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1.1 Latar Belakang Penelitian  

Era globalisasi di dunia bisnis yang tengah terjadi sekarang ini memaksa 

setiap pelakunya untuk terus berbenah diri agar dapat bertahan hidup dalam 

persaingan dunia usaha yang semakin tajam. Hitt, Ireland dan Hoskisson 

(2001:12) menyatakan bahwa ekonomi global adalah ekonomi dimana barang, 

jasa, orang-orang, keahlian dan gagasannya bergerak dengan bebas lintas batas-

batas geografis. Relatif tidak terhambat oleh batasan-batasan artifisial, seperti 

tarif. Ekonomi global secara signifikan memperluas dan membuat lingkungan 

perusahaan semakin kompleks.  

Di sisi lain perkembangan informasi dan teknologi yang sangat cepat, 

menimbulkan kondisi lingkungan yang selalu berubah dengan cepat pula. Kondisi 

lingkungan seperti ini tidak mudah untuk diprediksi, semakin kompleks dan 

penuh ketidakpastian (ambiguitas). Perubahan teknologi dan difusi teknologi baru 

yang berkembang dengan pesat dapat mempercepat inovasi-inovasi, sehingga 

membuat daur hidup menjadi pendek sebagaimana yang diungkapkan Rachim dan 

Rachmawati (2006:14).  

Crown Dirgantoro (2001:154) menyatakan bahwa perubahan yang terjadi 

dalam intensitas yang tinggi, yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang 

cepat dan terjadi secara serentak pada level global, memang sedang dan akan terus 

berlangsung dan akan semakin cepat. Krisis yang saat ini muncul disadari atau 

tidak merupakan salah satu pengaruh yang bisa ditimbulkannya. Perubahan 

tersebut akan melanda semua perusahaan di hampir semua negara yang 

melakukan transaksi  perdagangan, tanpa peduli apakah disitu sedang terjadi krisis 

atau sedang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. 

Iklim kompetisi seperti ini mengharuskan perusahaan untuk mampu 

bersaing di pasar bebas. Segala sumber daya perusahaan harus dimanfaatkan 

secara efektif dan efisien, sedangkan kompetisi global yang semakin tajam 



mendorong perusahaan untuk melakukan perubahan baik dalam teknologi maupun 

segala sesuatu yang berhubungan dengan proses produksi, agar  senantiasa 

meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan-keputusan manajerial. Situasi 

seperti ini, merupakan tantangan bagi perusahaan yang beroperasi didalamnya, 

juga merupakan peluang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang sehingga 

memiliki daya saing yang semakin kuat.  

Sebagaimana dikatakan Hitt. et al. (2001 : 14) bahwa persaingan global 

telah meningkatkan standar kinerja di banyak dimensi, termasuk kualitas, biaya 

produktivitas, waktu perkenalan produk, dan kelancaran arus informasi. Akan 

tetapi standar-standar ini tidak statis; mereka membutuhkan usaha, memerlukan 

perbaikan terus menerus dari perusahaan dan para pegawainya. Dapat dilihat 

bahwa peran manajemen sangat vital dalam membantu perusahaan untuk 

mencapai tujuannya yaitu mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

dengan memaksimalkan nilai perusahaan dan memperoleh laba yang optimal 

melalui penggunaan sumber daya-sumber daya perusahaan seperti mesin, 

material, modal dan manusia secara efektif dan efisien dalam semua aspek 

kegiatannya.  

Menurut Mulyadi (2001:148) pada umumnya perusahaan membangun 

pabriknya dengan kapasitas yang mampu memenuhi permintaan pasar tertinggi 

beberapa tahun yang akan datang . Jika perusahaan membangun pabriknya dengan 

kapasitas yang hanya mampu memenuhi permintaan pasar sekarang, hal ini akan 

berakibat dilakukannya  ekspansi pabrik secara terus-menerus. Dengan demikian  

perusahaan mempunyai kapasitas yang menganggur. Disisi lain kapasitas yang 

menganggur tersebut, diantaranya  mesin merupakan investasi yang setiap 

periodenya mengalami penyusutan, melalui beban depresiasi. Dalam rangka untuk 

menutupi kapasitas mesin yang tidak terpakai tersebut perusahaan menerima 

pesanan khusus, selain penjualan reguler untuk mengoptimalkan labanya.  

Pengambilan keputusan manajemen untuk menerima atau menolak 

tersebut manajemen memerlukan informasi yang dapat memungkinkan 

manajemen menentukan pilihan yang baik bagi perusahaan. Mengenai 

pengambilan keputusan, Hansen dan Mowen (1992:648) menyatakan: 



“The overall objective strategic decision making is to select among 
alternative strategic so that along term competitive advantage is 
established. Tactical decision making  should support this overall 
objective, even if the immediate objective is short run (accepting a one-
time order to increase profit”  
 
 Sedangkan mengenai  informasi yang diperlukan manajemen sebagai 

dasar perencanaan dan pengambilan keputusan adalah informasi akuntansi 

diferensial. Manajemen membutuhkan informasi akuntansi diferensial ini untuk 

memilih alternatif yang baik diantara alternatif yang tersedia.  

