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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam sebuah perusahaan manajemen berperan penting dalam 

pengambilan keputusan yang menyangkut suatu pilihan yang terbaik dari 

berbagai macam alternatif pilihan yang tersedia. Oleh sebab itu perusahaan 

memerlukan manajemen yang baik guna membantu perusahaan berkompetitif 

dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Fungsi utama seorang manajer 

adalah menyusun rencana, tujuan, kebijakan posedur, budget, dan program 

perusahaan. Fungsi lainnya yaitu menciptakan struktur dengan bagian-bagian 

yang terintegrasi sehingga hubungan antar bagian menyatu, mengarahkan 

karyawan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal 

serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis, menilai dan 

mengendalikan jalannya kegiatan agar mencapai tujuan. 

Pada umumnya perusahaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan laba. 

Perusahaan juga memiliki tujuan lain yaitu menguasai pangsa pasar, 

kembalinya modal dalam waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka manajemen harus membuat keputusan yang tepat. Sebelum mengambil 

sebuah keputusan pihak manajemen harus memiliki perencanaan yang 

matang. Manajemen perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu fisik, emosional, rasional, 

pratikal, interpersonal dan struktural. 

Manajemen juga membutuhkan informasi relevan untuk menentukan 

pengambilan keputusan yang terbaik bagi perusahaan dalam jangka pendek 
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maupun jangka panjang. Salah satu jenis informasi yang dibutuhkan oleh 

manajemen sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan adalah informasi 

akuntansi diferensial. Menurut Mulyadi (2001:114), Informasi akuntansi 

diferensial adalah taksiran perbedaan aktiva, pendapatan dan biaya dalam 

alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan lain. 

CV. Silvi MN Paradila Lamongan merupakan indusrti yang 

memproduksi kain tenun sarung, kain tenun ikat, kain tenun ikat songket dan 

tenun ikat batik. Selain memproduksi secara regular, perusahaan juga 

menerima pesanan khusus. Menurut Garrison (2001:584), Pesanan khusus 

adalah pesanan pada waktu tertentu yang bukan merupakan hasil dari kegiatan 

normal perusahaan. 

CV. Silvi MN Paradila Lamongan sering mendapatkan pesanan khusus 

dari konsumen dengan harga yang dibawah normal, CV. Silvi MN Paradila 

Lamongan memerlukan informasi akuntansi diferensial untuk menentukan 

apakah pesanan khusus dapat diterima atau ditolak.  

Pada CV. Silvi MN Paradila Lamongan dalam pengambilan keputusan 

menerima atau menolak pesanan khusus belum menggunakan informasi 

akuntansi diferensial akibatnya CV. Silvi MN Paradila Lamongan sering 

mengalami kerugian karena pesanan khusus yang diminta oleh konsumen 

harganya dibawah harga normal dan pada saat membuat keputusan akan 

menerima atau menolak pesanan khusus CV. Silvi MN Paradila tidak 

melalukan analisis terlebih dahulu sehingga penelitian ini penting untuk 

dilakukan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

“Bagaimana Informasi Akuntansi Diferensial dapat Membantu Pengambilan 

Keputusan Menerima atau Menolak Pesanan Khusus pada CV. Silvi MN 

Paradila Lamongan?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas maka penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu, menganalisis bagaiman informasi akuntansi diferensial 

dapat membantu pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan 

khusus pada CV. Silvi MN Paradila Lamongan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi CV. Silvi MN Paradila Lamongan 

Sebagai bahan pertimbangan CV. Silvi MN Paradila Lamongan 

dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk menerima atau 

menolak pesanan khusus. 

2. Bagi IPTEK  

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terkait 

bagaimana manajemen dapat mengambil keputusan yang baik untuk 

menerima atau menolak pesanan khusus. 


