
DEPA.RTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI 

INDERALAYA 

SKRIPSI 

STUDl TERHADAP KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANOAN KONSOLIDASI PADA Pl'. PUPVK SRJWID.JAJA 

(PERSERO) 

. .• · Diajukan Oleh: 

t ..: NINAPRATIWI . 

NIM.0103313001~ 

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat 

Guna Mencapai Gelar 

Sarj~ Ekonoml 

2007 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI 

INDERALAYA 

SKRIPSI 

STUDI TERHADAP KEBIJAKAN PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN KONSOLIDASI PADA PT. PUPUK SRIWIDJAJA 

(PERSERO) 

Diajukan Oleh: 

NINAPRATIWI 

NIM.01033130010 

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat 

Guna Mencapai Gelar 

Sarjana Ekonomi 

2007 



. ' 

• 

I 
• 
! 

'< 
~ 

. 
1 

l 
t 
J' 

1 

' i 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
lJNJVERSITAS SRIWIJA YA 
FAKULTAS EKONOMI 
INDERALAYA 

NAMA 
NIM 
JURUSAN 
MATAKULIAH 
JUDUL SKRIPSI 

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI 

: NINA PRATIWI 
: 01033130010 
: AKUNTANSI 
: AKUNTANSJ KEUANGAN 
: STUD! TERHADAP KEBIJAKAN PENYUSUNAN 

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI P ADA 
PT PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO) 

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI 

TANGGALPERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

19/ _ 
Tanggal 5 '1.co7 

:ranggal 
~i I 900:,-/s Anggota 

11 

Drs. H. Noviar Marzuk.i, M.Acc, Ak 
NIP. 131673865 

Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak 
NIP. 132231459 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
· UNIVERSITAS SRIWJJAY A 

FAKULTAS EKONOMI 
INDERALAYA 

-~ . . . 

T ANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF 

• 
NAMA 
NIM 
JURUSAN 
MATAKULIAH 
JUDUL SKRIPSI 

I 

: NINA PRA TIWI 
: 01033130010 
:AKUNTANSI 
:AKUNTANSIK.EUANGAN 
: STUDI TERHADAP KEBUAKAN PENYUSUNAN 
LAPORAN KEUANGAN KON SOLID AS IP ADA 
PT. PUPUK SRIWIDJAJA (PERSERO) 

Telah diuji di depan panitia ujian komprehensifpada tanggal 16 Mei 2007 dan telah memenuhi 
syarat Wltuk diterima. 

Ketua 

/~ 
~✓-

Drs. Noviar Marzuki, Ak, M.Acc 
NIP. 131673865 

Panitia Ujian Komprehensif 

lnderalaya, 28 Mei 2007 

Anggota Anggota 

Drs. urhanuddin, Ak, M.A , , IS, Ak 
NIP. 131801649 NIP. 132000096 

Mengetahui 
Ketua Jurusan Akuntansi 

Dra. Hj. Rina tiinlna DP, MM, Ak 
NIP. 132000097 

Ill 



• 

MOTTO VAN PER.SEMMH.AN 

MOTTO: 

"S~<N ~ ~ ltw ci..da, ~• 

(QS.Ala-mtNCl4YrccJv:6) 

Vv ha,rnpCM"CM'\I ~wnt y~ ~~ j~ ~ me,njadN 

but'"'"CM'\IP~- Seka,U;p&-Mll~~~dv~(,nq,~ 

~ t"a,k, ~ ~ y~ tahw j~ ka.w ~~ 

~ 
Vv ~ ~CM\I y~ ~bw ~i,q:Jet/, lM'\.tukt ap<N lagv 

me,,,jc«U~ S~wn,hy<A.WWCU"~ ~ter~cU 

~~ T<MC/ ~ y~ ~ rvndw j~ k.aw maw 

~(N. 

