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Investasi pada Ekuitas

Tidak ada pengaruh PengendalianTidak ada pengaruh 
signifikan Pengaruh signifikan Pengendalian 
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Ruang Lingkup

PSAK 15 diterapkan untuk Investasi pada 
i i i i id k di k kentitas asosiasi tetapi tidak diterapkan untuk 

investasi yang dimiliki:
Organisasi modal ventura

Reksa dana, unit perwalian, dana asuransi  nilai 
wajar melalui laporan laba rugi
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Definisi Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi (associate) adalah suatu entitas, 
termasuk entitas nonkorporasi seperti persekutuantermasuk entitas nonkorporasi seperti persekutuan, 
dimana investor mempunyai pengaruh signifikan dan 
bukan merupakan entitas anak ataupun bagian 
partisipasi dalam ventura bersamapartisipasi dalam ventura bersama
Entitas anak (subsidiary) adalah suatu entitas, 
termasuk entitas nonkorporasi seperti persekutuan, 

dik d lik l h i l i ( dik lyang dikendalikan oleh entitas lain (yang dikenal 
sebagai entitas induk)
Ventura bersama (joint venture) adalah perjanjianVentura bersama (joint venture) adalah perjanjian 
kontraktual dimana dua atau lebih pihak 
menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada 
pengendalian bersamapengendalian bersama
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Pengaruh signifikan

Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk
berpartisipasi dalam keputusan kebijakan
keuangan dan operasional suatu aktivitas
ekonomi, tetapi tidak mengendalikan atau
mengendalikan bersama atas kebijakan
tersebut
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Indikasi

Indikasi kuantitatif 
Hak suara ≥20% dianggap memiliki pengaruhHak suara ≥20% dianggap memiliki pengaruh 
signifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
Hak suara <20% dianggap tidak memiliki pengaruh 
signifikan kecuali dapat dibuktikan sebaliknyasignifikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya

Indikasi kualitatif
Keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris atau 
organ setara
Partisipasi proses pembuatan kebijakan, termasuk 
dividen dan distribusi laindividen dan distribusi lain
Transaksi material investor dengan investee
Pertukaran personel manajerial
Penyediaan informasi teknis pokok
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Hak Suara Potensial

Mempertimbangkan hak suara potensial 
(waran, convertible bonds)

Menambah hak suara investor atau menurunkan 
hak suara pihak lain

Hak suara potensial yang dimiliki pihak lain

Tanpa mempertimbangkan maksud manjemen 
dan kemampuan keuangan
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Ilustrasi hak suara potensial

PT. Melati memiliki 15% hak suara PT. Mawar dan opsi beli 
yang akan memberi tambahan 7% hak suara

PT. Kenanga memiliki 16% saham PT. Kamboja. PT. 
Kenanga memiliki opsi nt k membeli saham PT KambojaKenanga memiliki opsi untuk membeli saham PT. Kamboja 
yang jika opsi tersebut dilakukan akan meningkatkan 
kepemilikan sahamnya menjadi 25%. Tetapi, PT. Kenanga tidak 
bermaksud untuk melakukan opsi beli tersebut.

PT. Dahlia memiliki 10% saham PT. Delima dan obligasi 
k i jik dik i k i k tk k ilikkonversi yang jika dikonversi akan meningkatkan kepemilikan 
menjadi 22% saham PT. Delima. PT. Dahlia tidak memiliki dana 
untuk mengonversi bonds tsbli
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Metode Ekuitas

Metode ekuitas adalah metode akuntansi di mana 
investasi pada awalnya diakui sebesar biayainvestasi pada awalnya diakui sebesar biaya 
perolehan.

Ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian laba atauDitambah atau dikurangi untuk mengakui bagian laba atau 
rugi investee setelah tanggal perolehan. 

Pengakuan atas pendapatan komprehensif investee diakui 
sebagai pendapatan komprehensif dan kenaikan investasi 
pada pembukuan investor

Distribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasiDistribusi dari investee mengurangi nilai tercatat investasi.

Hak suara  potensial tidak mempengaruhi bagian laba 
investor.investor.
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Metode Pencatatan

Investasi pada entitas asosiasi dicatat 
d k t d k itdengan menggunakan metode ekuitas, 
kecuali

Diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk  
dijual sesui dengan PSAK 58.

