
 

 

  



 

Problem 1: Intercompany Indebtedness 

PT Simalakama memiliki 75% saham PT Widuri. Pada tanggal akuisisi, PT Widuri memiliki 

saham biasa senilai $1.000.000 dan laba ditahan sebesar $500.000. Pada tanggal 1 Januari 

20X1, PT Widuri menerbitkan obligasi yang diterbitkan pada harga $95.000 jatuh tempo dalam 

6 tahun. Pada tanggal penerbitan obligasi memiliki tingkat kupon sebesar 8% p.a dan tingkat 

bunga pasar sebesar 9.09%. Bunga obligasi dibayarkan dua kali setiap tahun pada 30 Juni dan 

31 Desember. Obligasi dibeli oleh pihak nonafiliasi. Pada 31 Desember 20X2 setelah 

pembayaran bunga kedua, PT Simalakama membeli obligasi PT Widuri dari pihak nonafiliasi 

seharga $54.000 untuk menghasilkan tingkat bunga pasar 6%. Kedua peusahaan 

mengamortisasi premium dan diskon obligasi menggunakan metode bunga efektif. PT 

simalakama menggunakan metode ekuitas atas seluruh investasi saham di PT Widuri. 

Tabel amortisasi diskon 

 

Tabel amortisasi premium 

 

 

 



 

Informasi terkait hasil usaha PT Simalakama dan PT Widuri selama tahun 20X3 sebagai 

berikut: 

Informasi PT Simalakama PT Widuri 

Operating Income $1.500.000 - 

Net Income - $800.000 

Retained Earnings as of 

January 1 

2.300.000 1.700.000 

Dividend declared by PT 

Widuri 

- 430.000 

Dividend paid by PT Widuri - 400.000 

Diminta: 

a. Hitung constructive gain (loss) on bond retirement dan buat jurnal atas transaksi 

pembelian bonds oleh PT Simalakama. 

b. Buatlah jurnal metode ekuitas terkait pembelian obligasi. 

c. Berikan seluruh jurnal yang dicatat PT Simalakama terkait investasi saham dan obligasi 

pada PT Widuri selama 20X3. 

d. Berikan jurnal eliminasi akhir pada tahun 20X3. 

e. Hitung consolidated income net income, income to noncontrolling interest dan income 

to controlling interest 20X3. 

 

PROBLEM 2: Multinational Accounting: Forward Contract (non-hedging) 

Jerber Electronics Inc. menjual peralatan listrik ke suatu perusahaan Belanda seharga G50.000 

pada 30 November 2018, pembayaran jatuh tempo dalam 60 hari. Pada hari yang sama, Jerber 

menandatangani 60-day forward contract untuk menjual G50.000 dengan forward rate G1 = 

$0,541. Forward contract tidak ditentukan sebagai hedge dan tidak ada komitment yang 

disepakati. Tahun fiskal Jerber berakhir pada 31 Desember 2018. Forward rate pada 31 

Desember untuk pertukaran 31 Januari 2019 adalah G1 = $0,530. Berikut merupakan 

keterangan spot rate: 

 

 

 

 

 

30 Nov 2018 G1 = $0,530 

31 Des 2018 G1 = $0,534 

30 Jan 2019 G1 = $0,525 



 

Diminta:  

Buatlah semua jurnal yang harus dicatat oleh Jerber Electronics Inc terkait dengan forward 

exchange contract. 

 

Problem 3: Akuntansi Syariah 

Jelaskan pengertian dan perbedaan akad jual beli murabahah, salam, dan istishna! Bandingkan 

ketiganya dan jelaskan akuntansinya untuk penjual pada saat penyajian! 

 

Problem 4: Joint Arrangement 

PT Transportasi Indonesia (“PT TI”) menyepakati Perjanjian Kerjasama Investasi dengan PT 

Logistik Perkasa (“PT LP”) pada 1 Februari 2018 untuk pengoperasian dan pengembangan 

Terminal Petikemas Jakarta milik PT Transportasi Indonesia (“PT TI”) yang baru selesai 

dibangun pada 28 Desember 2017.  Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagian investasi di awal perjanjian dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian 

adalah sebagai berikut: 

Para Pihak Partisipasi 

PT Transportasi Indonesia 52,12% 

PT Logistik Perkasa 47,88% 

b. Pengoperasian dan pengembangan Terminal Petikemas Jakarta akan dijalankan oleh Group 

Manajemen Operasi Bersama Transportasi Perkasa dengan periode 5 tahun yang dipimpin 

oleh Kepala Group. 

c. Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan 

oleh auditor independen. 

d. PT Transportasi Indonesia menyerahkan Aset Tetap yang dimiliki secara langsung berupa 

crane, forklift, mesin timbangan dengan buku terakhir sebesar Rp125 Miliar untuk 

dipergunakan dalam operasional terminal oleh Partisipan dan masih dicatat dalam Laporan 

Keuangan PT Transportasi Indonesia. 

e. Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-

masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan 

investasi dari Partisipan. 

f. Laba operasi yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya 

operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan, 



 

g. Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja 

modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun 

sebelumnya 

h. Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil 

audit investasi yang berlaku. 

Apakah bentuk usaha dan perlakuan akuntansi dalam Laporan Keuangan PT 

Transportasi Indonesia terkait dari Kerjasama Investasi dengan PT Logistik Perkasa? 

