan dari akuntasi umum mi 

aQ!ah merupakan kompromJ (udak memihak terbadap kepentingan golongan 

entu ). maka akuntasi keuangan tidak dapat begitu saja dipergunakan manajemen, 

t=tap1 akan memerlukan suntu ststem informasi yang memandang masalnh-masalah 

p::n32"-1"" dan sudut manajemen. 

Tc;'J3Jl utama dan akuntasi manajemen adalah untuk mcmenuht kcbutuhkan 

dari manajemen itu send1ri dan dengan demikian akan membantu manajemcn 
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