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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi yang cukup pesat dari waktu ke waktu 

membuat pekerjaan yang dilakukan manusia pada umumnya dapat 

diselesaikan dengan cepat. Teknologi merupakan salah satu alat bantu yang 

sering digunakan dalam  aktivitas manusia. Peran serta teknologi 

menjadikan   pengolahan informasi menjadi semakin mudah karena 

pengolahan sangat diperlukan agar informasi yang dihasilkan dapat 

bermanfaat bagi penggunanya. Pengolahan data dan informasi secara cepat, 

tepat dan efisien adalah hal penting yang dibutuhkan bagi setiap perusahaan 

atau suatu instansi untuk meningkatkan produktifitas perkerjaan, waktu dan 

biaya. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi  informasi dan 

komunikasi, persaingan bisnis dalam dunia industri semakin ketat. Jumlah 

perusahaan semakin banyak dan terus melakukan usaha dan strategi dalam 

mempertahankan bisnisnya. 

Kesuksesan perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya tidak 

terlepas dari peran perusahaan tersebut dalam mengelola persediaan barang 

sehingga dapat memenuhi permintaan dari pelanggan semaksimal mungkin. 

Perusahaan yang mampu mengendalikan dan mengelola persediaannya 

dengan baik akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan tentu saja 

dapat menjaga kelangsungan bisnisnya dalam dunia industri saat ini. 
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Persediaan barang didalam suatu usaha menjadi hal yang penting 

bagi suatu perusahaan, karena dari persediaan tersebut bisa mengelola stok 

barang di gudang yang nantinya akan di jual ke konsumen. Oleh karena itu 

pegusaha atau pedagang tersebut harus dapat mengelolah persediaan 

barang dengan efektif dan efisien agar sesuai dengan tujuan perusahaan 

apabila ditunjang dengan sistem informasi akuntansi yang memadai. 

Menurut Heizer dan Render (2014) mengatakan semua organisasi 

memiliki beberapa jenis sistem perencanaan dan sistem pengendalian 

persediaan, karena pada hakekatnya perencanaan dan pengendalian 

persediaan perlu diperhatikan. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa 

pengendalian persediaan merupakan hal yang perlu diperhatikan dimana 

untuk menjaga keseimbangan antara besarnya persediaan dengan biaya 

yang ditimbulkan dari persediaan. 

Dengan adanya Sistem Informasi Persediaan yang memadai 

memiliki peranan untuk membantu pimpinan perusahaan dan para 

manager untuk menentukan kebijakan yang akan selanjutnya digunakan. 

Sistem Informasi Persediaan yang diterapkan harus dapat menciptakan 

suatu pengendalian internal yang baik atas aktivitas yang dilakukan 

perusahaan. 

Maka berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian 

terhadapap “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Atas 

Persediaan Untuk Mendukung Pengendalian Internal Persediaan Pada 

Starbucks Coffee” yang dapat memudahkan dalam menangani proses 

persediaan stok barang,  pendataan barang masuk dan keluar, pemesanan  
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barang, pengiriman barang, sehingga sistem yang akan digunakan dapat 

mempermudah pekerjaan dalam mengelola dan mengontrol data persediaan 

stok barang. 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi atas persediaan pada 

Starbucks Coffee? 

2. Bagaimana pengendalian internal persediaan pada Starbucks Coffee? 

3. Bagaimana sistem informasi akuntansi atas persediaan dalam 

mendukung pengendaliaan internal pada Starbucks Coffee? 

 
 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi atas 

persediaan pada Starbucks Coffee. 

2. Untuk mengetahui pengendalian internal persediaan pada Starbucks 

Coffee. 

3. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi atas persediaan dalam 

mendukung pengendalian internal pada Starbucks Coffee. 

 
 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagi Mahasiswa 

 

Adapun manfaat penelitian bagi mahasiswa adalah: 



 

 

 

 

 

4 
 

 

 

 

 

a. Menambah informasi mengenai analisis penerapan sistem 

informasi akuntansi atas persediaan. 

b. Hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan. 

2. Bagi Starbucks Coffee 

 

Adapun manfaat penelitian bagi Starbucks Coffee adalah 

hasil dari penelitian ini untuk dijadikan bahan evaluasi terkait 

dengan Sistem Informasi Akuntansi atas Persediaan dan 

pengendalian internal pada Starbucks Coffee. 

3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

 

Adapun manfaat penulisan bagi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta adalah memberikan sumber referensi dan 

ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh berbagai pihak.
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