Jika tidak lagi memenuhi untuk dicatat 
sesuai PSAK 58, kembali dicatat dengan 
metode ekuitas sejak tanggal diklasifikasi 
sebagai dimiliki untuk dijual.
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Metode Pencatatan

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan p g
menggunakan metode ekuitas, kecuali

Diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk  dijual sesuai 
dengan PSAK 58  mana yang lebih rendah antara nilai 
tercatat atau nilai wajar dikurangi biaya penjualan.

Jika tidak lagi memenuhi untuk dicatat sesuai PSAKJika tidak lagi memenuhi untuk dicatat sesuai PSAK 
58, kembali dicatat dengan metode ekuitas sejak 
tanggal diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. LKtanggal diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. LK 
sejak periode klasifikasi disesuaikan

12



Awal penerapan metode ekuitas

Investasi dicatat dengan dengan metode ekuitas sejak 
tanggal memenuhi definisi entitas asosiasi (pengaruhtanggal  memenuhi definisi entitas asosiasi (pengaruh 
signifikan)
Selisih (positif atau negatif) antara biaya perolehan 
dengan bagian investor atas nilai wajar aset neto padadengan bagian investor atas nilai wajar aset neto pada 
tanggal akuisisi:

Goodwill disajikan sebagai bagian dari nilai tercatat 
investasi, tidak boleh diamortisasiinvestasi, tidak boleh diamortisasi
Selisih lebih nilai wajar netto aset dan liablilitas dengan 
biaya perolehan dimasukkan sebagai penghasilan pada saat 
investasi diperoleh.

Penyesuaian dilakukan atas penyusutan aset 
berdasarkan nilai wajar dan penurunan goodwill yang 
diakui entitas asosiasi
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Akhir penerapan metode ekuitas

Investor kehilangan pengaruh signifikan dan g p g g
mencatat sisa investasi dengan PSAK 55 
Investor tidak menjadi venturer atau entitas induk
Nilai wajar investasi tersisa dan hasil lepasan –
Jumlah tercatat investasi pada tanggal 
k hil h L b R ikehilangan pengaruh Laba Rugi
Nilai wajar investasi tersisa sebagai pengakuan
awal aset keuangan sesuai PSAK 55awal aset keuangan sesuai PSAK 55
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Penerapan metode ekuitas

Pendapatan komprehensif dalam pencatatan investor 
dihapus atau disesuikandihapus atau disesuikan
jika aset terkait pendapatan komprehensif tersebut 
dilepaskan
Investor kehilangan pengaruh signifikanInvestor kehilangan pengaruh signifikan.
Terdapat perubahan kepemilikan.

Penerapan metode konsolidasi digunakan dalam 
metode ekuitas untuk transaksi antar investor dan 
investee

Laba rugi rugi transaksi hulu (penjualan dari investor) atau g g (p j )
hilir hanya diakui sebesar bagian dari investor lain dalam 
entitas asosiasi.
Laba rugi entitas asosiasi dari transaksi tersebut dieliminasi
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Kepemilikan kelompok usaha

Kepemilikan pada entitas asosiasi oleh entitas induk 
d tit kdan entitas anak
Kepemilikan pada entitas asosiasi oleh entitas 
asosiasi lain dan ventura bersama tidak 
diperhitungkan
Misalnya: 

Entitas Induk A memiliki 90% Entitas Anak B Entitas Anak BEntitas Induk A memiliki 90% Entitas Anak B. Entitas Anak B 
memiliki 30% Entitas Asosiasi Z.
Entitas Induk A memiliki 30% Entitas Asosiasi C dan 50% 
Ventura Bersama D Entitas Asosiasi C dan VenturaVentura Bersama D. Entitas Asosiasi C dan Ventura 
Bersama D masing‐masing 10% Entitas Asosiasi Z.
Laporan keuangan konsolidasian: Entitas Induk A mencatat 
investasi pada Entitas Asosiasi Z 30%investasi pada Entitas Asosiasi Z 30%
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Laporan keuangan investee

Laporan keuangan perusahaan asosiasi terkini digunakan 
untuk menerapkan metode ekuitas.

