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ABSTRAK
Perkembangan dunia usaha saat mengalami persaingan yang cukup ketat, baik dalam
bidang industri maupun jasa. Persaingan tersebut salah satunya disebabkan oleh kemajuan
teknologi yang sangat pesat, munculnya para pesaing- pesaing baru yang berpotensi dalam
mengembangkan produk-produk yang beraneka ragam dan berkualitas. Oleh karena itu
perusahaan terus dituntut untuk dapat meningkatkan seluruh aktivitasnya agar mampu
bersaing dalam mempertahankan hidup.
Bedasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pabrik Beras Sukoreno Makmur
Jember belum menerapkan Sistem Informasi akuntansi Persedian secara konseptual yang
sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi Persedian.
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi

ABSTRACT
The development of the business world when experiencing a fairly tight competition,
both in the field of industry and services. Competition is one of them caused by rapid
technological progress, the emergence of new competitors that have the potential in
developing products of diverse and quality. Therefore, the company continues to be
demanded to be able to increase all its activities in order to compete in maintaining life.
This research was conducted at Sukoreno Makmur Jember Rice Factory. The
purpose of this research is to design a supply accounting information system at Sukoreno
Makmur Jember Rice Plant.
Keywords: Accounting Information System
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