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ABSTRACT 

 

This research is intended to observe whether a company has properly complied 

accounting investment with PABU, PSAK, and KEP-2345/LK/2003 April 4
th

, 

2003. DPPK Jiwasraya is one of many companies that conducts pension fund 

business and allocates the funds into investment instruments which has been 

regulated by PMK No.199/KMK/010/2008 December 5
th

, 2008 about pension 

fund investment in order to keep being liquid. Examples of investing transactions 

which are conducted by DPPK Jiwasraya includes bond, stock, and mutual fund. 

The outcome of the observation and analysis of investment transaction reveals 

that there are differences in DPPK Jiwasraya accounting record and financial 

report disclosure. 

 

Keywords: accounting investment, pension funds, PSAK 13, PSAK 50 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi saat ini, diperlukan dana yang semakin besar untuk 

melaksanakan pembangunan. Pemerintah terus berusaha mendapatkan dana dari 

dalam negeri karena sumber dana dari luar negeri sulit diperoleh. Lahirnya 

Undang-undang No.11 tahun 1992 tentang dana pensiun secara tidak langsung 

merupakan langkah penting dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional 

serta dalam rangka mewujudkan suatu kehidupan yang layak bagi masyarakat. 

Undang-undang dana pensiun ini bertujuan untuk menciptakan suatu 

tatanan baru dalam penghimpunan dana untuk memelihara kesinambungan 

penghasilan karyawan pada hari tua melalui suatu bentuk tabungan jangka 

panjang yang hasilnya dinikmati peserta pada saat pensiun. Cara yang ditempuh 

untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui sistem pendanaan dimana baik 

pemberi kerja maupun karyawan membayar iuran ke dalam suatu lembaga yang 

disebut dana pensiun. 

Berdasarkan uraian di atas kita tahu bahwa peranan dana pensiun sebagai 

intermediasi atau menjembatani pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang 

kelebihan dana, sehingga pembangunan menjadi lebih efisien. Dana yang sudah 

masuk ke dalam dana pensiun berupa tabungan dana pensiun disalurkan kembali 

dalam bentuk investasi pada instrumen-instrumen investasi agar dapat membantu 

pembangunan pada umumnya. 
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Penyaluran dana pensiun pada instrumen – instrumen investasi diharapkan 

dapat menghasilkan imbal hasil yang tinggi sehingga dapat memberikan laba yang 

maksimal bagi dana pensiun karena penghasilan dari penyaluran dana pensiun ini 

merupakan pendapatan utama dana pensiun. 

Transaksi investasi yang dilakukan pada dana pensiun memiliki tingkat 

perputaran yang cukup tinggi, dengan kondisi tersebut dana pensiun harus tetap 

menjaga likuiditasnya, sehingga pengelolaan kekayaan dana pensiun yang baik 

sangat perlu dijalankan agar investasi yang diberikan oleh dana pensiun dapat 

mencapai hasil dan sasaran yang diinginkan, maka dari itu dana pensiun dalam 

menentukan investasinya melakukan dengan penuh pertimbangan dan 

perhitungan. 

Penyelenggaraan dana pensiun di suatu perusahaan harus ditunjang oleh 

informasi yang dapat diandalkan, sehingga lebih menjamin pengelolaan dan 

pengendalian dana secara efektif dan efisien serta melindungi dana pensiun 

terhadap kemungkinan dijadikan objek manipulasi. Dana pensiun sebagai suatu 

lembaga mandiri yang mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana peserta 

program pensiun harus dikelola secara professional. Kebijakan manajemen dana 

pensiun sangat menentukan portofolio investasi dana pensiun. Nasib para 

pensiunan sangat bergantung pada keberhasilan dana pensiun dalam 

menginvestasikan dana peserta. Oleh karena itu, dalam rangka menunjang 

keberhasilan penyelenggaraan Program Pensiun, dana pensiun sebagai suatu 

lembaga yang di dalamnya tersangkut kepentingan publik, manajemennya harus 

transparan dan investasi kekayaan Dana Pensiun harus dikelola secara sehat untuk 
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mencapai hasil yang optimum. Laporan keuangan adalah cermin manajemen, oleh 

karena itu dana pensiun dalam menyusun laporan keuangan harus benar, 

transparan, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dana pensiun berkewajiban 

membuat laporan-laporan yang terkait dengan pertanggung-jawabannya atas 

penempatan dana pensiun yang diinvestasikan pada instrumen-instrumen 

investasi. Salah satu laporan yang dibutuhkan sebagai pertanggung-jawaban 

adalah laporan keuangan, sehingga perlu dianalisis apakah standar laporan 

keuangan dana pensiun sudah memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku 

seperti ketentuan pada Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU), ketentuan pada 

PSAK, dan ketentuan Departemen Keuangan.  Dengan analisis kesesuaian laporan 

keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan tersebut diharapkan agar laporan 

keuangan Dana Pensiun dapat menyajikan informasi keuangan yang signifikan 

secara lebih andal dan dapat diperbandingkan sehingga dapat meningkatkan 

keamanan dan kredibilitas Dana Pensiun 

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya adalah perusahaan yang 

memberikan pelayanan yang berkaitan dengan dana pensiun. Perusahaan ini telah 

lama bergerak dalam bidang dana pensiun. Dalam mengalokasikan dana pensiun 

yang telah dihimpun, DPPK Jiwasraya mengalokasikan dana pensiun yang 

dihimpunnya pada jenis-jenis instrumen investasi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Hal-hal yang berkaitan dengan investasi telah dicantumkan dalam 

laporan keuangan dengan mengacu pada PSAK dan  juga memperhatikan Standar 
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Laporan Keuangan Dana Pensiun yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan 

Republik Indonesia. 

Berkembangnya peraturan mengenai investasi dana pensiun, pemerintah 

terus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan mengenai akuntansi 

investasi dana pensiun. Adanya perbaikan-perbaikan dalam ketentuan-ketentuan 

yang berlaku saat ini membuat pengelolaan kekayaan dana pensiun menjadi lebih 

baik, seiring dengan perkembangan ini, telah diterbitkan ketentuan baru oleh 

Departemen Keuangan mengenai penambahan jenis instrumen investasi pada dana 

pensiun, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.199/PMK.010/2008 

tanggal 5 Desember 2008 tentang investasi dana pensiun, sehingga terdapat 

potensi sumber pendapatan investasi baru pada dana pensiun. 

Dari permasalahan yang timbul, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap hal tersebut. Untuk itu peneliti mengajukan judul dalam 

skripsi ini yaitu “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI INVESTASI PADA 

DANA PENSIUN PEMBERI KERJA (STUDI KASUS PADA DANA 

PENSIUN PEMBERI KERJA JIWASRAYA)” 

B. Masalah Penelitian 

     Permasalahan dalam penelitian ini meliputi kegiatan transaksi investasi yang 

dilakukan oleh DPPK Jiwasraya yang akan disesuaikan dengan ketentuan-

ketentuan yang berlaku. 
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1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan current issue yang ada, yaitu Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) No.199/PMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang investasi dana 

pensiun, diketahui bahwa terdapat jenis-jenis instrumen investasi bsru yang 

diperbolehkan untuk dana pensiun. Adanya penambahan jenis instrumen investasi 

baru pada PMK tersebut menarik perhatian peneliti untuk mengangkat topik 

mengenai  akuntansi investasi dana pensiun yang terdapat pada  DPPK Jiwasraya 

khususnya bagaimana praktik akuntansi investasi dana pensiun yang terdapat pada 

DPPK Jiwasraya. Untuk itu dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat 

diketahui beberapa masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 

a. Bagaimana akuntansi investasi yang diterapkan DPPK Jiwasraya. 

b. Bagaimana kesesuaian implementasi praktik  akuntansi DPPK 

Jiwasraya dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. 

2. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan dalam melakukan penelitian ini maka ada 

batasan-batasan yang perlu dipertegas agar penelitian ini menjadi lebih terarah. 

Penelitian ini membahas kebijakan akuntansi DPPK Jiwasraya berkaitan dengan 

transaksi Investasi dan  juga mengenai pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan 

yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Peneliti membatasi penelitian pada 

transaksi investasi saja, dan instrumen investasi yang menjadi contoh adalah 

obligasi, saham, dan unit penyertaan reksadana. Hal ini dikarenakan instrumen 

investasi tersebut cukup untuk mewakili klasifikasi atas investasi pada sekuritas 

sesuai dengan PSAK 13 dan 50. Data laporan keuangan yang digunakan dalam 
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penelitian ini hanya laporan keuangan tahun 2008. Ketentuan – ketentuan yang 

berlaku untuk akuntansi investasi cukup bervariasi, namun untuk membatasinya 

dalam penulisan skripsi ini penulis membandingkan hasil lapangan dengan 

ketentuan – ketentuan umum maupun ketentuan yang diatur khusus, ketentuan – 

ketentuan yang penulis batasi dalam penulisan skripsi ini adalah Prinsip 

Akuntansi Berlaku Umum (PABU), PSAK 13, PSAK 50, dan Keputusan Direktur 

Jendral Keuangan No.KEP-2345/LK/2003 tanggal 14 April 2003. 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  identifikasi, ruang lingkup penelitian, dan pemikiran diatas, 

peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

a. Apakah kebijakan akuntansi Investasi pada DPPK Jiwasraya telah 

memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku? 

b. Bagaimana pencatatan transaksi investasi pada DPPK Jiwasraya dan 

apakah telah  memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku? 

c. Apakah penyajian laporan keuangan pada DPPK Jiwasraya telah 

memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku? 

d. Apakah pengungkapan laporan keuangan pada DPPK Jiwasraya telah 

memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah kebijakan akuntansi investasi pada DPPK 

Jiwasraya telah memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku 
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b. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan transaksi investasi pada DPPK 

Jiwasraya dan apakah telah  memenuhi ketentuan – ketentuan yang 

berlaku 

c. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan pada DPPK 

Jiwasraya telah memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku 

d. Untuk mengetahui apakah pengungkapan laporan keuangan pada DPPK 

Jiwasraya telah memenuhi ketentuan – ketentuan yang berlaku 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini peneliti mencoba untuk memberikan masukan 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Dana Pensiun Jiwasraya  

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak manajemen perusahaan dalam 

memperoleh gambaran mengenai analisis akuntansi investasi dana pensiun 

dan juga dalam pengambilan kebijakan akuntansi investasi yang sesuai 

dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

2. Bagi Peneliti  

Penelitian ini sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Ekonomi (SE) di STIE Indonesia Banking School. Selain itu, 

peneliti juga dapat mengimplementasikan ilmunya yang telah diperoleh 

selama proses belajar, dan juga menambah wawasan peneliti mengenai 

aktivitas investasi dan praktik akuntansi investasi pada DPPK Jiwasraya. 
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3. Bagi Pihak Lain (umum) 

Untuk memberikan atau menambah wawasan bagi para pembaca, baik 

masyarakat akademik maupun masyarakat umum tentang akuntansi 

investasi dana pensiun, khususnya bagi mereka yang ingin lebih 

memperdalam masalah ini dengan penelitian lebih lanjut.  

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disajikan dalam lima bab yang akan diuraikan secara 

sistematis. Setiap bab akan saling berkaitan dan bab-bab sebelumnya merupakan 

pedoman untuk bab-bab selanjutnya. Guna mempermudah pemahaman mengenai 

isi dari penulisan skripsi ini, berikut dijelaskan mengenai sistematika penulisan 

skripsi, yaitu : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti mengemukakan latar belakang masalah, 

masalah penelitian yang termasuk di dalamnya adalah 

identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan 

masalah. Kemudian  tujuan penelitian, kontribusi atau manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang tinjauan 

pustaka yang memuat landasan dan kerangka teori yang berkaitan 

dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, sebagai pedoman 

dalam pembahasan penulisan tentang dana pensiun dan investasi 

dana pensiun. 
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BAB III :  METODE  PENELITIAN 

 Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang rancangan 

penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengumpulan 

data yang termasuk di dalamnya adalah data yang dihimpun dan 

teknik pengumpulan data. Kemudian metode analisis data yang 

membahas teknik pengolahan data. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi pembahasan mengenai situasi dan kondisi 

akuntansi investasi dana pensiun pada dana pensiun pemberi 

kerja Jiwasraya dan diuraikan bagaimana dana pensiun ini 

melakukan pelaporan atas pengelolaan dana pensiunnya serta 

pertanggung jawabannya. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir dimana peneliti mencoba untuk 

mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis dan 

pembahasan, serta sumbangan pemikiran dalam bentuk saran 

yang diharapkan berguna bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja 

Jiwasraya serta pihak-pihak lain. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Investasi 

1.1. Definisi Investasi 

Definisi investasi menurut PSAK No.13 adalah sebagai berikut: 

“Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk 

pertumbuhan kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil investasi 

(seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, 

atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang 

diperoleh melalui hubungan perdagangan. Persediaan dan aktiva tetap bukan 

merupakan investasi“ 

Konsep dasar investasi menurut Jones (2007:3) adalah: 

“An Investment can be defined as the commitment of funds to one or more 

assets that will be held over some future time period.” 

Investasi biasanya dilakukan dengan menempatkan dana pada suatu 

sekuritas. Menurut Kieso et al (2008:838) berdasarkan SFAS No.115, definisi 

sekuritas (security) adalah saham, partisipasi,atau hak lain dalam property atau 

dalam perusahaan milik emiten atau kewajiban emiten yang: 

a) Ditunjukkan oleh suatu instrumen yang diterbitkan dalam bentuk atas 

unjuk atau terdaftar atau, jika tidak ditunjukkan dengan instrumen, 

terdaftar dalam pembukuan yang diselenggarakan untuk mencatat transfer 

oleh atau atas nama emiten; 

b) Termasuk jenis yang biasanya terlibat dalam bursa atau pasar sekuritas 

atau, bila ditunjukkan oleh instrumen, biasanya diakui di semua wilayah 

penerbitan atau transaksinya sebagai media untuk investasi; dan 
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c) Berasal dari satu kelompok atau seri atau menurut syarat-syaratnya dapat 

dibagi menjadi suatu kelompok atau seri saham, partisipasi, hak, atau 

kewajiban. 

1.2. Klasifikasi Jenis Investasi 

Investasi dapat diklasifikasikan sebagai aktiva lancar dan aktiva jangka 

panjang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 9 tentang 

Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Investasi lain, seperti 

investasi pada properti, dimaksudkan untuk dimiliki selama beberapa tahun untuk 

mendapatkan penghasilan dan capital gain. Oleh karena itu investasi tersebut 

digolongkan sebagai aktiva jangka panjang meskipun dapat dipasarkan. 

Jenis Investasi menurut Schroeder, Clark, dan Cathey (2005:214) dibagi 

menjadi tiga kategori, yaitu investasi pada sekuritas, investasi pada aset yang tidak 

digunakan oleh suatu perusahaan, dan special funds. 

Jenis investasi menurut Kieso et al (2008:838) dibagi menjadi dua 

berdasarkan jenis sekuritas, yaitu investasi pada jenis sekuritas hutang (debt 

securities) dan jenis sekurtitas ekuitas (equity securities), dan pada setiap 

klasifikasi memiliki metode penilaian yang berbeda. 

1.2.1. Sekuritas Hutang 

Menurut Kieso et al (2008:839), sekuritas hutang (debt securities) adalah 

instrumen yang menunjukkan hubungan kreditor dengan suatu perusahaan. 

