
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang 

    Proses bisnis merupakan bagian terpenting dalam perusahaan dagang 

terutama pada penjualan dan pembelian, guna mengetahui informasi didalam 

perusahaan yang sedang berjalan. Di era globalisasi ini telah menuntut perusahaan 

untuk mampu secara tepat memanfaatkan setiap peluang yang ada, salah satu 

peluang yang bisa dilakukan perusahaan adalah memanfaatkan perkembangan 

teknologi. Teknologi memacu timbulnya kebutuhan sistem informasi proses bisnis 

yang membantu dalam mempercepat kebutuhan pemilik perusahaan dalam 

menyediakan informasi yang tepat, akurat dan relevan mendukung pemilik 

perusahaan dalam hal pengambilan keputusan. Teknologi  ini dibutuhkan untuk 

perkembangan agar pemilik perusahaan dapat melihat proses bisnis  penjualan dan 

pembelian setiap periodenya. Untuk dapat melakukan hal tersebut diperlukan 

sebuah sistem yang dapat mengintegrasikan semua faktor yang mendukung dalam 

penjualan dan pembelian. 

    Menurut Wankhade et all., (2012) sebuah Dashboard adalah tampilan 

visual dari informasi terpenting yang diperlukan untuk  mencapai satu atau lebih 

objektif, dikonsolidasikan, dan diatur dalam sebuah layar sehingga informasi 

dapat dimonitor dalam sekilas. Sedangkan menurut Rasmussen et all., (2010) 

Dashboard menampilkan informasi yang diperlukan untuk memonitor aspek 

bisnis memungkinkan para manajer dapat dengan cepat mengidentifikasi masalah 

dan menentukan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi.  
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Adapun menurut Guni (2014) Dashboard adalah alat yang mengkodekan 

dan struktur komunikasi, ini adalah faktor  yang memungkinkan mencapai 

parameter yang penting bagi perusahaan. Sistem yang disarankan membedakan 

dirinya dari sistem informasi manajemen lainnya, dalam arti bahwa, pada 

akhirnya, itu adalah laporan keuangan dari sistem operasional di mana orang 

dapat menemukan operasi global yang mempengaruhi masa lalu, termasuk 

sejumlah besar data yang mendukung analisis rinci. Hasil sejalan dengan Larson 

(2008) Dashboard adalah alat menampilkan nomor,  persentase, dan tren dalam 

warna-warni, dengan format cepat dirancang untuk membantu membaca papan 

rumah sakit, melacak keselamatan,  dan melihat peningkatan kualitas usaha. 

Berdasarkan hasil penelitian Permatasari (2013) adalah sistem informasi 

penjualan bagi apotek dalam bentuk perancangan aplikasi untuk menangani 

sistem penjualan yang selama ini masih dilakukan secara manual. Sistem 

informasi penjualan yang terkomputerisasi dapat memecahkan masalah-masalah 

yang terjadi pada sistem dan prosedur yang lama pada apotek tersebut. Hasil 

penelitian Anggoro & Aksani (2015) adalah sebuah Dashboard Information 

System untuk mengetahui kondisi perkembangan pemesanan dan penjualan tiket 

yang disajikan dalam bentuk visualisasi berupa laporan dalam bentuk grafik 

disertai tabel yang berguna bagi manajemen dalam menunjang suatu keputusan. 

Hasil penelitian Fandora (2013) Dengan adanya perancangan sistem ini 

diharapkan dapat membantu dalam pembuatan aplikasi sistem informasi 

menyusun laporan, perhitungan laba rugi secara cepat dan mendapatkan hasil 

perhitungan yang akurat dan benar. 
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    PT Sarana Papan seluncur Indonesia (Epic Wakestore) berdiri awal tahun 

2012 dan resmi di buka tanggal 19 Desember 2012, adalah perusahaan dagang 

swasta yang bergerak dibidang penjualan alat-alat surfing. Epic Wakestore yang 

berlokasi di Danau Monumen Ancol itu merupakan toko Wakeboard cabel, 

pertama dan satu-satunya di Indonesia. Toko yang sudah dioperasikan sejak 

empat tahun lalu merupakan toko terlengkap dalam perlengkapan olahraga 

wakeboarding. Wakestore menyediakan Wakeboarding yang dimainkan di atas 

air, kombinasi antara skateboarding dan surfing.  

