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ABSTRAK 

 
Penelitian ini memiliki tujuan dalam menyediakan sistem pencatatan akuntansi 

yang sesuai dengan kebutuhan salah satu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

yang berada di Kota Batam, yaitu Clever Learning Centre yang bergerak dalam bidang 

jasa pendidikan. Pencatatan transaksi yang terjadi pada Clever Learning Centre 

sebelumnya hanya mencatat pengeluaran dan pendapatan usaha secara sederhana dalam 

Microsoft Office Excel, sehingga Clever Learning Centre tidak dapat mengetahui kondisi 

keuangan usaha dengan baik dan tidak dapat mengambil keputusan secara akurat. 

Perancangan sistem pencatatan akuntansi kepada Clever Learning Centre 

berbasis Mircosoft Office Access yang dapat memberikan informasi dan kondisi keuangan 

usaha secara efisien. Perancangan sistem pencatatan akuntansi Clever Learning Centre 

dibuat secara sederhana yang bertujuan untuk mempermudahkan pengguna dalam 

pemakain sistem dan dapat menjalankan sistem yang telah dirancang. Metode penelitian 

yang digunakan dalam kerja praktik ini merupakan data observasi dan wawancara secara 

langsung dengan pemilik usaha. 

Luaran kerja praktik tersebut merupakan sistem pencatatan akuntansi yang 

bermula dari daftar COA, daftar siswa, form penerimaan, form pengeluaran, dan jurnal 

atas transaksi usaha yang menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang 

dihasilkan berupa laporan neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan 

laporan posisi keuangan. Sistem pencatatan akuntansi yang dirancang ini juga 

menghasilkan laporan pendapatan, laporan pengeluaran, laporan utang usaha, dan laporan 

piutang usaha. Sistem pencatatan akuntansi yang dirancang telah diimplementasikan oleh 

pihak Clever Learning Centre dengan baik. Informasi yang dibutuhkan pihak Clever 

Learning Centre dapat diketahui secara langsung melalui sistem pencatatan akuntansi dan 

mempermudah kinerja pengguna. Informasi akuntansi yang dihasilkan dari sistem 

pencatatan akuntansi tersebut berupa laporan yang lebih akurat dan handal sehingga dapat 

mengembangkan usaha menjadi lebih baik dan terstruktur. 
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