
 ABSTRAK 
 
 

Irawaty Hutagalung, NPM : 15510011, Peranan Sistem Informasi 
Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Pada PT. Angkasa 
Pura II (Persero) Bandar Udara International Kualanamu. 
 
Sistem informasi Akuntansi merupakan dasar untuk mendapatkan informasi - 
informasi yang tepat dan cepat, tujuan sistem informasi akuntansi tersebut ialah 
untuk memperlancar kegiatan - kegiatan perusahaan dalam menjalankan tugas 
yang telah dibentuk oleh manajemen agar lebih efektif dan efisien. Adapun 
rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana sistem informasi 
akuntansi yang digunakan oleh perusahaan pada PT. Angkasa Pura II (Persero) 
Bandar Udara International Kualanamu dan Bagaimana peran sistem informasi 
akuntansi terhadap pengambilan keputusan manajemen pada PT. Angkasa Pura 
II (Persero) Bandar Udara International Kualanamu. Sedangkan tujuan dari 
penelitian ini adalah : Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi yang telah 
diterapkan pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara International 
Kualanamu dan Untuk mengetahui seberapa besar peranan sistem informasi 
akuntansi dalam pengambilan keputusan manajemen yang dilaksanakan pada 
PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara International Kualanamu. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data 
sekunder. Data Primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 
untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Sedangkan data 
sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan 
dan dari sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan 
mempelajari buku - buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data 
yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis 
deskriptif yaitu metode dengan cara mengumpulkan data kemudian 
membandingkan dengan teori - teori selanjutnya dianalisis dan 
diinterprestasikan berdasarkan landasan teori yang ada.  
Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah sistem informasi akuntansi yang 
digunakan pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara International 
Kualanamu sudah sangat baik, karena dilakukan dengan komputerisasi, yaitu 
semua informasi akuntansi yang ada dicatat kedalam komputer, dan sangat 
berpengaruh pada manajemen dalam pengambilan keputusan. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Dalam Pengambilan 
Keputusan Manajemen. 
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