
   

               
 

SOAL AKM2 - A 
 

1. Sebuah mesin dibeli seharga Rp.150.000.000,- Masa manfaat 10 tahun. Nilai residu Rp.10.000.000,- Metode depresiasi garis 

lurus. Setelah digunakan 5 tahun, diestimasi masa manfaat baru selama 15 tahun dengan nilai residu Rp.5.000.000,- Diminta: 

Buatlah jurnal depresiasi pada akhir tahun ke 6. 
 

2. PT Glora, perusahaan leasing, menanda tangani kontrak dengan PT Glori untuk pengadaan sebuah mobil. Nilai wajar mobil 

Rp.80.000.000,- Umur mobil ditaksir 5 tahun. Jangka waktu kontrak 4 tahun dan terjadi pengalihan kepemilikan. 

Diminta: Tentukan jenis leasing kontrak tersebut dan bagaimana pencatatan jurnal di PT Glora dan PT Glori? 
 

3. PT KUAT mengerjakan proyek pembangunan gedung senilai Rp.7.000.000.000,- Selama tahun 2014, perusahaan telah 

mengeluarkan biaya sebesar Rp.1.700.000.000,- melakukan penagihan sebesar Rp.1.200.000.000,- dan menerima 

pembayaran sebesar Rp.960.000.000,- Pada tanggal 31 Desember 2014, estimasi biaya yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proyek tersebut sebesar Rp.3.300.000.000,- Buatlah jurnal untuk tahun 2014 dengan metode prosentase 

penyelesaian. 
 

4. Tunjukkan pengaruh kesalahan berikut terhadap laba bersih tahun 2013 dan laba bersih tahun 2014: (Understated, 

Overstated, No effect) 

No Kesalahan Laba 2013 Laba 2014 

a Peralatan dibeli tahun 2012 dicatat beban   

b Hutang gaji tidak dicatat pada tgl 31/12/2013   

c Peralatan dibeli tahun 2013 dicatat beban   

d Nilai persediaan akhir 2013 lebih catat   

e Amortisasi paten tidak dicatat tahun 2014   
 

5. PT. ACA membeli perangkat lunak senilai Rp.74.000.000,- tanggal 1 Januari 2012 dengan masa manfaat 7 tahun dan nilai 

sisa Rp.18.000.000,-. Pada tanggal 1 Januari 2014 perusahaan melakukan revisi terhadap masa manfaat dan nilai sisa 

menjadi 4 tahun dan Rp.10.000.000,-. 

Buatlah jurnal depresiasi tahun 2014. 
 

6. PT BETON mengerjakan proyek pembangunan gedung perkantoran senilai Rp.7.000.000.000,- Perusahaan menggunakan 

metode prosentase penyelesaian. Pada tanggal 31 Desember 2014, saldo akun Kontruksi dalam proses sebesar 

Rp.2.450.000.000,- Piutang usaha Rp.240.000.000,- Penagihan atas konstruksi dalam proses Rp.1.400.000.000,- Sajikan 

akun-akun tersebut dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2014.  

 

SOAL AKM2 - B 
 

1. PT JATI membeli saham PT C sebanyak 1.000.000 lembar @Rp.100. Pada akhir tahun, harga pasar saham tersebut Rp.150 
per lembar. Dengan asumsi jumlah saham beredar PT C sebanyak 10.000.000 lembar dan PT JATI bukan perusahan jual beli 
saham.  Sebutkan metode pencatatan investasi saham yang digunakan oleh PT. Kemakmuran dan jelaskan kenapa. 

 

2. Pada tanggal 1 Januari 2014, PT CAKRA, pemilik gedung, melakukan kontrak sewa gedung kepada PT CITA. Lama 
perjanjian sewa 10 tahun. Harga perolehan gedung  Rp.500.000.000,- dibeli tunai PT CAKRA pada bulan Januari 2014. 
Penyusutan menggunakan garis lurus dengan masa manfaat 50 tahun tanpa nilai sisa. Pembayaran sewa Rp.275.000.000 per 
tahun dilakukan pada setiap akhir tahun. Biaya pajak properti Rp.85.000.000,- dan biaya asuransi properti Rp.10.000.000 
dibayar PT CAKRA pada akhir tahun. Diminta: Tentukan jenis leasing ini dan buatlah jurnal PT CAKRA selama tahun 2014. 

 

3. Tanggal 1 Juli 2014 PT ANDA menanda tangani kontrak pembangunan jembatan senilai Rp.900.000.000,- Pembangunan 
jembatan tersebut ditaksir menghabiskan biaya  sebesar Rp.800.000.000,- dan pengerjaannya diperkirakan 2 tahun. Sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2014 PT ANDA telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.200.000.000,- dan taksiran biaya untuk 
menyelesaikan proyek tersebut Rp.600.000.000,- lagi. Diminta: Hitunglah prosentase penyelesaian proyek tersebut untuk 
tahun 2014. Hitung pendapatan yang dapat diakui untuk tahun 2014 dan buat jurnal untuk mencatat pengeluaran biaya 
selama tahun 2014. 

 

4. Kesalahan dalam laporan keuangan per tanggal: 
                 31 Des 2012                 31 Des 2013 

Persediaan         Rp.9.600.000 kurang catat   Rp.8.100.000 lebih catat 
Beban depresiasi           Rp.2.300.000 kurang catat   ---- 
 

Asuransi Rp.66.000.000 dibayar tahun 2012 untuk 3 tahun (2012,2013,2014) dicatat sebagai beban tahun 2012. Tanggal 31 
Des 2013 dijual mesin secara tunai tapi beban depresiasi belum dicatat sebesar Rp.15.000.000,-  
Hitung total pengaruh kesalahan terhadap laba bersih tahun 2013. 

 

5. Pada tahun 2014 PT. XY menemukan harga perolehan mesin yang dibeli tanggal 1 Januari 2012 terdapat kurang catat 
sebesar Rp.50.000.000,- masa manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Tarif pajak 25%. Buat jurnal koreksi tahun 2014. 

 

6. PT ACA membeli peralatan secara leasing dengan PT Finance. Jangka waktu leasing 4 tahun dan pembayaran sewa tahunan 
sebesar Rp.43.019.000,- dilakukan setiap awal tahun dimulai saat perjanjian leasing. Peralatan memiliki nilai wajar pada awal 
leasing sebesar Rp.150.000.000,- Masa manfaat 4 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Tingkat bunga 10%.  Tentukan jenis 
leasing dan buatlah jurnal 1 Januari 2014 saat dimulai leasing.  Diketahui PVA( 4;10%) = 3,48685 

 