Sekuritas hutang meliputi sekuritas pemerintah negara, sekuritas pemerintah 

daerah, obligasi perusahaan, convertible bond, kertas komersial, dan semua 
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instrumen sekuritas hutang. Piutang dagang dan piutang pinjaman bukan 

merupakan sekuritas hutang karena tidak memenuhi definisi sekuritas. 

Menurut Kieso et al (2008:839), Investasi dalam sekuritas hutang 

dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: 

a. Dimiliki sampai jatuh tempo (held to-maturity), yaitu sekuritas hutang 

yang menurut maksud dan kemampuan perusahaan akan dimiliki sampai 

jatuh tempo. 

b. Perdagangan (trading), yaitu sekuritas hutang yang dibeli dan dimiliki 

terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan laba atas 

selisih harga jangka pendek. 

c. Tersedia untuk dijual (available for sale), yaitu sekuritas hutang yang 

tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo 

atau diperdagangkan. 

1.2.1.1.Sekuritas yang Dimiliki Sampai Jatuh Tempo (Held to-Maturity) 

Menurut Kieso et al (2008:840), sekuritas hutang yang diklasifikasikan 

sebagai held to-maturity adalah: 

“A debt security as held-to-maturity only if it has both the positive intent 

and the ability to hold those securities to maturity.” 

Dalam hubungan ini, penjelasan yang terdapat pada PSAK No.50 

mengenai sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo adalah: 

“Jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki efek utang hingga 

jatuh tempo, maka investasi dalam efek utang tersebut harus diklasifikasikan 

dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” dan disajikan dalam neraca 

sebesar biaya perolehan setelah amortisasi premi atau diskonto.” 
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Pada dasarnya sekuritas yang diklasifikasikan sebagai held-to-maturity 

didasarkan pada kemampuan dan niat perusahaan untuk tidak berencana 

menjualnya dan memiliki sekuritas tersebut sampai jatuh tempo. Jika niat 

perusahaan untuk memiliki sekuritas tersebut selama periode waktu yang tidak 

terbatas maka sekuritas hutang tersebut tidak boleh diklasifikasikan sebagai held 

to-maturity. 

1.2.1.2.Sekuritas yang Diperdagangkan (Trading) 

Sekuritas yang Diperdagangkan menurut PSAK No.50 adalah: 

“Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat 

harus diklasifikasikan dalam kelompok “diperdagangkan”. Efek dalam kelompok 

“diperdagangkan” biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan 

yang sangat sering dilakukan. Efek ini dimiliki dengan tujuan untuk menghasilkan 

laba dari perbedaan harga jangka pendek.” 

 

Menurut Kieso et al (2008:846), periode kepemilikan atas sekuritas ini 

biasanya kurang dari 3 bulan dan mungkin lebih sering diukur dalam hitungan 

hari atau jam.  

1.2.1.3.Sekuritas yang Tersedia untuk Dijual (Available for Sale) 

Menurut PSAK No.50, Sekuritas yang tersedia untuk dijual (available for 

sale) adalah: 

“Efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok “diperdagangkan” dan 

dalam kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo”, harus diklasifikasikan dalam 

kelompok “tersedia untuk dijual”.” 
 

Pada dasarnya sekuritas yang diklasifikasikan sebagai available for sale 

didasarkan pada kemampuan dan niat perusahaan untuk berencana menjualnya 

dan tidak memiliki sekuritas tersebut sampai jatuh tempo dan bukan merupakan 

klasifikasi trading securities. 
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1.2.2. Investasi dalam Sekuritas Ekuitas 

Sekuritas ekuitas menurut Schroeder (2005:304) berdasarkan SFAS 

No.115 adalah: 

“Any security representing an ownership interest in an enterprise (for 

example, common, preferred, or other capital stock) or the right to acquire (for 

example, warrants, rights, and call options) or dispose of (for example, put 

options) an ownership interest in an enterprise at fixed or determinable prices.” 

 

Sedangkan menurut Kieso et al (2008:847), sekuritas ekuitas (equity 

securities) digambarkan sebagai sekuritas yang menunjukkan bagian kepemilikan 

seperti saham biasa, saham preferen, atau modal saham lainnya. Sekuritas ekuitas 

juga mencakup hak untuk memperoleh atau melepaskan bagian kepemilikan 

dengan harga yang sudah disepakati atau yang dapat ditentukan seperti waran, 

opsi beli (call option), dan opsi jual (put option). Sekuritas hutang konvertibel dan 

saham preferen yang dapat ditebus tidak diperlakukan sebagai sekuritas ekuitas. 

Pada saat sekuritas ekuitas dibeli, harga pokoknya mencakup harga beli sekuritas 

tersebut ditambah komisi pialang dan ongkos lainnya yang berkaitan dengan 

pembelian itu. 

Ketika suatu perusahaan (investor) memperoleh bagian atas saham biasa 

perusahaan lain (investee), biasanya investor menentukan perlakuan akuntansi 

untuk investasi tersebut sesudah akuisisi.  

Menurut Kieso et al (2008:847), investasi oleh satu perusahaan dalam 

saham biasa perusahaan lain dapat diklasifikasikan menurut prosentase saham 

dengan hak suara investee yang dimiliki investor: 

a. Kepemilikan kurang dari 20% (metode nilai wajar) – investor 

mempunyai hak pasif 
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b. Kepemilikan antara 20% dan 50% (metode ekuitas) – investor 

mempunyai pengaruh yang signifikan. 

c. Kepemilikan lebih dari 50% (laporan konsolidasi) – investor 

mempunyai hak mengendalikan. 

Pada dasarnya karena sekuritas ekuitas dibagi berdasarkan tingkat 

kepemilikan saham, akibatnya akuntansi dan pelaporan untuk sekuritas ini 

tergantung pada tingkat pengaruh dan jenis sekuritas yang terlibat. 

1.2.2.1.Kepemilikan Kurang dari 20% 

Ketika kepemilikan saham investor kurang dari 20%, maka investor 

tersebut mempunyai pengaruh yang kecil atau tidak mempunyai pengaruh 

terhadap investee. Dalam hal ini, menurut Kieso et al (2008:848) jika harga pasar 

tersedia maka investasi itu dinilai dan dilaporkan setelah akuisisi dengan 

menggunakan metode nilai wajar (fair value method). Metode nilai wajar 

mengharuskan perusahaan mengklasifikasikan sekuritas ekuitas pada saat akuisisi 

sebagai available for sale atau trading securities. Karena sekuritas ekuitas tidak 

mempunyai tanggal jatuh tempo, maka sekuritas ini tidak dapat diklasifikasikan 

sebagai held to-maturity. 

a. Sekuritas yang Tersedia untuk Dijual (Available for Sale) 

Sekuritas available for sale  pada saat diperoleh dicatat pada biaya atau 

harga pokoknya. Seperti ditunjukkan sebelumnya, jika seorang investor memiliki 

kurang dari 20% saham biasa perusahaan lain, maka dianggap bahwa investor itu 

memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap investee. Akibatnya, menurut Kieso 

et al (2008:848) laba bersih yang dihasilkan investee tidak dianggap sebagai dasar 
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yang tepat untuk mengakui laba dari investasi oleh investor. Alasannya adalah 

bahwa investee bisa saja memilih untuk menahan kenaikan aktiva bersih yang 

dihasilkan dari operasi yang menguntungkan itu untuk digunakan dalam bisnis. 

Oleh karena itu, laba bersih tidak dianggap diperoleh oleh investor sampai dividen 

tunai diumumkan oleh investee. 

b. Sekuritas Perdagangan (Trading) 

Sekuritas ekuitas yang tergolong trading securities dalam pencatatannya 

memiliki ayat jurnal akuntansi yang sama seperti dalam sekuritas ekuitas yang 

tergolong available for sale kecuali atas pencatatan keuntungan atau kerugian 

kepemilikan yang belum direalisasi. Untuk sekuritas ekuitas yang tergolong 

trading securities, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi 

dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih, sehingga menurut Kieso et al 

(2008:850), digunakan judul akun Keuntungan Atau Kerugian Kepemilikan Yang 

Belum Direalisasi – Laba. Ketika penjualan dilakukan, bagian keuntungan atau 

kerugian diakui dalam laba. 

1.2.2.2.Kepemilikan antara 20% dan 50% 

Investor yang memiliki kepemilikan antara 20% dan 50% atas perusahaan 

investee  tidak memiliki kendali hukum, investor memiliki “pengaruh yang 

signifikan” terhadap kebijakan operasi dan keuangan investee. 

Ketika terdapat “pengaruh yang signifikan” (biasanya investasi sebesar 

20% atau lebih), investor diharuskan untuk memperhitungkan investasi itu dengan 

metode ekuitas (equity method). 
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1.2.2.3.Kepemilikan lebih dari 50% 

Ketika suatu perusahaan memiliki hak suara lebih dari 50%  – yaitu hak 

mengendalikan – dalam perusahaan lain, maka perusahaan investor disebut 

sebagai perusahaan induk (parent) dan perusahaan investee disebut sebagai 

perusahaan anak (subsidiary). Investasi dalam saham biasa perusahaan anak 

disajikan sebagai investasi jangka panjang dalam laporan keuangan konsolidasi 

yang dibuat oleh perusahaan induk. 

Laporan keuangan konsolidasi mengabaikan perbedaan antara entitas legal 

yang terpisah dan memperlakukan perusahaan induk dan anak sebagai satu entitas 

ekonomi. Investasi dalam anak perusahaan umumnya diperhitungkan dalam 

pembukuan perusahaan induk dengan memakai metode ekuitas. 

2. Akuntansi Investasi 

2.1. Sekuritas Hutang 

Pada Tabel 2.1, dapat kita identifikasikan kategori-kategori tersebut, 

beserta perlakuan akuntansi dan pelaporan yang diisyaratkan untuk masing-

masing kategori. 

Tabel 2.1 Akuntansi untuk Sekuritas Hutang menurut Kategori 

Kategori Penilaian Keuntungan atau Kerugian 

Kepemilikan yang Belum Direalisasi 

Pengaruh lainnya terhadap 

Laba 

Held to-

Maturity 

Biaya yang 

diamortisasi 

Tidak diakui Bunga pada saat dihasilkan 

keuntungan atau kerugian 

dari penjualan 

Trading Nilai wajar Diakui dalam laba bersih Bunga pada saat dihasilkan 

keuntungan atau kerugian 

dari penjualan 

Available 

for Sale 

Nilai wajar Diakui sebagai laba komprehensif 

lainnya sebagai komponen terpisah 

dari ekuitas pemegang saham 

Bunga pada saat dihasilkan 

keuntungan atau kerugian 

dari penjualan 

Sumber: Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield (2008). 

Intermediate Accounting 12th Edition. Hal.839 
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Nilai wajar (fair value) menurut PSAK No.13 adalah suatu jumlah yang 

dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aktiva atau penyelesaian kewajiban 

antara pihak yang paham (knowledgeable) dan berkeinginan untuk melakukan 

transaksi wajar (arm's length transaction), sedangkan nilai wajar (fair value) 

menurut PSAK No.50 merupakan jumlah yang dapat diperoleh dari pertukaran 

instrumen keuangan dalam transaksi antar pihak-pihak yang bebas, bukan karena 

paksaan atau likuidasi. Jika terdapat harga pasar untuk instrumen tersebut, nilai 

wajar yang harus digunakan dalam penerapan pernyataan ini dihitung dengan cara 

mengalikan volume saham yang diperdagangkan dengan harga pasar per lembar 

saham. 

Biaya yang diamortisasi (amortized cost) menurut Kieso et al (2008:839) 

adalah biaya perolehan atau akuisisi yang disesuaikan untuk memperhitungkan 

amortisasi diskonto atau premi, jika dianggap tepat. 

Berdasarkan PSAK No.50, untuk ketiga kategori sekuritas tersebut, 

dividen dan pendapatan bunga, termasuk amortisasi premi dan diskonto yang 

timbul saat perolehan, selalu diakui sebagai penghasilan. Pernyataan ini tidak 

berdampak terhadap metode yang digunakan untuk mengakui dan mengukur 

jumlah dividen dan pendapatan bunga. Laba atau rugi yang telah direalisasi untuk 

efek yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual atau dimiliki 

hingga jatuh tempo juga tetap harus dilaporkan sebagai penghasilan. 

2.1.1. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Held to-Maturity) 

Sekuritas tersebut harus disajikan dalam neraca sebesar biaya perolehan 

setelah amortisasi premi atau diskonto, bukan berdasarkan nilai wajarnya. 
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sehingga sekuritas ini tidak meningkatkan volatilitas laba yang dilaporkan atau 

modal yang dilaporkan seperti halnya sekuritas perdagangan dan sekuritas yang 

tersedia untuk dijual. 

Ayat - ayat jurnal untuk mencatat transaksi pembelian obligasi adalah: 

D. Sekuritas yang Dimiliki Sampai Jatuh Tempo (held to-maturity) 

K. Kas  

Akun Sekuritas yang Dimiliki Sampai Jatuh Tempo (held to-maturity) 

digunakan untuk menunjukkan jenis sekuritas hutang yang dibeli. Diskonto dan 

premi atas investasi jangka panjang dalam obligasi diamortisasi dengan cara yang 

sama dengan diskonto dan premi atas hutang obligasi.  

Suku bunga efektif dihitung pada saat investasi dilakukan dan dikenakan 

pada jumlah tercatat awalnya (nilai buku) atas setiap periode bunga untuk 

menghitung pendapatan bunga. Jumlah tercatat investasi akan bertambah dengan 

diskonto yang diamortisasi atau berkurang dengan premi yang diamortisasi dalam 

setiap periode. Ayat jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran bunga semi-

annual adalah: 

D. Kas  

D. Sekuritas yang Dimiliki Sampai Jatuh Tempo (held to-maturity) 

K. Pendapatan Bunga   

 

Ayat jurnal untuk mencatat bunga dan amortisasi diskonto pada akhir periode 

laporan adalah: 

D. Piutang Bunga  

D. Sekuritas yang Dimiliki Sampai Jatuh Tempo (held to-maturity)  

K. Pendapatan Bunga 
 

Pelaporan Sekuritas yang Dimiliki Sampai Jatuh Tempo (held to-maturity) 

pada laporan keuangan akhir tahun akan disajikan pada tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Pelaporan pada Laporan Keuangan Akhir Tahun 

Neraca 

Aktiva Lancar 

Piutang Bunga 

Investasi Jangka Panjang 
Sekuritas yang Dimiliki Sampai jatuh Tempo (held to maturity) 

Laporan Laba Rugi 

Pendapatan dan Keuntungan Lain 

Pendapatan bunga 

Sumber: Data diolah 

Penjualan sekuritas hutang yang dimiliki sampai jatuh tempo menjelang 

tanggal jatuh temponya akan mengubah suku bunga pasar namun tidak akan 

secara signifikan mempengaruhi nilai wajar sekuritas itu, dapat dianggap sebagai 

penjualan saat jatuh tempo. 