PT Kertasari Food adalah perusahaan yang berada dalam persaingan ketat 

ini. Salah satu masalah yang dihadapi perusahaan ini adalah adanya kapasitas 

yang menganggur. Data yang diperoleh penulis menunjukkan pada tahun  2006 

perusahaan mempunyai kapasitas yang menganggur yang belum dimanfaatkan 

sebanyak 15.8 % dari kapasitas normal. Kapasitas menganggur tersebut setiap 

bulannya berkisar antara 9.7% sampai dengan 20.7%. Oleh sebab itu untuk dapat 

memaksimalkan laba, perusahaan harus dapat memanfaatkan kapasitas yang 

menganggur tersebut. Perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan 

menerima atau menolak pesanan khusus ini telah menerapkan analisis biaya 

diferesial, tetapi seringkali perusahaaan dalam melakukan pengambilan keputusan 

juga dipengaruhi oleh pertimbangan non keuangan atau alasan-alasan tradisional, 

diantaranya adalah untuk menjaga hubungan baik dengan pihak pemesan. Selama 

tahun 2006, perusahaan menerima pesanan khusus sebanyak tiga kali , yaitu pada 

bulan Juli, September dan Oktober. 

Dari fenomena yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mencermati bagaimana manajemen melakukan pengambilan keputusan menerima 

atau menolak pesanan khusus menggunakan analisis informasi akuntansi 

diferensial untuk meningkatkan laba perusahaan. sebagai dasar pertimbangan 

dalam perencanaan bagi manajemen dimasa yang akan datang pada PT Kertasari 

Food, maka dalam skripsi ini penulis mengambil judul : 

 “Studi Penerapan Informasi Akuntansi Diferensial dalam Pengambilan 

Keputusan Manajemen Menerima atau Menolak Pesanan Khusus” 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka 

penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah 

informasi akuntansi diferensial yang digunakan dalam pengambilan keputusan 

menerima atau menolak pesanan khusus produk sudah memadai.” 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pihak 

manajemen menggunakan informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan 

keputusan menerima atau menolak pesanan khusus untuk meningkatkan laba 

perusahaan. 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui 

kememadaian informasi akuntansi diferensial yang digunakan dalam pengambilan 

keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penulis dan berguna pula untuk perusahaan maupun pihak-pihak lain. 

1. Bagi penulis 

Merupakan kesempatan untuk mengetahui dan memahami tentang peranan 

analisis akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan manajemen. 

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana 

ekonomi jurusan akuntansi di universitas Widyatama. 

2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk masukan, gambaran dan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan yang bersangkutan untuk menentukan 

kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang. 

3. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan sebagai gambaran praktik di lapangan 

dan menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan. 



 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Manajemen dalam suatu perusahaan memiliki peranan yang sangat penting 

dalam perencanaan. Schermerhorn (2005:20) mengemukakan bahwa: 

“Planning is the process of setting performance objective and 

determining what actions should be taken to accomplish them.” 

Dari pengertian perencanan diatas maka perencanaan merupakan proses  

pemetaan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Selain itu juga adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan 

mengantisipasi perubahan-perubahan dimasa yang akan datang. Dalam hal ini 

manajer dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan 

seefektif dan seefisien mungkin dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan, salah 

satunya adalah memaksimalkan laba perusahaan. Semua ini tidak terlepas dari 

peranan manajer sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan. 

Dalam menjalankan peranannya sebagai pengambil keputusan, manajer 

dihadapkan pada berbagai masalah yang membutuhkan pemecahan, salah satunya 

adalah ketidakpastian. Manajemen membutuhkan informasi yang relevan untuk 

membantu mengurangi ketidakpastian tersebut, sehingga dapat mengambil 

keputusan yang paling tepat bagi perusahaan. Setiap keputusan yang diambil 

manajemen harus dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki dasar yang relevan. 

Dalam pengambilan keputusan manajemen dihadapkan pada dua keputusan yaitu, 

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan jangak pendek 

dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan jangka panjang. 