 

Problem 5: Change in Ownership: Treasury Shares 

Plomp Company acquired 85% of Sloth Corporation's shares on January 1, 20X1. Sloth's 

balance sheet on December 31, 20X3, contained the following balances: 

 AMOUNT ($) 

Account Payable 55,000 

Notes Payable 25,000 

Common Stock 200,000 

APIC 100,000 

Retained Earnings 300,000 

TOTAL LIABILITIES & EQUITY 680,000 

 

The par value of Sloth’s common shares is $5 and on January 1, 20X4, Sloth acquired 10,000 

of its own shares from Plomp Company for $20. Through 20X4, Plomp has operating income 

at $200,000 and Sleigh has net income at $75,000. Based on the preceding information: 

Required: 

a) Prepare the journal entry to be recorded on Plomp Company's books to recognize the change 

in the book value of the shares it holds. 

b) Prepare the elimination entry needed in completing a consolidated balance sheet 

immediately following the acquisition of shares. 

 

Problem 6: Other Consolidation Issues and Interim Acquisition 

Pada 1 April 20X8, PT Rajasa mengakuisisi 80% saham milik PT Pangasa seharga $540.000. 

Pada tanggal tersebut nilai wajar kepentingan non pengendali adalah $150.000. Perbedaan nilai 

buku dan nilai wajar aset dan liabilitas milik PT Pangasa yang ada dalam proses akuisisi 

dialokasikan ke dalam nilai gedung yang memiliki estimasi umur manfaat 10 tahun sebesar 

50.000 dan sisanya dialokasikan dalam goodwill. PT Pangasa memiliki 24.000 lembar saham 



 

yang dijual dengan harga $15 dan nilai par $10. Pada kuarter pertama tahun 20X8, PT Pangasa 

melaporkan penjualan dan total beban sebesar $300.000 dan $250.000, serta membayar dividen 

sebesar $35.000. PT Rajasa menggunakan metode ekuitas dalam mencatat investasinya. 

Berikut adalah Laporan Saldo Laba PT Pangasa untuk tahun 20X8: 

Retained Earnings, Jan 1 20X8 $250.000 

Net Income $400.000 

Dividends (60.000) 

Retained Earnings, Dec 31 20X8 $590.000 

Diminta: 

1. Buatlah seluruh jurnal yang dicatat oleh PT Rajasa dalam mencatat investasi di PT 

Pangasa selama 20X8. 

2. Buatlah elimination entries yang dibutuhkan pada tanggal 31 Desember 20X8. 

3. Hitunglah Consolidated Income, Income to noncontrolling Interest, dan Income to 

Controlling Interest. 

 

Problem 7: Multi-national Accounting: Foreign Currency Statement 

Pada 1 Januari 20X1, Papaya Corp. mengakuisisi seluruh saham Sleigh Co., perusahaan yang 

berbasis di Singapura pada nilai wajarnya. Total aset bersih dari Sleigh Co. pada tanggal 

akuisisi adalah SGD250,000 (Dollar Singapura) dengan neraca saldo Sleigh Co. per 31 

Desember 20X1 adalah sebagai berikut (dalam SGD): 

 

 Debits Credits 

Cash 35,000  

Account Receivables (net) 75,000  

Inventory 100,000  

Equipment 300,000  

Acc. Depreciation  100,000 

Account Payable  55,000 

Notes Payable  65,000 

Common Stock  100,000 

Retained Earnings  150,000 

Sales  500,000 

Cost of Goods Sold 270,000  



 

Operating Expense 100,000  

Depreciation Expense 40,000  

Dividends Paid 50,000  

TOTAL SGD970,000 SGD970,000 

Tambahan informasi:  

a. Sleigh menggunakan metode FIFO dalam inventorinya. Inventori awal dibeli pada tanggal 

31 Desember 20X0 dan inventori akhir dibeli pada tanggal 1 Desember 20X1. Pembelian 

SGD300,000 terjadi sepanjang tahun. 

b. Peralatan disusutkan selama 10 tahun dengan metode garis lurus, tanpa nilai sisa. Saldo 

peralatan merupakan peralatan yang diperoleh pada April 20X1. 

c. Penjualan oleh Sleigh terjadi sepanjang tahun, berlaku hal yang sama kepada beban 

operasional.  

d. Dividend diumumkan dan dibayar pada 1 November 20X1.  

e. Nilai tukar selama tahun berjalan sebagai berikut: 

 SGD USD 

Jan-01 1 0,69 

Apr-01 1 0,63 

Nov-01 1 0,65 

Dec-01 1 0,66 

Dec-31 1 0,68 

2010 average 1 0,67 

Diminta:  

a. Sajikan kertas kerja translasi untuk mengkonversi neraca saldo Sleigh Co. dari Singapore 

Dollars to USD.  

b. Buat jurnal untuk mencatat investasi Papaya Corp. di Sleigh Co. selama tahun 20X1, 

termasuk terkait dengan pengaruh perubahan kurs.  

 

Problem 8: Operating Segment 

Prick Company is in the process of determining its reportable segments for the year ended 

December 31, 20X8. As the person responsible for determining this information, these are 

following information. (Additional information: All of their performance, except from division 

D are reviewed from CEO and all of them are able to generate their own revenue and record 

their own expense for their operational). 



 

Operating 

Segments 

Sales to 

External 

Customers 

Intersegment 

Sales and 

Transfers 

Segment Profit 

(Loss) 

Segment Assets 

A $1,500 $80 ($10) $400 

B 200 20 (56) 80 

C 900 - 5 160 

D 1,420 - 16 740 

E 160 40 (6) 50 

F 180 120 30 240 

Required: 

a) Using the appropriate tests, determine which of the industry segments listed above are 

reportable for 20X8. Show your supporting computations in good form! 

b) Indicate whether or not Prick’s reportable segments satisfy the 75% test. Show your 

supporting computations in good form! 

 

 

 

 

 