Jika berbeda maka dibuat  LK dengan periode yang sama, 
kecuali tidak praktiskecuali tidak praktis

Jika tanggal pelaporan tersebut berbeda, maka penyesuaian 
dilakukan terhadap transaksi dan peristiwa yang signifikan 
yang terjadi antara lap investee dan investor. Perbedaan tidak 
boleh lebih 3 bulan. Panjang periode pelaporan adalah sama.

Laporan keuangan investor disusun dengan menggunakanLaporan keuangan investor disusun dengan menggunakan 
kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa 
dalam keadaan serupa.
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Saham Preferen Kumulatif

Saham preferen kumulatif entitas asosiasiSaham preferen kumulatif entitas asosiasi 
yang dimiliki pihak lain (selain investor) dan 
diklasifikasikan sebagai ekuitasdiklasifikasikan sebagai ekuitas

Investor menghitung bagiannya atas laba 
entitas asosiasi setelah penyesuaian dividenentitas asosiasi setelah penyesuaian dividen 
saham preferen kumulatif (telah atau belum 
diumumkan)diumumkan)
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Investee merugi

Jika bagian investor atas kerugian perusahaan asosiasi samaJika bagian investor atas kerugian perusahaan asosiasi sama 
atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi 
dilaporkan nihil

Kerugian dicadangkan dan kewajiban diakui apabila investor 
memiliki kewajiban konstruktif atau hukum untuk melakukan 
pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnyapembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya

Jika entitas asosiasi selanjutnya laba, investor akan mengakui 
penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba menyamai 
bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui 
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Contoh

Pada 1 Januari 2010, PT Aneka membeli 25% saham berhak suara PT 
Serbaneka sebesar Rp200 milyar dengan laba rugi untuk tahun 2010 sdSerbaneka sebesar Rp200 milyar dengan laba rugi untuk tahun 2010 sd 
2013

Tahun Laba (rugi) 
PT Serbaneka

Porsi laba (rugi) 
utk PT. Aneka

Nilai tercatat

2010 (600) (150) 50
2011 (700) (175) (125)
2012 480 120 (5)

Nilai tercatat investasi:

2012 480 120 (5)
2013 200 50 45

Tahun 2010 Rp 50 milyar
Tahun 2011  Rp 0
Tahun 2012  Rp 0
Tahun 2013  Rp 45
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Rugi Penurunan Nilai

Indikasi penurunan nilai menggunakan ketentuan p gg
dalam instrumen keuangan (PSAK 55)

Penurunan nilai investasi (termasuk didalamnya ( y
goowill) diuji berdasarkan PSAK 48, sebagai aset 
tunggal. 

Rugi penurunan adalah selisih nilai tercatat dan nilai yang 
dapat dipulihkan.

Nilai dipulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajarNilai dipulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar 
dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai).
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Deemed disposals

Kepemilikan menurun bukan akibat 
l kt lpelepasan aktual

Penyebab:
Investor tidak mengambil alokasi penuh hak 
memesan saham baru
Pihak lain mengeksekusi waran 
Entitas asosiasi menjual saham baru kepada 
pihak lain
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Penyajian

Neraca
Investasi pada entitas asosiasi disajikan 
dalam aset tidak lancar

Laporan laba rugi
...
L b i

...
L b b l j k dLaba operasi xxx

Bagian laba entitas asosiasi xxx

...

Laba sebelum pajak dan 
bagian laba entitas anak

xxx

Pajak xxx

Bagian laba entitas xxx
Laba sebelum pajak xxx

...

Bagian laba entitas 
asosiasi

xxx

Laba dari operasi yang 
dilanjutkan

xxx
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Pengungkapan 

Nilai wajar investasi pada entitas asosiasi (jika tersedia 
kuotasi harga pasar)

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi

Alasan punya kurang 20% punya pengaruh signifikan

Alasan punya lebih 20% tidak punya pengaruh signifikan

Akhir periode pelaporan entitas asosiasi (jika berbeda)Akhir periode pelaporan entitas asosiasi (jika berbeda)

Sifat dan tingkatan pembatasan signifikan

Bagian rugi entitas asosiasi yang tidak diakuiBagian rugi entitas asosiasi yang tidak diakui 

Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi yang tidak 
menggunakan metode ekuitas

Bagian liabilitas kontijensi entitas asosiasi (jika ada)
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Tidak Diatur

Akuisisi bertahap dalam kombinasi bisnis (PSAK 22/IFRS 3)
Pengukuran kembali investasi pada entitas asosiasi yang 
sekarang menjadi entitas anak
Selisih hasil pengukuran kembali diakui dalam laporan laba rugi
Perubahan sifat dan kondisi ekonomi (pengaruh signifikan 
menjadi pengendalian)

Perubahan sifat dan kondisiPerubahan sifat dan kondisi
Perubahan dari instrumen keuangan menjadi entitas asosiasi:

Retrospektif
Prospektif catch-up
Prospektif
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PSAK 15 vs PSAK 15 lama

PSAK 15 PSAK 15 Lama
Ruang lingkup Pengecualian untuk investasi Tidak ada pengecualian tsbg g p g

pada entitas asosiasi yang 
dicatat dg PSAK 55 (fair 
value option)

p g

Pengaruh 
signifikan

• Indikator kuantitatif dan 
kualitatif

• Hilangnya secara absolut 
dan relatif (hak suara

• Indikator kuantitatif

• Hilangnya secara absolut
dan relatif (hak suara 
potensial)

Metode 
akuntansi

Metode ekuitas Metode ekuitas dan metode 
biaya (pembatasan jangka y (p j g
panjang dan tujuan dijual 
dalam jangka pendek)
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Lanjutan...

PSAK 15 PSAK 15 Lama
Penerapan Tidak diterapkan jika Tidak diterapkan jika p
metode ekuitas

p j
diklasifikasikan sebagai asset 
for sale (cost or FV - cost to 
sale)

p j
pembatasan jangka panjang 
dan tujuan dijual jangka 
pendek

Goodwill tidak diamortisasi Goodwill diamortisasi
Pengaruh signifikan hilang, 
sisa investasi diukur pada FV 
d di t t d PSAK 55

Tidak ada penjelasan

dan dicatat dg PSAK 55
Penurunan nilai Indikasi mengacu ke PSAK 

55, pengukuran ke PSAK 48
Tidak ada penjelasan
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PSAK 15 vs IAS 28

PSAK 15 IAS 28
Pengecualian Tidak diadopsi karena • Investor adalah entitas induk yg g
dari metode
ekuitas

p
terkait dengan laporan 
keuangan tersendiri

yg
tidak menyusun laporan keuangan 
konsolidasian

• Memenuhi syarat tertentu (bukan 
sebagai atau proses sebagaisebagai atau proses sebagai 
perusahaan publik, seluruh 
investor setuju, dan 
ultimate/intermediate parent yg 
menyusun lapkeu konsolidasian) 

Laporan 
keuangan 
t di i

Investor (entitas induk) 
dapat menyusun 
l k

Investor (entitas induk atau bukan 
entitas induk) dapat menyusun 
l k t di itersendiri laporan keuangan 

tersendiri
laporan keuangan tersendiri 
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Contoh – Metode Ekuitas

1 Jan 2011
PT ABC membeli 35% saham PT XYZ sebesar Rp 950% p
Nilai buku aset neto PT XYZ adalah Rp 1.800
Nilai wajar aset neto PT XYZ adalah Rp 2.200
Selisih nilai wajar dengan nilai buku berasal dari aset tetap yangSelisih nilai wajar dengan nilai buku berasal dari aset tetap yang 
mempunyai sisa umur ekonomis 10 tahun

Investasi pada PT XYZp
Db Investasi pada PT XYZ 950
Kr Kas 950

Biaya perolehan investasi 950
Bagian nilai wajar 770 (35% x 2.200)
Goodwill 180Goodwill 180
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Contoh – Metode Ekuitas

31 Des 2011
PT XYZ menghasilkan laba selama tahun 2011 sebesar Rp 160PT XYZ menghasilkan laba selama tahun 2011 sebesar Rp 160 

PT XYZ membayar dividen selama tahun 2011 sebesar Rp 240

PT XYZ memiliki efek yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual 
(available for sale) yang nilainya meningkat sebesar Rp 40(available for sale) yang nilainya meningkat sebesar Rp 40

