
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian terpenting pada sebuah 

perusahaan dan  merupakan suatu kebutuhan utama dalam pengambilan keputusan 

pemilik perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan 

pertanggung jawaban. Adanya informasi, perusahaan akan lebih cepat 

berkembang dan maju. Informasi yang baik akan membuat perusahaan 

mengetahui bagaimana kemajuan sebuah perusahaan mampu menjalankan 

bisnisnya. Tujuannya untuk merubah data transaksi bisnis menjadi informasi 

pendapatan yang berguna bagi pemakainya dan mendukung operasi sehari hari. 

Salah satu contohnya adalah perusahaan kontruksi dimana perusahaan tersebut 

merupakan sebuah perusahaan jasa. 

PT Graha Survei Indonesia (GSI) merupakan sebuah perusahaan 

kontruksi, dimana proses bisnis dilakukan antara dua perusahaan yaitu perusahaan 

pemberi jasa dengan perusahaan penggunaan jasa. Perusahaan penggunaan jasa 

adalah konsumen yang meminta untuk dibuatkan laporan penawaran proyek. 

Perusahaan pemberi jasa adalah konsultan yang membuatkan laporan penawaran 

proyek sesuai permintaan konsumen. Ketika telah tercapai suatu kata sepakat 

antara perusahaan pemberi jasa (konsultan) dengan penggunaan jasa (konsumen), 

konsumen memberikan SPK (Surat Perjanjian Kerja) kepada konsultan. 

Kemudian, konsultan membuatkan laporan RAPP (Rencana Anggaran 

Pelaksanaan Proyek) yang akan diberikan kepada pemilik perusahaan. Setelah itu, 

proses penagihan dilakukan oleh bagian accounting untuk di buatkan invoice 

penagihan sebesar 30% dan 70% untuk menghasilkan laporan pendapatan. 

PT Graha Survei Indonesia (GSI) berdiri pada tanggal 22 Januari 2014. 

Layanan jasa pada PT Graha Survei Indonesia ini memilki sistem pencatatan  

pendapatan dengan menggunakan inputan data berupa aplikasi Microsoft Excel. 

Namun sistem tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan 

akan informasi pendapatan perusahaan jasa setiap periodenya di karenakan adanya 

kesulitan untuk menyesuaikan data-data yang diperlukan dalam laporan 
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pendapatan. Dalam hal ini informasi yang tampil tidak bisa menyesuaikan data 

apa saja yang dibutuhkan oleh pemilik perusahaan. 

Mengingat permasalahan dari PT Graha Survei Indonesia (GSI) ini 

terletak di dalam informasi proses pendapatan, maka diharapkan agar perancangan 

sistem yang dilakukan oleh penulis ini dapat menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Dengan cara merancang sebuah sistem informasi akuntansi pendapatan 

perusahaan jasa menggunakan dashboard dengan metode presentase penyelesaian 

dalam pencatatan akuntansinya. Dashboard merupakan tampilan visual dan 

informasi yang paling diperlukan untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan 

dengan mengatur informasi dalam satu layar, sehingga tampilan visual ini 

mempunyai pengertian bahwa penyajian informasi harus dirancang dengan sebaik 

mungkin sehingga informasi dapat ditangkap dengan mudah dan cepat. Bukan 

hanya mengenai input dan output namun dashboard ini juga dapat membantu 

perusahaan dalam mengambil keputusan yang diharapkan dapat memudahkan 

pemilik perusahaan dalam menerima informasi. Dalam metode presentase 

penyelesaian konsultan dan konsumen masing-masing mempunyai hak yang dapat 

digunakan. Konsumen berhak untuk mendapatkan kinerja tertentu dari kontrak, 

dan konsultan berhak untuk mendapatkan pembayaran berkala. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik dalam melakukan 

penelitian yang judul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi 

Pendapatan Perusahaan Jasa Menggunakan Dashboard (Study Kasus Pada 

PT Graha Survei Indonesia)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menganalisis dan merancang proses pendapatan jasa 

menggunakan dashboard dalam setiap periode akuntansi? 

2. Bagaimana membuat sebuah sistem menggunakan dashboard untuk 

mengetahui proses pendapatan jasa dalam setiap periode akuntansinya 

pada PT  Graha Survei Indonesia? 
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1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti hanya membahas proses pendapatan dari jasanya saja, tidak 

mencakup laporan keuangan keseluruhan pada PT Graha Survei 

Indonesia. 

2. Penggunaan metode presentase penyelesaian dalam pencatatan 

akuntansi untuk proses pendapatan serta dilengkapi dengan 

penggunaan dashboard untuk membantu manajemen dalam menerima 

informasi alur proses pendapatan dalam setiap periode akuntansi. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adanya hasil analisis dan rancangan. 

2. Adanya proses pendapatan menggunakan dashboard dalam setiap 

periode akuntansinya, menampilkan informasi yang akan mendukung 

perusahaan dalam pencatatan akuntansi menggunakan metode 

presentase penyelesaian untuk menghasilkan aplikasi yang akan 

mempermudah karyawan dalam membuat laporan pendapatan dalam 

setiap periode akuntansi. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi IPTEK 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang penggunaan dashboard 

untuk membantu manajemen dalam menerima informasi proses 

pendapatan dalam setiap periode akuntansi. 

2. Bagi Perusahaan 

Mempermudah dalam melihat laporan pendapatan dalam bentuk 

dashboard sehingga pemilik perusahaan dapat lebih mudah mengambil 

keputusan dan menganalisis kondisi perusahaan. 
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3.  Bagi Pembaca 

Dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya untuk membangun 

dashboard dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 


