
 1

Tugas Akuntansi keuangan Lanjutan 1 

 

BAB II 

INVESTASI DALAM SAHAM – AKUNTANSI 

PELAPORAN INVESTOR 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosisl 
Program Studi Akuntansi  

Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Universitas Pendidikan Indonesia 

2007 



 2

BAB II 

INVESTASI DALAM SAHAM – AKUNTANSI PELAPORAN 

INVESTOR 

 

Dalam Exposure draft berjudul “Laporan Keuangan Konsolidasi 

: Kebijakan dan Prosedur” pada Oktober 1995 diajukan  sebuah kebijakan 

konsolidasi yang berdasarkan kendali bukan berdasarkan kepemilikan mayoritas. 

Perubahan yang diajukan dalam Exposure Draft bersumber dari GAAP atau Prinsip-

Prinsip Akuntansi yang berlaku secara umum ini, difokuskan melalui skema ini. Jika 

Exposure Draft ini selanjutnya menjadi standar tanpa perubahan lebih lanjut, maka hal ini 

akan mengganti pada ARB 51 dan FASB Statement No.94 dan merubah beberapa 

prinsip-prinsip akuntansi dari APB Opinion No.18 dalam bab ini. 

 

Garis Besar Keseluruhan Bab 

 

Investasi Tidak Lancar Dalam Saham Berhak Suara (Voting Stock) Secara Umum 

Diperhitungkan Berdasarkan Pada Metode Biaya atau Metode Equitas. 

A. Metode Equitas diperuntukan bagi investasi sebesar 50 % atau kurang yang 

memberikan investor kemampuan untuk mempengaruhi investee secara signifikan 

atau significant Influence.  

B. Dengan ketiadaannya bukti terhadap hal yang sebaliknya, sebuah investasi 20% atau 

lebih diasumsikan, investor memiliki kemampuan untuk mempengaruhi  secara 

signifikan atau berarti. 

 

1. Metode Equitas sebaiknya tidak digunakan jika kemampuan untuk 

mempengaruhi secara signifikan dalam waktu yang sementara atau jika investee 

adalah perusahaan asing yang beroperasi dalam peraturan atau pengendalian yang 

ketat . 

2. FASB Interpretation No.35 memberikan indikasi-indikasi ketika kemampuan 

untuk memberikan pengaruh secara signifikan tidak dapat digunakan. 
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a. Adanya perlawanan dari investee yang menghalangi pengaruh investor. 

b. Penyerahan hak pemegang saham yang signifikan melalui perjanjian 

diantara investor dan investee. 

c. Konsentrasi kepemilikan mayoritas. 

d. Informasi yang tidak memadai atau tidak tepat waktu untuk penerapan 

metode equity. 

e. Kegagalan untuk menempatkan perwakilan pada dewan direktur investee. 

C. Metode Biaya digunakan untuk investasi saham biasa kurang dari 20%, kecuali jika 

hal ini dapat menunjukan bahwa perusahaan investor memiliki kemampuan untuk 

memberikan pengaruh yang signifikan  terhadap perusahaan investee. 

 

Akuntansi Untuk Investasi Saham Tidak Lancar Berdasarkan Metode 
Biaya. 
 

A. Jika saham dapat diperjualbelikan, penanaman saham sebaiknya dapat diperhitungkan 

dengan menggunakan metode LCM berdasarkan ketentuan FASB Statement No.12, 

“Akuntansi Untuk Surat Berharga Tertentu yang dapat Diperjualbelikan”. 

B. Aplikasi dari Metode Biaya: 

1. Investasi dicatat sebesar biaya. 

2. Deviden yang berasal dari keuntungan investee dicatat sebagai pendapatan 

deviden. 

3. Deviden yang melebihi bagian kepemilikan investor terhadap keuntungan 

investee setelah saham diperoleh, diakui sebai pengembalian modal dan 

dikurangkan terhadap akun investasi. 

 

Ketentuan Dari APB Opinion No.18 (Sebagaimana Diamandemen oleh FASB Statement 

No.94) Untuk Akuntansi Dalam Investasi pada Saham Biasa Berdasarkan Metode 

Ekuitas. 

