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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Sejalan dengan cepatnya perkembangan bidang teknologi, penggunaan 

internet yang menjurus kepada  cyberspace  sepertinya akan merubah seluruh 

kegiatan di masa kini dan masa datang. Secara umum akan berubah menjadi alat 

untuk persaingan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Penjualan 

adalah kegiatan-kegiatan  bisnis dengan tujuan mengambil keuntungan  seperti 

penjualan, pembelian, pelayanan,  informasi, dan perdagangan melalui perantara 

yaitu melalui suatu jaringan komputer, memudahkan costumer untuk dapat 

melakukan  transaksi jual beli tanpa harus datang ke tempatnya (Ipnuwati 2011). 

Dashboard merupakan sebuah model aplikasi sistem informasi yang 

disediakan bagi para manager untuk menyajikan informasi kualitas kinerja, dari 

sebuah perusahaan atau lembaga organisasi (Ilhamsyah, 2017). Konsep kinerja 

dashboard sudah ada selama bertahun-tahun, dashboard telah banyak diadopsi 

oleh perusahaan atau kalangan bisnis. Salah satu contohnya pada tahun 2004 

survei yang dilakukan oleh institusi Data Warehousing ada sekitar 473 perusahaan 

menggunakan dashboard sebagai Business Intelligence informasi organisasinya. 

Survey terbaru yang dilakuan oleh Gartner Inc menemukan bahwa dashboard 

menggantikan pelaporan dan analisis ad-hoc dalam sebuah organisasi perusahaan 

di Negara Barat.  

Dashboard digunakan untuk membantu penyusunan strategi bisnis pada 

sebuah organisasi. Biasa dikenal dengan executive dashboard. Dashboard ini 
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berkaitan dengan pengukuran performansi dari sebuah aktivitas bisnis dan juga 

prediksi bisnis untuk masa yang mendatang. Dashboard ini tidak memerlukan 

data secara realtime. Data yang dibutuhkan dalam dashboard adalah data dalam 

jangka waktu tertentu seperti data perminggu, perbulan atau pertahun. Tampilan 

dashboard jenis ini sangat sederhana karena bagian strategik tidak bertanggung 

jawab terhadap interaksi secara langsung terhadap data (Margaret,2014). 

 PT Jaya Bakery adalah perusahan yang bergerak dibidang penjualan , Jenis 

bisnis yang dijalankan oleh PT Jaya Bakery adalah business to customer (B2C). 

Pada saat ini pemantauan penjualan pencapaian di PT Jaya Bakery tidak memiliki 

peringatan ketika penjualan yang terjadi sangat rendah, dimana saat ini informasi 

tersebut disebarkan secara lisan oleh accounting. Accounting juga memiliki tugas 

untuk melaporkan hasil pencapaian penjualan kepada manajer, dimana laporan 

tersebut masih berupa tabel data dan harus dilakukan rekap terlebih dahulu 

sehingga membutuhkan waktu tambahan. Hal ini membuat PT Jaya Bakery 

mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi penjualan yang mudah 

dipahami dan belum mampu memonitoring kinerja penjualan yang ada pada      

PT Jaya Bakery dalam mencapai target penjualan yang sudah ditentukan. Sistem 

yang ada belum bisa memonitoring penjualan roti dan memberikan informasi 

yang lebih mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak PT Jaya Bakery. 

Alternatif dari masalah diatas maka akan dibangun aplikasi secara 

terkomputerisasi menggunakan aplikasi berbasis web, pada sistem penjualan yang 

dibangun akan menggunakan Dashboard yaitu menampilkan grafik hasil 

penjualan selama satu bulan priode dan akan menampilkan perkembangan 

penjualan pada PT Jaya Bakery, sistem ini diharapkan dapat membantu kegiatan 
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penjualan pada PT Jaya Bakery. Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka penulis 

memilih judul “Perancangan Dasboard Interaktif Penjualan (Study Kasus : 

PT Jaya Bakery)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah : “Bagaimana merancang sebuah sistem penjualan berbasis 

dashboard secara interaktif agar lebih mudah memonitoring penjualan serta 

memberikan informasi yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak PT Jaya 

Bakery ?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian 

ini, agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Metode pengembangan sistem menggunakan waterfall 

2. Metode perancangan yaitu metode UML. 

3. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Dreamweafer dan MySQL sebagai 

database. 

