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PILIHAN GANDA 

 

1. Ketika terjadi pertentangan antara pengaturan dalam suatu PSAK dan konsep 
dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK), mana yang akan 
digunakan?  

 

A. Pengaturan PSAK  

B. Konsep KKPK 

C. Manajemen yang akan memilih pengaturan PSAK atau konsep KKPK 
sebagai kebijakan akuntansi yang diterapkan entitas 

D. Bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

 

 

2. Perusahaan saat ini sedang melakukan suatu kegiatan yang berpotensi 
menimbulkan kewajiban untuk membayar denda kepada pemerintah. Aktivitas 
tersebut akan menimbulkan kewajiban membayar denda ketika terpenuhinya 
seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

 

Kapan kewajiban denda diakui dalam laporan keuangan perusahaan? 

 

A. Saat perusahaan mulai melakukan kegiatan yang berpotensi 
menimbulkan kewajiban denda 

B. Saat menerima tagihan dari pemerintah 

C. Saat terpenuhi seluruh persyaratan dalam peraturan perundang-
undangan yang menimbulkan kewajiban denda 

D. Bergantung pengalaman masa lalu  
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3. Pemda mengizinkan suatu perusahaan untuk menggunakan tanah milik Pemda 
untuk kegiatan penunjang dalam melayani publik (public service), yang mana 
kegiatan penunjang tersebut menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. 
Perusahaan tidak memperoleh suatu jenis hak atas tanah apa pun, dan juga 
tidak membayar kompensasi kepada Pemda.  

 

Apakah tanah tersebut diakui sebagai aset perusahaan? 

 

A. Ya, karena dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan 

B. Ya, karena manfaat tanah dikuasai oleh perusahaan 

C. Tidak, karena manfaat tanah tidak dikuasai secara substantif oleh 
perusahaan 

D. Tidak, karena perusahaan tidak membayar kompensasi kepada Pemda  

 

 

4. Ketentuan AD/ART perusahaan menyatakan bahwa 10% dari laba bersih tahun 
berjalan akan dialokasi kepada manajemen sebagai imbalan yang dananya 
bersumber dari saldo laba dan harus dibukukan sebagai pengurang saldo laba. 

 

Bagaimana pengakuan yang seharusnya atas alokasi saldo laba tersebut?  

 

A. Pengurang saldo laba  

B. Pengurang dividen 

C. Penghasilan komprehensif lain 

D. Laba rugi 
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5. Perusahaan menerima dana setoran modal dari pemegang saham baru sebesar 
Rp100 miliar. Saat ini pihak otoritas masih melakukan verifikasi atas setoran 
modal tersebut. Jika clear and clean, maka setoran modal tersebut menjadi 
efektif. Jika tidak, maka perusahaan harus mengembalikannya ke pihak yang 
menyetorkan dana. 

 

Pernyataan yang benar adalah: 

 

A. Dana setoran modal disajikan di ekuitas 

B. Dana setoran modal dibukukan secara off balance sheet 

C. Dana setoran modal disajikan di liabilitas 

D. Dana setoran modal cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan 
keuangan 

 

 

6. Suatu yayasan memiliki dan mengendalikan beberapa entitas anak yang 
berbentuk perseroan terbatas. Yayasan menerapkan SAK berbasis IFRS. 

 

Pernyataan berikut ini adalah benar, kecuali: 

 

A. Penyajian laporan keuangan yayasan menggunakan PSAK 45 

B. Penyajian laporan keuangan entitas anak menggunakan PSAK 1 

C. Laporan keuangan yayasan harus mengonsolidasikan laporan keuangan 
entitas anaknya 

D. Laporan keuangan yayasan tidak dapat mengonsolidasikan laporan 
keuangan entitas anaknya 

 

 

7. Mana yang paling tidak mungkin merupakan suatu segmen operasi? 

 

A. Unit bisnis 

B. Divisi bisnis 

C. Cabang 

D. Entitas anak 
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8. Informasi laba rugi masing-masing divisi dari suatu perusahaan adalah sebagai 
berikut: 

Segmen Operasi Laba (Rugi) 

Divisi A Rp500.000.000 

Divisi B Rp200.000.000 

Divisi C Rp100.000.000 

Divisi D (Rp50.000.000) 

Divisi E (Rp70.000.000) 

 

Mana yang merupakan segmen dilaporkan? 

 

A. Divisi A, B, dan C 

B. Divisi A dan B 

C. Divisi D dan E 

D. Semua divisi  

 

 

9. Pihak berikut ini yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi adalah: 

 

A. Suami dari direktur 

B. Istri dari direktur 

C. Keponakan dari direktur 

D. Anak asuh dari direktur 

 

 

10. Pengungkapan terkait keberadaan transaksi dengan pihak berelasi meliputi 
saldo hal-hal berikut ini, kecuali: 

 

A. Beban keuangan 

B. Penyisihan piutang ragu-ragu 

C. Jaminan yang diberikan atau diterima 

D. Penghapusan piutang 
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11. Suatu BUMN yang bergerak di bidang energi memiliki tagihan kepada 
Kementerian BUMN Rp10 miliar, Kementerian Dalam Negeri Rp15 miliar, 
Kementerian Keuangan Rp5 miliar, dan Kementerian ESDM Rp20 miliar. 

 

Berapa saldo piutang kepada pihak berelasi? 

 

A. Rp10 miliar 

B. Rp15 miliar 

C. Rp30 miliar 

D. Rp50 miliar 

 

 

12. Perusahaan  menerbitkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 
Desember 2015. Berikut adalah aktivitas dan tanggal yang berkaitan dengan 
proses penerbitan laporan keuangan: 

 

AKTIVITAS TANGGAL 

Penyelesaian draft laporan keuangan (laporan audit 
diterbitkan) 

25 Maret 2016 

Laporan keuangan disahkan oleh direksi 31 Maret 2016 

Laporan keuangan disahkan oleh RUPS 1 April 2016 

Laporan keuangan diserahkan pada otoritas pengawas 5 April 2016 

 

Kapan laporan keuangan diotorisasi untuk terbit? 

 

A. 25 Maret 2016 

B. 31 Maret 2016 

C. 1 April 2016 

D. 5 April 2016 
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13. Mana yang merupakan non-adjusting events after the reporting period? 

 

A. Penurunan harga pasar bawang yang terjadi setelah periode pelaporan 

B. Penurunan harga pasar bawang yang terjadi setelah periode pelaporan 
yang disebabkan adanya panen raya pada akhir periode pelaporan 

C. Penurunan harga pasar bawang yang terjadi setelah periode pelaporan 
yang disebabkan masuknya impor pada awal tahun setelah periode 
pelaporan 

D. Penurunan harga pasar bawang yang terjadi setelah periode pelaporan 
yang disebabkan berkurangnya pasokan dari pedagang besar 

 

 

14. Suatu peraturan perundangan-undangan mengatur bahwa hibah pemerintah 
yang diterima oleh perusahaan harus dibukukan sebagai modal sumbangan. 
Sementara PSAK 61 mengatur hibah tersebut diakui sebagai pendapatan.  

 

Pernyataan berikut adalah benar, kecuali: 

 

A. Hibah pemerintah diakui sebagai pendapatan ketika perusahaan 
menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum 

B. Hibah pemerintah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan ketika 
perusahaan menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum 

C. Hibah pemerintah diakui sebagai modal sumbangan ketika perusahaan 
menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum 

D. Hibah pemerintah diakui sebagai modal sumbangan ketika perusahaan 
menyusun laporan keuangan untuk tujuan khusus 
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15. Parent di Indonesia bermaksud untuk menerapkan secara penuh IFRS 10 
Consolidated Financial Statements, bukan PSAK 65: Laporan Keuangan 
Konsolidasian yang mana PSAK 65 mengharuskan seluruh parent untuk 
menyajikan laporan keuangan konsolidasian.  

 

Apakah hal tersebut dapat dilakukan? 

 

A. Dapat, jika memperoleh izin dari regulator 

B. Dapat, karena merupakan kebijakan akuntansi yang dapat ditentukan 
manajemen 

C. Tidak dapat, karena peraturan perundang-undangan mengharuskan 
parent di Indonesia untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian   

D. Tidak dapat, karena PSAK 65 mengharuskan parent di Indonesia untuk 
menyajikan laporan keuangan konsolidasian 

 

 

16. Manajemen perusahaan berkesimpulan bahwa penerapan PSAK tertentu 
bertentangan dengan tujuan laporan keuangan dalam Kerangka Konseptual 
Pelaporan Keuangan.  

 

Pernyataan berikut yang tepat adalah: 

 

A. PSAK tersebut harus diterapkan dan tidak dapat diungkapkan adanya 
pertentangan dengan tujuan laporan keuangan 

B. PSAK tersebut dapat tidak diterapkan dan hal ini diungkapkan 

C. PSAK tersebut harus diterapkan dan dapat diungkapkan adanya 
pertentangan dengan tujuan laporan keuangan 

D. PSAK tersebut dapat tidak diterapkan jika ada izin dari otoritas 
berwenang dan hal ini diungkapkan 
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17. Berikut ini komponen dari penghasilan komprehensif lain yang tidak akan 
direklasifikasi ke laba rugi: 

 

A. Surplus revaluasi aset tidak berwujud 

B. Selisih kurs penjabaran laporan keuangan 

C. Perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kategori tersedia untuk 
dijual 

D. Bagian efektif dari lindung nilai atas arus kas 

 

 

18. Pada Agustus 2015 perusahaan memperoleh pinjaman bank Rp500 miliar yang 
akan jatuh tempo pada Juli 2019. Pada November 2015 perusahaan melakukan 
pelanggaran atas debt covenant, sehingga bank menggunakan haknya untuk 
meminta perusahaan untuk segera melunasi pinjamannya. Setelah dilakukan 
negoisiasi dengan bank dicapai kesepakatan pada Februari 2016 bahwa 
perusahaan tetap akan melunasi pinjamannya pada Juli 2019. 

 

Bagaimana penyajian pinjaman tersebut dalam laporan keuangan perusahaan 
2015 dan 2016? 

 

A. Liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka pendek 

B. Liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka panjang 

C. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka pendek 

D. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang     
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19. Pada tahun 2017 perusahaan menemukan adanya kesalahan atas pembukuan 
beban penyusutan suatu aset tetap di tahun 2014 sebesar Rp20 miliar. Beban 
penyusutan yang seharusnya adalah Rp35 miliar. Total aset perusahaan di 
tahun 2017 adalah Rp150 triliun dengan total pendapatan dan beban masing-
masing Rp35 triliun dan Rp25 triliun.  

 

Apakah koreksi beban penyusutan sebesar Rp15 miliar dapat diakui pada tahun 
buku 2017 tanpa melakukan penyajian ulang laporan keuangan tahun-tahun 
sebelumnya? 

 

A. Tidak, karena koreksi tersebut harus dilakukan terhadap laporan 
keuangan tahun 2014-2016 

B. Tidak, karena terdapat salah saji dalam laporan keuangan tahun 2014-
2016. 

C. Ya, karena jumlahnya tidak material 

D. Ya, bergantung keputusan yang diambil manajemen perusahaan 

 

 

20. Mana dari reklasifikasi pos laporan keuangan berikut yang dapat menyebabkan 
tambahan penyajian laporan posisi keuangan awal periode sajian? 

 

A. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam dua belas bulan ke 
depan, direklasifikasi dari liabilitas jangka panjang ke liabilitas jangka 
pendek 

B. Piutang usaha yang dikonversi menjadi piutang jangka panjang, 
direklasifikasi dari aset lancar menjadi aset tidak lancar 

C. Beban tenaga kerja yang pada periode sebelumnya termasuk dalam 
beban usaha dimana pada periode sekarang menjadi bagian dari biaya 
perolehan persediaan 

D. Aset yang sebelumnya digunakan untuk operasional dan diklasifikasi 
dalam aset tetap, sekarang ditetapkan untuk dijual sehingga 
direklasifikasi ke aset tidak lancar dimiliki untuk dijual 
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21. Entitas induk menjual sebagian kepemilikan pada entitas anaknya, namun tidak 
menyebabkan hilangnya pengendalian atas entitas anak tersebut.  

 

Dimana arus kas dari penjualan ini disajikan? 

 

A. Aktivitas operasi 

B. Aktivitas investasi 

C. Aktivitas pendanaan 

D. Aktivitas investasi atau pendanaan 

 

 

22. Perusahaan memiliki deposito berjangka yang nilai nominalnya akan mengikuti 
pergerakan IHSG.  

 

Apakah deposito berjangka tersebut dapat diklasifikasi sebagai setara kas? 