A. FASB Statement No.94 yang Telah Diamandemen. 

1. ARB No.51, seperti yang telah diamandemen oleh FASB Statement No.94, 

mensyaratkan pengonsolidasian semua anak perusahaan yang dimiliki secara 

mayoritas kecuali kendali terhadap anak perusahaan hanya sementara atau 
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tidak dimiliki oleh perusahaan induk. [ Exposure Draft, Laporan Keuangan 

Konsolidasi : Kebijakan dan Prosedur mengajukan kebijakan 

pengonsolidasian berdasarkan pengendalian. Oleh karena itu, istilah 

kepemilikan mayoritas atau kepemilikan minoritas akan diganti menjadi 

pengendalian kepemilikan dan non-pengendalian kepemilikan.] 

2. Metode Ekuiti tidak diperbolehkan menjadi pengganti untuk pengonsolidasian 

dan laporan keuangan perusahaan induk tidak diperbolehkan menjadi 

pengganti untuk laporan keuangan konsolidasi. 

3. Sebuah Investasi pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasikan 

dilaporkan  dalam Laporan Keuangan perusahaan induk dengan menggunakan 

metode biaya atau metode ekuitas berdasarkan kepada kemampuan dari 

perusahaan induk untuk menggunakan pengaruh yang signifikan. 

B. Aplikasi dari Metode Biaya 

1. Investasi dicatat sebesar biaya dan disesuaikan terhadap laba, kerugian dan 

deviden. 

a. Keuntungan dan kerugian interperusahaan dihilangkan hingga 

terealisasi. [dalam Exposure Draft, penghilangan keuntungan dan 

kerugian interperusahaan bergantung kepada apakah transaksi dilakukan 

“Arm’s Length” basis. Tidak ada keuntungan interperusahaan yang 

dapat diakui sebgai pendapatan investor, jika perusahaan tidak 

berbasis“Arm’s Length”. Jika transaksi interperusahaan dilakukan tawar 

menawar arm’s length, investor akan menghilangkan keuntungan 

interperusahaan dengan basis kepemilikan investasi dalam investee]  

b. Nilai selisih buku-biaya diperhitungkan seolah-olah investi adalah anak 

perusahaan yang dikonsolidasi 

1. Perbedaan antara biaya investasi dan ekuitas yang bersangkutan 

dikenakan terhadap harta dan kewajiban yang dapat diidentifikasi 

berdasarkan nilai pasarnya dan selisih sisanya dialokasikan kepada 

goodwill. 

2. Perbedaan antara biaya investasi dan nilai buku yang diperoleh 

akan hilang selama nilai sisa dari harta dan kewajiban yang 
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teridentifikasi, dan diamortisasikan untuk goodwill kecuali nilai 

yang dikenakan terhadap tanah. 

c. investasi dilaporkan dalam satu baris dalam neraca investor dan 

pendapatan investor dilaporkan dalam satu baris dalam laporan laba/rugi 

(one line consolidation) kecuali jika ada extraordinary dan item yang ada 

dibawah dibawah garis (below-the-line items) yang dikombinasikan 

dengan laporan laba/rugi investor. 

d. Transaksi modal diperhitungkan seolah-olah investee adalah anak 

perusahaan yang dikonsolidasi. 

e. Dividen preferen harus dikurangkan dari pendapatan bersih investee 

untuk menentukan penghasilan ekuitas investor dari investee. 

f. Dalam kasus kerugian investee, metode ekuitas dihentikan ketika 

investasi berkuang menjadi nol. 

2. Akuntansi untuk investasi interim 

a. Pendapatan investee diasumsikan akan menghasilkan secara 

proporsional sepanjang tahun dengan ketiadaan bukti sebaliknya. 

b. Nilai buku investee dalam waktu interim ditentukan dengan 

menambahkan pendapatan yang dihasilkan dari laporan yang waktu lalu 

kepada ekuitas pemilik pada permulaan dan mengurangkan dividen yang 

diumumkan waktu pembelian. 

3. Ketka investasi yang sebelumnya yang telah diperhitungkan dengan metode 

biaya memenuhi syarat metode ekuitas investasi disesuaikan kepada metode 

ekuitas dan saldo laba investor diperhitungkan secara mundur. (dalam 

exposure draft : 1. jika pada awal investasi diperhitungkan sebesar biaya, nilai 

wajar dari harta yang diperoleh dan kewajiban yang diasumsikan dan juga 

goodwill untuk setiap pembelian saham harus diidentifikasi. Investasi, 

penyajian hasil dari operasi setiap peride, dan saldo laba investor harus 

disesuaikan secara mundur. 2. jika investasi awal yang diperhitungkan 

berdasarkan nilai wajar, saldo investasi, ketika hal ini memenuhi syarat untuk 

diperhitungkan berdasarkan metode ekuitas akan menjadi jumlah nilai wajar 

dari investasi yang lama ditambah biaya dari investasi yang baru. 
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4. Ketika seorang investor mengurangi kepemilikan ekuitas pada investee 

dibawah 20% investasi yang dimiliki diperhitungkan berdasarkan metode 

biaya. 

