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ABSTRAK 

 

 Kerja praktik ini dilaksanakan pada FJ COM di DC Mall Batam yang 

merupakan satu diantara ribuan usaha kecil mengengah lainnya di kota Batam. 

Selama bertahun-tahun FJ COM telah mengalami banyak kendala sejak pertama kali 

FJ COM beroperasi, salah satu kendala utama ialah tidak tersedianya sistem 

pencatatan akuntansi andal dimana dapat menyajikan laporan keuangan akurat yang 

mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dikarenakan transaksi 

keuangan perusahaan sehari-hari masih dicatat secara manual yang masih kurang 

akurat. Laporan keuangan merupakan bagian yang krusial dalam pengambilan 

keputusan usaha untuk ekspansi usaha lebih lanjut, maka dengan begitu sebuah sistem 

pencatatan informasi akuntansi sangat dibutuhkan. Kerja praktik ini dimulai pada 

tanggal 31 Juli 2019 hingga 29 November 2019 setelah dilakukannya proses 

pendekatan secara stimulasi dengan cara observasi, kemudian wawancara, dan 

perancangan sistem. 

 Pelaksanaan kerja praktik ini menghasilkan suatu sistem pencatatan 

akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan FJ COM dimana penggunaan sistem ini 

sangat sederhana dengan fungsi untuk melakukan pencatatan akuntansi hingga 

penyajian laporan keuangan secara otomatis. Tampilan sistem yang sederhana ini 

dirancang atas tujuan untuk memaksimalkan pengalaman pengguna dalam 

menggunakan fitur-fitur sistem yang tersedia seperti formulir yang dirancang untuk 

diisi selama proses pencatatan akuntansi yang akan secara otomatis mengolah 

transaksi tersebut menjadi laporan keuangan perusahaan. 

 Setelah sistem akuntansi selesai diimplementasi, perusahaan dapat 

merasakan manfaat dari hasil implementasi tersebut seperti merasakan kemudahan 

bagi pengguna untuk melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi-transaksi usaha 

yang sebelumnya sangat memakan waktu kini dapat terselesaikan secara  lebih efektif 

dan efisien. Perusahaan juga kini dapat mengetahui jumlah persediaan barang 

dagangan secara real time dan pengontrolan persediaan barang dagangan dapat 

dilaksanakan lebih mudah daripada sebelummnya.  
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