4. Tampilan Dasboard berupa grafik hasil penjualan. 

5. Output sistem hanya berupa laporan penjualan 

 

1.4 Manfaat Yang Diharapkan 

1.4.1 Manfaat Teoritis : 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu komputer dalam 
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mengembangkan suatu sistem penjualan berbasis virtual secara 

interaktif berbasis web dengan menggunakan dreamweaver dan Mysql 

sebagai database untuk mengetahui bagaimana perkembangan 

penjualan yang ada pada PT Jaya Bakery. 

1.4.2 Manfaat Praktis : 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi pihak perusahaan dalam melihat perkembangan 

penjualan selama satu periode dengan menggunakan tampilan virtual 

secara interaktif dan dapat dengan cepat dalam memberikan informasi 

yang mudah dipahami oleh pihak PT Jaya Bakery. Dan bagi pihak lain 

penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam 

penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1) Untuk menangani kesulitan dalam memonitoring transaksi penjualan. 

2) Untuk menangani tidak adanya pengingat apakah hasil penjualan sudah 

mencapai target apa belum. 

3) Untuk menangani keterlambatan dalam menghasilkan laporan penjualan. 
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1.6.Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan  

BAB II LANDASAN TEORI  

Bagian ini berisi tinjauan pustaka dan landasan teori, isinya tidak berbeda 

dengan yang disajikan pada usulan penelitian akan tetapi lebih diperluas 

dan  disempurnakan. Pada bagian ini dimungkinkan memuat hipotesis 

yang lebih terfokus/spesifik. Hipotesis (jika ada) memuat pernyataan 

singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan 

merupakan jawaban sementara (conjecture) terhadap masalah yang 

dihadapi,  dan masih harus dibuktikan kebenarannya. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini menyajikan secara lengkap setiap langkah eksperimen yang 

akan dilakukan dalam penelitian menggunakan bentuk kalimat pasif yang 

diantaranya meliputi: 

1. Bahan. Semua bahan yang digunakan harus dikelompokkan sesuai 

fungsinya dengan mencantumkan kualitas bahan seperti kualitas 

analitik (analytical grade) atau kualitas teknis (technical grade). 

Untuk penelitian lapangan, lokasi dan cara pengambilan sampel harus 

dijelaskan. 

2. Peralatan. Semua peralatan yang digunakan untuk menjalankan 

penelitian harus disebutkan dan diuraikan dengan jelas dan apabila 

perlu (terutama peralatan yang dirancang khusus) dapat disertai 
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dengan bagan dan keterangan secukupnya. Untuk instrumentasi 

analisis, merk dan tipe peralatan harus dicantumkan, sedangkan 

kondisi pengoperasian disajikan pada bagian lain yang sesuai. 

3. Prosedur dan Pengumpulan Data. Pada bagian ini, variabel yang 

akan dipelajari dan data yang akan dikumpulkan diuraikan dengan 

jelas, termasuk sifat, satuan dan kisarannya. Untuk pengujian dan 

pengolahan data diperlukan perancangan dan pembangunan sistem. 

 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Pada bagian ini diuraikan analisis sistem yang akan dibuat dan kebutuhan 

sistem yang meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional 

sistem. Rancangan sistem meliputi rancangan arsitektur sistem, rancangan 

proses, rancangan prosedural, rancangan data, dan rancangan user 

interface. 

 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menguraikan tentang implementasi sistem secara detail sesuai 

dengan rancangan dan berdasarkan komponen/tools/bahasa pemrograman 

yang dipakai. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dari 

skripsi, karena bagian ini memuat semua temuan ilmiah yang diperoleh 

sebagai data hasil penelitian. Bagian ini diharapkan dapat memberikan 

penjelasan ilmiah, yang secara logis dapat menerangkan alasan 

diperolehnya hasil-hasil tersebut. 
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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang 

diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Apabila diperlukan, saran 

digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan untuk 

penelitian lebih lanjut. Simpulan dan saran harus dinyatakan terpisah.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