 

A. Ya, karena bentuknya adalah deposito berjangka  

B. Ya, karena bergantung intensi manajemen 

C. Tidak, karena terdapat risiko perubahan nilai 

D. Tidak, karena tidak termasuk dalam pengertian aset keuangan 

 

 

23. Penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam periode 
interim triwulan kedua adalah: 

 

A. Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2014 

B. Periode 1 April s.d. 30 Juni 2014 

C. Periode 1 Januari s.d. 31 Maret 2014 dan 1 April s.d. 30 Juni 2014 

D. Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2014 dan 1 April s.d. 30 Juni 2014 
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24. Entitas berikut wajib menyajikan laporan keuangan interim, kecuali: 

 

A. Bank 

B. BUMN 

C. Emiten 

D. Perusahaan asuransi 

 

 

25. Dalam laporan keuangan tersendiri, apa metode pencatatan atas investasi pada 
entitas anak sebagai disposal group yang termasuk dalam asset held for sale? 

 

A. Biaya perolehan 

B. Metode ekuitas 

C. Konsolidasi 

D. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual  

 

 

26. Entitas yang dapat menyajikan laporan keuangan tersendiri (separated financial 
statement) adalah: 

 

A. Investor 

B. Entitas induk  

C. Venturer  

D. Investee  
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27. Manakah pernyataan berikut ini yang bukan merupakan faktor dalam 
menentukan mata uang fungsional kegiatan luar negeri? 

 

A. Kegiatan usaha luar negeri hanya berbentuk entitas anak 

B. Kegiatan usaha luar negeri dilaksanakan sebagai perpanjangan dari 
entitas pelopor 

C. Transaksi dengan entitas pelapor memiliki proporsi yang tinggi atau 
rendah dari kegiatan usaha luar negeri 

D. Kegiatan usaha luar negeri cukup untuk membayar kewajiban utang 
yang ada atau yang diperkirakan dapat terjadi tanpa adanya dana yang 
disediakan entitas pelapor 

 

 

28. Seluruh penjualan perusahaan dilakukan dalam IDR, sementara sekitar 80% 
pembelian bahan baku dalam USD.  

 

Pernyataan berikut yang benar adalah: 

 

A. Mata uang fungsional perusahaan adalah IDR 

B. Mata uang fungsional perusahaan adalah USD 

C. Mata uang penyajian perusahaan harus IDR 

D. Mata uang penyajian perusahaan harus IDR atau USD 

 

 

29. Suatu bangunan sepuluh lantai disewakan kepada pihak lain sebanyak enam 
lantai. Sisanya digunakan untuk operasional sehari-hari. Jika dijual, bangunan 
tersebut harus dijual secara keseluruhan.  

 

Apa klasifikasi aset yang sesuai? 

 

A. Properti investasi 

B. Aset tetap 

C. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual 

D. Sebagian aset tetap dan sebagian properti investasi 
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30. Suatu bangunan yang disewakan kepada pihak lain direncanakan akan dijual 
dalam satu tahun mendatang. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan 
persetujuan dari pemegang saham atas penjualan bangunan tersebut.  

 

Apa klasifikasi yang tepat atas bangunan tersebut?  

 

A. Properti investasi 

B. Aset tetap 

C. Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual 

D. Persediaan  

 

 

31. Berikut ini contoh properti investasi kecuali: 

 

A. Bangunan yang saat ini masih dikonstruksi dan akan disewakan kepada 
pihak lain ketika selesai konstruksi 

B. Tanah yang belum ditentukan penggunaannya 

C. Bangunan yang disewakan kepada entitas anak dalam laporan keuangan 
konsolidasian 

D. Gedung 20 lantai yang sebanyak 19 lantai disewakan kepada pihak dan 
satu lantai digunakan untuk operasional 
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32. Suatu perusahaan feedlot sejak awal beroperasi mengukur persediaan sapi 
pada nilai realisasi neto sesuai dengan praktik yang berlaku di industri 
penggemukan sapi. Pada akhir 2015 perusahaan memiliki 1.000 ekor sapi. 
Jumlah tercatat 1.000 sapi tersebut pada akhir 2014 adalah Rp10 miliar, 
sedangkan nilai realisasi netonya pada akhir 2015 adalah Rp12 miliar. 

 

Bagaimana dampak terhadap laporan keuangan tahun 2015? 

 

A. Tidak ada 

B. Rp2 miliar diakui di penghasilan komprehensif lain 

C. Rp2 miliar diakui di laba rugi 

D. Rp2 miliar diakui langsung di ekuitas 

 

 

33. Apa dasar alokasi fixed overhead cost ke biaya perolehan persediaan? 

 

A. Kapasitas normal 

B. Kapasitas aktual 

C. Kapasitas maksimal 

D. Kapasitas minimal 

 

 

34. PT PQR memiliki 25% saham PT ABC senilai Rp100 miliar. Dalam tahun 2016 PT 
ABC melaporkan rugi neto Rp50 miliar dan penghasilan komprehensif lain Rp20 
miliar, serta membagikan dividen Rp16 miliar. 

 

Berapa jumlah investasi pada saham PT ABC tersebut di akhir 2016? 

 

A. Rp87,5 miliar 

B. Rp88,5 miliar 

C. Rp92,5 miliar 

D. Rp100 miliar 

   



NASKAH UJIAN US PSAK TAHUN 2017    

  Halaman 15 dari 77 
 

35. PT MNO memiliki 5% saham PT KLM, dimana selama bertahun-tahun sekitar 
90% hasil produksi PT KLM dijual ke PT MNO. 

 

Apa jenis investasi pada saham PT KLM tersebut dalam laporan keuangan PT 
MNO? 

 

A. Aset keuangan 

B. Ventura bersama 

C. Entitas asosiasi 

D. Entitas anak 

   

 

36. Biaya yang dikeluarkan terkait pembelian gedung meliputi: 

Harga beli Rp100.000.000 

Biaya pialang properti Rp20.000.000 

Biaya makan siang dengan aparatur 
pemerintah yang mengurus jual beli gedung 

Rp30.000.000 

 

Berapa biaya perolehan gedung?  

 

A. Rp50.000.000 

B. Rp100.000.000 

C. Rp120.000.000 

D. Rp150.000.000 
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37. Suatu mesin diperoleh pada 1 Januari 2007 seharga Rp30.000.000 dengan masa 
manfaat tiga tahun dan tanpa nilai residu. Mesin tersebut dicatat dengan 
model revaluasi. Nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2007 Rp21.000.000 
dan 31 Desember 2008 Rp8.500.000 (abaikan dampak pajak penghasilan). 

 

Berapa penghasilan komprehensif lain yang diakui dalam laporan keuangan 
2008? 

 

A. Nol 

B. Rp1.000.000 

C. (Rp2.000.000) 

D. (Rp3.000.000) 

  

 

38. Biaya konstruksi dari aset tetap adalah Rp100 miliar. Diperkirakan pada akhir 
masa pemanfaatan aset tersebut, sepuluh tahun setelah konstruksi selesai, 
perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk pemindahan dan restorasi lokasi 
aset sebesar 10 miliar. Suku bunga pasar yang relevan adalah 10%.  

 

Berapa biaya perolehan aset tetap tersebut? 

 

A. Rp100 miliar 

B. Rp103,8 miliar 

C. Rp104,2 miliar 

D. Rp110 miliar 
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39. Estimasi biaya restorasi lokasi aset yang merupakan bagian dari biaya 
perolehan aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp1.000 saat jumlah 
tercatat aset tetap adalah Rp700. 

 

Abaikan dampak nilai kininya, bagaimana perlakuan yang sesuai atas kondisi di 
atas? 

 

A. Keuntungan Rp300 segera diakui di laba rugi 

B. Jumlah tercatat aset tetap menjadi nol 

C. Keuntungan Rp300 ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa umur 
manfaat aset tetap 

D. Jumlah tercatat aset tetap tidak berubah 

 

 

40. Entitas melakukan kegiatan riset dan pengembangan untuk penciptaan produk 
baru, dengan biaya riset Rp200.000.000 dan biaya pengembangan 
Rp500.000.000. Berdasarkan hasil penilaian, hasil uji coba sudah membuktikan 
bahwa produk tersebut berfungsi dengan baik. Namun, secara teknis 
perusahaan belum memenuhi kelayakan ekonomis untuk memproduksi.  

 

Berapa nilai aset tidak berwujud akan diakui? 

 

A. Nol 

B. Rp200.000.000 

C. Rp500.000.000 

D. Rp700.000.000 
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41. PT AA yang memiliki aset neto Rp300 mengakuisisi PT BB yang memiliki aset 
neto Rp1.500.  

 

Siapa pihak pengakuisisi (acquirer)? 

 

A. PT AA secara hukum dan secara akuntansi 

B. PT AA secara hukum, PT BB secara akuntansi 

C. PT AA secara akuntansi, PT BB secara hukum  

D. PT BB secara hukum dan akuntansi 

 

 

42. PT KLM mengakuisisi PT XYZ yang kemudian entitas hukum PT XYZ dibubarkan. 
PT KLM menerbitkan 30.000 saham yang diberikan kepada pemegang saham PT 
XYZ, serta Rp300.000 secara tunai. Nilai nominal saham adalah Rp15/lembar, 
sedangkan harga pasarnya adalah Rp 20/lembar.  

 

Berapa nilai akuisisi PT XYZ? 

 

A. Rp450.000 

B. Rp600.000 

C. Rp750.000 

D. Rp900.000 
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43. Berikut ini tanggal terkait akuisisi suatu bisnis: 

TANGGAL AKTIVITAS 

20 Juni 2014 Kesepakatan harga akuisisi 

30 Juni 2014 Perjanjian akuisisi dan pihak pengakuisisi memiliki 
kekuasaan untuk mengganti seluruh direksi dan 
komisaris pihak yang diakuisisi 

15 Agustus 2014 Pembayaran akuisisi 

20 Agustus 2014 Finalisasi akuisisi 

 

Kapan tanggal akuisisi? 

 

A 20 Juni 2014 

B 30 Juni 2014 

C 15 Agustus 2014 

D 20 Agustus 2014 

 

 

44. Perusahaan mengakuisisi penuh suatu bisnis dari pihak yang tidak sepengendali 
dengan menerbitkan saham baru senilai Rp120 miliar. Nilai buku dan nilai wajar 
aset neto dari bisnis tersebut masing-masing Rp80 miliar dan Rp100 miliar. 
Perusahaan juga mengeluarkan Rp2 miliar untuk biaya  penerbitan saham.  

 

Berapa goodwill yang timbul dari akuisisi tersebut? 

 

A Rp20 miliar 

B Rp38 miliar 

C Rp40 miliar 

D Rp42 miliar 
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45. Perusahaan penerbangan adalah memberikan diskon 10% kepada perusahaan 
travel dari harga normal Rp2.000.000, dimana perusahaan travel bebas 
menentukan harga jual di rentang diskon yang diberikan. 

 

Pada 20 Juni 2016 perusahaan travel berhasil menjual tiket pada harga 
Rp1.950.000 untuk penerbangan tanggal 1 Agustus 2016.  

 

Kapan dan berapa jumlah pendapatan yang diakui oleh perusahaan travel? 

 

A 20 Juni 2016, Rp1.950.000 

B 1 Agustus 2016, Rp1.950.000 

C 20 Juni 2016, Rp150.000 

D 1 Agustus 2016, Rp150.000 

 

 

46. Berikut ini faktor yang relevan dalam menentukan pengakuan pendapatan 
secara bruto atau neto: 

 

A Penentuan harga jual 

B Dasar pengenaan PPN 

C Jumlah yang ditagihkan 

D Perjanjian antara penjual dan pembeli akhir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NASKAH UJIAN US PSAK TAHUN 2017    

  Halaman 21 dari 77 
 

47. Perusahaan menjual mesin senilai Rp30 miliar yang dibayar sekaligus melalui 
tahap berikut: 

TANGGAL AKTIVITAS 

3 Des 2016 Perjanjian jual beli 

28 Des 2016 Pengiriman barang 

4 Jan 2017 Instalasi mesin 

25 Jan 2017 Pengujian mesin 

30 Jan 2017 Pengiriman tagihan 

 

Kontrak jual beli mengatur penjual berkewajiban untuk menyediakan mesin 
sampai siap digunakan oleh pembeli.  

 

Kapan penjualan diakui oleh penjual? 

 

A. 28 Desember 2016 

B. 4 Januari 2017 

C. 25 Januari 2017 

D. 30 Januari 2017 

 

 

48. Pelanggan yang hendak memperoleh layananan dari perusahaan wajib 
menyediakan suatu alat seharga Rp10 miliar yang dipasang di jaringan dan akan 
menjadi milik perusahaan. Perusahaan memberi tarif layanan khusus kepada 
pelanggan tersebut selama menjadi pelanggan perusahaan. Umur manfaat alat 
yang diterima dari pelanggan adalah 20 tahun. 

