
 

 

 



 

 

Problem 1 – Property, Plant, and Equipment  

A. Construction 

Sebuah perusahaan kosmetik bernama Waldorf Inc. memutuskan untuk membangun gedung baru 

pada salah satu departemennya. Pada 1 Maret 2020, Waldorf Inc. melakukan kontrak dengan Bass 

Construction untuk membangun bangunan baru senilai $7.000.000 pada tanah yang dimiliki oleh 

Waldorf Inc. Gedung tersebut diestimasikan akan selesai dalam 7 bulan. Berikut adalah jadwal 

pembayaran yang dilakukan oleh Waldorf Inc. kepada Bass Construction. 

Tanggal Jumlah 

1 Maret 2020 $4,000,000 

1 Juli 2020 $2,400,000 

31 September 2020 $600,000 

Total Pembayaran $7,000,000 

Konstruksi telah selesai dan bangunan telah siap digunakan sejak 1 Oktober 2020. Waldorf memiliki 

utang yang masih belum dilunasi hingga 31 Desember 2020, akhir tahun fiskal dengan rincian sebagai 

berikut. 

Utang Spesifik  

1. 12%, wesel bayar senilai $1,500,000 untuk membiayai konstruksi bangunan dengan jangka 

waktu 2 tahun sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan pembayaran bunga tahunan setiap tanggal 

1 Januari.  

Utang Lain 

1. 8%, wesel bayar senilai $1,500,000 dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal 1 Januari 2019 

dengan pembayaran bunga tahunan setiap tanggal 1 Januari. 

2. 12%, obligasi senilai $2,500,000 dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 1 Juli 2017 

dengan pembayaran bunga tahunan setiap tanggal 1 Juli. 

Bangunan baru tersebut memenuhi syarat untuk mengkapitalisasi bunga. Efek dengan 

mengkapitalisasi bunga, dibandingkan dengan membebankan nilai bunga dianggap material. 

Diminta: 

a. Hitung akumulasi pengeluaran untuk bangunan baru Waldorf Inc. selama periode kapitalisasi. 

b. Hitung bunga yang dapat dihindari (avoidable interest) atas bangunan baru Waldorf Inc. 

c. Sebagian biaya bunga dikapitalisasi oleh Waldorf Inc. untuk tahun yang berakhir 31 Desember 

2020.  

1. Identifikasi item-item berkaitan dengan biaya bunga yang harus diungkapkan pada laporan 

keuangan Waldorf Inc.  

2. Hitung nilai atas masing-masing item yang perlu diungkapkan tersebut. 

 

B. Initial Measurement and Depreciation 

Pada 1 Januari 2018, sebuah mesin dibeli seharga $80,000 dengan estimasi nilai residu sebesar 

$5,000 dan umur manfaat selama 5 tahun. Kendaraan ini dapat dioperasikan untuk memproduksi 

150,000 produk sebelum mesin ini dibuang. 

Diminta: 



 

 

Asumsikan tahun fiskal berakhir pada 30 September, hitunglah beban depresiasi tahun 2018 dan 

2019 dengan menggunakan metode depresiasi berikut. 

a. Metode garis lurus; 

b. Metode saldo menurun ganda; 

c. Metode jumlah angka tahun; 

d. Metode aktivitas bila diketahui mesin telah memproduksi 27,500 produk hingga 30 September 2018 

dan 24,000 pada tahun fiskal 2019! 

 

C. Subsequent Measurement 

Trendsetter Inc. melakukan pembelian peralatan seharga $120,000 pada 1 Juli 2018 yang digunakan 

untuk bisnisnya. Manajemen mengestimasi bahwa peralatan ini memiliki estimasi umur manfaat selama 

6 tahun dengan nilai sisa sebesar $30,000 dan metode depresiasi yang digunakan adalah metode garis 

lurus. Perusahaan memiliki informasi berikut terkait dengan bangunan tersebut (dengan asumsi nilai 

residu dan umur manfaat tidak mengalami perubahan selama periode informasi di bawah): 

Tanggal Jumlah 

1 Juli 2018 $120,000 

31 Desember 2018 $115,000 

31 Desember 2019 $96,000 

31 Desember 2020 $85,000 

Diminta: 

a. Siapkan ayat jurnal yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2018, 2019, 2020, dan 2021 jika 

perusahaan menggunakan: 

