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ABSTRAK 

 
Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem 

pencatatan akuntansi berbasis Microsoft Access dengan fungsi pencatatan dan 
penginputan transaksi secara otomatis kedalam sistem serta mengimplementasikan 
sistem kepada tempat kerja praktek yang telah dipilih penulis yaitu Dessert Talk. 
Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan Dessert Talk dapat melakukan 
pencatatan transaksi berupa sistem sehingga dapat memproses sebuah laporan 
keuangan secara otomatis dari sistem. Kerja praktek ini dilaksanakan dari tanggal 
01 Agustus 2019 sampai dengan 16 Desember 2019. Dalam melakukan kerja 
praktek ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah metode wawancara dan 
observasi.  

Pada kerja praktek ini, penulis merancang sistem akuntansi dimana dapat 
memudahkan pemilik dalam melakukan pencatatan akuntansi. Rancangan sistem 
dimulai dari adanya penginputan daftar akun dan daftar menu usaha, form 
pembelian, penjualan dan transaksi jurnal sampai dengan menghasilkan sebuah 
laporan keuangan yang mampu menunjang pemilik usaha dalam mengambil 
keputusan. Selain itu, penulis memberikan pelatihan bagi pemilik dalam memahami 
sistem akuntansi tersebut dan dapat mengutak-atik sistem sendiri sesuai dengan 
keinginan pemilik.  

Setelah melakukan implementasi sistem akuntansi pada Dessert Talk, 
terdapat beberapa  perubahan yang baik pada usaha Dessert Talk. Pertama, Dessert 
Talk sekarang sudah dapat memantau laporan penjualan yang terjadi pada suatu 
periode atau tanggal tertentu sehingga dapat memberikan beberapa solusi jika 
penjualan termasuk diangka yang rendah. Kedua, Dessert Talk sekarang dapat 
memantau laporan pembelian bahan pokok yang terjadi dan dapat memberikan 
solusi terhadap biaya bahan pokok yang terlalu tinggi. Selain itu, Dessert Talk 
sekarang sudah dapat menghasilkan laporan keuangan tersendiri sehingga 
membantu pemilik dalam membuat keputusan. 
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