Vvt~~wn, y~terl"eb®,j~ w.Ajlk YCM\.ft~ 

~~ PCU!V t® ~ ~ ~ ~ ~ 

~ ~ kd"'~ m.el.e-\CJat'~ ~akcw,.,,j~ ~ 

~~te,ype-r~. Sem.ua-but"'"'" p~ ~tahw jJc,a, 

~ per~ at"Gt.W ~ berg,er<MC/ d.u.a, ~ 

Vc;tlf\t, ~ .\e-t'ltv~wn,~te,r~Lf'"~karena,'k.aM,,be,,-CMW 

bUMI~ rier~ kautberCNt'\ilp~iltt m.e,tk,i,, ~ ~ena

kaMt. .. be,,,~ 

PERSEM'BAH.AN: 

Pap~ da-n., M~ter~~ 

Ad,iJv..~t"er~att9' 

s~~ ~k,w 

A Lm.cc.m.at-erk.w 

IV 



KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S. W.T, karena atas 

izinNyajuaJah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. 

Penulisan skripsi ini mengambil judul Studi terhadap Kebijakan 

Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi pada PT. Pupuk Sriwidjaja 

(Persero ). Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I 

Pendabuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Struktur Penyertaan Modal dan 

Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan, Bab IV Analisis dan Pembahasan, 

dan Bab V Kesimpulan dan Saran. 

Data utama yang digunakan adalah data sekunder perusahaan yang diperoleh 

dari perusahaan yang bersangkutan dan akses melalui website PT. Pupuk 

Sriwidjaja. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pupuk Sriwidjaja menerapkan 

metode ekuitas tak lengkap dalam mempertanggunjwabkan investasinya pada 

anak perusabaan dan menyusun laporan keuangan konsolidasi yang mengacu pada 

ketentuan PSAK No. 4 tentang "Laporan Keuangan Konsolidasi". Penerapan 

metode ini terlihat dari jwnlah laba bersih dan saldo laba tersendiri PT. Pupuk 

Sriwidjaja berbeda dengan laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Akan tetapi 

penggunaan metode ekuitas tidak lengkap diperbolehkan dan tidak melanggar 

ketentuan akuntansi yang berlaku umum. 

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi 

perbaikan manajemen perusahaan dan bahan masukan akademisi bagi penelitian 

akuntansi keuangan. 
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being my love,1ble brothers@, twenks ... y<l 'dek!, mc1kclsih jugc1 buc1t om

ku yc1ng bc1ek, om bc1sin, twenks so much! 

14. Buc1t sodc1ta-sodc1tc1ku, indti yc1ng bc1ek tc1pi mungil, <1pit cipit, ic<1 yc1ng 

nyenyes, iyc1ng, siskc1, uwie, c1nc1, selli, pute, teni dc1n futut, mc1kclsih yc1ch 

udc1h jcldi sodclta sepupuku yc1ng bc1ek 'nt<1t-ntclt kit<1 kumpul-kumpul lc1gi 

yc1ch (heuh .. . 3x!) @ 

15. My two little cc1ts, cc1nnc1 si cecek dc1n iji si blc1cki, j<1di kucing y<1ng bc1ek 

yc1ch ... mic1ow! @ 

16. My two fuve gorgeous book "Detekt,t Con<1n 'dc1 n "H<1ny Potter' y<l ng 
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Studi Terhadap Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi 

pada PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) 

ABSTRAKSJ 

Penelitian ini bertujuan untuk I) mengetahui kebijakan penyusunan laporan 
keuangan konsolidasi yang diterapkan oleh PT. Pupuk Sriwidjaja dan 2) 
mengetahui praktik penyusunan laporan keuangan konsolidasi yang diterapkan 
PT. Pupuk Sriwidjaja dan mernbandingkannya dengan teori yang didapat penulis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Pupuk Sriwidjaja dalam 
mempertanggungjawabkan investasinya pada anak perusahaan menggunakan dua 
metode yaitu metode ekuitas tidak lengkap dan metode biaya Penggunaan metode 
ini ditandai oleh perbedaan jumlah laba bersih dan saldo laba tersendiri PT. Pupuk 
Sriwidjaja dengan laba bersih konsolidasi dan saldo laba konsolidasi. Selain itu 
sebagai wujud tanggung jawab PT. Pupuk Sriwidjaja sebagai induk perusahaan 
dalam group holding, maka PT. Pupuk Sriwidjaja menyusun laporan keuangan 
konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi ini menggambarkan kondisi keuangan 
PT. Pupuk Sriwidjaja dan anak perusahaannya secara menyeluruh. Penyusunan 
laporan keuangan konsolidasi PT. Pupuk Sriwidjaja mengacu pada ketentuan 
Pemyataan Standar Akuntansi No. 4 tentang "Laporan Keuangan Konsolidasi ". 
Penelitian ini mernberikan gambaran kepada penulis bahwa dalam praktik 
penyusunan laporan keuangan konsolidasi terdapat perbedaan antara teori yang 
didapat penulis di bangku kuliah dengan praktik pada PT. Pupuk Sriwidjaja. 

