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ABSTRAK 

 

Royale Pet Shop And Care adalah salah satu dari jenis bisnis yang 

menggerakkan bidang usaha jual makanan dan juga aksesoris hewan peliharaan, 

serta jasa kesehatan atau klinik, penitipan atau hotel, dan salon kecantikan bagi 

hewan peliharaan di Kota Batam. Royale Pet Shop And Care sudah berdiri selama 

1 tahun sejak tahun 2019 berdomisili di Ruko Trikarsa Equalita Blok J No 10. 

Royale Pet Shop And Care masih tidak mempunyai suatu sistem pencatatan 

akuntansi yang handal dan cepat, sehingga sangat menghambat dalam mendapatkan 

sebuah keputusan bisnis yang baik dan tepat. Kerja Praktik ini memiliki tujuan agar 

dapat membantu Royale Pet Shop And Care dalam penyelesaian permasalahan yang 

sedang dihadapi saat ini. 

Kegiatan wawancara serta observasi secara langsung adalah metode yang 

dipakai pada kerja praktik ini. Perancangan sistem akuntansi untuk Royale Pet Shop 

And Care menggunakan perangkat lunak Microsoft Office Access. Sistem akuntansi 

ini dirancang mulai dari penginputan daftar akun dan data transaksi memakai form 

hingga hasil akhir yang berupa laporan keuangan serta operasional lain. 

Hasil dari sistem diimplementasikan kepada Royale Pet Shop And Care 

dan menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Banyak dari kekurangan pada 

sistem telah dilaksanakan perbaikan serta penyempurnaan agar dapat serasi dengan 

kondisi usaha saat ini. Sistem ini mampu untuk menciptakan laporan keuangan 

yang lebih baik dan juga laporan persediaan barang dagang yang mampu 

menjelaskan masuk dan keluarnya barang dengan baik dan jelas. Sistem ini 

diharapkan akan memperoleh perubahan-perubahan yang jauh lebih baik untuk 

menyesuaikan terhadap situasi usaha di masa mendatang. 
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