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SOAL 1 

1 juli 2011 PT RAMADHANI menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 3.000.000, 10%, bunga 

tengah tahunan yaitu 1 juli dan 1 Januari , 10 tahun pada harga pasar 2.655.888. Harga 

pasar tersebut menggambarkan tingkat bunga pasar 12%. PT RAMADHANI menggunakan 

metode bunga efektif untuk amortisasi premi/diskonto obligasinya.  

Atas informasi di atas, Anda diminta untuk: 

a. Menyiapkan jurnal untuk mencatat transaksi: 

1. Penerbitan obligasi  pada 1 Juli 2011. 

2. Pengakuan bungan dan amortisasi premi/diskonto pada 31 Desember 2011. 

3. Pembayaran bunga pada 1 Januari 2012. 

4. Pembayaran bunga dan amortisasi premi/diskonto 1 Juli 2012. 

5. Pengakuan bunga dan amortisasi premi/diskonto pada 31 Desember 2012. 

b. Tunjukkan bagaimana utang obligasi dan utang bunga harus disajikan dalam neraca 

per tanggal 31 Desember 2012. 

c. Tentukan jumlah dari: 

1. Jumlah bunga obligasi yang dilaoprkan pada 2011. 

2. Jumlah bunga obligasi yang dilaoprkan pada 2012. 

3. Jumlah total biaya bunga yang diakui PT RAMADHANI selama jangka waktu 

obligasi. 

 

SOAL 2 

PT FITRI menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 5.000.000 dan harga pasar 5.623.112  

pada tanggal 1 Juli 2011. Bunga obligasi adalah 12%, dibayar tiap tanggaal 1 Juli dan 1 

Januari selama 10 tahun. Bunga efektif yang berlaku adalah 10%. PT FITRI menggunakan 

metode bunga efektif dalam amortisasi premi/diskonto atas obligasi tersebut. 

 

Atas dasar informasi di atas, Anda diminta untuk: 

1. Menyiapkan jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Juli 2011. 

2. Menyiapkan jurnal untuk mencatat pengakuan bunga dan amortisasi premi/diskonto 

pada tanggal 31 Desember 2011. 

3. Menyiapkan jurnal untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi 

premi/diskonto pada tanggal 1 Juli 2012. 

4. Menyiapkan jurnal untuk mencatat pengakuan bunga dan amortisasi premi/diskonto 

pada tanggal 31 Desember 2012. 

5. Menyiapkan jurnal beserta perhitungan untuk pelunasan obligasi pada tanggal 31 

Desember 2012 dengan kurs pelunasan 125. 
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6. Menyiapkan jurnal untuk mencatat konversi obligasi pada tanggal 31 Desember 2012 

apabila diterbitkan 1.200 lembar saham biasa dengan nilai nominal 5.000 per lembar 

dan harga pasar saham 5.500 per lembar. 

 

SOAL 3 

Berikut ini adalah sebagian akun dari neraca PT AZIZ pada 1 Januari 2011. 

 Utang usaha     42.500.000 

 Untang pajak penjualan      5.800.000 

 Pendapatan jasa diterima di muka 15.000.000 

 

Selama bulan Januari 2011, transaksi terpilih pada PT AZIZ adalah seperti berikut ini. 

 

Jan  1 Meminjam 15.000.000 dari Bank ARTHA dengan wesel 4 bulan, 12%. 

 5 Menjual barang dagang secara tunai sebesar 7.800.000 termasuk pajak 

penjualan 4%. 

 12 Menyelesaikan jasa pada pelanggan yang telah melakukan pembayaran di 

muka sebesar 9.000.000 

 14 Membayar pajak pada kantor pajak atas pajak penjualan sebesar 5.800.000 

 20 Menjual produk baru sejumlah 500 unit dengan harga 52.000 per unit ditambah 

pajak penjualan 4%. Produk baru tersebut dijual dengan garansi 1 tahun. 

 25 Menjual barang dagang secara tunai sebesar 11.440.000 termasuk pajak 

penjualan 4%. 

 

Atas data  dan informasi di atas, Anda diminta untuk: 

1. Menyipakan jurnal untuk mencatat seluruh transaksi bulan Januari di atas. 

2. Menyiapkan jurnal penyesuaian pada 31 Januari 2011 untuk: 

a. Pengakuan bunga wesel 

b. Estimasi kewajiban garansi (asumsi biaya garansi diperkirakan 8% dari penjualan 

produk baru) 

3.  Menyiapkan neraca sebagian untuk pos utang lancar per tanggal 31 Januari 2011. 