Perhitungan Keuntungan yang Direalisasi atas Penjualan Obligasi 

Harga jual obligasi (tidak termasuk bunga akrual)  xxx 

Dikurangi: Nilai Buku obligasi 
Biaya yang diamortisasi            xxxx 

Ditambah: Diskonto yang diamortisasi            xxx 

 (xxx) 

Keuntungan atas penjualan obligasi       $ xx 

 

Ayat jurnal untuk mencatat penjualan obligasi ini adalah: 

D. Kas  

K. Pendapatan Bunga 
K. Sekuritas yang Dimiliki Sampai Jatuh Tempo (held to-maturity)  

K. Keuntungan atas Penjualan Sekuritas 

 

Kredit ke Pendapatan Bunga menunjukkan bunga akrual dan untuk itu 

pembeli membayar secara tunai. Debet ke Kas menunjukkan harga jual Obligasi, 

ditambah bunga akrual. Kredit ke akun Sekuritas yang Dimiliki Sampai Jatuh 

Tempo menunjukkan nilai buku obligasi pada tanggal penjualan, dan kredit ke 

Keuntungan atas Penjualan Sekuritas merupakan kelebihan harga jual atas nilai 

buku obligasi. 
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2.1.2. Tersedia untuk Dijual (Available for Sale) 

Investasi dalam sekuritas hutang yang termasuk dalam kategori tersedia 

untuk dijual (available for sale) dilaporkan sebesar nilai wajar. Apabila terdapat 

keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang berkaitan dengan perubahan 

nilai wajar sekuritas hutang yang tersedia untuk dijual, maka akan dicatat dalam 

akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Akun ini 

dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya (other comprehensive income) dan 

sebagai komponen ekuitas yang disajikan secara terpisah sampai direalisasi. Jadi, 

perubahan nilai wajar tidak dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih sampai 

sekuritas itu dijual. Pendekatan ini mengurangi volatilitas laba bersih. 

Jika obligasi yang tercatat sebagai investasi dalam sekuritas yang tersedia 

untuk dijual (available for sale) kemudian dijual sebelum tanggal jatuh tempo, 

maka harus dibuat ayat jurnal untuk mengamortisasi diskonto atau premi pada 

tanggal penjualan dan menghapus biaya yang diamortisasi atas obligasi yang 

dijual dari akun Sekuritas yang Tersedia untuk Dijual (Available for Sale). 

Ayat Jurnal untuk mencatat pembelian obligasi ini adalah sebagai berikut: 

D. Sekuritas yang Tersedia untuk Dijual (available for sale)    

K. Kas 

Ayat jurnal untuk mencatat pendapatan bunga semi-annual adalah: 

D. Kas 

K. Sekuritas yang Tersedia untuk Dijual (available for sale)  

K. Pendapatan Bunga 

Ayat jurnal untuk mengakui pendapatan bunga pada akhir periode laporan 

adalah: 
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D. Piutang Bunga 

K. Sekuritas yang Tersedia untuk Dijual (available for sale) 

K. Pendapatan Bunga 

Untuk menerapkan metode nilai wajar pada sekuritas hutang ini, setelah 

membandingkan nilai wajar ini dengan jumlah tercatat (biaya yang diamortisasi) 

obligasi pada akhir tahun, perusahaan mengakui suatu kerugian yang belum 

direalisasi. Kerugian ini dilaporkan sebagai laba komprehensif lainnya dan 

sebagai komponen terpisah dari ekuitas pemegang saham. Ayat jurnalnya adalah 

sebagai berikut: 

D. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi  

K. Penyesuaian Nilai Wajar Sekuritas (available for sale) 

Sebuah akun penilaian akan digunakan dan bukannya mengkredit akun 

Sekuritas yang Tersedia untuk Dijual (available for sale). Penggunaan akun 

Penyesuaian Nilai Wajar Sekuritas (available for sale) ini memungkinkan 

perusahaan untuk mempertahankan catatan biaya yang diamortisasi. Karena akun 

penyesuaian dalam kasus ini mempunyai saldo kredit, maka saldo ini dikurangkan 

dari saldo akun Sekuritas yang Tersedia untuk Dijual (available for sale) guna 

mendapatkan nilai wajar. Nilai wajar ini adalah jumlah yang dilaporkan di neraca. 

Pada setiap tanggal pelaporan, obligasi ini akan dilaporkan sebesar nilai wajar 

dengan penyesuaian pada akun Keuntungan atau Kerugian Kepemilikan yang 

Belum Direalisasi – Ekuitas. 

2.1.3. Diperdagangkan (Trading Securities) 

Sekuritas ini dilaporkan pada nilai wajar, dengan keuntungan dan kerugian 

kepemilikan yang belum direalisasi (unrealized holding gains and loses) 

dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Setiap diskonto atau premi tidak 
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diamortisasi. Selain itu, perubahan nilai juga dilaporkan sebagai bagian dari laba 

bersih, bukan laba komprehensif lainnya. 

Keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi (unrealized 

holding gains and loses) menurut PSAK No.50 adalah 

“Keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi (unrealized 

holding gains and loses) adalah perubahan neto dalam nilai wajar efek, tidak 

termasuk: (a) dividen atau pendapatan bunga yang telah diakui namun belum 

diterima (basis akrual), dan (b) setiap penurunan nilai efek yang bersifat 

permanen.” 

 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa unrealized holding gains and loses 

merupakan perubahan bersih dalam nilai wajar sekuritas dari satu periode ke 

periode lainnya, namun tidak termasuk pendapatan dividen atau bunga yang telah 

diakui tetapi belum diterima. 

Pada akhir periode pelaporan dibuat ayat jurnal penyesuaian ke suatu 

penyisihan penilaian, yang disebut sebagai Penyesuaian Nilai Wajar Sekuritas 

(Perdagangan), mencatat kenaikan nilai tersebut dan untuk mencatat keuntungan 

kepemilikan yang belum direalisasi: 

D. Penyesuaian Nilai Wajar Sekuritas (trading) 

K. Keuntungan atau Kerugian yang Belum Direalisasi  

Karena saldo akun Penyesuaian Nilai Wajar Sekuritas merupakan suatu 

debet, maka saldo itu ditambahkan ke biaya akun Sekuritas Perdagangan untuk 

mendapatkan nilai wajar sekuritas perdagangan tersebut. Nilai wajar sekuritas 

adalah jumlah yang dilaporkan di neraca. 
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2.2. Sekuritas Ekuitas 

Tabel 2.3  Akuntansi dan Pelaporan untuk Sekuritas Ekuitas menurut Kategori 

Kategori Penilaian 

Keuntungan atau 

Kerugian 

Kepemilikan yang 

Belum Direalisasi 

Pengaruh Lainnya 

terhadap Laba 

Kepemilikan kurang 

dari 20% 
   

1. Tersedia untuk 
dijual 

Nilai Wajar 

Diakui dalam laba 

komprehensif lainnya 

dan sebagai 
komponen terpisah 

dari ekuitas pemegang 

saham 

Dividen yang 

diumumkan; keuntungan 

dan kerugian dari 
penjualan. 

 

2. Perdagangan Nilai Wajar 
Diakui dalam laba 

bersih 

Dividen yang 

diumumkan; keuntungan 

dan kerugian dari 
penjualan. 

 

Kepemilikan antara 

20% dan 50% 
Ekuitas Tidak diakui 

Bagian proporsional 

dalam laba bersih 

investee (disesuaikan 

dengan amortisasi yang 
tepat) 

 

Kepemilikan lebih dari 

50% 
Konsolidasi Tidak diakui 

Tidak dapat diterapkan 

Sumber: Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield (2008). 

Intermediate Accounting 12th Edition. Hal.847 

2.2.1. Kepemilikan kurang dari 20% 

Pembelian investasi ini akan dicatat sebagai berikut: 

D. Sekuritas yang Tersedia untuk Dijual (available for sale) 

K. Kas 

Ayat jurnal untuk mencatat penerimaan dividen tunai adalah: 

D. Kas 
K. Pendapatan Dividen 

Namun, seperti ditunjukkan sebelumnya, jika seorang investor memiliki 

kurang dari 20% saham biasa perusahaan lain, maka dianggap bahwa investor itu 

memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap investee. Akibatnya, laba bersih 
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yang dihasilkan investee tidak dianggap sebagai dasar yang tepat untuk mengakui 

laba dari investasi oleh investor. Alasannya adalah bahwa investee bisa saja 

memilih untuk menahan kenaikan aktiva bersih yang dihasilkan dari operasi yang 

menguntungkan itu untuk digunakan dalam bisnis. Oleh karena itu, laba bersih 

tidak dianggap diperoleh oleh investor sampai dividen tunai diumumkan oleh 

investee. 

Seperti halnya sekuritas hutang yang tersedia untuk dijual, keuntungan dan 

kerugian bersih yang belum direalisasi yang berkaitan dengan perubahan nilai 

wajar sekuritas ekuitas yang tersedia untuk dijual dicatat dalam akun Keuntungan 

atau Kerugian Kepemilikan yang Belum Direalisasi – Ekuitas dilaporkan sebagai 

bagian dari laba komprehensif lainnya dan sebagai komponen ekuitas pemegang 

saham sampai direalisasi, untuk itu perlu dibuat sebuah ayat jurnal penyesuaian 

yang mendebet akun Keuntungan atau Kerugian Kepemilikan yang Belum 

Direalisasi – Ekuitas dan mengkredit akun Penyesuaian Nilai Wajar Sekuritas. 

Untuk mencatat penurunan nilai wajar serta mencatat kerugian sebagai berikut: 

D. Keuntungan atau Kerugian Kepemilikan yang Belum Direalisasi – Ekuitas 

K. Penyesuaian Nilai Wajar Sekuritas (available for sale) 

 

Untuk mencatat penjualan tersebut adalah sebagai berikut: 

D. Kas 

K. Sekuritas yang Tersedia untuk Dijual (available for sale) 

K. Keuntungan atas Penjualan Saham 

2.2.2. Kepemilikan antara 20% dan 50% 

Ketika terdapat investasi sebesar 20% atau lebih, investor diharuskan 

untuk memperhitungkan investasi itu dengan metode ekuitas (equity method). 
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Ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi menggunakan metode 

ekuitas adalah sebagai berikut 

Pencatatan pembelian saham 

D. Investasi dalam Saham 

K. Kas 

Investee melaporkan laba bersih 

D. Investasi dalam Saham 
K. Pendapatan dari Investasi  

Penyesuaian kenaikan/penurunan nilai wajar 

Tidak ada ayat jurnal 

Pembayaran Dividen 

D. Kas  

K. Investasi dalam Saham  

Investee melaporkan Kerugian bersih 

D. Kerugian atas Investasi 

K. Investasi dalam Saham 

 

Perolehan laba bersih oleh investee tidak dianggap sebagai dasar yang 

tepat untuk mengakui laba dari investasi oleh investor. Alasannya adalah bahwa 

kenaikan aktiva bersih yang berasal dari operasi investee yang menguntungkan 

mungkin saja secara permanen ditahan dalam bisnis oleh investee. Oleh karena 

itu, pendapatan tidak dianggap diperoleh oleh investor sampai dividen diterima 

dari investee. 

Menurut metode ekuitas, investor melaporkan hal tersebut sebagai 

pendapatan atau bagiannya atas laba bersih yang dilaporkan investee; dividen 

tunai yang diterima dari investee dicatat sebagai penurunann nilai tercatat 

investasi. Akibatnya, investor mencatat bagiannya dalam laba bersih investee pada 
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tahun bagian itu diperoleh (menjadi hak). Dalam hal ini, investor dapat 

memastikan bahwa setiap kenaikan aktiva bersih yang berasal dari laba bersih 

akan dibayar dalam bentuk dividen jika diinginkan. Menunggu sampai dividen 

diterima berarti mengabaikan fakta bahwa investor akan diuntungkan jika investee 

memperoleh laba. 

2.3 Dana Pensiun 

2.3.1. Definisi Dana Pensiun 

Definisi Dana Pensiun menurut Undang-Undang dan PSAK (Undang-

Undang No.11, 1992:2 dan SAK, 1994:18.2) adalah:  

“Dana Pensiun yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan 

program yang menjanjikan manfaat pensiun.” 

 Sedangkan definisi dana pensiun menurut kamus istilah akuntansi adalah 

sumber yang disisihkan secara periodik oleh pegawai dan atau pemberi kerja yang 

akan dibayarkan kembali sehingga akumulasi simpanan asal dan bunga akan 

cukup untuk memenuhi kesejahteraan hari tua pegawai. 

Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa dana pensiun  

merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang dibentuk dengan undang-

undang yang terpisah dari badan hukum pendirinya baik dalam hal kekayaannya 

maupun pengelolaannya. Dana pensiun juga mengelola akumulasi dana dan 

menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun kepada pesertanya. 

2.3.2. Jenis-Jenis Dana Pensiun 

Jenis-jenis dana pensiun menurut Undang-Undang No.11 tahun 1992 

(1992:2-3) adalah sebagai berikut: 
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a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) 

Yaitu dana pensiun yang dibentuk orang atau badan yang mempekerjakan 

karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun 

manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian 

atau seluruh karyawannya, sebagai peserta, dan yang menimbulkan 

kewajiban bagi pemberi kerja. 

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 

Yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa 

untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, 

baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun 

pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang 

bersangkutan. 

2.4. Jenis Instrumen Investasi menurut PMK No.199/PMK.010/2008 

tanggal 5 Desember tentang Investasi Dana Pensiun. 

Pada dasarnya investasi dana pensiun diarahkan pada jangka panjang. 

Dengan diperbolehkannya dana pensiun berinvestasi, maka hal ini akan 

menggalakkan bursa efek di dalam negeri.  Penanaman dana yang demikian besar 

di pasar saham telah membuat program pensiun menduduki tempat yang dominan 

dalam pertumbuhan perekonomian dan fluktuasi yang lebar di pasar modal. 

Seiring perkembangan, telah diterbitkan keputusan baru mengenai 

investasi dana pensiun itu sendiri, yaitu Keputusan Menteri Keuangan 

No.199/PMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008. Keputusan ini mengatur 

bagaimana pengelolaan kekayaan dana pensiun pemberi kerja. 
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Kekayaan dana pensiun pemberi kerja menurut menurut Keputusan 

Menteri Keuangan No.199/PMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008 pasal 6, 

hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut: 

a. Surat Berharga Negara; 

b. Tabungan pada Bank; 

c. Deposito berjangka pada Bank; 

d. Deposit on call pada Bank; 

e. Sertifikat deposito pada Bank; 

f. Sertifikat Bank Indonesia; 

g. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; 

h. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; 

i. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; 

j. Unit Penyertaan Reksa Dana dari: 

1) Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa 

Dana Campuran, dan Reksa Dana Saham; 

2) Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan 

Reksa Dana Indeks; 

3) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan 

Terbatas; 

4) Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa 

Efek; 

k. Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset; 
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l. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi 

Kolektif; 

m. Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia; 

n. Penempatan langsung pada saham; 

o. Tanah di Indonesia; dan/atau 

p. Bangunan di Indonesia. 

Adapun penjelasan dari masing-masing jenis investasi yang dapat 

ditempatkan oleh dana pensiun pemberi kerja, khususnya jenis investasi yang 

menjadi objek penelitian adalah: 

a. Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah surat bukti 

kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat 

diperjualbelikan, dan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang merupakan 

klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan; memberikan hak atas 

deviden sesual dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam 

anggaran dasar perusahaan (stock) 

b. Obligasi tercatat di Bursa Efek Indonesia 

Definisi Obligasi menurut Booklet Bank Indonesia adalah dokumen 

bermeterai yang menyatakan bahwa penerbitnya akan membayar kembali 

utang pokoknya pada waktu tertentu, dan secara berkala akan membayar 

kupon kepada pemegang obligasi; biasanya, obligasi diikat dengan suatu 

jaminan yang dapat dijual untuk melunasi klaim jika emiten gagal 

membayar kupon dan pokok pada saat jatuh tempo (bond) 
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c. Unit Penyertaan Reksa Dana 

Reksa Dana menurut BAPEPAM LK adalah wadah yang dipergunakan 

untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya 

diinvestasikan kembali ke dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. 

1) Reksa Dana Pasar Uang adalah Reksa Dana yang hanya melakukan 

investasi pada Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 

(satu) tahun. 

2) Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah Reksa Dana yang melakukan 

investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari 

aktivanya dalam bentuk Efek bersifat utang. 

3) Reksa Dana Campuran adalah Reksa Dana yang melakukan investasi 

dalam Efek Bersifat Ekuitas dan Efek bersifat utang yang 

perbandingannya tidak termasuk Reksa Dana Pendapatan Tetap dan 

Reksa Dana Saham  

4) Reksa Dana Saham adalah Reksa Dana yang melakukan investasi 

sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh perseratus) dari aktivanya 

dalam Efek Bersifat Ekuitas. 

5) Reksa Dana Terproteksi 

6) Reksa Dana dengan Penjaminan 

7) Reksa Dana Indeks; 

8) Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan 

Terbatas 
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9) Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa 

Efek; 

2.5. Laporan Keuangan Dana Pensiun 

Laporan keuangan dana pensiun memiliki perbedaan dengan laporan 

keuangan perusahaan pada umumnya, persamaan akuntansi di setiap perusahaan 

pada umumnya, yaitu Harta merupakan Kewajiban ditambah dengan Modal. 

Harta merupakan Kewajiban ditambah dengan Modal, pada hakikatnya 

akuntansi mencatat setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan susunan pada 

Harta, Hutang, dan Modal. Perubahan pada Harta dan Hutang akan mempengaruhi 

pos-pos neraca, begitu pula dengan perubahan pada Modal yang akan 

mempengaruhi perkiraan Rugi dan Laba. Prinsip tersebut berlaku pula pada DPPK 

Jiwasraya, namun karena yang berhak atas kepemilikan dana pensiun tersebut 

adalah peserta maka perkiraan Modal tidak dijumpai pada dana pensiun dan 

sebagai gantinya maka komponen Hutang dan Modal diganti menjadi Kewajiban 

Dana Pensiun yang dibagi menjadi kewajiban jangka panjang yang disebut 

kewajiban aktuaria dan kewajiban jangka pendek yang merupakan hutang jangka 

pendek kepada pihak ketiga, pensiunan, dan pajak. 

Dikarenakan tidak adanya perkiraan modal, maka tidak ada laporan 

perubahan modal pada laporan keuangan tahunan dana pensiun, laporan tersebut 

fungsinya akan digantikan oleh Laporan Perubahan Aktiva Bersih, dan pada 

laporan keuangan tahunan tersebut juga terdapat laporan Aktiva Bersih. 

Laporan keuangan DPPK Jiwasraya sesuai dengan Keputusan Direktur 

Jendral Keuangan No.KEP-2345/LK/2003 tanggal 14 April 2003 terdiri dari: 
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1. Neraca, yang di dalamnya terdiri dari  

a) Investasi – Bagian dari asset dana pensiun yang digunakan untuk 

meningkatkan asset melalui distribusi hasil agar dapat memenuhi 

kewajiban Dana Pensiun dalam membayar manfaat pensiun atau 

membiayai operasional Dana Pensiun. 

b) Selisih Penilaian Investasi – Akun untuk menampung adanya selisih 

akibat perbedaan dasar penilaian antara harga perolehan atau nilai 

buku dengan nilai wajar. 

c) Aktiva Lancar di Luar Investasi 

d) Aktiva Lain-Lain 

e) Kewajiban Aktuaria – Kewajiban Dana Pensiun untuk memenuhi 

manfaat pensiun kepada peserta, yang jumlahnya didasarkan atas 

perhitungan aktuaria pada tanggal yang sama dengan tanggal 

pelaporan di neraca. 

f) Kewajiban di Luar Kewajiban Aktuaria – Kewajiban Dana Pensiun 

yang harus dipenuhi sehubungan dengan aktivitas investasi, 

operasional, ataupun pendanaan Dana Pensiun. 

g) Pendapatan yang Belum Direalisasi – digunakan untuk mencatat 

selisih penilaian atas nilai wajar investasi dengan harga perolehan atau 

harga buku pada tanggal neraca. 

h) Selisih Kewajiban Aktuaria – disajikan sebesar kenaikan (penurunan) 

aktiva bersih ditambah (dikurang) penyesuaian nilai kewajiban 

aktuaria. 
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2. Perhitungan Hasil Usaha – laporan yang menggambarkan hasil usaha Dana 

Pensiun selama periode tertentu yang mencerminkan hasil prestasi 

pengurus Dana Pensiun pada periode yang bersangkutan. Komponen yang 

terdapat di dalam laporan ini adalah Pendapatan Investasi, Beban 

Investasi, Beban Operasional, Pendapatan dan Beban Lain-Lain. 

3. Laporan Aktiva Bersih – laporan yang memberikan informasi tentang 

jumlah kekayaan bersih Dana Pensiun yang tersedia untuk manfaat 

pensiun kepada peserta. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah jumlah 

kekayaan Dana Pensiun dikurangi dengan kewajiban Dana Pensiun di luar 

kewajiban aktuaria yang belum jatuh tempo. 

4. Laporan Perubahan Aktiva Bersih – Laporan yang memberikan informasi 

tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat 

pensiun serta menguraikan penyebab terjadinya perubahan dalam suatu 

periode tertentu. 

5. Laporan Arus Kas – Laporan yang memberikan informasi kepada para 

pemakai laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan aktiva bersih 

dalam pengaruhnya terhadap penerimaan dan pengunaan kas. 

6. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Perusahaan memiliki motivasi yang beda dalam melakukan investasi 

dalam sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Salah satu motivasinya 

adalah  mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Sebuah perusahaan dapat 
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menerima pendapatan dari investasi hutang atau pendapatan dividen dari investasi 

ekuitas. Motivasi lain adalah mengamankan operasi atau perjanjian pembiayaan 

tertentu dengan perusahaan lain. 

Dana yang telah dihimpun oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja akan di 

salurkan kembali pada beberapa instrumen investasi. Transaksi investasi tersebut 

akan dicatat oleh bagian akuntansi, yang akhirnya akan menjadi salah satu 

komponen laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan, sebagai media 

informasi bagi publik, sangatlah perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan 

peraturan yang berlaku agar kualitas informasi yang disajikan laporan keuangan 

dapat benar-benar mewakili kondisi perusahaan yang sebenarnya. 

Regulasi yang mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait pengelolaan 

kekayaan dana pensiun diatur dalam beberapa peraturan dan perundang-undangan, 

yaitu UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Menteri 

Keuangan No.199/PMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008, sedangkan PSAK 

yang terkait dengan akuntansi investasi dana pensiun adalah PSAK No.13 tentang 

Akuntansi untuk Investasi dan PSAK No.50 tentang Akuntansi Investasi Efek 

Tertentu. 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Obyek penelitian pada penelitian skripsi ini adalah Dana Pensiun Pemberi 

Kerja (DPPK) Jiwasraya yang berkedudukan di Jl. Ir.H.Juanda No.34. DPPK 

Jiwasraya merupakan perusahaan yang bergerak pada dana pensiun pemberi kerja. 

Objek penelitian dikhususkan hanya pada kegiatan investasi, khususnya akuntansi 

yang dilakukan oleh DPPK Jiwasraya. Penelitian ini berlangsung selama empat 

minggu pada bulan Juli 2009 hingga Agustus 2009, yang dalam proses 

penelitiannya peneliti harus menyesuaikan jadwal dengan pengurus yang 

ditugaskan untuk membantu menjelaskan mengenai akuntansi investasi dana 

pensiun kepada peneliti.  

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang 

dimaksud dengan deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah atau 

fenomena berupa fakta-fakta tertentu dengan tujuan menjelaskan aspek yang 

relevan sehingga hasilnya dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 

current status materi yang diteliti. Alasan mengapa peneliti menggunakan metode 

ini adalah karena dengan metode ini peneliti dapat mengambil kesimpulan secara 

keseluruhan mengenai akuntansi investasi dana pensiun pada DPPK Jiwasraya 

dengan menggali lebih dalam informasi yang diinginkan dari informan. 
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Peneliti ingin memperoleh data berupa jawaban langsung dari informan 

utama maupun informan pendukung berupa deskripsi yang dijabarkan dan data 

berupa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dan lapangan (case and field study), 

yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase 

spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas (Maxfield,1930), menurut 

Sekaran (2003:125) Analisis Studi Kasus adalah studi yang dilakukan secara 

mendalam analisis kontekstual dalam permasalahan yang terdapat dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Ada tiga alasan bagi peneliti untuk 

mempertimbangkan penggunaan studi kasus. Pertama, sesuai dengan pengertian 

studi kasus, peneliti menganalisis akuntansi investasi dana pensiun pada DPPK 

Jiwasraya. 

Alasan kedua adalah dalam memperoleh informasi mengenai 

permasalahan, selain melalui berbagai literatur dan data sekunder yang ada, 

peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan informan utama dan 

informan pendukung, sehingga keabsahan jawaban yang didapat dapat 

dikembangkan kembali untuk informasi penelitian ini (Moh. Nazir, 1985).  

Ketiga dari segi edukasi, studi kasus mempunyai keunggulan sebagai suatu 

studi untuk mendukung studi-studi yang besar di kemudian hari karena studi 

kasus dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dikembangkan untuk 

penelitian lanjutan. 
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B. Metode Pengumpulan Data 

1. Data yang Dihimpun 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

bagian akuntansi yang menjadi sasaran penelitian. Data primer dalam penelitian 

ini meliputi informasi yang didapat langsung berupa wawancara dengan pengurus 

dana pensiun pemberi kerja jiwasraya. Data sekunder  merupakan data yang 

diperoleh melalui penelaahan atas laporan keuangan dan laporan-laporan atau 

dokumentasi penunjang lainnya yang terdapat atau dimiliki oleh DPPK Jiwasraya.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti Studi 

Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Studi 

Kepustakaan merupakan penelitian dengan menggunakan literatur yang 

berhubungan dengan skripsi ini seperti buku-buku ilmiah yang diperoleh di 

perpustakaan, artikel, makalah, serta informasi dari internet yang berkaitan erat 

khususnya pada permasalahan yang ada pada penelitian skripsi ini, sedangkan 

penelitian lapangan merupakan penelitian yang memperoleh data dan keterangan 

dari sumber di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara.  

 

C. Metode Analisis dan Pengolahan Data 

Berdasarkan metode penelitian dan sifat data dalam penelitian, peneliti 

melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut: 

a. Memeriksa kebijakan akuntansi yang terdapat pada DPPK Jiwasraya. 
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b. Memeriksa Laporan Keuangan mengenai tata cara perlakuan, pencatatan, 

dan pelaporan akuntansi investasi dalam Laporan Keuangan DPPK 

Jiwasraya per 31 Desember 2008. 

c. Membandingkan kebijakan investasi, hasil pengakuan akuntansi investasi, 

perlakuan akuntansi investasi, pelaporan, dan pengungkapan yang 

dilakukan DPPK Jiwasraya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat 

pada Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU), PSAK 13, PSAK 50, dan 

keputusan Direktur Jendral Keuangan No.KEP-2345/LK/2003. 

d. Menganalisis perbandingan yang telah dilakukan, dan dicocokkan 

kesesuaiannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada 

Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU), PSAK 13, PSAK 50, dan 

keputusan Direktur Jendral Keuangan No.KEP-2345/LK/2003. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Singkat DPPK Jiwasraya 

DPPK Jiwasraya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dana 

pensiun. DPPK Jiwasraya didirikan pada tanggal 29 Januari 1988 dengan nama 

Yayasan Dana Pensiun Jiwasraya. Setelah terbitnya undang-undang nomor 11 

tahun 1992 tentang dana pensiun, perusahaan ini melakukan penyesuaian nama 

menjadi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya. Pendiri DPPK 

Jiwasraya adalah PT.Asuransi Jiwasraya (Persero), yang merupakan satu-satunya 

perusahaan asuransi jiwa yang berstatus BUMN. DPPK Jiwasraya merupakan 

badan hukum yang berdiri sendiri dan kekayaannya terpisah dari kekayaan Pendiri 

(Pemberi Kerja). 

2. Maksud dan Tujuan DPPK Jiwasraya 

Didirikannya DPPK Jiwasraya adalah untuk menyelenggarakan Program 

Pensiun Manfaat Pasti yang  bertujuan untuk menjamin kesejahteraan di hari tua 

dengan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta dan pihak yang 

berhak . 

Jaminan tersebut berupa pembayaran manfaat pensiun kepada peserta 

(karyawan) yang telah memasuki usia pensiun atau kepada janda/anaknya apabila 

peserta meninggal dunia sesuai peraturan pensiun perusahaan yang berlaku. 
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3. Tugas Pokok DPPK Jiwasraya 

Terdapat 3 (tiga) tugas pokok DPPK Jiwasraya, yaitu: 

a. Menghimpun dana berupa iuran (Peserta dan Pemberi Kerja). 

b. Mengembangkan dana melalui investasi ke berbagai jenis investasi 

sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

c. Membayar manfaat pensiun secara bulanan kepada peserta pada saat 

pegawai mulai pensiun sampai seumur hidup. 

Gambar 4.1  Bagan arus tugas pokok DPPK Jiwasraya 

  

 

Sumber: DPPK Jiwasraya 

4. Kegiatan Usaha DPPK Jiwasraya 
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dihimpun, yang berasal dari Iuran Peserta dan Iuran Pemberi Kerja untuk 

ditanamkan ke berbagai sektor investasi sesuai batasan yang ditetapkan dalam 

Arahan Investasi oleh pendiri maupun ketentuan yang digariskan oleh Menteri 

Keuangan. 

Pengembangan dana tersebut harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian 

dengan mengutamakan keamanan dana serta optimalisasi hasil, dengan demikian 

kebijaksanaan investasi yang ditempuh harus dapat menjamin serta menunjang 

keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, sehingga pada waktunya nanti 

DPPK Jiwasraya dapat memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada 

peserta atau ahli waris yang berhak secara berkesinambungan. 

5. Investasi DPPK Jiwasraya 

Salah satu tugas pokok DPPK Jiwasraya adalah mengembangkan dana 

melalui investasi ke berbagai jenis investasi sesuai: 

a. Arahan investasi yang diterapkan Pendiri. 

b. Ketentuan yang diterapkan oleh Menteri Keuangan. 

c. Program Kerja dan Anggaran yang ditetapkan oleh DPPK Jiwasraya. 

Penempatan dana dilakukan ke berbagai jenis investasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, hal ini dikarenakan untuk melakukan penyebaran risiko 

(spreading risk) demi menjaga keamanan dana agar bila terjadi kegagalan 

penanaman sekecil mungkin risiko yang dialami oleh dana pensiun, sehingga 

jaminan terhadap pembayaran manfaat pensiun kepada peserta bila waktunya tiba 

tetap terjaga 
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6. Struktur Organisasi DPPK Jiwasraya 

DPPK Jiwasraya dipimpin oleh Pengurus. Pimpinan mengawasi seluruh 

aspek kegiatan operasional perusahaan. Mereka membawahi tiga satuan 

organisasi, yaitu satuan organisasi tata usaha dan keuangan, satuan organisasi 

administrasi portofolio peserta, dan satuan organisasi administrasi pengembangan 

dana. Berdasarkan diagram struktur organisasi pada gambar 4.2, dapat dilihat 

bahwa DPPK Jiwasraya melakukan pembagaian wewenang berdasarkan struktur 

fungsional. 