Kata Kunci: lnvestasi, Anak Perusahaan, Laporan Keuangan Konsolidasi 
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Study of Consolidated Financial Reporting Policy at PT. Pupuk Sriwidjaja 

(Persero) 

ABSTRACT 

The objectives of this research are I) to know about consolidated financial 
reporting, which is applied by PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), and 2) to learn 
about the practice of consolidated reporting arrangement process and compare its 
practice with consolidated theory, which have learned. Research finding has 
shown that PT. Pupuk Sriwidjaja used uncomplete equity method and cost method 
in stock invesment of subsidiary companies. These methods is shown by the 
differences between net income and retained earning of PT. Pupuk Srwidjaja with 
consolidated net income and consolidated retained earning of PT. Pupuk 
Sriwidjaja. PT. Pupuk Sriwidjaja arranged consolidated reporting to show its 
responsibility as parent companies in holding group. Consolidated financial 
reporting of PT. Pupuk Sriwidjaja was arranged based on Accounting Standard 
Statement No. 4 about "Consolidated Financial Reporting". This research gives 
an overview about some differences between consolidated theory and the practice 
of consolidated financial reporting arrangement at PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero ). 

Key Words: Investment, Subsidiary Company, Consolidated Financial Reporting 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalab 

Perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat dan kompleks 

mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil suatu perusahaan. 

Setiap perusahaan selaJu berkeinginan untuk dapat memperluas usahanya. 

Salah satu cara yang umum ditempuh oleh perusahaan untuk memperluas 

usahanya adalah dengan melakukan penggabungan usaha (business 

combination). Penggabungan usaha ditempuh oleh perusahaan disebabkan 

oleh beberapa alasan antara lain: manfaat biaya, risiko lebih rendah, 

berkurangnya penundaan operasi, mencegah pengambilalihan, -dan akuisisi 

harta tidak berwujud. Penggabungan usaha juga dilakukan untuk memperoleh 

manfaat pajak dan pertimbangan ego manajemeil perusahaan (Beams, 2004: 

2). 

Penggabungan usaha dapat menyebabkan timbulnya hubungan induk dan 

anak perusahaan. Perusahaan induk dan perusahaan anak ini dikenal sebagai 

perusahaan yang berafiliasi. Induk perusahaan adalah perusahaan yang 

memegang saham perusahaan lain dan mengendalikan kegiatan perusahaan 

ini. Apabila sebuah perusahaan didirikan dengan tujuan sepenuhnya untuk 

memegang saham perusahaan lain dan mengawasi kegiatan perusahaan ini, 

maka perusahaan tersebut disebut holding company. Perusahaan yang 

melaksanakan pengendalian atas perusahaan lain dan tetap meneruskan 

kegiatan usaha dagang atau industrinya disebut holding company operasional, 
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sedangkan perusahaan anak adaJah perusahaan yang dikendalikan oleh 

perusal1aan induk atau holding company. (Drebin, 1996: 274). lnduk 

perusahaan dan anak perusahaan beroperasi sebagai satu unit ekonomi, namWJ 

mereka tetap melakukan pencatatan akuntansi yang terpisah dan menyusun 

laporan keuangannya masing-masing (Warren, 2005: 137). 

PenggabWJgan usaha, khususnya akuisisi saham, menciptakan entitas 

pelaporan baru yang meliputi semua operasi yang dikendaJikan oleh 

manajemen perusahaan induk. Laporan keuangan untuk entitas gabungan 

disusWJ dengan mengkonversikan laporan keuangan perusahaan induk dan 

perusal1aan anak menjadi laporan keuangan konsolidasi yang merefleksikan 

posisi keuangan dan hasil operasi entitas gabungan. Laporan keuangan induk 

perusahaan dan anak perusahaan digabungkan dan dilaporkan sebagai satu 

perusahaan (Warren, 2005: 137). Entitas pelaporan ini bertanggungjawab 

terhadap pelaporan kepada pemegang saham dan kreditur perusahaan induk 

dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Laporan keuangan konsolidasi adalah model laporan akuntansi untuk 

menWJjukkan pengaruh ekonomi dari penggabWJgan dua atau lebih 

perusahaan yang tersendiri, yang didasarkan atas pemilikan dan pengendalian 

bersama meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. Laporan 

keuangan konsolidasi menyajikan posisi keuangan perusahaan induk dan 

perusahaan anak sebagai satu kesatuan tunggal melalui neraca konsolidasi. 

