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Era globalisasi dalam dunia bisnis dan perkembangan teknologi yang 
sangat cepat saat ini, menuntut perusahaan untuk dapat mengelola dan 
mengembangkan perusahaannya seoptimal mungkin. Suatu perusahaan tidak 
pernah bisa lepas dari permasalahan yang ada. Permasalahan itu memerlukan 
pemecahan yang cepat dan tepat dari manajemen dalam pengambilan keputusan. 
Salah satu permasalahan yang menuntut manajemen perusahaan untuk melakukan 
pengambilan keputusan dengan tepat ini adalah keadaan perusahaan yang masih 
belum berada pada kapasitas penuh (full capcity) atau perusahaan mempunyai 
kapasitas yang menganggur. 

Penerimaan pesanan khusus merupakan salah satu pengambilan keputusan 
yang diambil oleh manajemen dalam memecahkan masalah memanfaatkan 
kapasitas yang menganggur. Dalam menerima pesanan khusus ini harus 
didasarkan pada analisis informasi akuntansi diferensial terutama analisis biaya 
diferensial (differential cost) dan pendapaatn diferensial (differential revenue). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kememadaian penerapan 
analisis informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan menerima 
atau menolak pesanan khusus. 

Penelitian ini dilakukan pada PT Kertasari Food, dengan menggunakan 
metode deskiptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah data primer yaitu melalui observasi dan wawancara serta data 
sekunder yang merupakan hasil dari penelitian kepustakaan. Teori penelitian 
menunjukan bahwa indikator penerimaan pesanan khusus adalah adanya kapasitas 
yang menganggur, adanya pemisahaanan antara biaya tetap dan biaya variabel, 
adanya pemisahaan pasar antara pasar reguler dengan pasar pesanan khusus, harga 
jual di bawah harga jual normal, adanya analisis biaya diferensial (differential 
cost), adanya analisis pendapatan diferensial (differential revenue) dan adanya 
peningkatan terhadap laba perusahaan. 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pada PT Kertasari Food terdapat 
indikator tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penerapan informasi akuntansi 
diferensial pada PT Kertasari Food telah memadai. Melalui analisis informasi 
akuntansi diferensial, diketahui bahwa keputusan perusahaan pada tahun 2006 
untuk menerima pesanan khusus adalah tepat, karena pesanan khusus tersebut 
memenuhi salah satu syarat utama penerimaan pesanan khusus yaitu masih ada 
kapasitas yang menganggur dan pendapatan dari pesanan khusus lebih besar dari 
biaya yang dikeluarkan untuk pesanan khusus tersebut, sehingga laba perusahaan 
meningkat sebesar  Rp 1.337.121,8. 


