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KATA PENGANTAR 

 
 

 
 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Alhamdulillahi robbil `alamin, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah 

SWT atas barokah, rahmat, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan modul 

praktik dengan judul Praktik Akuntansi 2, Kasus PT MABRURTEX Surakarta. 

 Modul Praktik Akuntansi 2 disusun dengan maksud memberikan pemahaman 

kepada para mahasiswa S1 tentang akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Diharapkan 

pengetahuan mahasiswa tentang akuntansi lebih komprehensif, karena mahasiswa 

mengerjakan kasus riil di perusahaan dan bertindak sebagai bagian akuntansi pada 

perusahaan PT MABRURTEX Surakarta. 

 Modul Praktik Akuntansi 2 ini adalah revisi dari modul Praktik Akuntansi 2 tahun 

sebelumnya, pada modul sebelumnya penulis menggunakan kasus pada PT MADINATEX 

sedangkan pada modul ini menggunakan kasus pada PT MABRURTEX di Surakarta. Revisi 

kami lakukan dari modul satu sampai modul lima, modul satu kami beri penjelesan secara 

detail langkah-langkah pengerjaan modul, modul dua sampai modul lima format kami 

revisi supaya lebih sistematis. Modul ini terdiri dari lima modul, yaitu: Modul satu Modul 

Informasi Umum dan Instruksi, Modul dua Modul Bukti Transaksi, Modul tiga Modul 

Formulir-formulir, Modul empat Buku Besar, dan Modul lima Buku Pembantu. 

 Modul satu, berisi empat bagian yaitu: informasi umum, kebijakan akuntansi, kode 

akun, dan instruksi. Informasi umum berisi tentang profil perusahaan, proses produksi, 

pemasaran dan struktur organisasi. Kebijakan akuntansi membahas bagaimana kebijakan, 

sistem dan metode akuntansi yang dianut perusahaan. Kode akun menggambarkan kode 

akun yang dipakai PT MABRURTEX dalam mengerjakan jurnal, dari bukti transaksi sampai 

dengan Buku Besar. Sebelum melakukan instruksi yang ada mahasiswa diharapkan 

memahami dahulu aspek-aspek tersebut diatas. Setelah itu Anda akan mengerjakan 

secara bertahap sesuai dengan instruksi pada akhir modul satu ini. 

  Modul dua, berisi tentang bukti-bukti transaksi yang diurutkan sesuai dengan 

tanggal kejadian dari transaksi tersebut. Bukti-bukti transaksi tersebut ada enam macam, 

yaitu: faktur penjualan, bukti kas masuk, voucher, perintah pengeluaran kas, bukti 

pemakaian barang, dan bukti memorial. Masing-masing bukti transaksi tersebut 

menggambarkan proses transaksi yang ada pada PT MABRURTEX.  
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Fungsi dari masing-masing bukti transaksi adalah: 
 

No. Jenis Bukti  Fungsi 

1. Faktur (F) Tembusan faktur yang diterima bagian akuntansi sebagai 

dasar pencatatan transaksi penjualan barang  

2. Bukti Kas Masuk 

(BKM) 

Sebagai dasar mencatat transaksi penerimaan kas 

3. Voucher (VC) Sebagai dasar untuk mencatat timbulnya utang voucher 

baik yang segera memerlukan pengeluaran kas ataupun 

tidak 

4. Bukti Kas keluar 

(BKK) 

Sebagai dasar untuk mencatat pengeluaran kas yang telah 

dibuat vouchernya 

5. Bukti Pemakaian 

Barang (BPB) 

Sebagai dasar untuk mencatat berbagai keperluan yang 

dikeluarkan 

6. Bukti Memorial 

(BM) 

Sebagai dasar untuk mencatat transaksi lain yang tidak 

dapat ditampung pada kelima transksi diatas 

 
Modul tiga, berisi formulir-formulir yang akan digunakan dalam praktik ini: 

1. Formulir-formulir jurnal, ada enam: 

a. Jurnal Penjualan (JP) 

b. Jurnal Kas Masuk (JKM) 

c. Daftar Voucher atau Jurnal Kas Keluar (JKK) 

d. Jurnal Kas Keluar atau Cek Register (DC) 

e. Jurnal Pemakaian Barang (JPB) 

f. Jurnal Memorial (JM) 

2. Formulir Neraca Lajur 

3. Formulir Rekapitulasi Biaya 

4. Formulir Laporan Biaya Produksi 

a. Laporan Biaya Produksi Seksi Persiapan 

b. Laporan Biaya Produksi Seksi Pertenunan 

5. Formulir-formulir Laporan Keuangan 

a. Laporan Posisi Keuangan 

b. Laba Rugi 

Modul empat, berisi akun-akun Buku Besar yang ada pada PT MABRURTEX. Modul 

lima, berisi akun-akun pembantu yang digunakan PT MABRURTEX yaitu pembantu 

piutang, utang, dan biaya.   
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 Penyelesaian semua instruksi Praktik Akuntansi 2, membutuhkan alokasi waktu 

sebagai berikut: 

 

Materi Sesi 

Penjelasan Buku Praktik 2    1 

Pencatatan Bukti Transaksi    6 

Rekapitulasi Jurnal dan Posting Buku Besar    2 

Rekapitulasi Biaya dan Alokasi BOP    2 

Pembuatan Laporan Biaya Produksi    1 

Neraca Lajur    1 

Laporan Keuangan    1 

Jumlah  14 

  

Jadi untuk menyelesaikan semua instruksi yang ada diperlukan 14 sesi, dengan alokasi 

waktu setiap sesinya 100 menit. Setiap mahasiswa diharapkan menyediakan 

perlengkapan praktik secara mandiri seperti modul praktik, kalkulator, pensil, karet 

penghapus serta map plastik. Mahasiswa hanya diperkenankan membawa modul satu, 

modul dua sampai modul lima di arsip di laboratorium akuntansi. 

Kritik dan saran untuk tujuan penyempurnaan modul ini sangat penulis harapkan. 

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada Drs. M. Abdul Aris MSi selaku ketua 

laboratorium FEB UMS yang memberi kesempatan menyusun revisi modul praktik ini, 

team pengampu Praktik Akuntansi 2 dan kepada semua pihak yang telah berperan atas 

tersusunnya modul ini. 

 

Wassalamu’alaikum Wr, Wb. 

Surakarta, 24 Januari 2018 

 

 

 

 

                                                                                                                   
Eny Kusumawati  – Mujiyati   
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