1) Model Biaya; dan 

2) Model Revaluasi 

b. Tentukan nilai yang harus dilaporkan Trendsetter Inc. pada 31 Desember 2018, 2019, 2020, dan 

2021 untuk akun: Bangunan, Acc. Depre – Bangunan, Akumulasi OCI, Beban Depresiasi, 

Kerugian Penurunan Nilai, dan Surplus Revaluasi bila menggunakan: 

1) Model Biaya; dan 

2) Model Revaluasi 

c. Siapkan jurnal untuk menjual bangunan ini oleh Trendsetter Inc. pada 1 Maret 2021 seharga 

$75,000! 

 

Problem 2 – Investment Property & NCAHFS 

Jovi Real Estate Ltd. (Jovi) adalah perusahaan pengembangan properti di Malaysia. Di tahun 2014, 

Jovi mengakuisisi dua biang tanah di Kuala Lumpur untuk pengembangan hotel. 

Properti 1: Sejak tanggal akuisisi tanah, direksi Jovi telah memutuskan untuk menjalankan bisnis hotel 

sendiri. Aktivitas pra operasi hotel dimulai pada 1 Januari 2015, yaitu saat pengembangan telah selesai 

dan hotel telah tersedia sesuai dengan intensi penggunaan. Grand opening hotel dilakukan pada 

tanggal 1 Juli 2015. 



 

 

Properti 2: Sejak tanggal akuisisi tanah, direksi Jovi telah memutuskan untuk menyewakan properti 

untuk memperoleh biaya rental. Perjanjian sewa dilakukan dengan Golden Ltd untuk periode 18 tahun 

untuk kemudian dioperasikan sebagai hotel. Berdasarkan perjanjian sewa, selain biaya rental tahunan, 

Jovi akan memperoleh 5% dari pendapatan tahunan hasil operasi hotel. 

Informasi lainnya mengenai kedua properti adalah: 

  Properti 1 
RM ‘000 

Properti 2 
RM ‘000 

Biaya perolehan tanah 45.000 80.000 

Biaya konstruksi 303.000 267.000 

Nilai wajar tanah per 31 Desember 2015 60.000 100.000 

Nilai wajar bangunan per 31 Desember 2015 560.000 340.000 

Tanggal pembelian tanah 1 Juli 2013 1 Oktober 2013 

Estimasi umur manfaat properti 25 tahun 20 tahun 

Tanggal penyelesaian konstruksi Desember 2014 Juni 2015 

  

Jovi mengadopsi model biaya pada PSAK 16: Aset Tetap dan model nilai wajar pada PSAK 13: 

Properti Investasi (hanya untuk bangunan). Depresiasi menggunakan metode garis lurus. 

  

Diminta: 

1. Buat kalkulasi dan penyajian untuk (a) tanah dan (b) bangunan untuk setiap properti pada laporan 

posisi keuangan Jovi per 31 Desember 2015. (Notes: penyajian aset tetap dan properti investasi 

harus dipisahkan) 

2. Jelaskan alasan untuk pengklasifikasian Properti 1 dan Properti 2. 

3. Pada 30 Juni 2020, Jovi berencana untuk menutup bisnis hotel yang menggunakan Properti 1 

karena kemampuan dalam menghasilkan pendapatan memburuk sejak 3 tahun terakhir. Properti 1 

selesai dikosongkan pada 31 Desember 2020, kemudian Jovi berinisiasi untuk usahanya menjual 

aset ke pembeli lokal. Data detail dari Properti A adalah sebagai berikut: 

 
30 Juni 2020 

RM ‘000 
31 Desember 2020 

RM ‘000 

Nilai wajar tanah 70.000 75.000 

Nilai wajar bangunan 200.000 235.000 

Biaya untuk menjual tanah dan 
bangunan 

20.000 (5.000 untuk tanah, 
15.000 untuk bangunan) 

20.000 (5.000 untuk tanah, 
15.000 untuk bangunan) 

Buatlah jurnal yang dibutuhkan Jovi untuk properti 1 selama tahun 2020! 