 

Bagaimana perlakuan akuntansi atas penerimaan alat tersebut? 

 

A. Pendapatan sekaligus Rp10 miliar 

B. Pendapatan selama 20 tahun, Rp0,5 miliar per tahun 

C Modal sumbangan 

D Pengurang jumlah tercatat aset jaringan   
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49. Suatu jaringan pasar swalayan memberi voucher belanja Rp10.000 untuk setiap 
kelipatan belanja Rp1.000.000. Voucher belanja tersebut hanya dapat 
digunakan untuk berbelanja di jaringan pasar swalayan yang bersangkutan 
tanpa batas waktu kedaluarsa.  

 

Ketika terjadi penjualan Rp1.500.000 pada tahun 2017, jumlah penjualan yang 
diakui dalam laporan keuangan tahun 2017: 

 

A Rp1.000.000 

B Rp1.490.000 

C Rp1.500.000 

D Rp1.510.000   

 

 

50. Suatu barang dijual seharga Rp12 miliar dan akan dibayar dua tahun setelah 
penjualan. Suku bunga pasar yang relevan adalah 10% p.a. 

 

Berapa jumlah pendapatan yang diakui saat penjualan? 

A Rp12 miliar saat pelunasan 

B Rp12 miliar 

C Rp10,91 miliar 

D Rp9,92 miliar 

 

 

51. Berikut ini merupakan komponen yang mempengaruhi nilai liabilitas pascakerja 
yang bersifat imbalan pasti (defined benefits),  kecuali: 

 

A. Biaya bunga 

B. Keuntungan dan kerugian aktuarial  

C. Premi asuransi 

D. Nilai wajar aset program  
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52. Dalam liabilitas imbalan pascakerja termasuk biaya jasa kini Rp1.000, biaya 
bunga Rp800, dan kerugian aktuarial Rp500. Sementara dalam aset program 
termasuk pendapatan bunga Rp900 dan keuntungan aktuarial Rp600.  

 

Berapa jumlah yang diakui di penghasilan komprehensif lain? 

 

A. Rp100 

B. Rp500 

C. Rp600 

D. Rp1.100 

 

 

53. Ketika menghitung liabilitas imbalan pascakerja tersedia data mengenai tingkat 
diskonto sebagai berikut: 

 Kupon obligasi pemerintah aktif   7% 

 Imbal hasil obligasi pemerintah aktif  7,6% 

 Kupon obligasi korporasi kurang aktif  9,5% 

 Imbal hasil obligasi korporasi kurang aktif 10,23% 

 

Berapa tingkat diskonto yang digunakan? 

 

A 7% 

B 7,6% 

C 9,5% 

D 10,23% 
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54. Sampai dengan akhir 2015 suatu bangunan awalnya digunakan untuk 
operasional perusahaan dan dicatat sebagai aset tetap. Mulai awal 2016 
bangunan tersebut sepenuhnya disewakan kepada pihak lain, sehingga 
direklasifikasi menjadi properti investasi. 

 

Bagaimana perubahan perlakuan akuntansi diterapkan? 

 

A Retrospektif 

B Retrospektif sampai akhir 2015 

C Prospektif sejak awal 2015 

D Prospektif sejak awal 2016 

 

 

55. Pada 1 Januari 2014 metode penyusutan suatu aset tetap diubah menjadi 
metode saldo menurun berdasarkan analisis bagian produksi mengenai 
keluaran yang dihasilkan aset tetap tersebut. Analisis bagian produksi telah 
disampaikan kepada direksi pada akhir 2012 dan diputuskan untuk mengubah 
metode penyusutan menjadi metode saldo menurun sejak awal 2013. Namun, 
bagian akuntansi baru melakukan perubahan metode penyusutan tersebut 
pada awal 2014.    

 

Bagaimana pencatatan atas perubahan tersebut? 

 

A Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif 1 
Januari 2013  

B Perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara prospektif sejak 
1 Januari 2014 

C Koreksi kesalahan atas laporan keuangan 2013   

D Perubahan estimasi akuntansi yang diterapkan secara prospektif sejak 1 
Januari 2014 
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56. Koreksi kesalahan material yang terjadi pada periode sebelumnya dilaporkan 
dengan: 

 

A. Koreksi atas cadangan umum 

B. Koreksi atas saldo laba awal periode sajian 

C. Penyajian kembali laporan keuangan periode sebelumnya 

D. Penyajian tambahan laporan posisi keuangan awal periode sajian 

 

 

57. Pada 1 April 2015 perusahaan memperoleh pinjaman dengan pelunasan 
pokoknya pada 31 Maret 2018. Dana pinjaman sepenuhnya digunakan untuk 
membangun pabrik yang konstruksinya dimulai pada 1 Juni 2015 dan selesai 
pada 31 Desember 2017. 

 

Kapan biaya pinjaman dikapitalisasi ke biaya perolehan pabrik? 

 

A. Sejak 1 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 

B. Sejak 1 April 2015 sampai dengan 31 Maret 2018   

C. Sejak 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 

D. Sejak 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Maret 2018 

 

 

58. Pinjaman dari bank digunakan untuk membiayai pembangunan pabrik. Bunga 
yang dibayarkan sebesar Rp20 miliar, sementara  beban bunga efektif adalah 
Rp22 miliar. Dana pinjaman yang tidak digunakan untuk sementara waktu 
ditempatkan pada deposito dan menghasilkan pendapatan bunga sebesar Rp3 
miliar.  

 

Berapa biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi? 

 

A. Rp17 miliar 

B. Rp19 miliar 

C. Rp20 miliar 

D. Rp22 miliar 
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59. Suatu kontrak asuransi diterbitkan pada 2017 dengan masa proteksi selama 20 
tahun. Total premi dari kontrak asuransi adalah Rp100 juta, dan diterima Rp40 
juta pada 2017 dan Rp60 juta pada 2018. Tidak ada penerimaan premi di 
tahun-tahun selanjutnya.  

 

Berapa pendapatan premi yang diakui di laporan keuangan tahun 2017 dan 
2018? 

 

A. Rp10 juta, Rp10 juta 

B. Rp40 juta, Rp60 juta 

C. Rp50 juta, Rp50 juta 

D. Rp100 juta, nol 
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Soal 60-61 menggunakan informasi berikut. 

 

Berikut adalah data dari suatu perjanjian sewa peralatan antara lessor dan lessee: 

Masa sewa     5 tahun 

Pembayaran tahunan    Rp20.000.000  

Nilai wajar aset sewaan   Rp100.000.000 

Tingkat suku bunga inkremental lessee 8%  

PV annuity (8%, 5 tahun) = 3,99 

PV single sum (8%, 5 tahun) = 0,68 

Nilai residu yang dijamin lessee  Rp5.000.000 

Biaya awal yang dikeluarkan lessee  Rp4.000.000 

 

Hasil analisis menyimpulkan bahwa perjanjian sewa ini merupakan sewa pembiayaan.  

 

60. Berapa nilai aset sewaan yang diakui oleh lessee? 

 

A. Rp105.000.000 

B. Rp100.000.000 

C. Rp87.200.000 

D. Rp83.800.000 

 

 

61. Berapa nilai liabilitas sewa pembiayaan yang diakui oleh lessee? 

 

A. Rp105.000.000 

B. Rp100.000.000 

C. Rp87.200.000 

D. Rp83.800.000 
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62. Selisih lebih hasil penjualan daripada jumlah tercatat aset pada suatu transaksi 
jual dan sewa-balik yang menghasilkan sewa pembiayaan diakui sebagai: 

 

A. Penghasilan komprehensif lain 

B. Kenaikan ekuitas 

C. Pendapatan 

D. Pendapatan ditangguhkan 

 

 

63. Lessor memberi insentif kepada lessee potongan angsuran sewa selama dua 
bulan pertama. Lessee cukup membayar angsuran bulan ketiga sampai kedua 
belas sebesar Rp100 juta/bulan. 

 

Berapa beban sewa pada bulan pertama yang diakui lessee? 

 

A. Tidak ada 

B. Rp50 juta 

C. Rp83,3 juta 

D. Rp100 juta   
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64. Operator membangun aset infrastruktur untuk melayani publik dengan biaya 
konstruksi Rp500 miliar. Sebagian konstruksi didanai dari pinjaman yang 
menimbulkan beban bunga Rp25 miliar. Grantor mengganti seluruh biaya 
konstruksi yang dikeluarkan operator dalam jangka waktu 20 tahun. 

 

Apa dan berapa jumlah aset yang diakui operator? 

 

A. Aset keuangan, Rp500 miliar 

B. Aset keuangan, Rp525 miliar 

C. Aset tidak berwujud, Rp500 miliar 

D. Aset tidak berwujud, Rp525 miliar 
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Soal 65-66 menggunakan informasi berikut. 

 

Suatu perusahaan jasa konstruksi memiliki kontrak konstruksi pembangunan gedung 
dengan nilai Rp2 miliar. Kontrak dilaksanakan selama tiga tahun, dan biaya kontrak 
untuk menyelesaikan gedung tersebut diperkirakan sebesar Rp1,5 miliar. Realiasasi 
biaya kontrak yang terjadi tahun pertama Rp500 juta, tahun kedua Rp400 juta 
(perkiraan total biaya konstruksi direvisi menjadi Rp1,8 miliar), dan tahun ketiga Rp900 
juta.  

 

65. Berapa keuntungan pada tahun pertama? 

 

A. Rp66,67 juta 

B. Rp167 juta 

C. Rp200 juta 

D. Rp500 juta 

 

 

66. Berapa penyelesaian pekerjaan konstruksi pada tahun kedua? 

 

A. 20% 

B. 20,51% 

C. 22,22% 

D. 26,67% 
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67. PT ABC memiliki 100% saham PT KLM dengan nilai penyertaan Rp100 miliar. PT 
ABC kemudian melepas seluruh penyertaan tersebut kepada PT DEF yang masih 
sepengendali, dengan harga jual Rp125 milIar dan biaya penjualan Rp5 miliar.  

 

Berapa keuntungan yang diakui dalam laba rugi PT ABC? 

 

A. Tidak ada 

B. Rp20 miliar 

C. Rp100 miliar 

D. Rp125 miliar 

 

 

68. Berikut ini contoh akuisisi yang termasuk dalam transaksi kombinasi bisnis 
entitas sepengendali, kecuali: 

 

A. Unit bisnis dari entitas anak 

B. Pabrik dari entitas anak 

C. Entitas anak dari anggota kelompok usaha  

D. Entitas anak dari sister company 
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69. Perusahaan mengukur aset neto teridentifikasi yang diperoleh dalam kombinasi 
bisnis (di luar aset dan liabilitas pajak tangguhan) sebesar Rp10.000. Dasar 
pengenaan pajak aset neto teridentifikasi yang diperoleh sebesar Rp8.500. Tarif 
pajak perusahaan adalah 40%.   

 

Berapa liabilitas pajak tangguhan?  

 

A. Rp600 

B. Rp4.000 

C. Rp3.400 

D. Rp7.400 

 

 

70. Pada 31 Desember 2013, terdapat indikasi penurunan nilai atas mesin pabrik. 
Setelah dikaji ulang diketahui bahwa nilai wajar dikurangi biaya penjualan 
adalah Rp50 miliar dan nilai pakainya adalah Rp35 miliar. Mesin tersebut dibeli 
pada tanggal 1 Januari 2011 seharga Rp80 miliar, umur manfaat delapan tahun 
dan tanpa nilai residu. Metode penyusutan yang dipakai adalah garis lurus.  

 

Berapa rugi penurunan nilai yang diakui di 2013? 

 

A. Tidak ada 

B. Rp5 miliar 

C. Rp10 miliar 

D. Rp15 miliar 
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71. Peristiwa berikut merupakan bukti indikasi penurunan nilai aset keuangan, 
kecuali: 

 

A. Pelanggaran kontrak 

B. Hilangnya pasar aktif karena instrumen tidak lagi diperdagangkan secara 
publik 

C. Pihak peminjam melakukan reorganisasi keuangan 

D. Adanya kemungkinan pihak peminjam dinyatakan pailit 

 

 

72. Suatu bisnis meliputi aset tetap Rp30 miliar, aset tidak berwujud Rp20 miliar, 
dan goodwill Rp10 miliar. Setelah dilakukan penilaian ulang, jumlah terpulihkan 
dari bisnis tersebut adalah Rp45 miliar. 

 

Berapa jumlah kerugian penurunan nilai yang diakui untuk masing-masing aset? 