Gambar 4.2: Struktur Organisasi DPPK Jiwasraya 

Sumber: DPPK Jiwasraya 
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7. Produk DPPK Jiwasraya 

Sesuai ketentuan Undang Undang no.11 Tahun 1992 bahwa Dana Pensiun 

tidak dibenarkan lagi melakukan pembayaran di luar ketentuan yang diatur di 

dalam Peraturan Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri keuangan 

kecuali pembayaran manfaat pensiun bulanan, dengan demikian jenis manfaat 

yang masih dapat ditanggung oleh DPPK adalah Pensiun Hari Tua (PHT) dan 

Pajak Penghasilan Pensiun, sedangkan jenis program pensiun yang terdapat di 

DPPK Jiwasraya adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Program ini 

merupakan program pensiun yang manfaatnya sudah pasti dan telah ditetapkan 

rumusannya.  Adapun jenis manfaat pensiun yang tersedia bagi peserta Program 

Pensiun Jiwasraya setelah diatur oleh undang-undang meliputi: 

a. Manfaat Pensiun Normal 

b. Manfaat Pensiun Dipercepat 

c. Manfaat Pensiun Cacat 

d. Manfaat Pensiun atas pensiun ditunda 

e. Manfaat Pensiun bagi janda 

f. Manfaat Pensiun bagi anak 

8. Posisi Keuangan DPPK Jiwasraya 

Berdasarkan Financial Summary DPPK Jiwasraya, pada tahun 2008 

DPPK Jiwasraya mengalami kerugian atas hasil usaha bersih perusahaan dan 

mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar -108,19% atau Rp. 23,719 

milyar. Kerugian tersebut berasal dari hasil usaha investasi yaitu sebesar 
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Rp.23,667 milyar yang dipicu oleh krisis keuangan global yang menimpa pada 

tahun 2008. Selain itu, DPPK Jiwasraya juga mengalami penurunan aktiva bersih 

di tahun 2008 mencapai Rp. 35,07 milyar, atau sebesar -4,2% dari tahun 

sebelumnya. 

Berdasarkan Laporan Aktiva Bersih, nilai aktiva investasi yang mengalami 

penurunan terbesar adalah Obligasi (mengalami penurunan sebesar Rp 35,463 

Milyar atau sebesar 37,69%), Unit Penyertaan Reksadana (mengalami penurunan 

sebesar Rp 9,893 Milyar atau sebesar 24,9%), Deposit on call (mengalami 

penurunan sebesar Rp 2,5 Milyar atau sebesar 28,74%), dan Saham (mengalami 

penurunan sebesar Rp 1,213 Milyar atau sebesar 11,44%). 

Sedangkan berdasarkan Laporan Perubahan Aktiva Bersih, sumber 

kerugian terbesar berasal dari pos Laba (Rugi) Pelepasan Investasi, yaitu 

mengalami penurunan sebesar Rp.16,088 Milyar atau sebesar hampir 800% 

penurunan dari tahun 2007, angka ini merupakan penurunan yang sangat 

signifikan. 

Berdasarkan Laporan Arus Kas dari aktivitas investasi, dapat dilihat 

bahwa peningkatan pemasukan kas terbesar berasal dari aktivitas Pelepasan 

Investasi, yaitu sebesar Rp.141,781 Milyar atau sebesar 50,51%, dan hal lain yang 

dapat dilihat adalah alokasi kas untuk penanaman investasi juga mengalami 

peningkatan yaitu sebesar Rp.116,167 Milyar atau sebesar 39,18%. 

Angka penurunan yang cukup signifikan yang terjadi pada DPPK 

Jiwasraya ini tidak lain disebabkan oleh krisis keuangan global yang turut 

menimpa Indonesia. Hal ini menyebabkan hampir seluruh perusahaan yang 
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melakukan investasi mengalami kerugian yang cukup besar, namun di tahun 2009 

posisi keuangan DPPK Jiwasraya mengalami peningkatan, hal ini membuktikan 

bahwa DPPK Jiwasraya dapat memulihkan posisi keuangan yang sebelumnya 

sempat terkena dampak krisis keuangan global. 

 

B. Pembahasan Penelitian 

1. Analisis Kebijakan Akuntansi Investasi pada DPPK Jiwasraya 

Pada penyajian laporan keuangan DPPK Jiwasraya tahun 2008, dijelaskan 

tentang ketentuan pada PSAK 18 mengenai akuntansi Dana Pensiun, ketentuan 

inilah yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan DPPK Jiwasraya, namun 

penyajiannya tidak hanya berdasarkan PSAK 18 saja, namun disesuaikan dengan 

bentuk dan susunan laporan keuangan dan aturan lainnya yang diatur dalam KMK 

509 dan Keputusan Direktur Jendral Keuangan No.KEP-2345/LK/2003 tanggal 

14 April 2003. 

Dalam kebijakan akuntansi perusahaan, DPPK Jiwasraya menyusun 

laporan keuangan berdasarkan konsep metode akrual dan nilai wajar. Khususnya 

dalam kebijakan akuntansi Investasinya, metode penilaian pada masing-masing 

jenis instrumen investasi pada DPPK Jiwasraya adalah sebagai berikut: 

a. Surat Berharga Nasional disajikan berdasarkan nilai wajar. 

b. Tabungan disajikan berdasarkan nilai nominal. 

c. Deposito berjangka dan deposit on call disajikan berdasarkan nilai 

nominal. 
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d. Surat berharga berupa saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek 

disajikan berdasarkan nilai pasar.  

e. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek disajikan berdasarkan nilai wajar, 

dalam hal dikelompokkan sebagai obligasi yang diperdagangkan atau 

tersedia untuk dijual. 

f. Unit penyertaan reksadana disajikan berdasarkan nilai aktiva bersih. 

g. Penempatan Langsung atas Saham disajikan berdasarkan metode 

ekuitas atau nilai yang ditetapkan oleh Penilai Independen 

h. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar disajikan dalam neraca 

sebagai Selisih Penilaian Investasi dan merupakan pengurang atau 

penambah nilai Selisih Kewajiban Aktuaria. 

Kebijakan Akuntansi DPPK Jiwasraya mengakui pendapatan (hasil 

Investasi) sejalan dengan berlakunya waktu (accrual basis), dan beban diakui 

sesuai massa manfaatnya (accrual basis). 

Hal yang menarik dari kebijakan akuntansi investasi pada DPPK 

Jiwasraya adalah kebijakan mengenai jika adanya selisih antara nilai perolehan 

dan nilai wajar, pada umumnya apabila terdapat selisih antara nilai perolehan dan 

nilai wajar, maka akan disajikan sebagai unrealized/realized gain or loss, namun 

berdasarkan kebijakan DPPK Jiwasraya, hal ini disajikan sebagai Selisih Penilaian 

Investasi (yang selanjutnya akan disingkat menjadi SPI) dan merupakan 

pengurang atau penambah nilai Selisih Kewajiban Aktuaria (yang selanjutnya 

akan disingkat menjadi SKA). Hal tersebut tidak dapat dikatakan salah, karena 

sebenarnya konsep mengenai Selisih Penilaian Investasi dan unrealized/realized 
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gain or loss sama, hanya terdapat perbedaan bahasa saja, hal ini dikarenakan pada 

Dana Pensiun pengukuran kekayaan dana pensiun tidaklah berdasarkan modal, 

melainkan berdasarkan aktiva bersih, dan fungsi laporan aktiva bersih dan laporan 

perubahan aktiva bersih pada dana pensiun memiliki peran yang sama seperti pos 

modal ataupun laporan perubahan modal. Pada hakikatnya, seluruh kebijakan 

akuntansi, khususnya kebijakan akuntansi investasi pada DPPK Jiwasraya sudah 

memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Penambahan instrumen investasi pada DPPK Jiwasraya sesuai dengan 

Keputusan Menteri Keuangan No.199/KMK.010/2008 tanggal 5 Desember 2008 

ini berdampak adanya penambahan alokasi jenis instrumen investasi baru dan 

menimbulkan adanya alternatif potensi sumber pendapatan investasi yang baru, 

namun penambahan ini juga memungkinkan adanya sumber kerugian yang baru, 

tergantung pada aktivitas investasi yang dilakukan DPPK Jiwasraya itu sendiri, 

namun apabila penambahan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan 

menghasilkan sumber pendapatan baru, maka penambahan tersebut akan 

meningkatkan posisi aset dan aktiva bersih. 

2. Analisis Transaksi Investasi pada DPPK Jiwasraya 

DPPK Jiwasraya melakukan transaksi investasi dalam kegiatan usahanya 

guna memutar dana pensiun yang terdapat pada DPPK jiwasraya agar dapat 

memenuhi kewajiban akturia di masa pembayaran pensiun. Pada bab sebelumnya 

(bab II) sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu PSAK 50, telah dijelaskan 

terdapat dua jenis klasifikasi investasi pada sekuritas, yaitu investasi pada 

sekuritas hutang dan investasi pada sekuritas ekuitas.  
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Pada bab ini, penulis akan menyajikan akuntansi pencatatan atas transaksi 

investasi yang terdapat pada DPPK Jiwasraya berdasarkan klasifikasi yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, namun pada investasi sekuritas hutang yang 

terdapat pada DPPK Jiwasraya, klasifikasinya hanya digolongkan terbatas pada 

available for sale saja. Hal ini disebabkan DPPK Jiwasraya harus menjaga 

likuiditas agar dapat memenuhi kewajiban aktuarianya, sehingga tidak ada 

pengelompokan held to-maturity karena niat manajemen DPPK Jiwasraya adalah 

untuk menjaga likuiditas, sehingga perlu dana segar agar dapat memenuhi 

kebutuhan akan likuiditas itu sendiri. Sementara itu, investasi pada sekuritas 

ekuitas yang dilakukan oleh DPPK Jiwasraya hanya sebatas pada klasifikasi 

kepemilikan di bawah 20% saja, kecuali untuk penyertaan saham langsung atas 

saham. Setelah melakukan penyajian, selanjutnya penulis akan menganalisis 

pencatatan atas transaksi investasi pada DPPK Jiwasraya dan melihat apakah 

pencatatan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. 

2.1. Sekuritas Hutang 

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, DPPK membagi 

investasi pada sekuritas hutang ke dalam tiga klasifikasi, salah satu yang terdapat 

pada DPPK Jiwasraya adalah “tersedia untuk dijual” (available for sale) dan pada 

kasus ini, penulis mengambil transaksi obligasi sebagai sampelnya. Hal ini 

disebabkan jenis investasi pada obligasi merupakan transaksi investasi terbesar 

untuk kelompok Available for Sale, dan penulis akan menyajikan pencatatan 

tersebut berdasarkan contoh kasus yang terdapat pada DPPK Jiwasraya agar dapat 

mempermudah pemahaman. 
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Contoh kasus: 

Transaksi atas pembelian Obligasi Federal International Finan II Seri D 

tahun 2003 sebesar Rp.1.000.000.000, jangka waktu 5 Agustus 2003 sampai 

dengan 5 Agustus 2007 (5 tahun) dengan bunga 13,5% pada tanggal 17 

September 2003. Amortisasi pokok dimulai saat bunga ke-7 sebesar 10% dari 

pokok. 

i. Pencatatan atas transaksi pembelian obligasi 

D. Obligasi    1.016.500.000 

D. Pendapatan Bunga   30.000.000 

    K. Bank    1.046.500.000 

Obligasi pada transaksi ini dicatat di debet sesuai dengan nilai 

perolehannya (101,65% x Rp.1.000.000.000) dan akun pendapatan bunga muncul 

di debet akibat pembelian tersebut di tengah periode bunga berjalan, dan dicatat 

berdasarkan dengan periode bunga berjalan tersebut (13,5% x Rp.1.000.000.000 x 

(80/360)). 

ii. Pencatatan saat penerimaan bunga dan amortisasi pokok 

D. Bank   133.750.000 

 K. Obligasi     100.000.000 

 K. Pendapatan Bunga      33.750.000 

Bunga obligasi pada kasus ini diterima dalam periode triwulanan, dan 

metode pengukuran yang dipakai merupakan straight-line method 
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(Rp.1.000.000.000 x 13,5% / 4), sedangkan amortisasi atas pokok obligasi juga 

dilakukan dengan straight-line method (Rp.1.000.000.000 x 10%). 

iii. Pencatatan amortisasi harga perolehan 

D. R/L Pelepasan Investasi  1.650.000 

 K. Obligasi     1.650.000 

 Amortisasi harga perolehan dicatat sebagai kerugian atas pelepasan 

investasi [(Rp.1.016.500.000 – Rp.1.000.000.000) x 10%]. Ada baiknya jika 

DPPK Jiwasraya memisahkan akun L/R Pelepasan Investasi menjadi dua, yaitu 

Laba Pelepasan Investasi dan Rugi Pelepasan Investasi. 

iv. Pencatatan adjustment saat akhir periode laporan keuangan 

D. Bunga yang Masih Harus Diterima  21.000.000 

 K. Pendapatan Bunga    21.000.000 

D. SPI atas Obligasi 500.000 

 K. SKA atas SPI    500.000 

Bunga yang masih harus diterima [Rp.1.000.000.000 x 13,5% x (56/360)] 

muncul karena pencatatan akhir periode laporan keuangan jatuh pada periode 

bunga berjalan sehingga ada pengakuan pendapatan bunga akrual, sedangkan SPI 

atas obligasi pada SKA atas SPI merupakan penilaian obligasi pada akhir periode 

laporan keuangan yang juga merupakan adjustment atas pengakuan kenaikan atau 

penurunan nilai wajar yang terjadi saat akhir periode laporan [(101,7% - 101,65%) 

x Rp.1.000.000.000]. 
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v. Pencatatan saat Obligasi Dijual sebelum Jatuh Tempo 

D. Bank    840.000.000 

 K. Obligasi     813.200.000 

 K. R/L Pelepasan Investasi   2.800.000 

 K. Pendapatan Bunga    24.000.000 

D. SKA atas SPI   500.000 

 K. SPI atas Obligasi    500.000 

Karena penjualan ini dilakukan saat tahun ke-3, sehingga saldo nilai 

obligasi yang tercatat merupakan nilai setelah mengalami dua kali amortisasi 

[Rp.1.016.500.000 – (2 x Rp.101.650.000)]. Pendapatan bunga merupakan bunga 

yang harus diperhitungkan untuk kupon jangka waktu berjalan sampai dengan 

tanggal penjualan yang harus dikapitalisasi menambahkan nilai nominal obligasi. 

Penjualan obligasi pada harga diatas harga perolehan (102%) menimbulkan 

keuntungan yang dicatat sebagai R/L Pelepasan Investasi sebesar selisih harga 

jual dan harga perolehannya [(Rp.1.000.000.000 – 200.000.000) x (102% - 

101,65%)]. 

Munculnya akun Selisih Kewajiban Aktuaria (SKA) atas Selisih Penilaian 

Investasi (SPI) di debet dan SPI atas obligasi di kredit disebabkan adanya 

penghapusan atau penjurnalan kembali pengakuan pendapatan atas perubahan 

nilai wajar atau selisih penilaian investasi (101,7%) yang belum direalisasi 

[(101,7% - 101,65%) x Rp.1.000.000.000]. 