 

Problem 3 – Agriculture 



 

 

Bagian A 

PT Merah merupakan perusahaan peternakan terkemuka di daerah Sumatera. Berikut ini merupakan 

beberapa transaksi yang terjadi pada PT Merah terkait ternak 30 sapi yang ditujukan untuk dipanen 

dagingnya selama tahun 2020. 

Jan 

2020 

PT Merah mengeluarkan biaya untuk membeli dan memelihara ternak 30 sapi seharga 

Rp150 juta. 

15 Jan 

2020 
PT Merah melakukan biaya suntik vaksin untuk sapinya seharga Rp250 ribu per sapi. 

Jan-Des 

2020 

PT Merah mengeluarkan biaya untuk pekerjanya yang bertugas untuk memandikan dan 

membersihkan kendang sapinya seharga Rp1 juta per bulan kepada 3 orang 

(diakumulasikan setiap 1 semester). 

1 Juli 

2020 

PT Merah mengeluarkan biaya untuk melakukan pembelian mesin pengatur suhu pada 

kendang sapinya seharga Rp100 juta. 

Jan-Des 

2020 

PT Merah mengeluarkan total biaya untuk memelihara, merawat, serta menggemukkan 

ternak 30 sapinya ini sebesar Rp36 juta. 

Berdasarkan hasil appraiser, nilai 30 sapi yang dimiliki entitas bernilai Rp8.5 juta per ekor dengan 

estimasi biaya yang timbul untuk menjual sapi tersebut adalah sebesar Rp600 ribu per ekor. 

Instruksi: 

a. Buatlah jurnal sepanjang tahun 2020 yang terkait dengan aset biologis sapi milik entitas! (Hint: 

Dapat menggunakan pendekatan aset maupun beban) 

b. Jika sapi dipanen oleh entitas pada 1 Januari 2021 dan dijual kepihak ketiga pada tanggal 15 Januari 

2021 dengan harga Rp9 juta perekor, siapkan jurnal terkait transaksi sepanjang tahun 2021 

tersebut! 

 

Bagian B 

PT Hijau adalah pemegang izin pengelolaan hutan tanaman industri dengan menanam pohon Sengon 

seluas 100 hektar. Pohon Sengon akan ditebang dan dijual pada tahun ke-5 sebagai komoditas kayu. 

Pada akhir tahun ke-3, nilai wajar pohon Sengon adalah Rp800 juta, biaya penjualan senilai Rp50 juta 

dan biaya pemeliharaan Rp25 juta. Pada akhir tahun ke-4, nilai wajar pohon sengon adalah Rp875 juta, 

biaya penjualan senilai Rp60 juta, dan biaya pemeliharaan Rp30 juta. 

Diminta: Hitung berapa laba PT Hijau pada tahun ke-4. Sertakan perhitungan. 

Hint: Laba adalah Pendapatan setelah dikurangi Beban. 

Problem 4 – Intangible Asset 

Bagian A 

Berikut merupakan Laporan Posisi Keuangan PT Mekdi per 31 Desember, 2018: 

Patent Rp120.000.000  

Less: Accumulated Amortization (Rp24.000.000)  

  Rp96.000.0000 

Copyright Rp64.000.000  

Less: Accumulated Amortization (Rp25.600.000)  



 

 

 
 Rp38.400.000 

Total  Rp134.400.000 

 

PT Mekdi membeli paten pada 1 Januari 2017 serta copyright pada 1 Januari 2015. PT Mekdi 

memperkirakan masa manfaat paten dan copyright adalah 10 tahun. Atta menggunakan model biaya 

untuk mengukur aset tidak berwujud dan metode garis lurus untuk diamortisasi. Transaksi berikut 

memengaruhi saldo aset tidak berwujud selama 2019: 

January 2 

Lisensi dibeli dari PT KFC, distributor produk konsumen populer dengan harga 90.000.000. Diharapkan 

bahwa produk ini akan menghasilkan arus kas untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Lisensi memiliki 

jangka waktu awal 10 tahun tetapi membayar biaya nominal, PT Mekdi dapat memperpanjang lisensi 

tanpa batas waktu untuk jangka waktu 10 tahun berturut-turut 

Jan-June 

PT Mekdi mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan sejak 10 Januari sebesar 

Rp250.000.000. Manajemen memperkirakan bahwa sekitar 45% dari biaya dialokasikan untuk meneliti 

(research) formula baru. Sisanya adalah biaya pengembangan (development). Paten formula baru 

diperoleh pada 1 Juli 2019 dan memiliki masa manfaat 5 tahun. 