 

A. Aset tetap, aset tidak berwujud, dan goodwill masing-masing Rp5 miliar 

B. Aset tetap Rp2,5 miliar, aset tidak berwujud Rp2,5 miliar, dan goodwill 
Rp10 miliar 

C. Aset tetap Rp3 miliar, aset tidak berwujud Rp2 miliar, dan goodwill 
Rp10 miliar 

D. Tidak dialokasikan 

 

 

73. Mana yang menerapkan penurunan nilai aset? 

(1) Investasi saham dalam kategori tersedia untuk dijual (available for sale) 

(2) Properti investasi yang menggunakan model nilai wajar 

(3) Aset tetap yang menggunakan model revaluasi 

 

A. (1) 

B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (3) 

D. (3) 
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74. Pada tanggal 31 Desember 2009 perusahaan mengakuisisi suatu bisnis yang 
mengakibatkan timbulnya goodwill. Pada laporan keuangan interim kuartal 
pertama tahun 2010, perushaan mengakui kerugian penurunan nilai goodwill 
sebesar Rp10.000.000. Jika uji penurunan nilai goodwill tersebut dilakukan 
pada laporan keuangan interim kuartal kedua 2010, rugi penurunan nilai adalah 
Rp8.000.000. 

 

Berapa rugi penurunan nilai goodwill yang dapat dipulihkan? 

 

A. Rp2.000.000 

B. Rp8.000.000 

C. Rp10.000.000 

D. Nol 

 

 

75. Saham preferen berhak menerima imbal hasil 12% per tahun. Apa klasifikasi 
yang tepat atas saham preferen tersebut di laporan keuangan penerbit? 

 

A. Aset keuangan 

B. Liabilitas keuangan 

C. Instrumen ekuitas 

D. Instrumen keuangan majemuk 

 

 

76. Berikut adalah contoh aset keuangan yang dapat diklasifikasikan dalam kategori 
dimiliki hingga jatuh tempo (hold to maturity): 

 

A. Reksadana 

B. Obligasi pemerintah 

C. Saham 

D. Derivatif 
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77. Perusahaan meminjam dana dari bank sebesar Rp100 miliar dengan jangka 
waktu angsuran sampai dua tahun. Bank memotong langsung biaya provisi 1% 
dari pokok pinjaman. Perusahaan juga mengeluarkan Rp500 juta untuk biaya 
legal dan penilai agunan. 

 

Berapa jumlah pengakuan awal dari pinjaman? 

 

A. Rp98,5 miliar 

B. Rp99 miliar 

C. Rp100 miliar 

D. Rp101,5 miliar  

 

 

78. Pada 10 Januari 2016 seorang pelanggan yang memiliki utang  Rp100.000.000 
kepada perusahaan meninggal dunia. Laporan keuangan perusahaan untuk 
2015 belum membuat penyisihan piutang tidak tertagih atas pelanggan 
tersebut.  

 

Apa yang harus dilakukan perusahaan atas laporan keuangan 2015? 

 

A. Membuat penyisihan piutang tidak tertagih  

B. Mengabaikan peristiwa tersebut  

C. Mengungkapkan fakta tersebut dalam catatan atas laporan keuangan 

D. Membalik jurnal penjualan kepada nasabah  
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79. Pada awal 2010 perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal Rp1 
juta, kupon 8% p.a. yang dibayarkan tahunan, dan jangka waktu tiga tahun. 
Obligasi diterbitkan dengan diskon 10% dan biaya penerbitan adalah Rp39.300. 
Suku bunga efektif adalah 14%. 

 

Berapa nilai obligasi pada akhir 2011? 

 

A. Rp860.700 

B. Rp901.198 

C. Rp947.366 

D. Rp1.000.000 
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Soal 80-81 menggunakan informasi berikut. 

 

AA memiliki investasi pada saham BB senilai Rp100 miliar yang setara dengan 
kepemilikan 10%. AA tidak memiliki pengaruh signifikan, pengendalian bersama, dan 
pengendalian atas BB, serta tidak memiliki niat untuk segera menjual saham ini. AA 
sendiri bukan merupakan entitas investasi. 

 

Pada tahun 2011 BB memperoleh laba senilai Rp90 miliar dan membagikan dividen 
senilai Rp25 miliar, yang mana total nilai wajar saham BB adalah Rp1 triliun.  

 

80. Dalam laporan keuangan AA, investasi pada BB dicatat sebagai: 

 

A. Aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual 

B. Aset keuangan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi 

C. Investasi pada entitas asosiasi 

D. Investasi pada ventura bersama 

 

 

81. Berapa nilai investasi pada saham BB pada akhir 2011 setelah pembagian 
dividen? 

 

A. Rp 100.000.000 

B. Rp.108.000.000 

C. Rp 105.000.000 

D. Rp 104.500.000 
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82. Entitas memberi pinjaman kepada pihak lain sebesar Rp40 miliar, provisi 2% 
langsung dipotong dari pokok pinjaman, bunga 10% per tahun yang diterima 
setiap akhir akhir, dan jangka waktu dua tahun (pokok pinjaman dilunasi 
sekaligus pada akhir tahun kedua). Suku bunga efektif adalah 11,17% per 
tahun.  

 

Berapa pendapatan bunga yang diakui pada tahun pertama?  

 

A. Rp4 miliar 

B. Rp4,38 miliar 

C. Rp4,47 miliar 

D. Rp6 miliar 
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Soal 83-84 menggunakan informasi berikut. 

 

Saham dibeli di Bursa Efek dengan harga beli Rp1.000 dan biaya pialang pembelian 
Rp100 pada Oktober 2014. Nilai wajar saham pada akhir 2014 adalah Rp1.150. Saham 
ini tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan (trading). Kemudian pada 2015 saham 
tersebut dijual seharga Rp1.200 dan biaya pialang penjualan Rp10. 

 

83. Berapa jumlah yang diakui di penghasilan komprehensif lain dalam laporan 
keuangan tahun 2014? 

 

A. (Rp50) 

B. Rp50  

C. Rp100 

D. Rp150 

 

 

84. Berapa jumlah keuntungan penjualan saham yang diakui dalam laporan 
keuangan tahun 2015? 

 

A. Rp200 

B. Rp110 

C. Rp100 

D. Rp90 
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85. Manakah lindung nilai berikut yang efektif? 

LINDUNG NILAI PERUBAHAN NILAI 
WAJAR HEDGING 

INSTRUMEN 

PERUBAHAN NILAI 
WAJAR HEDGE ITEM 

Lindung nilai A (70) (65) 

Lindung nilai B 65 (30) 

Lindung nilai C 65 (90) 

Lindung nilai D (65) 60 

 

A. Lindung nilai A 

B. Lindung nilai B 

C. Lindung nilai C 

D. Lindung nilai D 

 

 

86. Pada 15 Januari 2017 suatu pelanggan (yang memiliki utang Rp180.000.000 
kepada perusahaan) mengalami kebangkrutan. Laporan keuangan perusahaan 
tahun 2016 telah membuat penyisihan piutang tidak tertagih Rp40.000.000 
untuk piutang pelanggan tersebut. 

 

Apa yang harus dilakukan perusahaan?  

 

A. Membuat penyesuaian atas penyisihan piutang tahun 2016 

B. Mengungkapkan fakta tersebut dalam catatan atas laporan keuangan 
tahun 2016 

C. Mengabaikan peristiwa tersebut dan menunggu sampai ada keputusan 
pasti 

D. Membaik jurnal penjualan yang pernah dibuat 
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87. PT SML mempunyai saham biasa beredar sebanyak 250.000 lembar pada 31 
Desember 2013. Sehubungan dengan akuisisi suatu entitas anak, PT SML 
menerbitkan tambahan 30.000 saham biasa pada 1 Juli 2014. PT SML 
melaporkan laba neto Rp750.000.000 untuk tahun 2014.  

 

Berapa laba per saham dilusian PT SML untuk 2014? 

 

A. Rp2.500 per saham 

B. Rp2.640 per saham 

C. Rp2.680 per saham 

D. Rp2.830 per saham 

 

 

88. ABC memenangkan gugatan kepada MNO senilai Rp10.000.000 di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. Namun, MNO mengajukan keberatan dan melakukan 
banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta.  

 

Perlakuan akuntansi yang sesuai di ABC adalah: 

 

A. Diungkapkan sebagai aset kontinjensi 

B. Diakui aset sebesar Rp10.000.000 

C. Diakui aset sebesar nilai kini dari Rp10.000.000 

D. Tidak ada pengakuan dan pengungkapan  
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89. Perusahaan menjual 500 unit perangkat elektronik pada tahun 2015 dan 
memberikan garansi perbaikan selama satu tahun. Biaya perbaikan bersifat 
cacat ringan adalah Rp200.000 per unit dan perbaikan bersifat cacat berat 
adalah Rp400.000 per unit. Berdasarkan pengalaman masa lalu, perusahaan 
memperkirakan produk yang terjual 70% tidak mengandung cacat, 25% 
mengandung cacat ringan, dan 5% mengandung cacat berat.  

 

Berapa beban garansi di tahun 2015? 

 

A. Rp30.000.000 

B. Rp35.000.000 

C. Rp40.000.000 

D. Rp45.000.000 

 

 

90. Suatu bangunan ditetapkan sebagai aset dimiliki untuk dijual. Biaya perolehan 
dan akumulasi penyusutan bangunan tersebut adalah Rp100 miliar dan Rp80 
miliar. Nilai wajar dan biaya untuk menjualnya Rp35 miliar dan Rp2 miliar. 

 

Berapa nilai dari aset dimiliki untuk dijual tersebut? 

A. Rp20 miliar 

B. Rp33 miliar 

C. Rp35 miliar 

D. Rp37 miliar   
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91. Pemerintah menghibahkan Rp10 miliar kepada suatu perusahaan yang merintis 
pembangunan pabrik pengolaan singkong di daerah terpencil. Biaya 
pembangunan pabrik tersebut adalah Rp60 miliar serta Rp5 miliar untuk biaya 
land clearing.  

 

Berapa jumlah tercatat pabrik yang disajikan di laporan keuangan? 

 

A. Rp70 miliar 

B. Rp60 miliar 

C. Rp55 miliar 

D. Rp50 miliar 

 

 

92. Bagi perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk campuran yang 
mengandung komponen asuransi dan investasi serta telah membentuk 
cadangan terkait komponen investasi dari produk campuran tersebut, maka: 

 

A. Diwajibkan untuk memisahkan komponen asuransi dan investasi  

B. Dapat memilih untuk memisahkan komponen asuransi dan investasi 

C. Tidak diperkenankan untuk memisahkan komponen asuransi dan 
investasi 

D. Diwajibkan untuk memisahkan komponen asuransi dan investasi jika 
pemisahan tersebut dapat dilaksanakan secara andal 

 

 

93. Ciri suatu ekonomi hiperinflasi dalam PSAK 63 adalah: 

 

A. Suku bunga, upah, dan harga dikaitkan dengan indeks harga 

B. Tingkat inflasi kumulatif selama satu tahun melebihi 100% 

C. Penduduk memilih menyimpan kekayaan dalam mata uang yang volatile 

D. Penduduk memperhatikan jumlah moneter dalam mata uang lokal 
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94. Aset eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral berupa hak untuk melakukan 
eksplorasi dicatat sebagai: 

 

A. Aset tetap 

B. Aset tidak berwujud 

C. Goodwill 

D. Aset sumber daya alam 

 

 

95. Mana jenis entitas induk ini yang harus mengonsolidasi entitas anaknya? 

 

A. Dana pensiun 

B. Yayasan 

C. Entitas investasi 

D. Reksadana 

 

 

96. ABC membeli 60% saham perusahaan lain seharga Rp600 miliar. Kemudian 
menjual sebanyak 40% saham tersebut ke pihak lain seharga Rp550 miliar, yang 
menyebabkan ABC tidak lagi memiliki pengendalian atas perusahaan tersebut. 
Nilai wajar sisa 20% saham adalah Rp250 miliar.  

 

Bagaimana pengakuan selisih yang timbul dari transaksi di atas? 

 

A. Rp150 miliar langsung di ekuitas 

B. Rp200 miliar langsung di ekuitas 

C. Rp150 miliar di laba rugi 

D. Rp200 miliar di laba rugi 
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97. Kondisi yang menyebabkan investor mengonsolidasi investee adalah: 

 

A. Investor memiliki 55% saham investee; anggaran dasar investee 
mengharuskan pengambilan keputusan minimal disetujui oleh 75% hak 
suara 

B. Investor memiliki 40% saham investee, sisanya dimiliki dua pihak 
masing-masing 30%; pengambilan keputusan RUPS berdasarkan suara 
terbanyak  

C. Investor memiliki 90% saham investee; anggaran dasar investee 
mengharuskan pengambilan keputusan disetujui seluruh pemegang 
saham  

D. Investor memiliki 30% saham investee, sisanya dimiliki publik; 
pengambilan keputusan RUPS berdasarkan suara terbanyak 

    

 

98. A dan B membangun dan mengelola bersama suatu kawasan perbelanjaan dan 
hunian terpadu, tanpa membentuk suatu perusahaan. Laba dari aktivitas 
tersebut dibagi sesuai kontribusi dana masing-masing pihak. Semua keputusan 
strategis harus disepakati bersama antara A dan B.  