Dokumen – dokumen yang diperlukan dalam transaksi pembelian obligasi 

campuran adalah: 
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a. Hasil kajian pengurus tentang kondisi obligasi yang diterbitkan. 

b. Surat Konfirmasi mengenai pemesanan obligasi. 

c. Formulir pemesanan obligasi yang telah diisi dan ditanda tangani oleh 

pengurus yang berwenang dan diterima oleh perusahaan sekuritas (agen 

penjualan). 

d. Surat transfer uang yang dilengkapi dengan cek cross dari rekening giro 

Bank Dana Pensiun kepada sekuritas agen penjualan. 

e. Surat dan cek yang harus ditanda tangani oleh dua orang pengurus. 

f. Surat obligasi yang dikeluarkan oleh Emiten. 

g. Surat Izin Pembayaran (SIP) 

h. Slip Penerimaan Uang (SPU) 

Dokumen - dokumen yang diperlukan dalam transaksi penjualan obligasi 

adalah: 

a. Surat penjualan yang ditujukan kepada pihak pembeli atau sekuritas. 

b. Surat konfirmasi penjualan yang ditanda tangani oleh pihak pembeli atau 

sekuritas. 

c. Surat Kuasa bagi petugas yang menyerahkan obligasi. 

2.2. Sekuritas Ekuitas 

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, DPPK membagi 

investasi pada sekuritas ekuitas ke dalam tiga klasifikasi, salah satu yang terdapat 

pada DPPK Jiwasraya adalah investasi yang mempunyai kepemilikan di bawah 

20%, dan pada kasus ini penulis mengambil transaksi saham sebagai sampelnya. 

Hal ini disebabkan jenis investasi pada saham merupakan transaksi investasi 
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terbesar untuk klasifikasi sekuritas ekuitas yang ada. Penulis akan menyajikan 

pencatatan tersebut berdasarkan contoh kasus yang terdapat pada DPPK Jiwasraya 

agar dapat mempermudah pemahaman. 

Contoh kasus: 

Pada tanggal 2 Maret 2008 terjadi transaksi pembelian saham BUMI 

sebanyak 25.000 lembar pada harga Rp.5000/lembar, dari AAA sekuritas. Pada 

tanggal 4 Maret 2009 terjadi penjualan saham BUMI sebanyak 25.000 lembar 

pada harga Rp.5.500/lembar. Biaya transaksi beli 0,25% dan biaya transaksi jual 

0,35%. 

i. Pencatatan atas transaksi pembelian saham 

D. Saham    125.000.000 

D. Biaya Transaksi   312.500 

 K. Bank     125.312.500 

Pada transaksi ini, saham dicatat di debet sesuai harga beli (25.000 x 

Rp.5000) dan akun biaya transaksi muncul di debet akibat adanya biaya tambahan 

transaksi untuk memperoleh saham tersebut, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku yang seharusnya pada saat sekuritas ekuitas dibeli, harga pokoknya 

mencakup harga beli sekuritas tersebut ditambah komisi pialang dan ongkos 

lainnya yang berkaitan dengan pembelian itu. 

ii. Pencatatan saat penerimaan Dividen Saham 

D. Bank    250.000 

 K. Dividen Saham    250.000 
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iii. Penilaian Saham pada akhir periode laporan keuangan 

D. SKA atas SPI    12.500.000 

K. SPI atas Saham    12.500.000 

Penilaian saham pada akhir periode laporan keuangan harus dilakukan 

menurut harga pasar wajar, kemungkinan harga pasar akan naik atau turun sesuai 

dengan kondisi pasar, oleh karena itu harus dilakukan penyesuaian terhadap harga 

perolehan yang telah dibukukan dalam Neraca. 

Selisih antara harga perolehan dengan harga pasar dicatat dalam perkiraan 

Selisih Penilaian Investasi (SPI). SPI positif apabila harga pasar naik dari harga 

perolehannya, sebaliknya SPI negatif bila harga pasar turun dari harga 

perolehannya, selanjutnya SPI harus dijurnal dengan rekening lawan Selisih 

Kewajiban Aktuaria. Pada contoh kasus ini harga pasar turun sehingga yang 

terjadi adalah SPI negatif, dan hal ini merupakan adjustment atas pengakuan 

penurunan nilai wajar yang terjadi saat akhir periode laporan [(Rp.5.000 – 

Rp.4.500) x 25.000]. 

vi. Pencatatan atas Penjualan Saham 

D. Bank    137.018.750 

D. Biaya Transaksi   481.250 

 K. Saham     125.000.000 

 K. L/R Pelepasan Investasi   12.500.000 

D. SPI atas Saham   12.500.000 

 K. SKA atas SPI    12.500.000 

Analisis Penerapan Akuntansi..., Djardinno Ashary Betha, Ak.-Ibs, 2009 



57 

 

Harga penjualan saham mungkin lebih tinggi atau lebih rendah dari harga 

perolehannya sehingga mungkin terjadi keuntungan atau kerugian dalam 

penjualan saham, namun pada kasus ini penjualan saham lebih tinggi dari harga 

perolehannya sehingga menimbulkan keuntungan [(Rp.5.500 – Rp.5.000) x 

25.000] dan saham dicatat berdasarkan harga perolehannya. Bila atas saham yang 

dijual telah dilakukan penilaian pada akhir tahun sehingga timbul selisih penilaian 

investasi, maka selisih penilaian positif atau negatif harus dijurnal kembali. Pada 

transaksi ini muncul akun biaya transaksi yang seharusnya sudah mengurangi nilai 

akun L/R Pelepasan Investasi.  

Dokumen – dokumen yang diperlukan dalam transaksi pembelian saham 

campuran adalah: 

a. Hasil kajian pengurus tentang kondisi saham yang akan diterbitkan atau 

dibeli. 

b. Surat Konfirmasi mengenai pembelian saham. 

c. Formulir pemesanan obligasi yang telah diisi dan ditanda tangani oleh 

pengurus yang berwenang dan diterima oleh perusahaan sekuritas (agen 

penjualan) untuk saham perdana. 

d. Surat transfer uang yang dilengkapi dengan cek cross dari rekening giro 

Bank Dana Pensiun kepada sekuritas agen penjualan. 

e. Surat dan cek yang harus ditanda tangani oleh dua orang pengurus. 

f. Surat saham yang dikeluarkan oleh Emiten. 

g. Surat Izin Pembayaran (SIP) 

h. Slip Penerimaan Uang (SPU) 

Analisis Penerapan Akuntansi..., Djardinno Ashary Betha, Ak.-Ibs, 2009 



58 

 

Dokumen - dokumen yang diperlukan dalam transaksi penjualan saham 

adalah: 

a. Keputusan dan pertimbangan pengurus untuk penjualan saham. 

b. Surat konfirmasi penjualan saham kepada pihak pembeli atau sekuritas. 

c. Instruksi kepada bank Kustodi untuk menyerahkan saham kepada pihak 

pembeli. 

2.3. Unit Penyertaan Reksadana 

Investasi pada unit penyertaan Reksadana merupakan suatu jenis baru dari 

bentuk penanaman yang ada. Jenis Reksadana yang diperdagangkan dan dipakai 

oleh DPPK Jiwasraya adalah Unit Penyertaan Reksadana Campuran (campuran 

penghasilan tetap dan tidak tetap). 

Nilai investasi Reksadana di pasar diukur berdasarkan Nilai Aktiva Bersih 

(NAB) atau Net Assets Value (NAV) yang akan naik atau turun seperti halnya 

kurs saham tergantung kondisi ekonomi, moneter, isu negatif maupun positif yang 

dapat berpengaruh terhadap harga Reksadana. Pembelian Reksadana dilakukan 

kepada Emiten (penerbit) Unit Penyertaan Reksadana. 

Penghasilan yang diperoleh dari reksadana berupa pembagian hasil uang 

tunai (dividen) setiap enam bulan sekali bila Reksadana untung dan kenaikan 

Nilai Aktiva Bersih antara harga perolehan dengan harga pasar. Penulis akan 

menyajikan pencatatan tersebut berdasarkan contoh kasus yang terdapat pada 

DPPK Jiwasraya agar dapat mempermudah pemahaman. 

Contoh kasus: 
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Pada tanggal 2 Maret 2008 terjadi transaksi pembelian Reksadana 

Campuran di Reksadana Trimegah Syariah Berimbang sejumlah Rp.500.000.000 

pada NAB Rp.1.588,68/unit. Per Juni 2008 terjadi penurunan NAB. Per 

September terjadi kenaikan NAB 

i. Pencatatan atas transaksi penanaman Unit Reksadana Campuran 

D. Reksadana Campuran  500.000.000 

 K. Bank     500.000.000 

Pada transaksi ini, Reksadana Campuran dicatat di debet sebesar nilai 

perolehannya, penilaiannya menggunakan nilai aktiva bersih. Dari jumlah ini 

dapat diketahui jumlah unit yang dibeli, yaitu [Rp.500.000.000/ 1588,68]. 

 

ii. Pencatatan atas transaksi kenaikan atau penurunan NAB 

D. Reksadana Campuran  3.562.706,13 

 K. L/R Pelepasan Investasi   3.562.706,13 

Kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) akan diakui sebagai 

keuntungan atau kerugian atas pelepasan investasi, pada contoh di atas merupakan 

keuntungan atas pelepasan investasi akibat terjadi kenaikan NAB [(Rp.1600 – 

Rp.1.588,68) x 314.726,69 unit]. Pencatatan akibat penurunan NAB adalah 

dengan mendebet akun L/R Pelepasan Investasi dan mengkredit akun Reksadana 

Campuran. Pencatatan ini hanya dilakukan setiap akhir periode laporan keuangan 

oleh DPPK Jiwasraya, namun terdapat beberapa perusahaan yang mencatatnya 

setiap terdapat volatilitas NAB. 
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iii. Pencatatan ketika terjadi Redemption hasil kenaikan NAB 

D. Bank    35.035.375,13 

 K. Dividen Reksadana   35.035.375,13 

Pada hakikatnya, redemption hasil kenaikan NAB sama seperti 

penerimaan bunga atau dividen, nilainya berasal dari kenaikan NAB yang 

kemudian akan dicairkan menjadi hasil investasi Reksadana Campuran [(1700 – 

1.588,68) x 314.726,69 unit]. 

iv. Penilaian Reksadana Campuran pada akhir periode laporan keuangan 

D. SPI atas Reksadana Campuran 50.771.709,63 

 K. SKA atas SPI    50.771.709,63 

Pada akhir tahun buku, investasi Reksadana harus dilakukan penilaian 

sesuai dengan nilai pasar wajar berdasarkan Nilai Aktiva Bersih. Bila menurut 

penilaian harga Reksadana mengalami kenaikan atau penurunan terhadap harga 

perolehannya maka selisih positif atau negatif tersebut harus dicatat sebagai 

Selisih Penilaian Investasi dengan rekening lawan Selisih Kewajiban Aktuaria 

dalam buku harian memorial. Pada contoh kasus ini NAB turun sehingga yang 

terjadi adalah SPI positif, dan hal ini merupakan adjustment atas pengakuan 

penurunan nilai aktiva bersih yang terjadi saat akhir periode laporan [(Rp.1.750 – 

Rp.1.588,68) x 314.726,69 unit]. 
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v. Pencatatan atas Penjualan Reksadana 

D. Bank    503.562.706,13 

 K. Reksadana Campuran   500.000.000 

 K. L/R Pelepasan Investasi   3.562.706,13 

D. SKA atas SPI   50.771.709,63 

 K. SPI atas Reksadana Campuran  50.771.709,63 

Pada kasus ini penjualan Reksadana Campuran lebih tinggi dari harga 

perolehannya sehingga menimbulkan keuntungan [(1600 – 1.588,68) x 

314.726,69 unit] dan reksadana campuran dicatat berdasarkan harga 

perolehannya. Bila atas reksadana yang dijual telah dilakukan penilaian pada akhir 

tahun sehingga timbul selisih penilaian investasi, maka selisih penilaian positif 

atau negatif harus dijurnal kembali. 

Dokumen – dokumen yang diperlukan dalam transaksi penanaman 

reksadana campuran adalah 

a. Hasil kajian pengurus tentang penanaman reksadana 

b. Surat Konfirmasi mengenai pembelian reksadana. 

c. Formulir pemesanan reksadana yang ditanda-tangani oleh dua orang 

pengurus  

d. Surat transfer uang yang dilengkapi dengan cek cross dari rekening giro 

Bank Dana Pensiun kepada perusahaan penerbit reksadana ditanda-tangani 

oleh dua orang pengurus 

e. Surat konfirmasi sebagai tanda penanaman pada unit penyertaan reksadana 

yang dikeluarkan oleh penerbit reksadana. 
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f. Surat Izin Pembayaran (SIP) 

g. Slip Penerimaan Uang (SPU) 

Dokumen - dokumen yang diperlukan dalam transaksi penjualan 

reksadana adalah: 

a. Keputusan dan pertimbangan pengurus untuk penjualan reksadana. 

b. Surat konfirmasi penjualan reksadana kepada perusahaan penerbit 

reksadana. 

c. Pemberitahuan mengenai nama dan nomor rekening bank Dana Pensiun 

yang ditunjuk menerima pembayaran. 

 

3. Penyajian atas Transaksi Investasi pada Laporan Keuangan DPPK 

Jiwasraya 

Adapun penyajian akun-akun atas transaksi investasi sebagaimana telah 

dipaparkan penulis pada bab ini akan disajikan sebagai berikut: 

a. Akun Selisih Kewajiban Aktuaria (SKA) atas Selisih Penilaian Investasi 

(SPI) akan disajikan di neraca sebagai Selisih Kewajiban Aktuaria (SKA) 

pada perkiraan Kewajiban. Dampak dari pelaporan akun ini pada Neraca 

akan menambah atau mengurangi Kewajiban, Selisih Kewajiban Aktuaria 

(SKA) berbanding terbalik dengan Kewajiban, sehingga jika terdapat 

kenaikan pada Selisih Kewajiban Aktuaria (SKA) maka akan mengurangi 

jumlah Kewajiban perusahaan. 

b. Akun Obligasi akan disajikan di neraca pada kelompok aktiva investasi 

sesuai harga perolehan dan disajikan di laporan aktiva bersih pada 
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kelompok aktiva investasi sebesar nilai wajarnya. Dampak dari pelaporan 

akun ini pada Neraca dan Laporan Aktiva Bersih akan menambah atau 

mengurangi Aktiva perusahaan, Obligasi berbanding lurus dengan Aktiva, 

sehingga jika terdapat kenaikan pada Obligasi maka akan menambah 

jumlah Aktiva perusahaan. 

c. Akun Saham akan disajikan di neraca pada kelompok aktiva investasi 

sesuai harga perolehan dan disajikan di laporan aktiva bersih pada 

kelompok aktiva investasi sebesar nilai wajarnya. Dampak dari pelaporan 

akun ini pada Neraca dan Laporan Aktiva Bersih akan menambah atau 

mengurangi Aktiva perusahaan, Saham berbanding lurus dengan Aktiva, 

sehingga jika terdapat kenaikan pada Saham maka akan menambah jumlah 

Aktiva perusahaan. 

d. Akun Reksadana Campuran akan disajikan sebagai Unit Penyertaan 

Reksadana di neraca pada kelompok aktiva investasi sesuai dengan nilai 

aktiva bersih saat perolehan dan disajikan di laporan aktiva bersih pada 

kelompok aktiva investasi sebesar nilai aktiva bersih saat dilaporkan. 