Manajer memerlukan data yang dapat diukur dan dianalisis dengan tepat 

dalam mengambil keputusan. Agar dapat memiliki keputusan yang tepat 

manajemen membutuhkan berbagai macam informasi, salah satunya informasi 

yang paling penting adalah informasi akuntansi diferensial. Adapun pengertian 

informasi akuntansi diferensial menurut Mulyadi (2001:115) adalah:  

“taksiran perbedaan aktiva, pendapatan dan/atau biaya dalam 
alternatif tindakan tertentu tindakan tertentu diba ndingkan dengan 
alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial 



mempunyai dua unsur pokok: 1) informasi masa yang akan datang 2) 
berbeda diantara alternatif yang dihadapi.” 
 
Dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus 

informasi akuntansi diferensial yang relevan adalah pendapatan diferensial dan 

biaya diferensial. Jika pendapatan diferensial (yaitu tambahan pendapatan dengan 

diterimanya pesanan khusus tersebut) lebih tinggi dibandingkan dengan biaya 

diferensial (yaitu tambahan biaya karena memenuhi pesanan khusus tersebut), 

maka sebaiknya pesanan khusus tersebut diterima. Dilain pihak jika pendapatan 

diferensial lebih rendah dibandingkan dengan biaya diferensial, maka pesanan 

khusus sebaiknya ditolak (Mulyadi 2001 : 149). 

Pengertian biaya diferensial menurut Gorrison, Noreen dan Brewer 

(2006:51) adalah sebagai berikut:  

“A difference in cost between any two alternatives is known as a 

differential cost.”  

Sedangkan Horngren, Sundem dan Stratton (2005:252) mengemukakan 

pengertian biaya diferensial dan pendapatan diferensial sebagai berikut: 

“Differential cost/differential revenue is the different in total cost or 

differential revenue between two alternatives.” 

Halim dan Supomo (2005:76) mengemukakan:  

”Pendapatan diferensial merupakan pendapatan yang berbeda dalam 

suatu kondisi, dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lain.” 

Mulyadi (2001:149) mengemukakan jika pendapatan diferensial (yaitu 

tambahan pendapatan dengan diterimanya pesanan khusus tersebut) lebih tinggi 

dibandingkan dengan biaya diferensial (yaitu tambahan biaya karena memenuhi 

pesanan khusus tersebut), maka pesanan khusus sebaiknya diterima. Dilain pihak, 

jika pendapatan diferensial lebih rendah dibandingkan dengan biaya diferensial, 

maka pesanan khusus sebaiknya ditolak. 

Menurut Supriyono (1991:278) terdapat dua syarat yang harus dipenuhi 

agar pesanan khusus dapat diterima, yaitu: 

1. Perusahaan tersebut memiliki kapasitas yang menganggur. Jika masih ada 

kapasitas yang menganggur maka pemanfaatan perusahaan tersebut hanya 



mengakibatkan meningkatnya biaya variabel sedangkan biaya tetap 

jumlahnya tidak meningkat. 

2. Dapat dilakukan pemisahan pasar antara penjual biasa dengan penjual 

untuk melayani pesanan khusus. Tujuannya agar harga jual kepada umum 

lebih tinggi, tidak rusak atau turun karena pengaruh pesanan khusus yang 

jumlahnya kecil.  

Pengambilan keputusan selalu menyangkut pemilihan alternatif yang 

paling tepat diantara berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Oleh karena itu, 

informasi akuntansi yang dibutuhkan adalah informasi akuntansi yang 

menunjukkan perbedaan antara alternatif-alternatif pilihan, karena setiap 

keputusan mengharuskan adanya perbandingan antara alterantif-alternatif yang 

diajukan dengan keadaan sekarang, sehingga keputusan yang diambil dapat 

mempengaruhi pendapatan pada khususnya dan laba pada umumnya. Jika suatu 

alternatif dipilih dari alternatif yang lain.  

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan laba 

semaksimal mungkin. Yang dimaksud dengan memaksimalkan laba adalah 

berupaya untuk memperoleh laba terbesar yang mungkin dapat dicapai oleh 

perusahaan, karena itu dengan menggunakan analisis informasi akuntansi 

diferensial dalam mengambil alternatif keputusan yang terbaik diantara alternatif 

yang tersedia akan mempengaruhi pendapatan pada khususnya dan laba pada 

umumnya. 

Adapun pengertian dari laba menurut S Munawir (2002:47) adalah:  

“selisih antara pendapatan yang telah direalisasi dengan biaya yang 

terjadi untuk mendapatkan pendapatan tersebut.” 

Sedangkan pengertian laba menurut Skousen (2001:50) adalah:  

“ukuran dari kinerja suatu perusahaan sama dengan pendapatan 

dikurangi biaya-biaya tersebut.” 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan manajemen dalam memaksimalkan 

pendapatan perusahaan adalah menerima pesanan khusus dengan memanfaatkan 

kapasitas menganggur yang ada di perusahaan, manajer dapat mempertimbangkan 

apakah akan menerima atau menolak pesanan khusus. Dengan terpilihnya suatu 



alternatif keputusan yang terbaik maka akan menambah pendapatan perusahaan 

hingga jelas akan meningkatkan laba perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Gambar 1 

Bagan Kerangka Pemikiran 
 
 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa analisis informasi akuntansi 

diferensial berguna untuk pengambilan keputusan menerima atau menolak 

pesanan khusus dan keputusan yang tepat akan meningkatkan laba perusahaan. 