a. Keuntungan dan kerugian dari penjualan kepemilikan ekuitas adalah 

perbedaan antara harga penjualan dan nilai buku dari kepemilikan 

ekuitas segera sebelum penjualan. 

b. Saldo akun investasi segera setelah penjualan adalah basis biaya 

yang baru. 

5. Ketika investasi diperhitungkan berdasarkan metode ekuitas material dalam 

hubungan dengan posisi financial atau hasil dari operasi investor, investor 

harus mengungkapkan ringkasan informasi mengenai harta investee, 

kewajiban dan hasil operasi dalam catatan laporan keuangan. 

6. Pengungkapan lain yang untuk investasi ekuitas yang signifikan diantaranya: 

a. Nama investee dan persentasi kepemilikan dalam saham biasa 

b. Kebijakan investasi investor menyangkut investasi dalam saham 

biasa 

c. Perbedaan nilai buku-biaya dan kebijakan amortisasi 

 

Pengungkapan Menyangkut Pihak-Pihak yang Terkait yang Disyaratkan oleh FASB 

Statement no 57 untuk Transaksi antar Perusahaan Afiliasi, diantaranya : 

a. Hakikat hubungan  

b. Penggambaran transaksi 

c. Besarnya transaksi dan perubahan dalam metode yang digunakan untuk 

menyajikan transaksi dalam laporan laba rugi 

d. Penyajian jumlah kewajiban terhadap atau kewajiban dari pihak terkait pada 

tanggal neraca 
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Ilustrasi 

 

APB Opinion no.18 

Metode Ekuitas dalam Akuntansi untuk Investasi dalam Saham Biasa 

Sebagaimana diamandemen Oleh FASB Statement no.94 

 

Amandemen FASB Statement no.94 

1. ARB no.51, sebagaimana diamandemen oleh FASB no.94, menetapkan 

konsolidasi dari kepemilikan anak perusahaan secara mayoritas, kecuali jika 

kendali terhadap anak perusahaan bersifat sementara atau tidak dimiliki oleh 

perusahaan induk. 

2. Metode ekuitas bukan merupakan pengganti dari konsolidasi dan laporan 

keuangan perusahaan induk bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi. 

 

Metode Ekuitas (Equity Method)  

1. Metode ekuitas digunakan untuk investasi 50% atau kurang yang memberikan 

investor kemampuan untuk mempengaruhi investee secara signifikan 

2. Dengan ketiadaanya bukti mengenai hal sebaliknya, investasi 20% atau lebih 

diasumsikan memberikan investor kemampuan untuk mempengaruhi investee 

secara signifikan 

 

Aplikasi (Aplication) 

1. Investasi dicatat sebesar biaya dan disesuaikan terhadap penghasilan, rugi, dan 

deviden 

a. keuntungan dan kerugian inter perusahaan dihilangkan hingga direalisasi 

b. Perbedaan nilai biaya-buku diperhitungkan seolah-olah investee adalah anak 

perusahaan konsolidasi 

c. Investasi dilaporkan pada satu baris dalam neraca dan pendapatan dilaporkan 

pada satu baris dalam laba-rugi kecuali extraordinary dan item lain dibawah 

garis (other below-the line items), dikombinasikan dengan yang dimiliki oleh 

investor (one line consolidation) 
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d. Transaksi modal diperhitungkan seolah-olah investee adalah anak perusahaan 

konsolidasi 

e. Deviden preferen harus dikurangkan dari laba bersih investee untuk 

menentukan penghasilan ekuitas investor dari investee 

f. Dalam kasus investee mengalami kerugian, metode ekuitas dihentikan ketika 

investasi berkurang menjadi nol 

2. Ketika investasi yang sebelumnya diperhitungkan dengan menggunakan metode 

biaya memnuhi syarat untuk diperhitungkan dengan metode ekuitas. Investasi 

disesuaikan menjadi metode ekuitas dan saldo laba investor disesuaikan secara 

mundur 

3. Ketika investasi diperhitungkan berdasarkan metode biaya, material dalam 

hubungan dengan posisi financial atau hasil operasi dari investor, investor harus 

mengungkapkan ringkasan informasi mengenai harta investee, kewajiban, dan 

hasil operasi dalam laporan keuangan. 
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Uraian Tugas Material    Berapa menit yang                

    diperkirakan 

Pertanyaan (13) 