Dampak dari pelaporan akun ini pada Neraca dan Laporan Aktiva Bersih 

akan menambah atau mengurangi Aktiva perusahaan, akun ini berbanding 

lurus dengan Aktiva, sehingga jika terdapat kenaikan pada akun ini maka 

akan menambah jumlah Aktiva perusahaan. 

e. Akun Selisih Penilaian Investasi atas Obligasi, Saham, dan Reksadana 

Campuran yang merupakan selish antara nilai wajar dan nilai perolehan 

masing-masing aktiva investasi akan disajikan di neraca sebagai Selisih 
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Penilaian Investasi (SPI) di bawah kelompok Aktiva Investasi. Dampak 

dari pelaporan akun ini pada Neraca akan menambah atau mengurangi 

Aktiva, Selisih Penilaian Investasi (SPI) berbanding terbalik dengan 

Aktiva, sehingga jika terdapat kenaikan pada Selisih Penilaian Investasi 

(SPI) maka akan mengurangi jumlah Aktiva perusahaan. 

f. Akun Bank akan disajikan pada kelompok aktiva lancar di luar investasi di 

neraca dan laporan aktiva bersih sebagai Kas dan Bank. Sedangkan Akun 

Bank yang berkaitan dengan transaksi investasi akan disajikan pada 

Laporan Arus Kas sebagai Arus Kas dari Aktivitas Investasi, dan akan di 

kelompokkan sesuai dengan aktivitasnya. Kelompok-kelompok tersebut 

adalah: Penerimaan Bunga, Penerimaan Dividen, Pendapatan Investasi 

Lain, Pelepasan Investasi, Penanaman Investasi, dan Pembayaran Beban 

Investasi. Akibat dari pelaporan akun ini di Laporan Arus Kas akan 

berdampak  pada Kas dan setara Kas akhir tahun. 
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Tabel 4.1 Penyajian pada neraca atas perkiraan yang berkaitan dengan 

transaksi investasi 

NERACA 

AKTIVA  KEWAJIBAN  

INVESTASI (HARGA 

PEROLEHAN) 
 

Selisih Kewajiban 

Aktuaria 
(51.871.709,63) 

Saham 125.000.000 

KEWAJIBAN DI 

LUAR KEWAJIBAN 

AKTUARIA 

 

Obligasi 1.016.500.000 Utang Investasi - 

Unit Penyertaan 

Reksadana 
496.437.293,9   

Total Investasi 1.637.937.294   

SELISIH PENILAIAN 

INVESTASI (SPI) 
(51.871.709,63)   

AKTIVA LANCAR 

DILUAR INVESTASI 
   

Piutang Investasi -   

Piutang Hasil 

Investasi 
-   

Sumber: Data diolah 
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Tabel 4.2 Penyajian pada laporan aktiva bersih atas perkiraan yang berkaitan 

dengan transaksi investasi 

LAPORAN AKTIVA BERSIH 

Aktiva  

Investasi  

Saham 125.000.000 

Obligasi 1.016.500.000 

Unit Penyertaan Reksadana 496.437.293,9 

Total Investasi 1.637.937.294 

Aktiva Lancar Diluar Investasi  

Piutang Investasi - 

Piutang Hasil Investasi - 

AKTIVA TERSEDIA 1.637.937.294 

Kewajiban - 

Kewajiban Di luar Kewajiban Aktuaria - 

AKTIVA BERSIH 1.637.937.294 

Sumber: Data diolah 
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Tabel 4.3 Penyajian pada laporan arus kas atas perkiraan yang berkaitan 

dengan transaksi investasi 

LAPORAN ARUS KAS 

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI  

Penerimaan Bunga 3.750.000 

Penerimaan Dividen 35.285.375,13 

Pelepasan Investasi - 

Penanaman Investasi (1.641.500.000) 

Pembayaran Beban Investasi (312.500) 

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1.602.777.125) 

Sumber: Data diolah 

g. Akun Pendapatan Bunga akan disajikan pada kelompok pendapatan 

investasi di laporan perhitungan hasil usaha dan laporan perubahan aktiva 

bersih. Dampak dari pelaporan akun ini pada laporan perhitungan hasil 

usaha akan menambah atau mengurangi Hasil Usaha Bersih setelah Pajak, 

dan pada laporan perubahan aktiva bersih akan menambah atau 

mengurangi Aktiva Bersih perusahaan. Pendapatan Bunga berbanding 

lurus dengan Aktiva Bersih dan Hasil Usaha Bersih setelah Pajak pada 

perusahaan, sehingga jika terdapat kenaikan pada Pendapatan Bunga maka 
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akan menambah jumlah Aktiva Bersih dan Hasil Usaha Bersih setelah 

Pajak pada perusahaan  

h. Akun Laba (Rugi) Pelepasan Investasi akan disajikan pada kelompok 

pendapatan investasi di laporan perhitungan hasil usaha dan laporan 

perubahan aktiva bersih. Dampak dari pelaporan akun ini pada laporan 

perhitungan hasil usaha akan menambah atau mengurangi Hasil Usaha 

Bersih setelah Pajak, dan pada laporan perubahan aktiva bersih akan 

menambah atau mengurangi Aktiva Bersih akhir tahun perusahaan. Laba 

(Rugi) Pelepasan Investasi berbanding lurus dengan Aktiva Bersih akhir 

tahun dan Hasil Usaha Bersih setelah Pajak pada perusahaan, sehingga jika 

terdapat kenaikan pada Laba (Rugi) Pelepasan Investasi maka akan 

menambah jumlah Aktiva Bersih akhir tahun dan Hasil Usaha Bersih 

setelah Pajak pada perusahaan 

i. Akun Dividen Saham dan Reksadana Campuran akan disajikan pada 

kelompok pendapatan investasi di laporan perhitungan hasil usaha dan 

laporan perubahan aktiva bersih sebagai Dividen. Dampak dari pelaporan 

akun ini pada laporan perhitungan hasil usaha akan menambah atau 

mengurangi Hasil Usaha Bersih setelah Pajak, dan pada laporan perubahan 

aktiva bersih akan menambah atau mengurangi Aktiva Bersih akhir tahun 

perusahaan. Dividen berbanding lurus dengan Aktiva Bersih akhir tahun 

dan Hasil Usaha Bersih setelah Pajak pada perusahaan, sehingga jika 

terdapat kenaikan pada Dividen maka akan menambah jumlah Aktiva 

Bersih akhir tahun dan Hasil Usaha Bersih setelah Pajak pada perusahaan 
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j. Akun Biaya Transaksi akan disajikan pada kelompok pengurangan 

investasi di laporan perubahan aktiva bersih sebagai Beban Investasi dan 

disajikan pada kelompok Beban Investasi di Laporan Perhitungan Hasil 

Usaha sebagai Beban Transaksi. Dampak dari pelaporan Beban Investasi 

pada laporan perhitungan hasil usaha akan menambah atau mengurangi 

Hasil Usaha Bersih setelah Pajak, dan pelaporan Biaya transaksi pada 

laporan perubahan aktiva bersih akan menambah atau mengurangi Aktiva 

Bersih akhir tahun perusahaan. Akun tersebut berbanding terbalik dengan 

Aktiva Bersih akhir tahun dan Hasil Usaha Bersih setelah Pajak pada 

perusahaan, sehingga jika terdapat kenaikan pada biaya transaksi maka 

akan mengurangi jumlah Aktiva Bersih akhir tahun dan Hasil Usaha 

Bersih setelah Pajak pada perusahaan. Akun ini seharusnya tidak 

dimunculkan karena akun ini sudah mencakup harga perolehan saham dan 

sudah mengurangi laba (rugi) pelepasan investasi. 
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Tabel 4.4 Penyajian pada laporan perubahan aktiva bersih atas perkiraan 

yang berkaitan dengan transaksi investasi 

LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH 

Penambahan  

Pendapatan Investasi  

Bunga (17.250.000) 

Dividen 35.285.375,13 

Laba (Rugi) Pelepasan Investasi 3.562.706,13 

Total Pendapatan Investasi 21.598.081,26 

Peningkatan/ Penurunan Nilai Investasi  

Junlah Penambahan  

Pengurangan  

Beban Investasi (312.500) 

Kenaikan (Penurunan) Aktiva Bersih 21.285.581,26 

Aktiva Bersih Awal Tahun - 

Aktiva Bersih Akhir Tahun 21.285.581,26 

Sumber: Data diolah 
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Tabel 4.5 Penyajian pada laporan perhitungan hasil usaha atas perkiraan yang 

berkaitan dengan transaksi Investasi 

PERHITUNGAN HASIL USAHA 

PENDAPATAN INVESTASI  

Bunga (17.250.000) 

Dividen 35.285.375,13 

Laba (Rugi) Pelepasan Investasi 3.562.706,13 

Total Pendapatan Investasi 21.598.081,26 

BEBAN INVESTASI  

Beban Transaksi (312.500) 

HASIL USAHA INVESTASI 21.285.581,26 

Sumber: Data diolah 

4. Pengungkapan atas Transaksi Investasi pada Laporan Keuangan 

DPPK Jiwasraya 

Pada dasarnya pengungkapan terdiri atas dua jenis, yaitu mandatory 

disclosure dan voluntary disclosure. Pada pengungkapan laporan keuangannya, 

DPPK Jiwasraya telah melakukan hampir seluruh mandatory disclosure, namun 

terdapat beberapa pengungkapan yang berkaitan dengan kegiatan investasi belum 

memenuhi ketentuan Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan, KEP-

2345/LK/2003. 
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Mandatory disclosure terkait atas transaksi investasi yang harus dilakukan 

DPPK Jiwasraya agar memenuhi ketentuan Keputusan Direktur Jendral Lembaga 

Keuangan, KEP-2345/LK/2003 setidaknya mengungkapkan beberapa poin di 

bawah ini: 

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 

a. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 

b. Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna memahami laporan 

keuangan secara benar 

2. Penjelasan Mengenai Kebijakan Investasi 

a. Jenis investasi yang diperkenankan 

b. Sasaran hasil investasi 

c. Penggunaan tenaga ahli di bidang investasi 

3. Penjelasan per Akun dalam Laporan Keuangan 

a. Investasi 

i. Rincian seluruh pihak ditempatkannya investasi berikut nilai wajar 

masing-masing pada tanggal neraca; 

ii. Khusus untuk obligasi dan surat berharga pemerintah harus 

diungkapkan dalam rincian terpisah berdasarkan klasifikasi Dimiliki 

hingga jatuh tempo, Diperdagangkan, Tersedia untuk dijual, dan Jatuh 

tempo kurang dari satu tahun (khusus untuk surat berharga 

pemerintah) 
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iii. Apabila dilakukan penilaian independen terhadap investasi harus 

diungkapkan tanggal penilaian, nama penilai independen, ringkasan 

metode dan asumsi yang digunakan; 

iv. Apabila memiliki investasi lain yang diperkenankan harus 

diungkapkan rincian jenis, nilai nominal dan syarat atau kondisi lain 

yang mengikat investasi tersebut. 

b. Selisih Penilaian Investasi 

Dalam akun selisih penilaian investasi sekurang-kurangnya diungkapkan 

rincian nilai selisih penilaian investasi untuk setiap jenis investasi. 

c. Piutang Investasi 

Rincian pihak yang menimbulkan piutang bagi Dana Pensiun berikut 

nilainya pada tanggal neraca dan syarat atau kondisi lain yang mengikat 

piutang tersebut. 

d. Piutang Hasil Investasi 

Rincian piutang hasil investasi untuk setiap jenis pendapatan dan syarat 

atau kondisi lain yang mengikat piutang tersebut. 

e. Utang Investasi 

Nilai dari masing-masing utang pada tanggal neraca berikut pihak tempat 

Dana Pensiun berutang serta jenis investasi yang berkaitan dengan utang 

dimaksud dan syarat atau kondisi lain yang mengikat utang tersebut. 

f. Selisih Kewajiban Aktuaria 

Harus dimuat pernyataan “Selisih kewajiban aktuaria bukan surplus 

(defisit) dalam rangka pendanaan. Surplus (defisit) pendanaan Dana 
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Pensiun harus dilihat dalam laporan aktuaris Dana Pensiun”. Harus dirinci 

sumber dari angka selisih kewajiban aktuaria yang berupa kenaikan 

(penurunan) aktiva bersih, pengalihan dana dari atau ke Dana Pensiun lain, 

penyesuaian kewajiban aktuaria 

g. Pendapatan Investasi 

Dalam akun pendapatan investasi sekurang-kurangnya diungkapkan 

rincian nilai pendapatan per jenis investasi untuk setiap jenis pendapatan 

investasi. 

Untuk pengungkapan mengenai Ikhtisar Kebijakan Akuntansi masih 

terdapat poin pengungkapan yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Dalam dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan tidak ada statement 

yang menyatakan pengecualian dasar penyusunan akrual untuk laporan arus kas, 

dan tidak adanya kebijakan pelunasan defisit. 

Pada pengungkapan mengenai Kebijakan Investasi, seluruh penjelasan 

sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Pengungkapan per akun dalam laporan keuangan hampir seluruhnya telah 

memenuhi ketentuan yang berlaku, namun masih ada beberapa poin yang belum 

memenuhi ketentuan yang berlaku, khususnya pada pengungkapan pos investasi 

diantaranya adalah: 

a. Tidak terdapatnya rincian terpisah mengenai klasifikasi investasi 

obligasi, karena adanya statement pada catatan atas laporan keuangan 

yang menjelaskan bahwa investasi obligasi dikelompokkan sebagai 

obligasi yang tersedia untuk dijual (available for sale). 
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Dana Pensiun tidak dapat mengklasifikasikan Obligasi ke dalam 

kelompok “dimiliki hingga jatuh tempo” karena dana pensiun 

mempunyai maksud untuk memilikinya untuk periode yang tidak 

ditentukan dan bermaksud untuk menjualnya untuk menghadapi: 

1. Perubahan tingkat bunga pasar dan perubahan yang berhubungan 

dengan risiko sejenis 

2. Kebutuhan likuiditas 

3. Perubahan dalam ketersediaan dan hasil investasi alternatif 

4. Perubahan dalam sumber pendanaan perusahaan dan 

persyaratannya 

b. Tidak terdapat pengungkapan ringkasan metode dan asumsi yang 

digunakan penilaian independen investasi. 

DPPK Jiwasraya belum memberikan voluntary disclosure yang terkait 

dengan akuntansi investasi, hal ini menandakan bahwa DPPK Jiwasraya masih 

belum ingin memberikan informasi tambahan di luar ketentuan yang ada kepada 

publik. 