Karena itu penulis menarik hipotesis deskriptif sebagai berikut: “ Informasi 

Akuntansi Diferensial dalam Pengambilan Keputusan Manajemen Menerima atau 

Menolak Pesanan Khusus Produk pada PT Kertasari Food telah Memadai.” 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan pendekatan  studi kasus (case study). Menurut Sugiyono 

(2004:11) metode deskriptif adalah suatu metode yang dilakukan untuk 

mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan perbandingan dengan 

variabel lain. Menurut Sumarni, Wahyuni (2006:49) studi kasus adalah penelitian 
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mendalam mengenai unti sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran 

lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit. 

Teknik pengumpulan data serta informasi yang dilakukan penulis dengan 

cara sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan (Field Reseach) 

Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung ke perusahaan yang 

menjadi  objek penelitian dan mengumpulkan data serta informasi yang 

dibutuhkan dengan cara sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mengadakan tanya 

jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan 

bertanggung jawab, dengan memberikan data dan keterangan yang 

dibutuhkan.  

b. Observasi 

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara 

mengamati objek yang diteliti secara langsung.. 

2.   Penelitian Kepustakaan (Library Reseach) 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang akan dijadikan sebagai 

landasan teori, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur agar 

dapat diperoleh suatu pemahaman serta menunjang proses pembahasan 

mengenai masalah yang diteliti. 

 

Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua 

jenis, yaitu sebagai berikut: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang telah 

diteliti. Data ini berisi informasi mengenai aktivitas yang sebenarnya 

terjadi dalam perusahaan yang diteliti. Data primer diperoleh dengan 

melakukan penelitian lapangan berupa wawancara, kuesioner dan 

observasi. 



2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

yang diteliti. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian 

kepustakaan. 

 

Operasionalisasi Variabel  

Berdasarkan hipotesis deskriptif yang dikemukakan dalam kerangka 

pemikiran yaitu: “ Informasi Akuntansi Diferensial dalam Pengambilan Keputusan 

Manajemen Menerima atau Menolak Pesanan Khusus Produk pada PT Kertasari 

Food telah Memadai”, maka hanya terdapat satu variabel dalam penelitian ini , 

yaitu: 

 Tabel 1 
Variabel dan Indikator 

 
Variabel Indikator 

Kememadaian penerapan analisis 

informasi akuntansi differensial 

dalam pengambilan keputusan 

menerima atau menolak pesanan 

khusus 

1. Adanya kapasitas yang 

menganggur 

2. Adanya pemisahan antara biaya 

biaya tetap dengan biaya variabel 

3. Adanya pemisahan pasar antara 

penjualan reguler dengan 

penjualan khusus 

4. Harga jual di bawah harga normal 

5. Adanya analisis terhadap biaya 

diferensial (differential cost) 

6. Adanya analisis terhadap 

pendapatan diferensial 

(differential revenue) 

7. Meningkatkan laba perusahaan  

 

 

 

 



Pembuktian Hipotesis 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Menurut Sugiyono 

(2004:11) metode deskriptif adalah suatu metode yang dilakukan untuk 

mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan perbandingan dengan 

variabel lain. Menurut Nazir (1999:66) studi kasus yaitu penelitian tentang status 

subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas 

keseluruhan personalitas. Berdasarkan objek penelitian yang sudah dikemukakan 

di atas, pengumpulan data dilakukan secara observasi dan wawancara untuk 

kemudian hasil dari penelitian tersebut dibandingkan dengan teori-teori. Data 

yang dikumpulkan kemudian disusun, diolah dan selanjutnya dianalisis sehingga 

menghasilkan kesimpulan. Untuk membuktikan hipotesis, akan dilakukan dengan 

cara membandingkan antara indikator dengan hasil observasi. 

 

1.7 Pembatasan Masalah 

Karena adanya suatu keterbatasan dan beragamnya produk pada 

perusahaan PT Kertasari Food, maka dalam skripsi ini penulis membatasi 

permasalahan yang akan dibahas mengenai informasi akuntansi diferensial yang 

berkaitan dengan keputusan menerima atau menolak pesanan khusus, dalam hal 

ini untuk produk kecap. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang dibahas, dalam 

penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di PT. Kertasari Food jalan 

Astana Anyar 141 Bandung. Waktu penelitian dimulai bulan Agustus sampai 

dengan selesai. 

   

 