Oktober 15 

PT Mekdi membayar Rp25.000.000 untuk mengiklankan produknya di TV nasional 

December 31 

PT Mekdi sedang melakukan uji penurunan nilai untuk aset tidak berwujudnya. PT AW telah 

menerima informasi berikut terkait dengan aset tidak berwujudnya : 

Recoverable Amount-Patent    Rp90,000,000 

Recoverable Amount-Copyright   Rp30,000,000 

Recoverable Amount-License    Rp80,000,000 

Recoverable Amount-Patent New Formula Rp150,000,000 

Diminta: 

1. Siapkan jurnal untuk mencatat transaksi, termasuk amortisasi dengan menggunakan akun 

akumulasi amortisasi! 

2. Hitung carrying amount dari setiap asset tidak berwujud melalui Laporan Posisi Keuangan per 31 

Desember 2019! 

 

Bagian B 

PT Milkis melakukan uji penurunan nilai dari Divisi Makanan Kaleng per 31 Desember 2019 karena 

kinerja yang terus menurun. Berikut ini aset yang dimiliki oleh Divisi Makanan Kaleng. 

Aset Nilai Tercatat (Rp) 

Kas 90.000.000 

Piutang Usaha 85.000.000 



 

 

Persediaan, at cost 78.000.000 

Goodwill 80.000.000 

Aset Tetap Neto 350.000.000 

Properti Investasi Neto 200.000.000 

Paten Neto 50.000.000 

Investasi pada Nilai Wajar 75.000.000 

Total Aset Rp1.008.000.000 

 

Setelah uji penurunan nilai, PT Milkis menemukan fakta bahwa jika Divisi Makanan Kaleng dilanjutkan 

akan menghasilkan nilai arus kas terdiskonto sebesar Rp850 juta dan jika Divisi ini dijual akan 

menghasilkan nilai sebesar Rp900 Juta dengan biaya yang akan dikeluarkan sebesar Rp15 Juta (NRV). 

 

Selain itu, Manajemen juga mengidentifikasi bahwa nilai terpulihkan Aset Tetap Neto adalah sebesar 

Rp320 Juta. Aset Tetap Neto ini menggunakan metode revaluasi selama 20 tahun. 

 

 

Diminta: 

Part I 

1. Hitung penurunan nilai atas aset-aset yang telah teridentifikasi Manajemen PT Milkis 

2. Buatlah jurnal atas penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019! 

 

Part II 

PT Milkis kembali melakukan telaah penurunan nilai dari Divisi Makanan Kaleng per 31 Desember 2020 

karena kinerja mulai membaik. Berikut ini aset yang dimiliki oleh Divisi Makanan Kaleng per 31 

Desember 2020. 

Aset Nilai Tercatat (Rp) 

Kas 90.000.000 

Piutang Usaha 95.000.000 

Persediaan, at cost 75.000.000 

Goodwill - 

Aset Tetap Neto 300.000.000 

Properti Investasi Neto 189.600.000 

Paten Neto 50.000.000 

Investasi pada Nilai Wajar 100.000.000 



 

 

Total Aset Rp899.600.000 

 

Setelah telaah penurunan nilai, PT Milkis menemukan fakta bahwa jika Divisi Makanan Kaleng 

dilanjutkan akan menghasilkan nilai arus kas terdiskonto sebesar Rp925 Juta. 

Diminta: 

1. Hitung penurunan nilai (pemulihan) atas aset-aset yang telah teridentifikasi Manajemen PT Milkis 

pada 31 Desember 2020! 

2. Buatlah jurnal atas penurunan nilai (pemulihan) pada tanggal 31 Desember 2020! 

 

Problem 5 – Provision & Contingent Liabilities 

Bagian A 

Sandbox Company membeli tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2018, dengan biaya $600.000. 

