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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pada saat ini penggunaan sepeda motor sudah menjadi konsumsi umum bagi 

masyarakat. Sepeda motor sudah dilihat sebagai barang yang lumrah, dimana smua 

orang sudah dapat menggunakannya dengan mudah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat 

kepadatan lalu lintas di jalan raya yang semakin hari semakin padat oleh banyaknya 

kendaraan khususnya kendaraan roda dua seperti sepeda motor yang berkendara 

dijalanan. Pemasukan masyarakat yang semakin banyak juga yang menuntun 

masyarakat untuk meningkatkan gaya hidup, salah satunya dengan mempunyai 

sepeda motor bahkan ada yang sampai lebih dari satu. ini terlihat semakin banyaknya 

pengguna dan kepemilikan sepeda motor,dapat dilihat dari satu kota kecil pun sudah 

mencapai ratusan bahkan ribuan sepeda motor dengan berbagai merk atau type yang 

dimiliki masyarakat. 

 Kesempatan usaha ini pun dimanfaatkan oleh sebagian pemilik usaha atau 

dana untuk membuat perusahaan dealer motor yang melayani berupa penjualan 

motor, penjualan sparepart dan jasa perawatan atau servis serta perbaikan sepeda 

motor. Dalam hal ini nyata nya membawa pengaruh yaitu semakin banyak pula jenis 

usaha bengkel motor yang berdiri dengan tujuan memenuhi kebutuhan jasa servis 

serta sparepart motor. 

 Seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin pesat dan modern, 

semakin besar pula peran sistem informasi akuntansi pada saat ini. Dan kegiatan 
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 dalam perusahaan yang semakin tinggi dan kepentingan informasi mengenai hasil 

keuangan serta operasi perusahaan semakin dibutuhkan juga. Oleh karena itu peran 

sistem informasi akuntansi digunakan sebagai alat pencatatan, penggolongan, laporan 

dan analisis data keuangan dari suatu perusahaan dari suatu transaksi yang seterusnya 

dihasilkan dalam bentuk laporan keuangan. 

 Dengan melewati proses sistem informasi akuntansi, kemudian akan 

dihasilkan laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan contoh umum 

tentang kondisi keuangan perusahaan ataupun perusahaan yang mencari keuntungan. 

Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi tidak pernah lepas dari perusahaan. 

 Menurut Hall (2010: 10) Sistem informasi akuntansi terdiri dari tiga subsistem 

utama, yaitu: (1) Sistem pemrosesan transaksi ( transaction processing systems), (2) 

Sistem pelaporan buku besar/keuangan (general ledger/financial reporting system) 

dan (3) Sistem pengendalian manajemen.(Efendi & Astutik, 2013) 

 Di era modernisasi ini, system informasi akuntansi juga sudah semakin maju 

dan berkembang, hal ini menjadikan pekerjaan menjadi lebih ringan dan gesit untuk 

dilakukan secara langsung dengan menggunakan system teknologi informasi. Adanya 

system teknologi informasi ini mempermudah pekerjaan seseorang salah satunya 

dalam hal melihat jumlah persediaan  sparepart yang masih tersedia maupun jumlah 

stok yang tinggal beberapa, dan digunakan sebagai bahan untuk pengambilan 

keputusan dalam pemesanan sparepart salah satu nya dengan menggunakan system 

d’pack web. 

 D’pack web adalah system akuntansi untuk pemesanan barang secara online 

khusus untuk pemesanan spareparts terkecuali oli. Namun dalam pemesanan di d’pact 
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web ini tidak selalu ready stok atau tersedia factor ini menjadi salah satu pengaruh 

terhadap penjualan karena konsumen tidak selalu mau untuk Indent atau PreOrder. 

Dalam persediaan dibutuhkan tiga tahap agar persediaan spareparts dapat 

terpenuhi yaitu: 

1. Pemesanan, sebelum persediaan terpenuhi hal yang pertama dilakukan oleh 

seseorang adalah melakukan  pemesan spareparts dalam d’pack web. 

2. Persediaan, setelah dilakukannya pemesanan spareparts maka persediaan 

spareparts bertambah  

3. Penjualan, setelah persediaan spareparts tersedia maka hal yang selanjutnya 

adalah spareparts itu terjual kepada konsumennya. 

Pada saat ini tuntutan konsumen terhadap kualitas produk dan harga serta 

ketersediaan produk sangatlah tinggi. Yang menjadi masalah adalah jumlah 

permintaan yang diterima selalu berubah-ubah dan tidak dapat dihindari dari 

ketersediaan persediaan. Hal ini mengharuskan adanya pengendalian ketersediaan 

agar tidak terjadi over stock maupun kekurangan stock. 

Kondisi yang terjadi pada saat ini persediaan spareparts mengalami over 

stock, sementara beberapa item mengalami kekurangan stok yang disebabkan oleh 

kurang tepatnya system persediaan yang ada. 

PT. Arista Mitra Lestari Cabang sukabumi yang berdiri sejak tahun 2008 yang 

bergerak dibidang dealer motor yang menyediakan layanan 3S yaitu sales, service, 

dan spareparts. Maka service merupakan aktivitas utama perusahaan yang berjalan 

secara continue, untuk menjalankan agar kegiatan layanan service dapat berlangsung 

secara terstuktur dan terkontrol maka diperlukannya suatu sistem informasi akuntansi. 
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Untuk menunjukan gambaran umum tentang persediaan spareparts dari 

perusahaan PT. Arista Mitra Lestari Cabang Sukabumi maka ditampilkan grafik 

mengenai persediaan spareparts PT. Arista Mitra Lestari pada periode 2019-2020 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1.1 

Grafik Persediaan Spareparts 

Dari gambar hasil grafik persediaan spareparts di atas menunjukan persediaan 

spareparts perusahaan pada bulan September hingga bulan Januari 2020 terjadi 

kenaikan persediaan yang signifikan. Namun pada bulan Februari kembali terjadi 

penurunan persediaan spareparts kembali. 

