
KASUS 1: Investasi Jangka Panjang (Saham & Obligasi)

Transaksi dibawah ini berhubungan dengan kegiatan Investasi Jangka Panjang PT. Gunung Maras
1. Membeli 150.000 lembar saham PT KDI bernilai nominal Rp.1.000 dengan harga Rp.1.100 / lembar.

PT GM mencatat investasi dengan metode Cost dan pemilikan saham tersebut merupakan 10%
dari seluruh saham PT KDI yang beredar.

2. Membeli 500.000 lembar saham PT DKI bernilai nominal Rp.1.000 dengan harga Rp.1.250 /lembar.
Pembelian ini merupakan 25% dari seluruh saham PT DKI yang beredar, sehingga investasi ini oleh
PT GM dicatat dengan metode Equity.

3. Membeli 100 lembar obligasi PT IKD yang bernilai Rp.1.000.000 dengan harga Rp.1.250.000 /lembar.
Obligasi ini berjangka waktu 10 tahun dan berbunga 15% per tahun. Bunga dibayar tiap-tiap tanggal
1 April dan 1 Oktober. Tanggal pembelian 1 Agustus.

4. Diterima pembagian dividen dari PT KDI sebesar Rp.250 per lembar saham.
5. Laba bersih PT KDI untuk tahun berjalan adalah Rp.200.000.000
6. Laba bersih PT DKI untuk tahun berjalan adalah Rp.150.000.000
7. Diterima pembagian dividen dari PT DKI sebesar Rp.75 per lembar saham.
8. Diterima bunga tengah tahunan dari PT IKD untuk obligasi yang dimiliki.
9. Menjual 25.000 lembar saham PT KDI yang dimiliki dengan harga Rp.1.250 per lembar
10. Menjual 25.000 lembar saham PT DKI yang dimiliki dengan harga Rp.1.250 per lembar

DIMINTA:
Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas.

KASUS 2 : Investasi Jangka Panjang (Obligasi)

1. Pada tgl 4 Januari 2007 perusahaan membeli 1000 lembar Obligasi PT Bahana dengan harga 
Rp.20.000 per lembar. Obligasi ini bernilai nominal Rp.25.000 per lembar. Bunga 20% per tahun dan
jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2014. Bunga dibayar 4 Juli dan 4 Januari.
a. Buatlah semua jurnal yang diperlukan untuk transaksi yg berhubungan dengan investasi dalam

obligasi di atas selama tahun 2007.
b. Berapa amortisasi disagio untuk tahun 2007 ? 
c. Berapa nilai buku obligasi pada tanggal 31 Desember 2007 ? Berapa pada saat tanggal jatuh 

tempo ?
d. Apabila 200 lembar obligasi di atas pada tanggal 4 April 2008 dijual dengan harga Rp.23.000

per lembar, buatlah jurnal penjualan !

2. Anggap obligasi tersebut dalam soal di atas dibeli dengan harga Rp.30.000 per lembar. Jawablah 
pertanyaan (a) s.d. (d) dalam soal seperti di atas.
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