 

Apa jenis kerjasama ini?   

 

A. Operasi bersama 

B. Ventura bersama 

C. Asosiasi  

D. Kerjasama operasi 

 

 

99. Mana nilai wajar berikut yang paling mungkin berada pada level pertama? 

 

A. Harga obligasi di Over The Counter 

B. Harga saham di Bursa Efek Indonesia 

C. Harga wajar properti hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik 

D. Harga obligasi dari Indonesia Bond Pricing Agency 
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100. Perusahaan ikut tax amnesty pada 2016 dengan melaporkan aset tax amnesty 
Rp100 miliar dan membayar uang tebusan Rp2 miliar. Aset tersebut 
sebelumnya tidak dibukukan dalam laporan keuangan perusahaan. Perusahaan 
membukukan tax amnesty secara prospektif. 

 

Berapa jumlah yang diakui di tambahan modal disetor? 

 

A. Nol 

B. Rp98 miliar 

C. Rp100 miliar 

D. Rp102 miliar   
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ESAI 

  

1. Suatu perusahaan sedang melakukan konstruksi pelabuhan yang digunakan 
untuk keperluan internal perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mendukung 
investasi di bidang agrikultur di suatu daerah di luar Jawa yang infrastruktur 
perhubungannya relatif tertinggal. 

 

Pada awal tahun 2016 perusahaan menerima pinjaman tanpa bunga dari 
pemerintah sebesar Rp100 miliar yang ditujukan untuk membantu pembiayaan 
pembangunan pelabuhan tersebut. Pengembalian pinjaman dilakukan sekaligus 
pada akhir 2017. Perusahaan diharuskan untuk menggunakan dana dari 
pinjaman tersebut sepenuhnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur. 
Seumpamanya perusahaan meminjam dana dari bank, maka bank akan 
mengenakan bunga efektif 13% per tahun.  

 

Total biaya pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan sampai infrastruktur 
siap digunakan adalah Rp200 miliar. Waktu pembangunan infrastruktur dimulai 
dari awal 2016 dan selesai pada akhir 2017. Perusahaan melakukan pelunasan 
pinjaman dari pemerintah sesuai dengan waktu yang disepakati.  

 

Dalam kebijakan akuntansi yang ditetapkan perusahaan, penerimaan hibah 
terkait aset akan diperlakukan sebagai pengurang biaya perolehan aset.  

 

Pertanyaan: 

a. Bagaimana jurnal yang dilakukan perusahaaan pada awal 2016, akhir 
2016, dan akhir 2017, terkait dengan penerimaan pinjaman? Lengkapi 
dengan perhitungannya. 

b. Berapa biaya perolehan aset infrastruktur yang diakui dalam laporan 
keuangan perusahaan? Lengkapi dengan perhitungannya. 
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2. Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 
Pajak sebagai bagian dari upaya untuk menopang pertumbuhan ekonomi 
nasional yang sedang mengalami tekanan akibat menurunya harga komoditas. 

  

Pada tahun 2016 PT ABC mengikuti program pengampunan pajak dengan 
tujuan untuk memperoleh fasilitas perpajakan. Disebabkan perusahaan sudah 
melakukan pembukuan sesuai ketentuan SAK, maka perusahaan menggunakan 
dasar pembayaran uang tebusan adalah aset-aset yang sudah dibebankan 
dalam laba rugi, seperti peralatan, yang harga perolehannya di bawah batasan 
kapitalisasi pengakuan aset yang diatur dalam kebijakan internal perusahaan 
(low value assets).  

 

Nilai aset yang dilaporkan untuk tujuan pengampunan pajak adalah Rp100 
miliar dengan rincian berasal dari perolehan di tahun 2016 Rp20 miliar, tahun 
2015 Rp15 miliar, dan tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya Rp65 miliar. 
Sehingga total uang tebusan yang dibayarkan adalah Rp2 miliar (2% x Rp100 
miliar).  

 

Jika berdasarkan bukti yang sesungguhnya, maka total nilai aset tersebut 
adalah Rp10 miliar, dengan rincian yang berasal dari perolehan di tahun 2016 
Rp2 miliar, tahun 2016 Rp1,5 miliar, dan tahun 2014 dan tahun-tahun 
sebelumnya Rp6,5 miliar.  

 

Total aset perusahaan pada akhir 2015 dan 2016 masing-masing Rp4.500 miliar 
dan Rp5.000 miliar. Perusahaan memilih kebijakan akuntansi untuk mencatat 
aset dan liabilitas yang berasal dari pengampunan pajak sesuai SAK seperti yang 
diatur dalam PSAK 70 paragraf 06, serta menghilangkan kebijakan low value 
assets untuk aset-aset yang berasal dari pengampunan pajak.  

 

Pertanyaan: 

a. Bagaimana pencatatan di laporan keuangan perusahaan di tahun 2016 
dan tahun-tahun sebelumnya?  

b. Apakah laporan keuangan 2015 disajikan kembali? Jelaskan alasannya. 
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3. Suatu perusahaan di Bandung sudah merencanakan sejak lama untuk 
melakukan peremajaan mesin pabrik. Ketertinggalan teknologi yang 
menyebabkan rendahnya produktivitas dari mesin yang saat digunakan 
merupakan pertimbangan utamanya. Perusahaan sangat konservatif dalam 
pengelolaan keuangannya sehingga sangat berhati-hati dalam memperoleh 
pembiayaan dari pihak eksternal.  

 

Rencana peremajaan tersebut baru dapat direalisasikan pada tahun 2017. 
Mesin yang baru diimpor dari Jerman seharga €10 juta. Tanggal dan kurs yang 
terkait pengadaan mesin adalah: 

Keterangan Tanggal Kurs 

Perjanjian jual beli  10 Januari 2017 €1=Rp14.000 

Barang dikirim dari Jerman  10 April 2017 €1=Rp14.100 

Barang tiba di Jakarta    10 Mei 2017 €1=Rp14.300 

Barang tiba di Bandung 15 Mei 2017 €1=Rp14.200 

Barang siap digunakan 1 Juni 2017 €1=Rp14.400 

 

Dalam perjanjian jual beli disepakati bahwa pihak penjual bertanggung jawab 
sampai mesin tersebut berfungsi dengan normal. Perusahaan melakukan 
pembayaran kepada penjual secara bertahap: 25% saat barang dikirim, 25% 
saat barang tiba di lokasi pembeli, dan 50% saat barang telah siap digunakan. 
Mata uang fungsional perusahaan adalah rupiah. 

 

Pengiriman barang dari Jakarta ke Bandung menggunakan truk melalui jalan 
non-tol disebabkan berat mesin yang melebihi kapasitas jalan tol. Terdapat dua 
rute alternatif yang dipertimbangkan manajemen yaitu melalui Purwakarta 
dengan jarak tempuh 150 KM yang akan melalui suatu jembatan yang kurang 
layak untuk dilalui truk dengan bobot lebih dari 50 ton, serta melalui Puncak 
dengan jarak tempuh 250 KM. Manajemen memutuskan untuk melalui rute 
Purwakarta. Namun, ketika truk melewati jembatan yang dimaksud 
menyebabkan kerusakan pada konstruksi jembatan. Pemda mengenakan 
denda kepada perusahaan sebesar Rp10 miliar atas kerusakan yang disebabkan 
truk. 

 

Pertanyaan: 

Berapa biaya perolehan mesin yang seharusnya diakui oleh perusahaan? 
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4. PT Alpa merupakan perusahaan yang bergerak di home sanitary dengan 
beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang lain. Di tengah semakin 
ketatnya tingkat persaingan industri, perusahaan berupaya untuk fokus pada 
usaha utama (core business).  

 

Manajemen berencana melepas kepemilikan di salah satu anak perusahaan 
pada tahun 2016, yaitu PT Gema yang bergerak di bidang properti. PT Alpa 
memiliki 90% saham PT Gema yang diakuisisinya beberapa tahun yang lalu. 
Nilai investasi saham tersebut adalah Rp900 miliar.  

 

Pada bulan Agustus 2016 PT Alpa dan PT Duta melakukan kesepakatan jual beli 
(sale purchase agreement), dimana PT Alpa akan menjual 90% saham PT Gema 
kepada PT Duta. Penjualan akan dilakukan dalam dua tahap yaitu 40% saham 
PT Gema akan dijual seharga Rp250 miliar pada November 2016, dan sisanya 
akan dijual seharga Rp850 miliar pada Februari 2017. Penjualan tahap kedua 
tidak akan dilakukan jika penjualan tahap pertama belum dilakukan. 

 

Dalam kesepakatan jual beli tersebut diatur ketika PT Duta sudah membeli 40% 
saham PT Gema (penjualan tahap pertama) maka PT Duta sudah memiliki 
kekuasaan untuk mengatur kebijakan stratejik dan menentukan komposisi 
mayoritas direksi dan komisaris PT Gema. 

 

Pertanyaan: 

a. Apakah kedua perjanjian tersebut merupakan transaksi tunggal? 
Jelaskan dengan alasannya.  

b. Bagaimana jurnal atas transaksi tersebut dalam laporan keuangan PT 
Alpa tahun 2016 dan tahun 2017?  
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5. Suatu perusahaan menyewa lahan selama lima tahun sejak 1 Januari 2016 
sampai 31 Desember 2020. Di atas lahan tersebut dibangun gudang yang 
digunakan untuk menampung dan menyimpan persediaan. Setelah masa sewa 
selesai, perusahaan diwajibkan membongkar gudang dan mengembalikan lahan 
ke kondisi awalnya. 

 

Pembangunan gudang menelan biaya Rp10 miliar. Sementara biaya 
pembongkaran bangunan dan restorasi lahan diperkirakan akan menghabiskan 
biaya Rp1 miliar (suku bunga yang relevan adalah 10%). Gudang dicatat dengan 
model biaya dan disusutkan secara garis lurus selama masa sewa lahan, tanpa 
nilai residu 

 

Pada awal 2017 biaya pembongkaran gudang dan restorasi lokasi diperkirakan 
mengalami perubahan menjadi Rp1,2 miliar. 

 

Pertanyaan: 

a. Berapa biaya perolehan awal dari gudang? 

b. Bagaimana dampak perubahan biaya pembongkaran pada awal 2017? 
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6. PT Bintang merupakan perusahaan produsen air minum dalam kemasan 
(AMDK) yang beroperasi di Bogor. Perusahaan terus melakukan upaya dalam 
menjaga kesinambungan pasokan air baku yang merupakan bahan baku utama 
dari AMDK.  

 

Pada akhir 2015 perusahaan melakukan perjanjian jual beli air baku dengan PT 
ABC  dan diatur sebagai berikut: 

 PT ABC wajib memasok air minum sebanyak 1.000.000 liter/bulan mulai 
1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. 

 PT ABC wajib menyediakan peralatan untuk mengola air baku menjadi 
air minum. Peralatan tersebut ditempatkan di dalam lokasi pabrik PT X. 
Peralatan tersebut akan diserahkan ke PT X pada 31 Desember 2020 
tanpa kompensasi apa pun.   

 PT Bintang wajib membayar Rp500/liter untuk seluruh air minum yang 
dipasok oleh PT ABC. Harga tersebut meliputi kompensasi atas investasi 
peralatan dan biaya lainnya yang dikeluarkan PT ABC. Formula harga 
Rp500/liter = 70% untuk komponen investasi peralatan + 30% untuk 
komponen lainnya. 

 PT Bintang akan membayar pasokan air minum kepada PT ABC secara 
tahunan pada setiap tanggal 31 Desember. 

 Suku bunga acuan yang digunakan adalah 12% per tahun. 

 

Pertanyaan: 

a. Apakah perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang mengandung 
sewa? Jelaskan dengan alasannya. 

b. Kapan dan berapa nilai peralatan pengolah air baku menjadi air minum 
harus diakui dalam laporan keuangan PT Bintang? Sertakan dengan 
perhitungannya.  
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7. Keseimbangan sumber pembiayaan perusahaan merupakan faktor yang 
penting dalam menjaga serta menaikan nilai pemegang saham (shareholder 
value) melalui efisiensi cost of fund. Hal ini menjadi perhatian manajemen 
suatu perusahaan retail kebutuhan rumah tangga. Manajemen menerapkan 
kebijakan pembiayaan investasi akan didanaikan dari penerbitan saham dan 
kredit investasi dari lembaga keuangan. Sementara untuk modal kerja 
sepenuhnya akan didanai dari kredit lembaga keuangan.   

