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Akuntansi Manajemen 

Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi atau pengolahan data keuangan yang 

bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan bagi pihak internal perusahaan yang 

berkepentingan, pihak-pihak yang berkepintingan itu seperti manajer produksi, manajer 

keuangan, serta pihak internal lainnya. Fungsi, ruang lingkup, dan tujuan dari akuntansi 

manajemen yaitu untuk menyajikan informasi atau data-data yang terkait dengan proses 

manajemen. 

Menurut Hery (2013) akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menyajikan 

laporan keuangan bagi para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap kondisi keuangan serta hasil kinerja dari perusahaan.  

 Menurut Simamora (2012) akuntansi manajemen adalah proses mengidentifikasi, 

mengumpulkan, mengukur, mencatat, menganalisis, mengintepretasi, serta melaporkan 

kejadian-kejadian ekonomi dari suatu badan usaha yang diharapkan agar pihak manajemen atau 

pegawai yang berkepentingan dapat menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian serta 

pengambilan keputusan. Jadi dalam pengertian ini akuntansi manajemen merupakan proses 

identifikasi hingga pelaporan guna pengambilan suatu keputusan 

Halim (2013) menyatakan akuntansi manajemen yaitu suatu proses atau kegiatan yang 

dapat menghasilkan informasi bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan serta agar 

dapat melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Jadi menurutnya akuntansi manajemen 

adalah apapun kegiatan yang dapat menghasilkan suatu informasi guna pengambilan suatu 

keputusan. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi manajemen merupakan suatu proses 

penyajian laporan keuangan bagi para akuntan ataupun pihak-pihak yang membutuhkan guna 

pengambilan suatu keputusan. 

 

Biaya Diferensial 

Menurut Krismiaji (2011) Biaya Diferensial adalah berbagai perbedaan biaya antara 

sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh perusahaan. Alternatif pilihan itu nantinya 

bertujuan untuk menganalisis mana yang dapat menghasilkan keuntungan lebih besar. 

Bustami dan Nurlela (2006) mengemukakan bahwa terdapat beberapa manfaat informasi 

dari biaya diferensial dalam mengambil keputusan yang dihadapi oleh pihak manajemen 

perusahaan, yaitu: 

1. Menerima atau menolak pesanan khusus 

2. Menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu 

3. Keputusan untuk membeli atau memproduksi sendiri 

4. Menjual atau memproses lebih lanjut 



Dengan mengacu dua pendapat ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya 

diferensial merupakan suatu alternatif yang digunakan oleh perusahan sebagai landasan dalam 

pengambilan keputusan. Keputusan yang dapat diambil oleh perusahaan itu antara lain 

memproduksi sendiri atau membeli bahan baku dari distributor/pemasok. 

 

Akuntansi Diferensial 

 Akuntansi diferensial adalah informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan yang 

bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Menurut Supomo dan Indrianto (2012) mengungkapkan 

bahwa akuntansi diferensial adalah informasi akuntansi yang menyajikan informasi mengenai 

biaya, serta taksiran pendapatan, yang berbeda apabila menentukan suatu pilihan tertentu 

dibandingkan dengan tindakan alternatif lainnya. Jadi dalam pendapat ini akuntasi diferensial 

dapat memberikan suatu informasi mengenai taksiran biaya dalam penetuan suatu alternatif. 

 

Penelitian Terdahulu 

 Ardyanto dan Andre Purwanugraha (2012) melakukan penelitian yang berjudul Analisis 

Biaya Relevan Untuk Pengambilan Keputusan Mempertahankan Atau Menghentikan Segmen 

Perusahaan Pada CV. PODO KUMPUL. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 

menentukan keputusan yang harus dipilih antara menghentikan atau mempertahankan produksi 

makanan ringan. Penelitian tersebut menerapkan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari 

penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan diharapkan melanjutkan produksi makanan 

ringan potato dikarenakan variabel costing menunjukkan segmen margin makanan ringan potato 

positif. 

 Rantung (2015) melakukan penelititan yang berjudul Analisis Biaya Diferensial Dalam 

Pengambilan Keputusan Membeli Atau Memproduksi Sendiri Dan Analisis Biaya Peluang Pada 

RM. Pondok Hijau. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan akan lebih 

menghemat biaya produksi apabila perusahaan dapat memproduksi sendiri bahan baku. 

Berdasarkan uraian di atas maka saat ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa 

analisis biaya diferensial cocok untuk dipakai dalam penelitian ini, karena menunjukkan bahwa 

analisis biaya diferensial dapat digunakan untuk menentukan keputusan dalam penentuan laba 

yang lebih tinggi dalam penelitian ini. 

 