Sandbox berharap untuk mengoperasikan depot selama 8 tahun, pada saat itu secara hukum 

diperlukan untuk membongkar depot dan mengeluarkan tangki penyimpanan bawah tanah. 

Diperkirakan biaya $80.000 untuk membongkar depot dan membuang tank-tank itu di akhir masa 

manfaat depot. 

Instruksi: 

1. Buatlah jurnal untuk mencatat depot dan tanggung jawab lingkungan untuk depot pada 

tanggal 1 Januari 2018. Berdasarkan suku bunga efektif sebesar 8%, nilai wajar dari 

kewajiban lingkungan pada tanggal 1 Januari 2018, adalah $43.222. 

2. Buatlah jurnal yang diperlukan untuk depot dan tanggung jawab lingkungan pada tanggal 31 

Desember 2018. Sandbox menggunakan depresiasi garis lurus; estimasi nilai sisa untuk 

depot adalah nol. 

3. Pada tanggal 31 Desember 2025, Sandbox membayar pembongkaran untuk membongkar 

depot dan mengeluarkan tank-tank di dalamnya dengan harga $75.000. Buatlah jurnal untuk 

penyelesaian tanggung jawab lingkungan tersebut. 

 

Bagian B 

Polska Corporation, in preparation of its December 31, 2015, financial statements, is attempting to 

determine the proper accounting treatment for each of the following situations. 

1. As a result of uninsured accidents during the year, personal injury suits for €350,000 and €60,000 

have been filed against the company. It is the judgment of Polska’s legal counsel that an unfavorable 

outcome is unlikely in the €60,000 case but that an unfavorable verdict approximating €250,000 will 

probably result in the €350,000 case. 

2. Polska operates profitably from a factory it has leased. During 2015, Polska decides to relocate 

these operations to a new factory. The lease of the old factory continues for the next 5 years. The 

lease cannot be cancelled and the factory cannot be subleased. Polska determines that the cost to 

settle the old lease is €950,000. 

3. Litigation is being pursued for the recovery of €1,300,000 consulting fees on a failed project. The 

directors believe that it is more likely than not that their claim will be successful. 



 

 

Instructions: 

Prepare the journal entries that should be recorded as of December 31, 2015, to recognize each of the 

situations above. 

 

Problem 6 – Pension Fund 

PT Glosarium Aneka memulai program pensiun manfaat pasti untuk 50 karyawannya pada tanggal 1 

Januari 2016. Perusahaan asuransi yang mengelola program pensiun menyediakan informasi berikut 

untuk tahun 2016, 2017 dan 2018. 

 

 Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 

 2016 2017 2018 

Plan Assets (FV) $50,000 $85,000 $180,000 

Acc. Benefit Obligation 45,000 165,000 292,000 

Projected Benefit Obligation 60,000 200,000 324,000 

Kontribusi pendanaan dari pemberi kerja 

(dibuat pada akhir tahun) 
50,000 60,000 105,000 

 

Tidak ada saldo pada tanggal 1 Januari 2016, ketika rencana itu baru dimulai. Pengembalian aktual 

dan ekspektasi pengembalian atas aset program adalah 10% selama periode 3 tahun namun tingkat 

penyelesaian yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban pensiun perusahaan adalah 13% pada 

tahun 2016, 11% pada tahun 2017, dan 8% pada tahun 2018. Komponen biaya jasa untuk biaya 

pensiun berkala (bersih) adalah sebagai berikut: 2016, $ 60.000; 2017, $ 85.000; dan 2018, $ 119.000. 

Sisa masa kerja rata-rata per karyawan adalah 12 tahun. Tidak ada tunjangan yang dibayarkan pada 

tahun 2016, $ 30.000 tunjangan dibayarkan pada tahun 2017, dan $18.500 tunjangan dibayarkan pada 

tahun 2018 (semua tunjangan dibayarkan pada akhir tahun) 

 

Pertanyaan: 

1. Hitung jumlah biaya pensiun periodik bersih yang akan diakui perusahaan pada tahun 2016, 2017 

dan 2018. 

2. Persiapkan jurnal untuk mencatat biaya pensiun berkala bersih, kontribusi dana pemberi kerja, dan 

jumlah pensiun untuk tahun 2016, 2017 dan 2018. 