 

Pada awal 2016 perusahaan memperoleh kredit modal kerja dari bank sebesar 
Rp350 miliar dengan jangka waktu satu tahun dan bunga 10% per tahun (fixed 
interest rate). Pokok pinjaman akan dilunasi sekaligus pada akhir tahun 2016.  

 

Pihak bank membebankan biaya provisi 1,5% dari pokok kredit dan dipotong 
langsung dari jumlah kredit yang diberikan. Bank memiliki kebijakan untuk 
memberikan insentif kepada account officer-nya sebesar 0,25% dari kredit yang 
diberikan. Sementara perusahaan juga harus mengeluarkan biaya notaris, 
penilaian agunan, dan biaya lain yang terkait perolehan pinjaman sebesar Rp1 
miliar. 

 

Pertanyaan: 

Jika pinjaman diterima dan pinjaman diberikan diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi, maka ada saat pengakuan awal: 

a. Berapa jumlah pinjaman diterima yang disajikan dalam laporan 
keuangan perusahaan (debitur)? Sertakan perhitungannya. 

b. Berapa jumlah pinjaman diberikan yang disajikan dalam laporan 
keuangan bank (kreditur)? Sertakan perhitungannya. 
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8. PT Anda dan PT Dia merupakan pihak-pihak yang tidak sepengendali dan juga 
bukan pihak yang berelasi. PT Anda bergerak di bidang distribusi dan retail 
bahan bangunan. Sementara PT Dia merupakan salah satu produsen bahan 
bangunan yang memiliki pasar yang kuat. 

 

Pada tahun 2013 PT Anda mengakuisisi 100% saham PT Dia dengan 
mengeluarkan saham baru senilai Rp900 miliar (nilai nominal saham Rp600 
miliar). Jumlah tercatat aset dan liabilitas PT Dia adalah Rp800 miliar dan Rp150 
miliar. Nilai wajar aset PT Dia adalah Rp850 miliar, sedangkan nilai wajar 
liabilitas dalam laporan keuangan sama dengan jumlah tercatatnya.  

 

Selain itu, PT Anda menjanjikan kepada karyawan PT Dia jika akuisisi ini dapat 
terlaksana dengan baik maka akan memberi insentif tambahan kepada 
karyawan PT Dia. Jumlah insentif ini diperkirakan sebesar Rp25 miliar .  

 

PT Anda juga mengeluarkan biaya penasehat keuangan, legal, dan lainnya yang 
terkait akuisisi tersebut sebesar Rp10 miliar, serta biaya terkait penerbitan 
saham baru sebesar Rp5 miliar. 

 

Pertanyaan: 

Berapa goodwill yang muncul dari akuisisi tersebut? 
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9. Hotel Quick merupakan suatu budget hotel yang ditujukan khususnya untuk 
melayani pebisnis dan profesional yang sedang melakukan perjalanan bisnis  di 
hari kerja. Untuk hari libur dan akhir pekan target pasar ditujukan bagi pribadi 
dan keluarga yang berwisata dan berlibur. Tarif sewa hotel yang ditawarkan 
bersifat sangat kompetitif dengan hotel lain. Target pasarnya adalah pelanggan 
yang sensitif terhadap harga (price sensitive customer).  

 

Besaran tarif sewa hotel ditentukan sebesar cost of service ditambah suatu 
rentang marjin yang bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan waktu. Ketika 
hari libur, hari raya, dan hari lain yang ramai tamu (peak season) marjin yang 
diterapkan merupakan marjin maksimal. Penyesuaian tarif di luar peak season 
dilakukan untuk menjaga tingkat hunian hotel sekitar 80%.  

 

Komponen cost of service terdiri dari biaya langsung, seperti bahan makanan 
dan minuman, tenaga kerja yang langsung melayani tamu, dan biaya tidak 
langsung yaitu biaya overhead. Komponen terbesar dari cost of service 
merupakan biaya langsung. Besaran beban penyusutan hotel sekitar 85% dari 
total cost of service setiap tahunnya.   

 

Pertanyaan: 

Apakah Hotel Quick diklasifikasikan sebagai aset tetap atau properti investasi? 
Jelaskan alasannya.     
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10. PT Abi pada 2 Januari 2015 mengakuisisi 25 lembar saham PT Indah (investee) 
seharga Rp500 miliar dimana saat itu jumlah saham beredar investee adalah 
100 lembar saham, dan nilai aset netonya adalah Rp2 triliun. PT Indah 
melaporkan laba neto Rp200 miliar dan beban komprehensif lain Rp80 miliar 
dalam tahun buku 2015, dan perusahaan juga membagikan dividen Rp60 miliar 
dalam tahun yang sama.  

 

RUPS luar biasa PT Indah pada 27 Desember 2015 menyetujui penambahan 
modal melalui penerbitan saham baru. Seluruh pemegang saham existing 
memperoleh hak yang sama untuk membeli saham baru yang diterbitkan 
(preemptive right). Kemudian diikuti dengan penerbitan 20 saham baru PT 
Indah pada 3 Januari 2016. Emisi saham baru tersebut dilepas pada harga Rp30 
miliar per lembar. PT Abi sebagai pemegang saham lama tidak mengambil jatah 
sebagai pemegang saham disebabkan kekurangan likuiditas.  

 

Pertanyaan: 

Berapa nilai investasi pada PT Indah dalam laporan keuangan PT Abi pada 3 
Januari 2016? Sertakan perhitungan dan jelaskan alasannya. 
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STUDI KASUS 

 

1. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang berharga. Terbentuk dari 
endapan organik, batu bara sangat mudah terbakar. Biasanya batu bara 
terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan. Indonesia adalah salah satu negara 
penghasil batu bara terbesar di dunia. Cina merupakan negara penghasil batu 
bara terbesar di dunia dengan jumlah 47% dari total produksi batu bara dunia. 

 

Sejak 2009 acuan harga batu bara di Indonesia ditetapkan oleh Kementerian 
ESDM yaitu harga batu bara acuan (HBA). HBA merupakan rata-rata dari empat 
indeks harga batu bara yang sudah umum digunakan dalam perdagangan batu 
bara, yaitu Indonesia Coal Index, Platts Index, New Castle Export Index, dan 
New Castle Global Coal Index.  

 

HBA pernah mencapai puncaknya 2011 seharga USD118,4/ton. Namun, 
kemudian harga batu bara terus mengalami penurunan sejak 2012 sampai 2015 
masing-masing menjadi USD95,5/ton, USD82,9/ton, USD72.6/ton, dan 
USD60,1/ton. Hal ini disebabkan adanya kelebihan pasokan sebagai dampak 
penurunan permintaan batu bara dari Cina, Amerika Serikat, dan Eropa, serta 
munculnya energi baru seperti shale gas di Amerika Serikat yang harganya lebih 
murah daripada batu bara.  

 

Pada tahun 2016 HBA mengalami kenaikan dipicu oleh seretnya pasokan batu 
bara dari Indonesia ke pasar global serta kuatnya permintaan dari Cina. Pada 
akhir 2016 HBA sudah mencapai USD101,69 per ton. 

 

Sekilas Perusahaan  

 

PT Tunggal merupakan perusahaan tambang yang memperoleh konsesi 
beberapa wilayah tambang batu bara di Kalimantan. Perusahaan berdiri dan 
beroperasi sejak tahun 2009, dengan fokus pada eksploitasi batu bara untuk 
keperluan pasar internasional. Perusahaan mengekspor 90% hasil produksinya 
ke Cina dan India. Dalam menjalankan operasionalnya perusahaan tidak 
melakukan secara internal seluruh aktivitasnya. Sebagian besar aktivitas 
pertambangan dilakukan oleh pihak ketiga atau kontraktor tambang di 
Indonesia yang umumnya dibayar dalam dollar AS. 
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Pada awal tahun 2012 PT Tunggal mulai menerapkan PSAK 10 (revisi 2010): 
Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing. Dengan mempertimbangkan bahwa 
pendapatan perusahaan hampir seluruhnya dalam dollar AS (sekitar 99%) dan 
sebagian besar biaya operasional dalam dollar AS (sekitar 65%), maka 
perusahaan menggunakan mata uang fungsional dollar AS dalam laporan 
keuangan tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2012. Sebelumnya sejak 
awal berdiri pada 2009 sampai dengan 2011 perusahaan menggunakan rupiah 
sebagai mata uang fungsionalnya. 

 

PT Tunggal melakukan diversifikasi usaha pada awal 2013 sebagai dampak 
penurunan harga batu bara yang menyebabkan banyak perusahaan tambang 
batu bara yang lain mengalami gulung tikar. PT Tunggal mengubah strateginya 
dari produsen batu bara yang menjual komoditas batu bara kepada pihak lain 
menjadi menggunakan sendiri batu bara yang dihasilkannya. Pada awal 2013 PT 
Tunggal mulai membangun PLTU Arang yang sumber energinya berasal dari 
batu bara yang diproduksinya. Dengan strategi diversifikasi usaha ini 
perusahaan berharap dapat mengurangi dampak fluktuasi harga batu bara 
secara signifikan.  

 

Kontrak jual beli listrik (power purchase agreement atau PPA) atas PLTU Arang 
antara PT Tunggal sebagai pihak penyedia listrik independen (independent 
power producer) dan PT Terang sebagai pihak pembeli listrik. Dalam ketentuan 
PPA tersebut harga jual beli listrik ditetapkan sebesar USD8,25 per kWh dengan 
durasi waktu perjanjian selama 25 tahun. Pada awal 2014 PLTU Arang sudah 
mulai beroperasi untuk memasok listrik sebesar 100 MW kepada PT Terang. 

 

UU Mata Uang 

 

Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang 
mulai diundangkan pada 28 Juni 2011. Munculnya UU Mata Uang tersebut dan 
untuk menstabilkan kurs rupiah, maka pemerintah mendesak seluruh 
perjanjian yang dilakukan di Indonesia untuk menggunakan rupiah sebagai 
basis transaksinya. 

 

Selama tahun 2015 PT Tunggal dan PT Terang melakukan negosiasi ulang isi 
perjanjian PPA dan akhirnya disepakati bahwa harga jual listrik ditetapkan 
sebesar Rp105.000 per kWh. Harga ini mulai efektif diberlakukan pada 1 
Januari 2016. 
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Selain itu sebagai dampak beroperasinya PLTU Arang persentase ekspor batu 
bara perusahaan mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 2015 
batu bara untuk keperluan memasok ke PLTU Arang mencapai 75% dari total 
produksi batu bara, dan sisanya 25% diekspor ke Cina dan India.  

 

Selain itu pembayaran biaya operasional dalam dollar AS, sejak tahun 2014 
persentase menurun menjadi sekitar 25%. Pembayaran dalam dollar AS 
tersebut hanya untuk barang dan jasa yang dipasok dari luar negeri.    

 

Pertanyaan: 

Apa mata uang fungsional PT Tunggal pada 1 Januari 2016? Jelaskan dengan 
alasannya.  
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2. Investor akan berusaha untuk mengembangkan nilai aset-asetnya. Salah 
satunya dnegan melakukan investasi pada berbagai jenis instrumen investasi, 
baik investasi di sektor riil maupun sektor keuangan. Potensi keuntungan dan 
risiko yang melekat pada masing-masing jenis investasi akan menjadi 
pertimbangan investor dalam menanamkan dananya. Untuk investasi di sektor 
keuangan, imbal hasil investasi di pasar modal umumnya lebih tinggi 
dibandingkan investasi di pasar uang. 

 

Suatu perusahaan asuransi jiwa yang menebitkan polis asuransi yang 
terhubung dengan investasi (unit link), dalam rangka optimalisasi hasil 
pengembangan asetnya, melakukan investasi pada berbagai jenis instrumen 
investasi termasuk obligasi korporasi.   

 

Berikut ini informasi terkait investasi pada suatu obligasi korporasi yang 
dilakukan perusahaan tersebut: 

 Pada 1 Januari 2013 perusahaan melakukan investasi pada obligasi yang 
diterbitkan B (Obligasi B) senilai Rp105 miliar, nominal Rp100 miliar, 
bunga kupon 11% p.a. yang dibayarkan setiap akhir tahun, dan jatuh 
tempo pada 31 Desember 2019. Suku bunga efektif adalah 10,18%.  

 Entitas B (Penerbit Obligasi B) merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang pelayaran domestik dan internasional. Fokus usaha Entitas B 
adalah pelayaran peti kemas dan bulk ekspor dan impor ke negara-
negara di Asia, dengan melakukan perjanjian jangka panjang dengan 
pelanggan.  

