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ABSTRAK 

 

AGAM SOULTAN. 2009. 8323097632. Peranan Informasi Akuntansi 
Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Mesin Baru. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 

 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui mengenai peranan 
informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan pembelian 
mesin baru pada PT FSCM Manufacturing. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui studi puskata, observasi dan wawancara. 

 Informasi merupakan faktor yang amat penting bagi aktivitas 
organisasi. Informasi diperlukan oleh manusia untuk mengurangi 
ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 
selalu menyangkut masa yang akan datang , yang mengandung 
ketidakpastian, dan selalu menyangkut pemilihan suatu alternatif yang 
tersedia. Oleh karena itu, pengambilan keputusan selalu berusaha 
mengumpulkan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam 
pemilihan alternatif tersebut. 

 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa PT FSCM 
Manufacturing telah menerapkan informasi akuntansi manajemen dalam 
pengambilan keputusan untuk membeli mesin baru, hal ini dapat dilihat 
dari perhitungan pihak akuntansi dan manajemen sebelum memutuskan 
untuk membeli mesin baru dengan menggunakan akuntansi differensial. 

 

Kata Kunci: Peranan Informasi Akuntansi Manajemen, Pembelian Mesin 
Baru 
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ABSTRACT 

 

AGAM SOULTAN. 2009. 8323097632. Peranan Informasi Akuntansi 
Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Mesin Baru. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 

 The information is important factor for organizational activity. 
Information needed by human being to lessen the uncertainty in decision 
making. Decision making always concerning to next period, containing 
uncertainty, and always concerning to chose a available alternative. That 
cause, decision making always try to collect the information to lessen the 
uncertainty in chose the alternative action. 

This paper has a purpose to get knowledge about the role of 
management accounting information in decision-making of new engines 
purchases on  PT FSCM Manufacturing. The method used in this research  
is analytical description by attaining data through literature studying, 
observation and interviews.  

From the research it is known that PT FSCM Manufacturing 
implements  management  accounting information in decision-making to 
purchase new engines. This is revealed in the calculation of the 
accounting and management section before engines purchases decision. 

 

 
Keyword: The Role of Accounting Information Management, Purchasing a 
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