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SOAL 1 (40%)
Fitriani dan Azis mendirikan firma pada tanggal 1 Oktober 2011, masing-masing berinvestasi sebesar
62.500.000 dan 37.500.000. Keduanya bersepakat bahwa Fitriani adalah sekutu pengelola dengan gaji
15.000.000 per tahun dan bonus 5% dari laba setelah untuk gaji. Jumlah sisa laba harus dibagi dalam rasio
60:40. Pada tanggal 31 Desember 2011, saldo perkiraan adalah seperti berikut:
kas
piutang usaha
peralatan
pembelian
retur dan potongan pembelian
beba operasi
prive Fitriani
Prive Aziz

35,000,000
33,500,000
25,000,000
100,000,000
5,000,000
40,000,000
10,000,000
5,000,000
253,500,000

utang usaha
penjualan
modal Fitriani
modal Aziz

30,000,000
123,500,000
62,500,000
37,500,000

253,500,000

Persediaan barang dagang per 31 Desember 2011 35.000.000, perlengkapan toko sebesar 2.000.000,
pajak dibayar dimuka 5.000.000, dan utang biaya 7.000.000. penyusutan atas peralatan menggunakan tarif
10% per tahun.
Berdasar data di atas, Anda diminta untuk:
1. Menyusun jurnal penyesuaian dan jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2011!
2. Menyusun laporan laba-rugi, neraca, dan laporan perubahan modal untuk periode berakhir 31
Desember 2011!
SOAL 2 (30%)
Ramadhani dan Azis adalah dua sekutu dengan modal masing-masing 30.000.000 dan 20.000.000 serta
berbagi laba dengan rasio 3:1. Keduanya menyetujui untuk menerima Fitriani sebagai sekutu baru dengan
investasi sebesar 30.000.000. Siapkan perhitungan dan jurnal dalam buku firma jika:
1. Sepertiga dari saldo modal sekutu lama dipindahkan ke sekutu baru dengan sekutu lama membagi
uang kas di antara mereka.
2. Sepertiga dari saldo sekutu lama dipindahkan ke sukutu baru dengan sekutu lama membagi kas di
antara mereka, akan tetapi sebelum mencatat penerimaan Fitriani, goodwill dicatat dalam buku
firma sehingga modal Fitriani dapat sama dengan jumlah yang diinvestasikan.
3. Uang kas ditanamakan dalam perusahaan dan Fitriani dikredit dengan seperempat kepentingan
dalam perusahaan (menggunakan metode bonus).
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4. Uang kas ditanam dalam perusahaan dan Fitriani dikredit dengan seluruh jumlah investasinya
yang merupakan 25% dari modal firma baru.
5. Uang kas ditanamkan dalam perusahaan dan Fitriani dikredit sebesar 40.000.000 yang merupakan
33,33% dari modal firma baru.

SOAL 3 (30%)
F, A, dan R berbagi laba-rugi dalam rasio 2:2:1 memutuskan untuk melakukan likuidasi firmanya pada
tanggal 1 Oktober 2011. Berikut adalah neraca sesaat sebelum likuidasi dilakukan:
FIRMA FAR
NERACA
PER 1 OKTOBER 2011
AKTIVA

PASIVA

kas
aset non kas

20,000,000
340,000,000

TOTAL

360,000,000

utang usaha
pinjaman A
Pinjaman R
modal F
Modal A
modal R
TOTAL

112,000,000
5,000,000
8,000,000
95,000,000
60,000,000
80,000,000
360,000,000

Seluruh sekutu adalah solven dan seluruh aktiva non kas direalisasi dengan penerimaan kas sebesar
170.000.000.
Berdasar pada data di atas, Andan diminta untuk:
1. Menyusun kerta kerja likuidasi dan skedul pembantu pembayaran (jika diperlukan)!
2. Menyusun seluruh jurnal yang dibutuhkan terkait dengan proses likuidasi!

KETENTUAN:
1. Jawaban ditulis dalam kertas folio bergaris.
2. Jawaban dikumpulkan pada hari SELASA , 25 OKTOBER 2011, PUKUL 09.00-10.00 DI RUANG
MAKSI UNS