Latihan (14) 

 
  
E2-1 5 MC yang umum 10 

E2-2 AICPA 8 MC umum dan tipe masalah                                              35 

E2-3 [Henry/Ivan] Menghitung presentase kepemilikan dan                   12 

 goodwill dari investasi yang diperoleh secara langsung 

 dari investee 

E2-4 [Parson/Shelby] Menghitung pendapatan untuk 30% investasi        15 

 tengah tahunan 

 E2-5 [Martin/Oakley]   menghitung neraca investasi dan pendapa-          15 

tan untuk 40% satu tahun investasi dengan kelebihan  alokasi  

untuk asset yang dihargai rendah 

 E2-6 [Jersey/Kelly] Jurnal umum untuk mencatat pendapatan dari 10 

40% investee dengan kerugian yang diakibatkan operasi yang  

terhenti 

 E2-7 4 MC tipe masalah       20 

 E2-8 [Paxton/Seaton]  Menghitung neraca investasi untuk 4 tahun           15 

  setelah akusisi 

 E2-9 [Pembroke/Sommer] Menghitung pendapatan dari investee   20 

Dan neraca investasi saat struktur modal investee termasuk  

Saham preferen 

 E2-10 [Ardel/Barker]   Menghitung pendapatan dan neraca investasi   15 

untuk 25% investasi tengah tahun 

 E2-11 [Platterman/Swizzle] Melakukan penyesuaian akun investasi  25 

dan menentukan pendapatan investasi ketika suatu investasi 

tambahan memenuhi persyaratan investee untuk metode 

kekayaan akuntansi 
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 E2-12 [Patriot/Short]   Jurnal umum (investasi sebelumnya pada saham     15 

 yang tidak beredar) 

 E2-13 [BIP/Crown] Sediakan jurnal umum dan laporan laba rugi, 20 

dan tentukan akun neraca investasi (investee dengan kerugian 

yang luar biasa)  

 E2-14 [Federal/Wilson]  Menghitung neraca akun investasi dan 20 

pendapatan (investee saham preferen) 

 

 Masalah (14) 

 

 P2-1 [Potter/Shelly]   Perhitungan pembelian untuk setengah tahun 25 

(investee memiliki keuntungan yang luar biasa) 

 P2-2 [Prestige/Regal]   Jurnal umum untuk investasi tengah tahun 20 

  (metode biaya dan ekuitas)  

 P2-3 [Patterson/Zelda]  Perhitungan untuk 30% investasi (kelebihan 20 

alokasi untuk persediaan, bangunan, dan goodwill) 

 P2-4 [Phyllis/Sally]   Jurnal umum untuk 40% investasi tengah tahun      20 

  (kelebihan alokasi untuk tanah, peralatan, dan goodwill) 

P2-5 [Pandora/Suffolk]   Sediakan jadwal alokasi, hitung pendapatan      20  

  dan neraca investasi 

P2-6 [Lowe/Stapleton]   Perhitungan (akuisi tengah tahun dengan  15 

goodwill) 

 P2-7 [Tulip/Stapleton]  Laporan laba rugi partial (investee dengan 10 

 hal-hal penting) 

 P2-8 [Hazelton/Wilmot]  Secara bertahap pengadaan hak kekayaan 20 

bunga atas beberapa tahun dan pembelian  saham dari investee 

 P2-9 [Provo/Sigma]   Perhitungan dan jurnal umum (kelebihan nilai         20 

buku atas biaya) 

 P2-10 [Platte/Santani]  Sediakan jadwal alokasi di bawah dua harga 20 

bursa saham yang berbeda asumsi (goodwill negatif) 

 P2-11 [Preston/Spencer]  Perhitungan (investasi akuisi sedikit demi 20 
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sedikit) 

 P2-12 [Pilot/Sassy] Perhitungan dan jurnal perbaikan (error)                  20 

 P2-13 [Penny/Steve]   Jadwal alokasi dan perhitungan (kelebihan             20 

  biaya di atas nilai wajar) 

 P2-14 [Penny/Steve]  Jadwal alokasi dan perhitungan  (kelebihan             20 

  biaya di atas nilai wajar) 

 