Selain itu juga terdapat pengungk~pan operasi kesatuan · usaha yang 

bersangkutan sebagai kesatuan tunggal melalui perhitungan rugi laba 

konsolidasi. Perhitungan rugi laba konsolidasi ini juga d~pat dilengkapi 
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dengan Iaporan Iaba yang ditahan konsolidasi. Walaupun pelaporan yang 

lengkap membutuhkan laporan keuangan konsolidasi disertai dengan laporan 

keuangan tersendiri untuk perusahaan induk dan perusahaan anak, namun 

laporan keuangan bagi para pemegang saham perusahaan induk biasanya 

terbatas pada laporan keuangan konsolidasi (Drebin,1996: 275). 

Laporan keuangan konsolidasi juga menjadi salah satu perwujudan 

tanggung jawab perusahaan terhadap para pamegang sahamnya terutama bagi 

perusahaan besar. Salah satu perusahaan besar di Indonesia adalah PT. Pupuk 

Sriwidjaja (Persero ). PT. Pupuk Sriwidjaja merupakan suatu perusahaan induk 

yang bergerak di bidang industri pupuk, petrokimia, engineering, procurement 

dan controction (EPC) serta perdagangan. PT. Pupuk Sriwidjaja membawahi 

empat BUMN yang bergerak di bidang pupuk dan petrokimia yaitu PT. 

Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kaltim Tbk, dan PT. Pupuk 

Iskandar Muda. PT. Pupuk Sriwidjaja juga membawahi satu BUMN di bidang 

engineering, procurement & controclion (EPC) yaitu PT. Rekayasa lndustri 

dan satu BUMN di bidang perdagangan yakni PT. Mega Eltra Sebagai 

perusahaan induk, PT Pupuk Sriwidjaja tentu saja harus 

mempertanggungjwabkan aktivitas operasinya dan anak perusahaannya 

melalui pelaporan keuangan konsolidasi kepada pemegang saham seperti 

pihak pemerintah. 

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai pelaporan keuangan konsolidasi PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero). 

Adapun permasalahan yang dapat penulis angkat dalam melakukan penelitian 

ini meliputi; 
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l . Bagaimanakah mekanisme kebijakan penyusunan laporan keuangan 

konsolidasi di PT. Pupuk Sriwidjaja? 

2. Apakah kebijakan penyusunan laporan keuangan konsolidasi PT. Pupuk 

Sriwidjaja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 

1.2 Tujuan dao Manfaat Peoelitiao 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini meliputi; 

1. Untuk mengetahui dan mernahami kebijakan penyusunan laporan 

keuangan konsolidasi yang diterapkan perusahaan. 

2. Untuk mengetahui praktik penyusunan laporan keuangan 

konsolidasi yang diterapkan perusahaan dan membandingkannya 

dengan teori yang didapat penulis. 

1.2.2 Manfaat Peilelitian 

Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini meliputi: 

I. Memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman bagi penulis 

mengenai kebijakan, teori dan praktik penyusunan laporan 

keuangan konsolidasi perusahaan. 

2. Menjadi kerangka acuan bagi penelitian lebih lanjut mengenai 

pelaporan keuangan konsolidasi perusahaan. 

1.3 Metodologi Penelitian 

1.3 .1 Objek Penelitian 
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Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan studi kasus pada 

perusahaan yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang beralamat din. Mayor 

Zen Palembang. 

1.3 .2 Jenis Data 

Data yang akan dikumpulkan berupa 

1. Data primer yaitu data dari wawancara dengan kepala bagian dan 

karyawan bagian akuntansi PT. Pupuk Sriwidjaja berupa 

penjelasan mengenai penyusunan laporan keuangan konsolidasi 

PT. Pupuk Sriwidjaja, metode investasi pada anak perusahaan dan 

transaksi-transaksi yang terjadi antarinduk dan anak perusahaan. 