Bagian laba dari PT XYZ

Db Investasi pada PT XYZ 56  (35% x 160)

Kr Bagian laba dari entitas asosiasi 56

Penyesuaian atas penilaian wajar aset tetap PT XYZ y p j p

Db Bagian laba dari entitas asosiasi 14(35% x [(2.200 – 1.800) : 10])

Kr Investasi pada PT ZYZ 14
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Contoh – Metode Ekuitas

Penyesuaian atas kenaikan nilai efek AFS yang dimiliki PT. XYZ
Db Investasi pada PT XYZ 14  (35% x 40)
K B i l b d i tit i i 40Kr Bagian laba dari entitas asosiasi 40
Penerimaan dividen
Db Kas 84  (35% x 240)
Kr Investasi pada PT ZYZ 84p

Investasi awal 950
Bagian laba 56
Penyesuaian atas aset tetap (14)Penyesuaian atas aset tetap (14)
Penyesuaian atas efek AFS 14
Penerimaan dividen (84)
Saldo akhir 922

Bagian atas nilai buku aset neto 616 
(630+35%x[160 – 240 + 40])
Bagian atas penilaian wajar aset neto PT XYZ 126    (140– 14)
Goodwill 180
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Contoh 

A memiliki 30% B yang mempunyai aset neto Rp200.000 dan laba neto Rp24.500
C menerbitkan saham preferen kumulatif 5.000 lembar 9%, nominal Rp10p , p
C belum mengumumkan dividen saham preferen tsb selama 2 tahun

Aset neto B 200.000
S h f k l tif 9% (50 000)Saham preferen kumulatif 9% (50.000)
Dividen yang belum diumumkan (2 x 9% x 50.000) (9.000)
Aset neto yang diatribusikan kepada saham biasa 141.000
Bagian A atas aset neto B 42.300

Laba neto B 24 500Laba neto B 24.500
Bagian saham preferen kumulatif (9% x 50.000) (4.500)
Laba neto yang diatribusikan kepada saham biasa 20.000
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Contoh: Transaksi hilir

Keterangan 
A memiliki 40% ZA memiliki 40% Z
1 Des 2011, A menjual persediaan (COGS Rp750.ooo) ke Z 
seharga Rp1.000.000
10 Januari 2012 Z menjual ke pihak lain Rp1 200 00010 Januari 2012, Z menjual ke pihak lain Rp1.200.000

Penyesuaian di A
Penjualan 400.000
Beban penjualan 300.000
Investasi pada Z 100.000Investasi pada Z 100.000

Beban penjualan 100.000
Investasi pada Z 100 000Investasi pada Z 100.000
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Contoh: Transaksi hulu

Keterangan
A memiliki 40% Z
1 Des 2011, Z menjual persediaan (COGS Rp750.ooo) ke A 
seharga Rp1.000.000
10 Januari 2012, A menjual ke pihak lain Rp1.200.000, j p p

Penyesuaian di A
Koreksi bagian laba Z: 40% x (1.000.000 – 750.000) = g ( )
100.000

Bagian atas laba Z 100.000g
Persediaan 100.000
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Contoh: Laba melebihi nilai investasi

Keterangan
A memiliki 40% Z dengan nilai tercatat investasi Rp800.000
A menjual aset tetap kepada Z dengan keuntungan Rp3.000.00
Laba yang belum direalisasikan Rp1.200.000 (40% x 3.000.000)

Alternatif 1
Keuntungan penjualan aset tetap 1.200.000
I t i d Z 800 000Investasi pada Z 800.000
Pendapatan ditangguhkan 400.000

Alternatif 2Alternatif 2
Keuntungan penjualan aset tetap 800.000
Investasi pada Z 800.000
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Contoh: Cross holding

A memiliki 40% B dan B memiliki 30% A

A
Kepemilikan saham di B 40%
Laba (di luar bagian laba B) 60.000

B
Kepemilikan saham di A 30%
Laba (di luar bagian laba A) 110.000

Laba
Laba A = 60.000 + (40% x laba B) = 60.000 + (40% x 110.000) = 
104.000
Laba B = 110.000 + (30% x laba A) = 110.000 + (30% x 60.000) 
= 128.000 128.000
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