Sistem yang ada pada PT Sarana Papan seluncur Indonesia (Epic 

Wakestore) sudah menggunakan aplikasi microsoft excel  namun  belum mampu 

memenuhi kebutuhan pemilik perusahaan karena keterbatasannya dalam  

menampilkan informasi yang dibutuhkan,  adanya kesulitan untuk menyesuaikan 

data-data yang diperlukan dalam laporan. Dalam hal ini informasi yang tampil 

tidak bisa menyesuaikan dengan data apa saja yang dibutuhkan oleh pemilik 

perusahaan. Sistem proses bisnis ini dibangun untuk membantu beberapa bagian 

dalam operasi bisnis, mulai dari proses penjualan barang ke pelanggan, sampai 

pada proses back office, seperti pembelian barang kepada pemasok dan 

memberikan informasi penjualan mencapai target. 

Mengingat permasalahan dari PT Sarana Papan Seluncur Indonesia (Epic 

Wakestore) ini terletak di dalam informasi proses bisnis penjualan dan pembelian, 

maka diharapkan agar perancangan sistem proses bisnis yang dilakukan oleh 

penulis ini dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan cara merancang 

sebuah sistem proses bisnis penjualan dan pembelian menggunakan dashboard 
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dalam setiap periode akuntansi, yang dapat menampilkan alur proses bisnis dalam 

setiap periode akuntansinya bukan hanya mengenai input dan output namun 

sistem ini juga dapat membantu perusahaan di dalam mengambil keputusan 

penting. Dengan menggunakan fitur Dashboard atau grafik penjualan dan 

pembelian, diharapkan dapat memudahkan pemilik perusahaan dalam menerima 

informasi alur proses bisnis penjualan dan pembelian  dalam setiap periodenya. 

Berdasarkan latar belakang masalah  diatas, maka penulis mengangkat 

judul proposal tentang “ Analisis  dan Perancangan Proses Bisnis Penjualan 

dan Pembelian dengan Menggunakan Dashboard  pada PT Sarana Papan 

Seluncur Indonesia (Epic Wakestore) “ 

 

1.2       Rumusan Masalah  

   Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis dan merancang proses bisnis penjualan dan 

pembelian menggunakan Dashboard dalam setiap periode akuntansi. 

2. Bagaimana membuat sebuah Sistem menggunakan Dashboard untuk 

mengetahui alur proses bisnis penjualan dan pembelian dalam setiap 

periode akuntansinya pada PT Sarana Papan Seluncur Indonesia (Epic 

Wakestore). 
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1.3       Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. penggunaan metode acrual basic dalam pencatatan akuntansi, untuk 

proses bisnis penjualan dan pembelian serta dilengkapi dengan 

penggunaan dashboard untuk membantu manajemen dalam menerima 

informasi alur proses bisnis penjualan dan pembelian dalam setiap periode 

akuntansi. 

2. Hanya membahas penjualan dan pembelian secara tunai yang terdapat 

pada PT Sarana Papan Seluncur Indonesia. 

 

1.4        Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan alur proses bisnis penjualan dan pembelian menggunakan 

Dashboard dalam setiap periode akuntansinya,  menampilkan informasi 

yang akan mendukung perusahaan dalam pencatatan akuntansi 

menggunakan acrual basic. 

2. Menghasilkan aplikasi yang akan mempermudah karyawan dalam 

membuat laporan penjualan dan pembelian dalam setiap periode 

akuntansi. 
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1.5        Manfaat dan Kontibusi Penelitian  

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi IPTEK 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang penggunaan dashboard untuk 

membantu manajemen dalam menerima informasi alur proses bisnis 

penjualan dan pembelian dalam setiap periode akuntansi. 

2. Bagi Perusahaan 

Mempermudah dalam melihat laporan dalam bentuk Dashboard 

sehingga pemilik perusahaan dapat lebih mudah mengambil keputusan 

dan menganalisis kondisi perusahaan. Serta pemilik perusahaan dapat 

memantau kinerja perusahaan dari segi penjualan dan pembelian. 

3.  Bagi Pembaca 

 Dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya untuk membangun 

dashboard dengan SIA. 

 

1.6   Keaslian Penelitian  

 Penelitian tentang Analisis dan Perancangan Proses Bisnis Penjualan dan 

Pembelian menggunakan Dashboard (Studi Kasus Pada PT Sarana Papan 

Seluncur Indonesia)  Sepengetahuan penulis, masalah yang dikemukakan penulis 

belum pernah  dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagai pendukung 

pernyataan maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait 

berdasarkan jurnal pernyataan.   