Berikut tabel beberapa penelitian terdahulu yang akan dilakukan oleh peneliti 

pada tabel 1 sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti, 

Judul Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Pembeda 

Penelitian 

Hasil 

1.  Rancangan 

Pengendalian 

Persediaan 

Sparepart Studi 

Kasus PT. 

Indonesia Power 

Unit 

Pembangkitan 

Semarang 

Peneliti : Ulyvia 

Trisnawati  

Penelitian yang 

akan dilakukan 

peneliti dengan 

penelitian 

terdahulu ini 

yaitu sama-sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif dan 

variabel yang 

diteliti yaitu 

pengendalian 

sparepart  

Pembeda 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

penulis ini yaitu 

penulis tidak 

menggunakan 

metode 

Inventory 

Turnoven untuk 

mengukur 

seberapa cepat 

sparepart 

mengalir relatif 

terhadap jumlah 

persediaan. 

Perusahaan nya 

Berdasarkan hasil 

analisis kebijakan 

persediaan 

menggunakan 

metode Inventory 

Turnoven bahwa 

Pengendalian 

persediaan 

sparepart 

berpengaruh 

positif terhadap 

perusahaan. 
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pun berbeda. 

2.  Analisis 

perencanaan 

persediaan 

sparepart mobil 

dengan metode 

ABC (Konsep 80-

20) pada gudang 

suku cadang di 

bengkel PT. Liek 

Satu Invicta 

Toyota Pamekasan 

Peneliti : Qurrotul 

Aini (2018) 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

peneliti dengan 

penelitian 

terdahulu yaitu 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

penelitian 

deskriptif  

Pembeda 

penelitian 

terdahulu dan 

penelitian 

penulis ini yaitu 

penulis tidak 

menggunakan 

metode 

penelitian 

kuantitatif dan 

metode ABC 

(Konsep 80-20). 

Perusahaan nya 

pun berbeda. 

Berdasarkan hasil 

analisis 

perencanaan 

persediaan 

sparepart mobil 

dengan metode 

ABC (Konsep 80-

20) ini 

berpengaruh 

positif pada 

perencanaan 

persediaan 

sparepart pada 

gudang suku 

cadang di bengkel 

PT. liek Satu 

Invicta Toyota 

Pamekasan. 

3.  Analisis Sistem 

Akuntansi 

Penelitian yang 

akan dilakukan 

Pembeda 

penelitian 

Berdasarkan hasil 

analisis system 
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Persediaan Barang 

Dagang Suku 

Cadang Studi 

Kasus di Dealer 

Utama Kalasan  

Peneliti : 

Febrianus Anggit 

Sudibyo (2015) 

peneliti dengan 

penelitian 

terdahulu yaitu 

sama-sama 

menggunakan 

metode 

kualitatif. 

terdahulu dan 

penelitian 

penulis ini yaitu 

peneliti 

terdahulu 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

komparatif 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

metode 

kualitatif 

deskriptif. 

akuntansi 

persediaan barang 

dagang suku 

cadang ini 

berpengaruh 

positif pada 

persediaan barang 

dagang suku 

cadang di Dealer 

Utama Kalasan. 

Sumber : diolah oleh peneliti 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ 

ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM 

MENGENDALIKAN PERSEDIAAN SPAREPARTS ( STUDI KASUS DI PT. 

ARISTA MITRA LESTARI CABANG SUKABUMI) 
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Sering terjadinya kesalahan input dalam sistem 

2. Jumlah persediaan spareparts yang tidak selalu ada 

3.  Tidak semua konsumen  mau untuk indent 

4. Waktu indent yang tidak selalu tepat waktu 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka rumusan masalah yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem informasi akuntansi pengendalian 

persediaan sparepart yang dilaksanakan oleh dealer Yamaha Arista Sukabumi? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah, maka peneliti memiliki tujuan yaitu 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan dan hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat mengusulkan perbaikannya. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini semoga dapat menghasilkan manfaat dan kegunaan secara 

praktis bagi perusahaan, untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

manajemen dalam menentukan kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang dan 

sekaligus merupakan sedikit sumbangan pemikiran penulis kepada perusahaan. 
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1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberi 

pemikiran, serta dapat bertukar dan memberi pemikiran, diantaranya sebagai berikut : 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan pembelajaran dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

peneliti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusunya dalam penelitian 

yang sedang di teliti. 

b. Bagi Perusahaan 

Penulis berharap dapat menolong perusahaan untuk menyelesaikan kejadian 

dan sebagai input yang berguna dan bermanfaat didalam keuangan dalam 

perusahaan. Dan berharap penelitian  juga akan menjadi sebuah informasi 

yang baik bagi perusahaan di masa depan agar menjadi lebih baik. 

c. Bagi Pihak Lain 

d. Khususnya bagi penulis di harapkan penelitian ini bermanfaat untuk bahan 

masukan dan refrensi tambahan dalam membahas masalah yang sama. 
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