
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pada umumnya perusahaan memiliki berbagai bidang kegiatan, seperti jasa, 

pembelian, penjualan, keuangan dan akuntansi sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Seluruh bidang ini bertanggung jawab atas fungsi yang didelegasikan 

kepadanya. Keseluruhan bidang kegiatan dikoordinir untuk menghindari adanya 

bidang yang tumpah tindih serta untuk menjamin operasi tiap bidang terlaksana 

serta efektif  dan efisien, sehingga keperluan akan sistem informasi yang mampu 

memenuhi kebutuhan semua pihak, baik di dalam maupun di luar perusahaan 

mutlak di perlukan. 

Suatu perusahaan dalam menjalankan berbagai kegiatan usahanya banyak 

mengalami hambatan yang mempengaruhi kelangsungan hidup usaha, oleh karena 

itu diperlukan berbagai usaha. Untuk mengurangi hal tersebut maka di butuhkan 

informasi yang relevan bagi pimpinan perusahaan. 

Meningkatkan daya saing perusahaan harus didukung oleh sistem informasi 

yang handal, mampu menyimpan serta mengelola data menjadi informasi yang 

tepat waktu, akurat dan berkualitas, pimpinan perusahaan sangat membutuhkan 

sistem informasi yang menunjang dalam proses pengambilan keputusan. 

Manajemen dituntut untuk mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap 

perusahaan, untuk itu diperlukan peran serta sistem informasi akuntansi, 

disamping sebagai pengambilan keputusan sistem informasi akuntansi juga dapat
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digunakan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan laporan 

keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat biaya dan berbagai 

tingkat pendapatan perusahaan, dan mengukur hasil kerja tiap unit yang telah 

diberi wewenang dan tanggung jawab. 

Bidang yang berkenan dengan penyediaan informasi keuangan adalah 

bidang akuntansi. Bidang akuntansi pada suatu perusahaan harus dapat menjamin 

tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan sekaligus menjamin 

kelancaran arus informasi tentang perusahaan dapat diperoleh dengan segera. 

Dengan kata lain bidang akuntansi adalah yang bertannggung jawab dalam 

penyediaan informasi keuangan bagi pihak yang berkepentingan bagi perusahaan. 

Salah satu fungsi penting manajemen adalah perencanaan. Dalam 

perencananan mereka dihadapkan pada pengambilan keputusan yang menyangkut 

pemilihan berbagai macam alternatif. Untuk memutuskan alternatif yang harus 

dipilih, mereka menghadapi ketidakpastian. Oleh karena itu, manajemen 

memerlukan informasi yang dapat mengurangi ketidakpastian yang mereka 

hadapi, sehingga memungkinkan mereka menentukan pilihan dengan baik. Salah 

satu informasi penting yang biasanya diperlukan sebagai perencanaan dan 

pengambilan keputusan adalah Sistem Informasi Akuntansi. 

Informasi akuntansi dihasilkan oleh  suatu Sistem Informsi Akuntansi dalam 

suatu perusahaan terkesan penting terlebih untuk mencerminkan dan 

mengilustrasikan kegiatan - kegiatan finansial perusahaan, oleh sebab itu Sistem 

Informasi Akuntansi kerap sekali disebut sebagai “Support System” atau sistem 

pendukung. 
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Sistem akuntansi merupakan salah satu masalah yang pokok dan perlu untuk 

mencapai efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan termasuk suatu alat untuk 

menghindari terjadinya suatu penyimpangan atau penyelewengan. 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manajemen harus mengambil 

berbagai keputusan. Keputusan manajemen ini dilaksanakan dan selanjutnya 

pelaksanaan keputusan tersebut dievaluasi apakah telah dicapai tujuan sesuai 

dengan yang diharapkan, maka di ambil tindakan koreksi dengan segera bahwa 

mungkin harus merevisi keputusan yang diambil. 

Tujuan perusahaan berorientasi pada masa yang akan datang. Masa yang 

akan datang penuh dengan ketidakpastian. Manajemen harus berusaha 

menghilangkan ketidakpastian tersebut adalah dengan menggunakan  informasi 

akuntansi. Alat khusus yang dapat memberikan informasi kepada manajemen 

perusahaan bersumber dari bagian akuntansi. Akuntansi yang memberikan 

keuntungan kepada manajemen perusahaan sehingga mereka setiap saat dapat 

mengetahui segala kejadian dalam perusahaan. 

PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara International Kualanamu, 

perusahaan bergerak dibidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa 

terkait bandar udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber daya 

yang dimiliki dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal 

tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan produk dan layanan jasa yang 

bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dan kepercayaan masyarakat. 
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Sistem informasi akuntansi di perusahaan tersebut sangat baik, karena 

adanya sistem komputerisasi yang menjadikan setiap informasi yang disampaikan 

lebih akurat, relevan, dan tepat waktu akan memberikan kontruksi yang besar 

untuk memperbaiki proses manajemen dalam pengambilan keputusan yang 

bermanfaat bagi perusahaan.    

Dengan melihat pentingnya informasi akuntansi maka penulis tertarik untuk 

membahas tentang “Peranan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan 

Keputusan Manajemen Pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara 

Internasional Kualanamu”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dapat di 

identifikasi menjadi : 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada PT. Angkasa 

Pura II (Persero) Bandar Udara International Kualanamu ? 

2. Bagaimana peran sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan 

manajemen pada PT. Angkasa Pura II (Persero)  Bandar Udara Internasional 

Kualanamu ? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu hanya membahas 

mengenai “Peranan Sistem Infomasi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan 

Manajemen pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional 

Kualanamu”. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh perusahaan 

pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional 

Kualanamu? 

2. Bagaimana peran sistem informasi akuntansi terhadap pengambilan 

keputusan manajemen pada PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara 

Internasional Kualanamu? 

1.5 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan 

bukti atas hal-hal berikut ini : 

1. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi yang telah diterapkan pada 

PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanmu.  

2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan sistem informasi akuntansi dalam 

pengambilan keputusan manajemen yang dilaksanakan pada PT. Angkasa 

Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Kualanamu. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bertujuan untuk dapat 

memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak - 

pihak yang berkepentingan sebagai berikut : 
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1. Bagi Penulis 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan peneliti dalam menerapkan beberapa teori yang berkaitan dengan 

sistem informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan manajemen yang 

pernah didapatkan semasa perkuliahan di Universitas Dharmawangsa 

Medan, sekaligus mampu membandingkan dan melihat sisi aplikasinya pada 

kegiatan operasi perusahaan secara nyata. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan evaluasi 

mengenai pentingnya peranan sistem informasi akuntansi dalam 

pengambilan keputusan manajemen. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelatihan dan referensi yang 

berhubungan dengan penelitian selanjutnya. 
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