Analisis Penerapan Akuntansi..., Djardinno Ashary Betha, Ak.-Ibs, 2009 



76 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis penerapan 

akuntansi investasi pada DPPK Jiwasraya dapat diambil kesimpulan, sebagai 

berikut: 

a. Kebijakan akuntansi investasi pada DPPK Jiwasraya telah memenuhi 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tidak ada kebijakan akuntansi investasi 

yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, namun 

terdapat perbedaan istilah bahasa yang digunakan pada akuntansi umum, 

seperti selisih penilaian investasi dan selisih kewajiban aktuaria, namun 

pada dasarnya kedua hal tersebut memiliki konsep yang sama dengan 

istilah umumnya.  

b. Pencatatan transaksi investasi pada DPPK Jiwasraya belum memenuhi 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

pada saat sekuritas ekuitas dibeli, harga pokoknya mencakup harga beli 

sekuritas tersebut ditambah komisi pialang dan biaya lainnya yang 

berkaitan dengan pembelian itu, namun pada pencatatatan yang dilakukan 

DPPK Jiwasraya, harga perolehan masih dipisahkan dengan biaya 

transaksi. Pada penjualan seharusnya biaya transaksi mengurangi laba 

(rugi) pelepasan investasi. Hal ini berdampak pada harga perolehan saham 

dan nilai laba (rugi) pelepasan investasi yang lebih rendah. 
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Pada pencatatan perubahan NAB unit penyertaan peksadana seharusnya 

memakai akun SPI atas Reksadana Campuran dan SKA atas SPI. 

c. Penyajian transaksi investasi pada laporan keuangan DPPK Jiwasraya 

belum  memenuhi ketentuan yang diatur khusus oleh keputusan Direktur 

Jendral Keuangan No.KEP-2345/LK/2003 tanggal 4 April 2003. Hal ini 

disebabkan adanya akun Beban Transaksi yang seharusnya tidak ada 

karena sudah merupakan bagian dari harga perolehan ketika pembelian 

saham dilakukan dan sudah merupakan bagian dari laba (rugi) pelepasan 

investasi ketika penjualan saham dilakukan. 

d. Pengungkapan transaksi investasi pada laporan keuangan DPPK 

Jiwasraya, DPPK belum memenuhi ketentuan yang diatur khusus oleh 

keputusan Direktur Jendral Keuangan No.KEP-2345/LK/2003 tanggal 4 

April 2003, yaitu pada ikhtisar kebijakan akuntansi dalam dasar 

pengukuran dan penyusunan laporan keuangan tidak ada statement yang 

menyatakan pengecualian dasar penyusunan akrual untuk laporan arus kas 

dan tidak adanya kebijakan pelunasan defisit, sedangkan pada 

pengungkapan per akun dalam laporan keuangan yaitu tidak terdapatnya 

pengungkapan ringkasan metode dan asumsi yang digunakan penilaian 

independen investasi. DPPK Jiwasraya belum melakukan voluntary 

disclosure yang terkait dengan akuntansi investasi, yang menandakan 

bahwa DPPK Jiwasraya masih belum ingin memberikan informasi 

tambahan di luar ketentuan yang ada kepada publik. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari analisis yang telah 

dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang berguna bagi 

beberapa pihak yang berkepentingan antara lain: 

a. DPPK Jiwasraya ketika melakukan pembelian sekuritas ekuitas, sebaiknya 

perlu memasukkan biaya-biaya lain seperti biaya transaksi, komisi pialang, 

dan biaya lainnya pada harga perolehan saham tersebut agar biaya-biaya 

tersebut dibebankan kepada pembeli saham tersebut. Ketika melakukan 

penjualan sebaiknya perlu memasukkan biaya-biaya lain seperti biaya 

transaksi, komisi pialang, dan biaya lainnya pada Laba (Rugi) Pelepasan 

Investasi. 

b. DPPK Jiwasraya sebaiknya perlu menambah pengungkapan yang belum 

dilakukan agar memenuhi ketentuan yang berlaku, dan melakukan 

voluntary disclosure agar informasi yang dapat diperoleh publik semakin 

informatif dan dapat meningkatkan kredibilitas Dana Pensiun 

c. Saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti akuntansi 

investasi pada objek penelitian yang berbeda seperti Bank, BUMN, 

ataupun lembaga keuangan dan non-keuangan lainnya, dan kesesuaiannya 

dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, terutama ketentuan yang baru 

seperti PSAK 55 yang rencananya akan diimplementasikan pada Januari 

2010. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Ikhtisar Kajian Penelitian 

Kebijakan Akuntansi 

Ketentuan yang Berlaku DPPK Jiwasraya 

a. Surat Berharga Nasional disajikan 

berdasarkan nilai wajar. 

b. Tabungan disajikan berdasarkan nilai 

nominal. 

c. Deposito berjangka dan deposit on 

call disajikan berdasarkan nilai 

nominal. 

d. Surat berharga berupa saham yang 

diperjualbelikan di Bursa Efek 

disajikan berdasarkan nilai pasar.  

e. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek 

disajikan berdasarkan nilai wajar, 

dalam hal dikelompokkan sebagai 

obligasi yang diperdagangkan atau 

tersedia untuk dijual. 

f. Unit penyertaan reksadana disajikan 

berdasarkan nilai aktiva bersih. 

g. Penempatan Langsung atas Saham 

disajikan berdasarkan metode ekuitas 

atau nilai yang ditetapkan oleh Penilai 

Independen 

h. Selisih antara nilai perolehan dan nilai 

wajar disajikan dalam neraca sebagai 

Selisih Penilaian Investasi dan 

merupakan pengurang atau penambah 

nilai Selisih Kewajiban Aktuaria. 

a. Idem 

 

b. Idem 

 

c. Idem 
 

 

d. Idem 

 

 

e. Idem 

 

 

 

 

f. Idem 

 

g. Idem 
 

 

h. Idem 
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Pencatatan 

 Ketentuan yang Berlaku DPPK Jiwasraya 

Obligasi 

Pembelian D. Sekuritas available for sale 

K. Kas 

D. Obligasi    

D. Pendapatan Bunga   

K. Bank   

Penerimaan 

bunga & 

Amortsisasi 

D. Kas 

K. Sekuritas available for sale 

K. Pendapatan Bunga 

D. Bank   133.750.000 

K. Obligasi 

K. Pendapatan Bunga  

Adjustment 

Akhir 

periode 

laporan 

keuangan 

Bunga Akrual 

D. Piutang Bunga 

K. Sekuritas available for sale 

K. Pendapatan Bunga 

 

Unrealized gain or loss 

D. Keuntungan atau Kerugian 

yang Belum Direalisasi  

K. Penyesuaian Nilai Wajar 

Sekuritas 

Bunga Akrual 

D. Bunga yang Masih Harus 

Diterima   21.000.000 

K. Pendapatan Bunga 

 

Unrealized gain or loss 

D. SPI atas Obligasi   500.000 

K. SKA atas SPI 

Penjualan D. Kas  

K. Pendapatan Bunga 

K. Sekuritas available for sale 

K. Keuntungan atas Penjualan 

Sekuritas 

D. Penyesuaian Nilai Wajar 

Sekuritas 

K. Keuntungan atau Kerugian 

yang Belum Direalisasi 

D. Bank 

K. Obligasi 

K. R/L Pelepasan Investasi 

K. Pendapatan Bunga 

 

D. SKA atas SPI 

K. SPI atas Obligasi 

 

Saham 

Pembelian D. Sekuritas Saham 

K. Kas 

D. Saham 

D. Biaya Transaksi* 

K. Bank 

*) seharusnya sudah masuk pada 

harga perolehan saham yang 

dibeli. 

Penerimaan 

Dividen 

D. Kas 

K. Pendapatan Dividen 

D. Bank    250.000 

K. Dividen Saham 

Adjustment 

Akhir 

periode 

laporan 

keuangan 

D. Keuntungan atau Kerugian 

Kepemilikan yang Belum 

Direalisasi – Ekuitas 

K. Penyesuaian Nilai Wajar 

Sekuritas 

D. SKA atas SPI 

K. SPI atas Saham 
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Penjualan D. Kas 

K. Sekuritas Saham 

K. Keuntungan atas Penjualan 

Sekuritas 

 

D. Bank 

D. Biaya Transaksi* 

K. Saham 

K. L/R Pelepasan Investasi 

 

D. SPI atas Saham 

K. SKA atas SPI 

 

*) seharusnya sudah mengurangi 

laba rugi pelepasan investasi 

Unit Penyertaan Reksadana 

Penanaman 

Reksadana 

 D. Reksadana Campuran 

K. Bank 

Perubahan 

NAB 

D. SPI atas Reksadana Campuran 

K. SKA atas SPI 

D. Reksadana Campuran 

K. L/R Pelepasan Investasi* 

*)  Jurnal tersebut seharusnya 

mengikuti ketentuan 

Redemption 

kenaikan 

NAB 

 D. Bank 

K. Dividen Reksadana 

Adjustment 

Akhir 

periode 

laporan 

keuangan 

 D. SPI atas Reksadana Campuran 

K. SKA atas SPI 

Penjualan  D. Bank 

K. Reksadana Campuran 

K. L/R Pelepasan Investasi 

 

D. SKA atas SPI 

K. SPI atas Reksadana 

Campuran 
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Penyajian 

Ketentuan yang Berlaku DPPK Jiwasraya 

• SKA atas SPI → neraca → SKA pada 

Kewajiban. berhubungan terbalik  

• SPI atas Obligasi, Saham, dan 

Reksadana Campuran → neraca → SPI. 

Berbanding terbalik dengan aktiva  

• Pendapatan Bunga → kelompok 

pendapatan investasi di laporan 

perhitungan hasil usaha & laporan 

perubahan aktiva bersih. Berbanding 

lurus dengan Aktiva Bersih dan Hasil 

Usaha Bersih setelah Pajak  

• Obligasi & Saham → neraca (harga 

perolehan) & laporan aktiva bersih 

(nilai wajar). Berbanding lurus dengan 

Aktiva  

• Laba (Rugi) Pelepasan Investasi → 

laporan perhitungan hasil usaha & 

laporan perubahan aktiva bersih. 

Berbanding lurus dengan Aktiva Bersih 

akhir tahun dan Hasil Usaha Bersih 

setelah Pajak  

• Dividen Saham & Reksadana 

Campuran → laporan perhitungan hasil 

usaha & laporan perubahan aktiva 

bersih sebagai Dividen. Berbanding 

lurus dengan Aktiva Bersih akhir tahun 

dan Hasil Usaha Bersih setelah Pajak 

• SKA atas SPI → neraca → SKA pada 

Kewajiban. berhubungan terbalik  

• SPI atas Obligasi, Saham, dan 

Reksadana Campuran → neraca → 

SPI. Berbanding terbalik dengan 

aktiva  

• Pendapatan Bunga → kelompok 

pendapatan investasi di laporan 

perhitungan hasil usaha & laporan 

perubahan aktiva bersih. Berbanding 

lurus dengan Aktiva Bersih dan Hasil 

Usaha Bersih setelah Pajak  

• Obligasi & Saham → neraca (harga 

perolehan) & laporan aktiva bersih 

(nilai wajar). Berbanding lurus dengan 

Aktiva  

• Laba (Rugi) Pelepasan Investasi → 

laporan perhitungan hasil usaha & 

laporan perubahan aktiva bersih. 

Berbanding lurus dengan Aktiva 

Bersih akhir tahun dan Hasil Usaha 

Bersih setelah Pajak  

• Dividen Saham & Reksadana 

Campuran → laporan perhitungan 

hasil usaha & laporan perubahan 

aktiva bersih sebagai Dividen. 

Berbanding lurus dengan Aktiva 

Bersih akhir tahun dan Hasil Usaha 

Bersih setelah Pajak  

• Biaya Transaksi → laporan perubahan 

aktiva bersih sebagai Beban Investasi 

& Laporan Perhitungan Hasil Usaha 

sebagai Beban Transaksi. Berbanding 

terbalik dengan Aktiva Bersih akhir 

tahun dan Hasil Usaha Bersih setelah 

Pajak * 

*) seharusnya akun ini tidak disajikan di 

neraca karena seharusnya sudah 

merupakan harga perolehan ketika 

melakukan pembelian saham dan sudah 

merupakan laba (rugi) pelepasan 

investasi ketika dilakukan penjualan 

saham. 
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Pengungkapan 

Ketentuan yang Berlaku DPPK Jiwasraya 

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 

a. Dasar pengukuran dan penyusunan 

laporan keuangan 

b. Kebijakan akuntansi tertentu yang 

diperlukan guna memahami laporan 

keuangan secara benar 

2. Penjelasan Mengenai Kebijakan 

Investasi 

a. Jenis investasi yang diperkenankan 

b. Sasaran hasil investasi 

c. Penggunaan tenaga ahli di bidang 

investasi 

3. Penjelasan per Akun dalam Laporan 

Keuangan 

a. Investasi 

i. Rincian seluruh pihak 

ditempatkannya investasi berikut 

nilai wajar masing-masing pada 

tanggal neraca; 

ii. Khusus untuk obligasi dan surat 

berharga pemerintah harus 

diungkapkan dalam rincian 

terpisah berdasarkan klasifikasi 

Dimiliki hingga jatuh tempo, 

Diperdagangkan, Tersedia untuk 

dijual, dan Jatuh tempo kurang 

dari satu tahun (khusus untuk 

surat berharga pemerintah) 

iii. Apabila dilakukan penilaian 

independen terhadap investasi 

harus diungkapkan tanggal 

penilaian, nama penilai 

independen, ringkasan metode 

dan asumsi yang digunakan; 

iv. Apabila memiliki investasi lain 

yang diperkenankan harus 

diungkapkan rincian jenis, nilai 

nominal dan syarat atau kondisi 

lain yang mengikat investasi 

tersebut. 

b. SPI. 

Dalam akun SPI sekurang-

kurangnya diungkapkan rincian nilai 

1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 

a. Tidak ada statement yang 

menyatakan pengecualian dasar 

penyusunan akrual untuk laporan 

arus kas, dan tidak adanya 

kebijakan pelunasan defisit. 

b. Idem 

2. Penjelasan Mengenai Kebijakan 

Investasi 

a. Idem 

b. Idem 

c. Idem 

3. Penjelasan per Akun dalam 

Laporan Keuangan 

a. Investasi 

i. Idem 

 

 

 

ii. Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Pada pengungkapan ini 

tidak terdapat 

pengungkapan ringkasan 

metode dan asumsi yang 

digunakan penilaian 

independen investasi. 

iv. Idem 

 

 

 

 

 

b. Idem 
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SPI untuk setiap jenis investasi. 

c. Piutang Investasi 

Rincian pihak yang menimbulkan 

piutang bagi Dana Pensiun berikut 

nilainya pada tanggal neraca dan 

syarat atau kondisi lain yang 

mengikat piutang tersebut. 

d. Piutang Hasil Investasi 

Rincian piutang hasil investasi untuk 

setiap jenis pendapatan dan syarat 

atau kondisi lain yang mengikat 

piutang tersebut. 

e. Utang Investasi 

Nilai dari masing-masing utang pada 

tanggal neraca berikut pihak tempat 

Dana Pensiun berutang serta jenis 

investasi yang berkaitan dengan 

utang dimaksud dan syarat atau 

kondisi lain yang mengikat utang 

tersebut. 

f. SKA 

Harus dimuat pernyataan “SKA 

bukan surplus (defisit) dalam rangka 

pendanaan. Surplus (defisit) 

pendanaan Dana Pensiun harus 

dilihat dalam laporan aktuaris Dana 

Pensiun”. Harus dirinci sumber dari 

angka SKA yang berupa kenaikan 

(penurunan) aktiva bersih, 

pengalihan dana dari atau ke Dana 

Pensiun lain, penyesuaian kewajiban 

aktuaria 

g. Pendapatan Investasi 

Dalam akun pendapatan investasi 

sekurang-kurangnya diungkapkan 

rincian nilai pendapatan per jenis 

investasi untuk setiap jenis 

pendapatan investasi. 

 

c. Idem 

 

 

 

 

 

d. Idem 

 

 

 

 

e. Idem 

 

 

 

 

 

 

 

f. Idem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Idem 

 

Analisis Penerapan Akuntansi..., Djardinno Ashary Betha, Ak.-Ibs, 2009 



 

Lampiran 2  

Laporan Aktiva Bersih DPPK Jiwasraya (Aktiva) 
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Lampiran 3 

Laporan Aktiva Bersih DPPK Jiwasraya (Pasiva) 
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Lampiran 4 

Laporan Perubahan Aktiva Bersih DPPK Jiwasraya 
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Lampiran 5 

Neraca DPPK Jiwasraya 
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Lampiran 6 

Laporan Perhitungan Hasil Usaha DPPK Jiwasraya 
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Lampiran 7 

Laporan Arus Kas DPPK Jiwasraya 

 

Analisis Penerapan Akuntansi..., Djardinno Ashary Betha, Ak.-Ibs, 2009 



 

Lampiran 8 

Bukti Memorial 

 

Lampiran 9 

Surat Izin Pembayaran (SIP) 
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Lampiran 10 

Slip Penerimaan Uang (SPU) 
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Trade Confirmation 
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