
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Teknologi  informasi berperan dalam aktivitas manusia pada saat ini memang  

begitu besar sehingga teknologi informasi telah menjadi fasilitator utama bagi  

kegiatan-kegiatan bisnis, memberikan andil yang begitu besar terhadap perubahan-

perubahan  yang  mendasar  pada struktur, operasi dan manajemen organisasi sesuai 

dengan fungsi yaitu untuk menangkap informasi (capture), untuk pengolahan 

informasi (processing), untuk menghasilkan informasi (generating), untuk 

penyimpanan informasi (storage), untuk pencari kembali informasi (retrival), dan 

untuk transmisi informasi (transmission). Pemanfaatan teknologi informasi sangatlah 

dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat 

membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan 

komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan (Primayana 

et. al, 2014). 

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, 

menyimpan dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh 

pengambil keputusan. Informasi akuntansi merupakan sistem yang umumnya 

berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya 

dengan sumber daya teknologi informasi. Hasil laporan-laporan keuangan dapat 

digunakan secara internal oleh manajemen atau secara eksternal dengan pihak lain 

yang berkepentingan seperti investor, kreditur dan otoritas pajak. Sistem informasi 
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akuntansi dirancang untuk mendukung semua fungsi akuntansi dan berbagai kegiatan 

termasuk audit, akuntansi keuangan dan pelaporannya, manajerial atau manajemen 

akuntansi dan pajak. Penerapan sistem informasi akuntansi secara komputerisasi lebih 

menguntungkan perusahaan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan 

perusahaan dalam mejalankan sistem informasi akuntansi secara manual  

(Widyatmini dan Faradila, 2014). 

UD Apung sebuah usaha dagang yang bergerak pada bidang penjualan barang 

untuk alat bangunan yang mendistribusikan barang dagangannya kepada pelanggan. 

Proses penjualan barang yang dilakukan masih secara konvensional yaitu melakukan 

pencatatan pada nota penjualan barang yang akan dikirim kepada pelanggan. 

Permasalahan yang ada pada proses penjualan yaitu pembuatan nota penjualan dan 

faktur pengiriman barang masih dilakukan secara manual yaitu dengan menulis pada 

nota dan faktur pengiriman barang untuk diberikan kepada pelanggan sehingga 

memperlambat kinerja staff dalam pengolahan transaksi penjualan. Dalam proses 

pembelian barang dari supplier UD Apung juga memiliki permasalahan yaitu 

pencatatan barang ketika melakukan pembelian barang masih dicatat pada buku stok 

barang dan dijumlahkan dengan kalkulator untuk mengetahui jumlah stok barang 

secara keseluruhan. Sehingga perlu membuat sebuah sistem informasi akuntansi 

penjualan dan pembelian barang pada UD Apung untuk mempermudah staff dalam 

pengolahan data transaksi penjualan dan pembelian barang.  

Monitoring penjualan dan pembelian pada UD Apung hanya melakukan 

pencocokan data antara stok barang, pembelian barang, dan penjualan barang dari 

transaksi yang telah dilakukan. Perekapan data penjualan, pembelian, stok barang 
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yang terjadi didapat dari nota penjualan barang dan nota pembelian barang, untuk 

dibuatkan laporan penjualan barang, laporan pembelian barang, dan laporan stok 

barang dengan menggunakan Ms. Excel sehingga membutuhkan waktu yang lama 

dalam pembuatan laporan untuk diberikan kepada pimpinan. Sistem dashboard 

interaktif ini dapat mempermudah bagian staff dalam menyajikan laporan penjualan 

secara real time dan memudahkan pimpinan dalam melihat perkembangan penjualan 

dan melakukan pengolahan data penjualan (Sulistiani dan Sulistiawati, 2018). Digital 

dahsboard yang baik dapat meningkatkan efektifitas eksekutif perusahaan dalam 

proses pengambilan keputusan (Suhaidir dan Sensuse, 2010) 

Website suatu kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai 

macam informasi teks, data, gambar diam ataupun bergerak, data animasi, suara, 

video maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang 

dinamis, dimana membentuk satu rangkaian bangunan yang saling berkaitan. 