 Investasi pada Obligasi B diklasifikasikan sebagai ‘dimiliki hingga jatuh 
tempo (held to maturity)’. 

 Penerbit Obligasi B selalu melakukan pembayara kupon obligasi secara 
tepat waktu sampai dengan akhir 2017.  

 Pada 1 Januari 2018 diperoleh fakta bahwa Penerbit Obligasi B sedang 
mengalami kesulitan usaha disebabkan dihentikannya beberapa 
perjanjian jangka panjang dengan pelanggan sehingga menyebabkan 
banyak kapal yang kekurangan muatan.. Hal ini berdampak terhadap 
kemampunnya untuk menunaikan kewajiban terkait Obligasi B.   

 Berdasarkan fakta tersebut investor memperkirakan tidak akan ada 
pembayaran bunga kupon Obligasi B, dan diperkirakan Penerbit Obligasi 
B hanya akan mampu membayar pokok obligasi sebesar nilai 
nominalnya. Perkiraan tersebut sama dengan realisasinya. 
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Pertanyaan: 

a. Apakah terjadi penurunan nilai Obligasi B pada 1 Januari 2018? Jelaskan 
dengan alasannya.  

b. Jika jawaban di a adalah iya, berapa kerugian penurunan nilai yang 
diakui? Sertakan perhitungannya.  

c. Buatlah jurnal yang dilakukan investor sejak 1 Januari 2018 sampai 
dengan 31 Desember 2019.  
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3. PT Catur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu 
bara yang wilayah operasinya di Kalimantan Timur. Produk batu bara yang 
dihasilkan sebagian besar diekspor ke China dan India. Dalam beberapa waktu 
terakhir harga komoditas internasional sedang mengalami penurunan, 
termasuk harga batu bara. Penurunan harga batu bara ini sejalan dengan 
anjoknya harga minyak dunia dan ketatnya impor Cina sebagai pemakai batu 
bara terbesar di dunia. Kebijakan untuk membatasi impor batu bara dengan 
banyak kotoran untuk mengurangi asap dan mendongkrak pemakaian bata 
bara lokal menyebabkan turunnya permintaan Cina atas impor batu bara, 
termasuk dari Indonesia. 

 

PT Bersih sebagai perusahaan pengembang properti (developer) khususnya di 
kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan 
Makassar. Properti yang dibangun terutama high-rise building seperti 
apartemen dan kondotel serta kawasan perumahan (landed house). Saat ini 
permintaan properti sangat tinggi terutama didorong meningkatnya kelas 
menengah di kota-kota besar Indonesia. Permintaan yang tinggi atas 
apartemen dan kondotel, selain untuk tempat tinggal, juga untuk tujuan 
investasi. Model bisnis yang digunakan adalah sell then build, dimana 
pengembang menjual properti kemudian baru membangunnya. Pembeli 
diwajibkan untuk membayar jumlah tertentu dari harga jual unit properti 
sebagai uang muka. Dengan model bisnis seperti ini PT Bersih mempunyai kas 
yang berlimpah.   

 

PT Catur dan PT Bersih dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh PT Daya yang 
merupakan perusahaan induk (parent) bagi puluhan perusahaan yang bergerak 
di beragam industri, seperti transportasi, telekomunikasi, infrastruktur, 
keuangan, pertambangan, dan properti. PT Daya melakukan koordinasi 
perolehan dan penggunaan dana di seluruh perusahaan anak (subsidiary). Hal 
ini ditujukan untuk memperoleh pendanaan dengan beban keuangan yang 
optimal. Ketika ada perusahaan anak yang kelebihan likuiditas (over liquidity), 
maka akan digunakan untuk membiayai kebutuhan dana di perusahaan anak 
yang kekurangan likuiditas. Jika kelebihan dana tidak mencukupi kebutuhan 
dana di seluruh perusahaan anak, perusahaan anak yang kekurangan dana 
dengan persetujuan PT Daya dapat meminjam dari pihak di luar group. 

 

Saat ini PT Catur sedang mengalami kekeringan likuiditas disebabnya anjloknya 
permintaan batu bara dari luar negeri. Strategi yang digunakan untuk 
mengatasi kondisi ini adalah mengubah penggunaan batu bara menjadi sumber 
bahan bakar pembangkit listrik. PT Catur memerlukan dana yang besar untuk 
membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bahan bakarnya 
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dipasok dari tambang batu bara. Pembangunan pembangkit listrik ini dilakukan 
pada mulut tambang. Rencana strategis PT Catur untuk mengubah bisnis dari 
menjual batu bara menjadi menjual listrik telah disetujui oleh perusahaan 
induk. Untuk tahap awal akan dibangun suatu PLTU berkapasitas 2 x 200 MW 
yang membutuhkan dana sekitar Rp3,5 triliun. Sumber pembiayaan sebagian 
dari internal dan sisanya berasal dari perusahaan anak yang lain. 

 

Manajemen PT Catur dan PT Bersih melakukan negoisasi mengenai persyaratan 
pinjam-meminjam untuk membiayai pembangunan PLTU, dimana PT Catur 
hanya memiliki dana Rp500 miliar. Pada awalnya manajemen PT Bersih 
meminta bunga 12% per tahun atas pinjaman yang akan diberikannya. Suku 
bunga tersebut mencerminkan cost of fund dan premi risiko pinjaman dengan 
persyaratan yang setara. Manajemen PT Bersih beralasan pengenaan bunga 
tersebut akan menyebabkan kinerja keuangan yang lebih wajar dari masing-
masing pihak. Namun, manajemen PT Catur keberatan atas besarnya bunga 
tersebut. Kedua belah pihak pun tidak mencapai kesepakatan.  

 

PT Daya turun tangan untuk menyelesaikan kebuntuan negoisasi antar kedua 
perusahaan anaknya. Setelah mengevaluasi kondisi masing-masing perusahaan, 
PT Daya memerintahkan PT Bersih untuk memberikan pinjaman di bawah 
bunga pasar (off market interest rate loan) kepada PT Catur. Akhirnya kedua 
belah pihak menandatangi dokumen perjanjian pinjam-meminjam yang 
diketahui oleh notaris pada 2 Januari 2015. Isi pokok perjanjian adalah pokok 
pinjaman Rp 3 triliun, bunga 3% per tahun, dan waktu pelunasan pada 31 
Desember 2018 dan dibayarkan sekaligus.        

 

Pertanyaan: 

a. Berapa nilai pinjaman yang diberikan dalam laporan keuangan PT 
Bersih? Jelaskan dengan alasannya.  

b. Bagaimana pembukuan dalam laporan keuangan PT Bersih atas 
pinjaman tersebut pada tahun buku 2015, 2016, 2017, dan 2018? 
Sertakan perhitungannya. 

c. Jelaskan pendapat Anda mengenai dampak pembukuan pinjaman 
tersebut terhadap kinerja keuangan PT Catur.  
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4. Suatu perusahaan menerapkan sejumlah strategi untuk mengembangkan 
usahanya untuk mengelola risiko usaha ketika mulai jenuhnya industri yang 
selama ini menjadi tumpuan untuk memperoleh penghasilan.   

 

Pada awal tahun 2015 perusahaan masuk ke industri konstruksi dengan 
mengakuisisi seluruh kepemilikan saham PT ABC seharga Rp100 miliar secara 
tunai. Nilai wajar dari aset neto PT ABC sebesar Rp70 miliar. Sehingga timbul 
goodwill sebesar Rp30 miliar dari akuisisi ini. 

 

PT ABC memiliki beberapa divisi yang relatif independen dalam memperoleh 
penghasilan, yaitu Divisi Konstruksi, Real Estat, dan Manajemen Gedung. Nilai 
akuisisi PT ABC ini dialokasi pada ketiga divisi (purchase price allocation) 
sebagai berikut:  

KETERANGAN ALOKASI 
HARGA 

PEROLEHAN  

(Rp juta) 

NILAI WAJAR 
ASET 

(Rp juta) 

GOODWILL 

 

(Rp juta) 

Divisi Konstruksi 30.000 20.000 10.000 

Divisi Real Estat 20.000 15.000 5.000 

Divisi Manajemen Gedung 50.000 35.000 15.000 

TOTAL 100.000 70.000 30.000 

Pada akhir 2015 dilakukan uji penurunan nilai atas goodwill yang ada di Divisi 
Konstruksi. Estimasi arus kas bersih yang dihasilkan pada tahun 2016-2026 
adalah Rp2.300 juta, Rp2.530 juta, Rp2.730 juta, Rp2.900 juta, Rp3.040 juta, 
Rp3.130 juta, Rp3.070 juta, Rp2.890 juta, Rp2.450 juta, Rp1.840 juta, dan 
Rp610 juta. Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai pakai 
adalah 15%. 

Aset yang ada di Divisi Konstruksi, selain goodwill, disusutkan selama 12 tahun 
secara garis lurus tanpa nilai residu. Aset tersebut merupakan aset yang 
digunakan dalam operasional Divisi Konstruksi, seperti kendaraan, alat angkut, 
dan alat berat yang digunakan dalam memberi jasa konstruksi kepada 
pelanggan. 

 

Pertanyaan:  

a. Berapa kerugian penurunan nilai (impairment loss) dari Divisi 
Konstruksi?  

b. Bagaimana alokasi kerugian penurunan nilai tersebut? Jelaskan.  
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JAWABAN 

PILIHAN GANDA 

1. A. Pengaturan PSAK 

2. C. Saat terpenuhi seluruh persyaratan dalam peraturan perundang-undangan 
yang menimbulkan kewajiban denda 

3. C. Tidak, karena manfaat tanah tidak dikuasai secara substantif oleh 
perusahaan 

4. D. Laba rugi 

5. C. Dana setoran modal disajikan di liabilitas 

6. D. Laporan keuangan yayasan tidak dapat mengonsolidasikan laporan 
keuangan entitas anaknya 

7. C. Cabang 

8. A. Divisi A, B, dan C 

9. C. Keponakan dari direktur 

10. A. Beban keuangan 

11. A. 10 miliar 

12. B. 31 Maret 2016 

13. C. Penurunan harga pasar bawang yang terjadi setelah periode pelaporan yang 
disebabkan masuknya impor pada awal tahun setelah periode pelaporan 

14. C. Hibah pemerintah diakui sebagai modal sumbangan ketika perusahaan 
menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum 

15. D. Tidak dapat, karena PSAK 65 mengharuskan parent di Indonesia untuk 
menyajikan laporan keuangan konsolidasian 

16. C. PSAK tersebut harus diterapkan dan dapat diungkapkan adanya 
pertentangan dengan tujuan laporan keuangan 

17. A. Surplus revaluasi aset tidak berwujud 

18. B. Liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka panjang 

19. C. Ya, karena jumlahnya tidak material 

20. C. Beban tenaga kerja yang pada periode sebelumnya termasuk dalam beban 
usaha dimana pada periode sekarang menjadi bagian dari biaya perolehan 
persediaan 

21. C. Aktivitas pendanaan 

22. C. Tidak, karena terdapat risiko perubahan nilai 

23. D. Periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2014 dan 1 April s.d. 30 Juni 2014 
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24. B. BUMN 

25. D. Niilai wajar dikurangi biaya untuk menjual 

26. B. Entitas induk 

27. A. Kegiatan usaha luar negeri hanya berbentuk entitas anak 

28. A. Mata uang fungsional perusahaan adalah IDR 

29. B. Aset tetap 

30. A. Properti investasi 

31. C. Bangunan yang disewakan kepada entitas anak dalam laporan keuangan 
konsolidasian 

32. C. Rp2 miliar diakui di laba rugi 

33. A. Kapasitas norma 

34. B. 88,5 miliar 

35. C. Entitas asosiasi 

36. C. Rp120.000.000 

37. D. (Rp3.000.000) 

38. B. Rp103,8 miliar 

39. A. Keuntungan Rp300 segera diakui di laba rugi 

40. A. Nol 

41. B. PT AA secara hukum, PT BB secara akuntansi 

42. D. Rp900.000 

43. B. 30 Juni 2014 

44. A. Rp20 miliar 

45. C. 20 Juni 2016, Rp150.000 

46. A. Penentuan harga jual 

47. C. 25 Januari 2017 

48. B. Pendapatan selama 20 tahun, Rp0,5 miliar per tahun 

49. B. Rp1.490.000 

50. D. Rp9,92 miliar 

51. C. Premi asuransi 

52. A. Rp100 

53. B. 7,6% 

54. D. Prospektif sejak awal 2016 
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55. C. Koreksi kesalahan atas laporan keuangan 2013   

