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ABSTRAK 

 

Kerja praktik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi oleh Toko Cellen. Dengan adanya program ini, diharapkan 

mampu membantu meringankan serta mempermudah seluruh anggota tempat 

usaha dalam melaksanakan kegiatan operasional usaha. Tersedianya sistem 

pencatatan akuntansi yang tidak memadai melatarbelakangi pelaksanaan kerja 

praktik ini dan menimbulkan hambatan bagi pemilik dalam mengetahui 

penghasilan operasional usaha. Dengan pencatatan yang sederhana, laporan 

finansial yang dihasilkan kurang tepat dan akurat. Berangkat dari alasan tersebut, 

sistem pencatatan akuntansi dirancang dengan memanfaatkan program Microsoft 

Office Access. 

Dengan mengacu pada hasil observasi, sistem kemudian dirancang. 

Perancangan diawali dengan pembuatan tabel, formulir, query, dan laporan akhir 

yang sesuai dengan kebutuhan Toko Cellen. Formulir digunakan untuk mengisi 

data yang akan dimunculkan dalam tabel. Query berfungsi sebagai penghubung 

antara data pada tabel dengan rumus tertentu sehingga laporan dapat terbentuk. 

Laporan keuangan yang dirancang dalam sistem ini terdiri atas laporan laba rugi, 

laporan posisi keuangan, laporan pembelian, laporan penjualan, laporan akhir 

persediaan, laporan pembayaran utang, dan neraca saldo.  

Setelah seluruh komponen dimuat dalam perancangan sistem, uji coba 

atau testing diadakan untuk memastikan bahwa sistem beroperasi dengan lancar. 

Apabila ditemukan masalah, perbaikan akan dilakukan untuk menyempurnakan 

sistem. Kekurangan serta masukan dari pemilik dan pengguna sistem juga dapat 

menjadi arahan dalam penyempurnaan sistem. Kemudian implementasi sistem 

dilakukan dengan didampingi oleh pemilik dan pengguna sistem. Sistem yang 

digunakan menghasilkan output yang lebih tepat dan akurat sehingga efektif dan 

efisien bagi pemilik dalam mengetahui informasi performa dan kinerja usaha. 

Dengan informasi tersebut, pengambilan keputusan oleh pemilik menjadi lebih 

tepat. Tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan perbaikan di masa depan 

untuk menyesuaikan kebutuhan sehingga dapat menghasilkan informasi yang 

lebih rinci dan output yang lebih lengkap. 
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