2. Data sekunder yaitu data yang berupa dokumentasi dan catatan

catatan yang dibuat oleh perusahaan. 

a Data nama anak perusahaan dan persentase kepemilikan 

b. Pedoman kebijakan akuntansi perusahaan 

c. Kebijakan penyusunan laporan keuangan konsolidasi 

perusahaan 

d. Pencatatan dan pertanggungjawaban investasi induk pada anak 

dan transaksi antarinduk dan anak perusahaan 

e. Laporan keuangan konsolidasi perusahaan periode 2004 

f. Laporan keuangan induk perusahaan periode 2004 

g. Informasi struktur modal anak perusahaan dalam group 

holding PT Pupuk Sriwidjaja untuk periode 2004 

h. Laporan keuangan anak perusahaan dalam group holding PT. 

Pupuk Sriwidjaja. 
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1.3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi dengan memusatkan perhatian pada proses dan 

kebijakan penyusunan laporan keuangan konsolidasi perusahaan untuk 

periode tahun 2004. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu tidak 

diperolehnya kertas ·kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 

1.3 .4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang lengkap, relevan, dan dapat diuji 

kebenarannya, metode yang digunakan adalah : 

1. Penelitian lapangan (field research) dengan cara : 

a Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mendatangi dan 

melakukan pengamatan langsung pada perusahaan yang 

bersangkutan. 

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan 

komunikasi dan tanya jawab dengan pihak-pihak dalam 

perusahaan yang berkaitan dengan data yang diperlukan meliputi 

kepala bagian dan karyawan di Departemen Akuntansi PT. Pupuk 

Sriwidjaja Palembang. 

2. Penelitian kepustakaan (literacy research), yaitu dengan 

mengumpulkan informasi dari website, artikel-artikel koran dan 

majalah. 

1.3.5 Teknik Analisis 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode atau cara 

deskriptif. Untuk menganalisis data-data yang dikumpulkaan, penulis 

menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari menggolongkan data, 
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menguraikan data secara deskriptif dari penelitian yang dilakukan serta 

mengambil kesimpulan secara kualitatif berdasarkan perbandingan antara 

teori dan fakta yang ditemukan di lapangan. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini akan memuat latar belakang penulisan, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II TINJAUAN PUST AKA 

Bab ini merupakan uraian mengenai dasar penyususnan skripsi 

meliputi definisi dan teori yang berkaitan dengan penyusunan laporan 

keuangan konsolidasi. Definisi dan teori yang tercakup pada bab ini 

meliputi akuisisi saham, akuntansi dan pelaporan investasi dalam saham, 

teori laporan keuangan konsolidasi, kebijakan penyusunan laporan 

keuangan konsolidasi, hubungan induk anak, prosedur keuangan 

konsolidasi dan keterbatasan dalam laporan keuangan konsolidasi. 

Bablll : STRUKTUR PENYERTAAN MODAL DAN 

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 

PERUSAHAAN 

Bab ini memuat gambaran umun objek penelitian disertai data yang 

diperoleh dari perusahaan dan basil penelitian. Data yang diperoleh dari 

perusahaan meliputi daftar anak perusahaan dan persentase kepemilikan, 

saldo investasi/penyertaan pada anak perusahaan, saldo transaksi 
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hubungan istimewa, informasi struktur modal anak perusahaan dalam 

group holding, neraca dan laporan laba rugi anak perusahaan dalam 

group holding, laporan keuangan terseodiri PT. Pupuk Sriwidjaja, dan 

laporan keuangan konsolidasi PT. Pupuk Sriwidjaja 

Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat analisis dan pembahasan dari permasalahan yang 

telah ditentukan dengan menggunakan konsep, teori yang dipadukan 

dengan basil penelitian. Analisis yang dilakukan rneliputi struktur 

kepemilikaan dalam group holding PT. Pupuk Sriwidjaja atas 

kepemilikan anak perusahaan, metode investasi pada anak perusahaan, 

penyajian investasi pada laporan keuangan dan prosedur penyusunan 

laporan keuangan konsolidasi. 

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesirnpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya. 

Penulis memberikan saran-saran sebagai masukan dalam pembelajaran 

laporan keuangan konsolidasi dan kerangka penelitian selanjutnya 

tentang laporan keuangan konsolidasi serta peogungkapan keterbatasan 

dalam penelitian ini. 
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