56. C. Penyajian kembali laporan keuangan periode sebelumnya 

57. C. Sejak 1 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2017 

58. B. Rp19 miliar 

59. B. Rp40 juta, Rp60 juta 

60. C. Rp87.200.000 

61. D. Rp83.800.000 

62. D. Pendapatan ditangguhkan 

63. C. Rp83,3 juta 

64. A. Aset keuangan, Rp500 miliar 

65. B. Rp167 juta 

66. B. 20,51% 

67. A. Tidak ada 

68. B. Pabrik dari entitas anak 

69. A. Rp600 

70. A. Tidak ada 

71. B. Hilangnya pasar aktif karena instrumen tidak lagi diperdagangkan secara 
publik 

72. C. Aset tetap Rp3 miliar, aset tidak berwujud Rp2 miliar, dan goodwill Rp10 
miliar 

73. B. (1) dan (3) 

74. D. Nol 

75. B. Liabiltas keuangan 

76. B. Obligasi pemerintah 

77. A. Rp98,5 miliar 

78. A. Membuat penyisihan piutang tidak tertagih  

79. C. Rp947.366 

80. A. Aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual 

81. A. Rp100.000.000 

82. B. Rp4,38 miliar 

83. B. Rp50 

84. D. Rp90 
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85. D. Lindung nilai D 

86. A. Membuat penyesuaian atas penyisihan piutang tahun 2016 

87. D. Rp2.830 per saham 

88. A. Diungkapkan sebagai aset kontinjensi 

89. B. Rp35.000.000 

90. A. Rp20 miliar 

91. C. Rp55 miliar 

92. B. Dapat memilih untuk memisahkan komponen asuransi dan investasi 

93. A. Suku bunga, upah, dan harga dikaitkan dengan indeks harga 

94. B. Aset tidak berwujud 

95. B. Yayasan 

96. D. Rp200 miliar di laba rugi 

97. D. Investor memiliki 30% saham investee, sisanya dimiliki publik; pengambilan 
keputusan RUPS berdasarkan suara terbanyak 

98. A. Operasi bersama 

99. B. Harga saham di Bursa Efek Indonesia 

100. C. Rp100 miliar 
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ESAI 

 

1.  

a. Pada awal 2016 

Kas    100 M 

Pinjaman kepada pemerintah  78,32 M [Rp100 M : (1+13%)²] 

Pendapatan hibah pemerintah  21,68 M [pengurang biaya 
perolehan aset] 

Pada akhir 2016 

Beban bunga   10,18 M [Rp78,32 M x 13%, penambah 
biaya perolehan aset] 

Pinjaman kepada pemerintah  10,18 M 

Pada akhir 2017 

Beban bunga   11,50 M [Rp88,50 M x 13%, penambah 
biaya perolehan aset] 

Pinjaman kepada pemerintah  11,50 M 

Pinjaman kepada pemerintah 100 M 

Kas     100 M 

b. Biaya perolehan aset infrastruktur adalah Rp200 M [biaya konstruksi – 
pendapatan hibah + biaya pinjaman = Rp200 – 21,68 + 10,18 + 11,50 M] 
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2.  

a. PSAK 70 mengatur uang tebusan diakui di laba rugi, sehingga diakui di 
2016. Total aset dari pengampunan pajak yang diakui sebesar Rp10 
miliar dan seluruhnya diakui di 2016 (walaupun sebagian berasal dari 
perolehan tahun-tahun sebelumnya), karena jumlahnya tidak material 
dibandingkan dengan total aset (sekitar 0,2%).   

Laporan keuangan tahun 2016 

Beban pengampunan pajak  20 M 

Kas       20 M   

Aset tetap – peralatan   10 M 

Pendapatan     10 M 

b. Laporan keuangan 2015 tidak disajikan kembali, karena jumlah aset dari 
pengampunan pajak tidak material dibandingkan dengan total aset. 

 

 

3.  

 Jika uang muka dianggap sebagai pos moneter, biaya perolehan mesin 
adalah Rp144 miliar [€10 juta x Rp14.400] 

 Jika uang muka dianggap sebagai pos non-moneter, biaya perolehan 
mesin adalah Rp142,75 miliar [€2,5 juta x Rp14.100 + €2,5 juta x 
Rp14.200 + €5 juta x 14.400 = 35,25 + 35,50 + 72 = Rp142,75 miliar]    
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4.  

a. Transaksi tunggal, karena transaksi kedua bergantung pada transaksi 
pertama, dan dampak secara komersial harus dilihat dengan 
menggabungkan kedua transaksi tsb (transaksi pertama: rugi, transaksi 
kedua: untung, padahal substansi transaksinya sama). 

b. Pembukuan di PT Alpa 

Tahun 2016 

Kas    250 M 

Piutang    850 M 

Investasi pada PT Gema   900 M 

Keuntungan    200 M 

Tahun 2017 

Kas    850 M 

Piutang     850 M 

 

 

5.  

a. Biaya perolehan awal adalah Rp10,62 miliar 

[Rp10 + (1 : (1+10%)^5) = Rp10 + 0,62 = Rp10,62 miliar] 

b. Tabel provisi awal 

TAHUN SALDO AWAL BEBAN BUNGA SALDO AKHIR 

2016 0,62 0,06 0,68 

2017 0,68 0,07 0,75 

2018 0,75 0,08 0,83 

2019 0,83 0,08 0,91 

2020 0,91 0,09 1,00 

 

PV perubahan biaya restorasi  Rp1,2 : (1+10%)^4 = Rp0,82 miliar 

Kenaikan provisi   Rp0,82 – 0,68 = Rp0,14 miliar 

Jurnal 

Aset tetap   0,14 M 

Provisi     0,14 M  
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6.  

a. Perjanjian tsb merupakan perjanjian yang mengadung sewa, karena: 

 Pemenuhan perjanjian bergantung pada aset tertentu (peralatan 
pengolahan air). 

 PT Bintang (pembeli) memiliki akses fisik atas peralatan tsb yang 
ditempatkan di lokasi pabrik. 

b. Aset diakui pada 1 Januari 2016, karena merupakan sewa pembiayaan 
(finance lease atau capital lease). 

Nilai aset yang diakui = PV pembayaran arus kas komponen peralatan = 
Rp15.140.000.000. 

 

TAHUN ARUS KAS DISKONTO NILAI KINI 

2016 4.200.000.000 0,89 3.750.000.000 

2017 4.200.000.000 0,80 3.348.214.286 

2018 4.200.000.000 0,71 2.989.477.041 

2019 4.200.000.000 0,64 2.669.175.929 

2020 4.200.000.000 0.57 2.383.192.794 

TOTAL 15.140.060.050 

 

7.  

a. Pinjaman yang diterima (perusahaan/debitur) adalah Rp343,75 miliar 

[Rp350 – (1,5% x Rp350) – Rp1 = Rp343,75 miliar] 

b. Pinjaman yang diberikan (bank/kreditur) adalah Rp345,625 miliar 

[Rp350 – (1,5% x Rp350) + (0,25% x Rp350) = Rp345,625 miliar] 

 

 

8. Goodwill yang diakui adalah Rp225 miliar 

= imbalan yang diserahkan – nilai wajar aset neto yang diterima 

=  Rp900 – (850 – [150 + 25]) miliar 

=  Rp900 – 675 miliar 

=  Rp225 miliar 
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9. Properti investasi, karena sebagian besar komponen biaya merupakan 
komponen biaya penyusutan yaitu 85%.  

 

 

10. Nilai ekuitas PT Indah pada 03/01/2016  

= aset neto akhir 2015 + hasil emisi saham baru  

= Rp2.060 + (Rp30 x 20) = Rp2.660 

Persentase kepemilikan PT Abi di PT Indah pada 31/12/2015 = 25 : 100 = 25% 

Persentase kepemilikan PT Abi di PT Indah pada 03/01/2016 = 25 : (100 + 20) = 
20,83% 

Bagian PT Abi atas aset neto (ekuitas) PT Indah pada akhir 2015 = 25% x 
Rp2.060 = Rp515 

Bagian PT Abi atas aset neto PT Indah pada 3 Januari 2015 = 20,83% x Rp2.660 
= Rp554,17 

Nilai investasi pada 31/12/2015 = Rp500 + 50 – 20 – 15 = Rp515 

Nilai investasi pada 03/01/2016 = Rp554,17 

Perubahan nilai investasi = Rp554,17 – 515 = Rp39,17 

Persentase kepemilikan saham PT Abi menjadi terdilusi, namun masih memiliki 
pengaruh signifikan atas PT Indah. Investasi tsb tetap dicatat dengan 
menggunakan metode ekuitas.  
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STUDI KASUS 

 

1. Rupiah, karena sebagian besar pendapatan (75%) dalam negeri dan biaya 
operasional dalam rupiah sebagai dampak penerapan UU Mata Uang.  

 

2.  

a. Ya, terdapat bukti obyektif penurunan nilai yaitu pembatalan kontrak 
jangka panjang dari penerbit sehingga berdampak pada arus kas 
pembayaran utang obligasi. 

b. Kerugian penurunan nilai adalah Rp20,72 miliar. 

 

TANGGAL 
BUNGA 

(10,18%) 
ARUS KAS SALDO AKHIR 

01-01-13   105.00 

31-12-13 10.69 11.00 104.69 

31-12-14 10.66 11.00 104.35 

31-12-15 10.62 11.00 103.97 

31-12-16 10.58 11.00 103.55 

31-12-17 10.54 11.00 103.09 

   82.37 

31-12-18 8.39 0.00 90.76 

31-12-19 9.24 100.00 0.00 

 

c. Jurnal 1-1-2018 sd 31-12-2019: 

1 Jan 2018   

Kerugian  20,72  

Cadangan  20,72 

31 Des 2018   

Cadangan  8,39  

Keuntungan  8,39 

31 Des 2019   

Cadangan 9,24  
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Keuntungan  9,24 

Kas 100  

Obligasi  100 

 

 

3.  

a. Pinjaman yang diberikan adalah Rp2.179,92 M  

= 90/(1+12%) + 90/(1+125^2) + 90/(1+125^3) + 3.090/(1+12%^4) 

= 2.179,92 (pembulatan) 

Pinjaman tsb merupakan off-market interest loans antar entitas anak, 
sehingga tingkat diskonto yang digunakan adalah market rate sebesar 
12% (bukan contractual rate). Selisih antara Rp2.179,92 dengan Rp3.000 
merupakan transaksi ekuitas, sehingga dicatat dalam ekuitas. 

b. Amortisasi pinjaman yang diberikan. 

2,179.92 261.59 (90.00) 2,351.51 

2,351.51 282.18 (90.00) 2,543.69 

2,543.69 305.24 (90.00) 2,758.93 

2,758.93 331.07 (3,090.00) - 

 

2015   

Piutang 2.180  

Ekuitas 820  

Kas   3.000 

Kas 90  

Piutang 172  

Pendapatan bunga  262 

2016   

Kas 90  

Piutang 192  

Pendapatan bunga  282 

2017   

Kas 90  
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Piutang 215  

Pendapatan bunga  305 

2018   

Kas 90  

Piutang 241  

Pendapatan bunga  331 

Kas 3.000  

Piutang  3.000 

 

c. Kinerja keuangan menjadi wajar. 

 

 

4.  

a. Kerugian penurunan nilai adalah Rp14.721 miliar  

Jumlah terpulihkan adalah Rp13,612 miliar, yaitu nilai kini dari estimasi 
arus kas selama 2016-2016 dengan tingkat diskonto 15%. 

TAHUN ARUS KAS FAKTOR DISKONTO NILAI KINI 

2016 2,300 0.87 2,000 

2017 2,530 0.76 1,913 

2018 2,730 0.66 1,795 

2019 2,900 0.57 1,658 

2020 3,040 0.50 1,511 

2021 3,130 0.43 1,353 

2022 3,070 0.38 1,154 

2023 2,890 0.33 945 

2024 2,450 0.28 696 

2025 1,840 0.25 455 

2026 610 0.21 131 

 27,490  13,612 
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Jumlah tercatat Divisi Konstruksi pada akhir 2015 (sebelum uji penurunan nilai): 

- Goodwill  Rp10 miliar 

- Aset lain  Rp18,333 miliar [Rp20 miliar – (Rp20 miliar : 12)] 

Total  Rp28,333 miliar 

 

Kerugian penurunan nilai pada 2015 adalah Rp14.721 miliar [Rp28,333 – 
Rp13,612 miliar]  

 

b. Alokasi kerugian penurunan nilai: 

Jenis aset Jumlah tercatat 
awal  

 

(Rp juta) 

Alokasi penurunan 
nilai  

 

(Rp juta) 

Jumlah tercatat 
setelah 

penurunan nilai  

(Rp juta)  

Goodwill 10.000 10.000 0 

Aset lain 18.333 4.721 13.612 

Total 28.333 14.721 13.612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________Akhir dari Naskah Ujian_________________________ 