Perancangan sistem informasi akuntansi secara komputerisasi lebih menguntungkan 

perusahaan dalam pengolahan data transaksi penjualan dan pembelian sehingga dapat 

menghasilkan laporan penjualan, laporan pembelian, laporan persediaan, ikhtisar 

jurnal umum, ikhtisar penerimaan kas, ikhtisar pengeluaran kas, dan ikhtisar buku 

besar secara cepat dan akurat. Penerapan sistem berbasis web dengan akan mampu 

mengolah data dan menyajikan laporan-laporan secara akurat dan cepat serta 

meminimalkan terjadinya kesalahan (Suharyanto, et. al, 2017) 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka diusulkan “Monitoring Aplikasi 

Menggunakan Dashboard Untuk Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan 

Penjualan Barang Dagang (Studi Kasus : UD Apung)”, agar mempermudah 



4 

 

pimpinan untuk melakukan monitoring transaksi penjualan dan pembelian pada UD 

Apung. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu 

1. Bagaimana melakukan monitoring dengan menggunakan dashboard pada 

sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan barang pada UD Apung ? 

2. Bagaimana mengetahui hasil pengujian dari monitoring aplikasi menggunakan 

dashboard pada sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan barang 

pada UD Apung ? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan laporan ini agar tidak menyimpang dari objek 

pembahasan yang diinginkan. Adapun batasan masalah dalam pembahasan penelitian 

ini adalah  

1. Sistem yang dibangun dapat mencatat setiap transaksi pembelian barang secara 

tunai dan penjualan barang secara tunai serta data persediaan barang. 

2. Sistem yang dibangun akan menghasilkan laporan penjualan, laporan 

pembelian, laporan persediaan barang. 

3. Sistem mampu mencetak ikhtisar jurnal umum, ikhtisar jurnal penerimaan kas, 

ikhtisar jurnal pengeluaran kas, dan ikhtisar buku besar. 

4. Sistem yang di bangun berbasis web. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang di peroleh dari penelitian ini adalah membuat monitoring  aplikasi 

menggunakan dashboard untuk sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan 

barang dagang adalah : 

1. Menghasilkan aplikasi monitoring dengan menggunakan dashboard pada 

sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan barang untuk mengatasi 

permasalahan pada proses penjualan, pembelian dan persediaan barang pada 

UD Apung. 

2. Mengetahui hasil pengujian dari monitoring aplikasi menggunakan dashboard 

pada sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan barang pada UD 

Apung dengan menggunakan pengujian black box testing dan Model DeLone 

and McLean.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Teoritis. 

a. Menerapkan sistem informasi akuntansi pada transaksi pembelian dan 

penjualan barang untuk mengahasilkan ikhtisar jurnal umum, ikhtisar 

jurnal penerimaan kas, ikhtisar jurnal pengeluaran kas dan ikhtisar buku 

besar. 

b. Menerapkan dashboard untuk melakukan monitoring pada transaksi 

penjualan dan pembelian barang dagang. 
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2. Praktis. 

a. Peneliti mampu menerapkan sistem informasi akuntansi pada transaksi 

pembelian dan penjualan barang. 

b. Peneliti mampu menerapkan dashboard untuk melakukan monitoring. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dalam penelitian pengembangan sistem ini 

dituangkan dalam 6 (enam) bab penulisan dengan struktur sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penulisan serta 

sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas beberapa teori yang akan digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya adalah teori monitoring, aplikasi, dashboard, 

sistem informasi akuntansi, penjualan, pembelian. Tinjauan studi terhadap 

beberapa penelitian terdahulu, metode pengembangan sistem, serta 

pengujian sistem. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kerangka penelitian, tahapan 

penelitian,  metode pengumpulan data, analisis sistem yang berjalan, 

analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem menggunakan UML, 

tampilan interface program, output program, dan rencana pengujian. 
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BAB IV IMPLEMENTASI 

Pada bab ini akan dibahas tentang implementasi monitoring aplikasi 

menggunakan dashboard untuk sistem informasi akuntansi pembelian 

dan penjualan barang dagang berbasis web. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian, hasil pengujian sistem, 

pembahasan dan evaluasi sistem monitoring aplikasi menggunakan 

dashboard untuk sistem informasi akuntansi pembelian dan penjualan 

barang dagang berbasis web. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang simpulan yang diperoleh dari hasil 

pembahasan dalam penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya 

dalam monitoring aplikasi menggunakan dashboard untuk sistem 

informasi akuntansi pembelian dan penjualan barang dagang berbasis 

web. 


