
 PENUGASAN 2-AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN 1 

SUTARYO, SE, M.Si., Ak., CA     

SOAL 1 

Q adalah usaha dagang yang mulai beroperasi 1 Januari 2012. Tuan Q menyetujui P dan R untuk 

bergabung membentuk partnership PQR. Setoran modal P dan R masing-masing adalah 50 jt dan 

40 jt. Berikut ini adalah neraca USAHA Q sesaat sebelum pembentukan partnership. 

ASSET  LIABILITAS  DAN EKUITAS 

Kas 3,500,000  Utang dagang 8,400,000  

Investasi Sementara 2,600,000  Utang wesel 15,000,000  

Piutang dagang 8,450,000  Utang bank 25,000,000  

CKP (850,000)  Total Utang  48,400,000 

Persediaan brg dagang 12,240,000     

Perlengkapan 720,000     

Beban dibayar di muka 6,000,000  Modal Tuan Q  74,260,000 

bangunan 55,000,000     

Akumulasi peny. 

Bangunan 

(5,500,000)     

Peralatan 45,000,000     

Akumulasi Peny. 

Peralatan 

(4,500,000)     

TOTAL 122,660,000  TOTAL  122,660,000 

 

Ketiganya sepakat untuk menilai kembali beberapa aset USAHA Q dengan rincian sebagai 

berikut: 

1. Seluruh kas dan ivestasi sementara diambil oleh Tuan Q. 

2. Piutang dagang dengan nominal 1,450,000 dihapuskan, dan cadangan piutang ditetapkan 

sebesar 10% dari saldo piutang yang baru. 

3. Persediaan mempunyai nilai wajar 11,240,000. 

4. Perlengkapan yang masih tersisa adalah 420,000. 

5. Beban dibayar dimuka sejumlah 1,500,000 telah kadaluarsa dan dihapuskan. 

6. Bangunan dinilai kembali pada nilai pasar 48,000,000. 

7. Peralatan dinilai kembali pada nilai wajar sebesar 30,000,000. 

8. Utang dagang sebesar 2,750,000 dari seorang pelanggan dihapuskan. 

9. Utang bunga untuk periode ini sebesar 650,000 belum diakui. 

10. Utang bank dengan nilai nominal 3,500,000 telah terlunasi tetapi belum tercatat oleh 

perusahaan. 
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INSTRUKSI: 

Atas dasar data dan informasi di atas, Anda diminta menyusun: 

a. Ayat jurnal pembentukan partnership PQR dengan menggunakan asumsi melanjutkan 

buku lama dan menyusun buku baru. 

b. Menyusun neraca partnership PQR sesaat setelah pembentukan. 

 

 

SOAL 2 

 

Dengan menggunakan Soal Nomor 1, asumsikan bahwa partnership PQR selama satu tahun 

operasinya mengalami kerugian sebesar 15,000,000, maka tentukann alokasi kerugian, ayat 

jurnal alokasi kerugian, dan komposisi modal sekutu setelah kerugian dengan asumsi: 

a. Laba-rugi dibagi secara merata 

b. Laba rugi dibagi berdasarkan rasio modal awal 

c. Laba rugi dibagi setelah untuk pembayaran gaji sekutu Q sebesar 12,000,000 per tahun. 

 

SOAL 3 

Dengan menggunakan soal nomor 1 dan 2 (asumsi c), ketiga sekutu baik, P,Q, dan R sepakat 

untuk menerima S masuk sebagai sekutu baru dengan setoran sebesar 70.000.000. Tentukan ayat 

jurnal masuknya sekutu S beserta perhitunganya, jika: 

a. S membeli 50% kepentingan masing-masing sekutu. 

b. S membeli 35% kepentingan sekutu P, dan Q. 

c. S membeli 25% kepentingan sekutu P, dan 40% kepentingan sekutu R. 

d. S diberi 45% kepentingan persekutuan. 

e. S diberi 25% kepentingan persekutuan 

f. Investasi S merupakan 25% kepentingan persekutuan 

g. Investasi S merupakan   


