
BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Klasifikasi Persediaan

Klasifikasi dan pengukuran yang terpisah atas persediaan di perlukan

karena perannya sebagai salah satu aktiva lancar yang paling penting bagi banyak

perusahaan. Dan juga karena dasar penilaian persediaan secara material, dapat

mempengaruhi baik perhitungan Laba Rugi maupun Neraca. Dalam Neraca

perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur akun persediaan seringkali

merupakan bagian yang sangat besar dibandingkan dari keseluruhan aktiva lancar

lainnya yang dimiliki perusahaan. Persediaan dapat dikelompokan sebagai

berikut:

a. Barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali (barang dagangan)

b. Barang jadi yang telah diproduksi

c. Barang dalam penyelesaiaan yang sedang di kerjakan

d. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.

Jenis persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tergantung pada jenis

usaha yang dijalankan. Pada perusahaan dagang hanya membeli dan menjual

barang tanpa harus mengubah fisik barang tersebut sedangkan perusahaan

manufaktur membeli bahan mentah yang selanjutnya diproses menjadi barang

jadi. Perusahaan dagang hanya memiliki satu jenis persediaan yaitu persediaan

barang dagangan sedangkan pada perusahaan manufaktur mempunyai 3 jenis

persediaan yaitu :

1. Persediaan Bahan Baku

2. Persediaan Barang Dalam Proses

3. Persediaan Barang Jadi



Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak di bidang

perdagangan umum yang berperan sebagai penyalur barang dari produsen kepada

konsumen atau sering disebut sebagi distributor.

2.1.1 Definisi Persediaan

Persediaan adalah unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang

secara terus menerus diperoleh, diolah dan kemudiaan dijual kembali, maka dapat

dikatakan persediaan sangat penting artinya bagi perusahaan karena tanpa adanya

persediaan operasional bisnis suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2007:14.3,4) Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) no.14, persediaan diartikan sebagai berikut :

03. Definisi
Persediaan adalah aktiva
a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal,
b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan atau :
c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan

dalam proses produksi atau pemberiaan jasa.
Nilai realisasi bersih adalah taksisan harga penjualan dalam kegiatan usaha
normal dikurangi taksiran biaya penyelesaiaan dan taksiran biaya yang
diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

04. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual
kembali misalnya, barang dagangan dibeli oleh pengecer untuk dijual
kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali.
Persediaan juga mencakup barang jadi yang telah diproduksi perusahaan
dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses
produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa seperti
diuraikan dalam paragraph 15, dimana pendapatan yang bersangkutan
belum diakui perusahaan.

Sedangkan menurut Kieso E. Donald, Weygandt J. Jerry, Warfield D. Terry

(2006:444)

Persediaan (inventory) adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual
dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau
dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual.



Menurut Warren S. Carl, Reeve M. James, Fees E. Phillip (2005:440) pengertian

persediaan adalah sebagai berikut :

Persediaan (Inventory) digunakan untuk mengidentifikasikan :

1. Barang dagangan yang disimpan untuk kemudian dijual dalam

operasi bisnis perusahaan, dan

2. Bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan

untuk tujuan itu.

Menurut H.M. Alan Jayaatmaja, S.E.,M.M.Ak. (2007:78)

Persediaan adalah meliputi semua barang yang dimiliki dengan tujuan

untuk dijual kembali dan atau dikonsumsi dalam operasional perusahaan.

Berdasarkan definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa

persediaan adalah unsur yang paling aktif dalam operasional suatu perusahaan

yang dilakukan secara terus menerus untuk memproduksi produk-produk yang

dibutuhkan oleh pelanggan/konsumen.

2.1.2 Sifat Persediaan

Istilah persediaan menunjukan barang-barang yang dimiliki untuk dijual

kembali dalam kegiatan normal perusahaan dagang serta untuk perusahaan

manufaktur, barang-barang yang sedang diproduksi atau akan dimasukan kedalam

proses produksi. Sifat barang sebagai persediaan sangat bervariasi menurut

aktifitas perusahaan, dan dalam beberapa hal meliputi aktifitas yang biasanya

dianggap sebagai persediaan, sebagai contoh : tanah dan bangunan yang dimiliki

untuk dijual kembali oleh perusahaan real estate, bangunan yang sedang

dikerjakan untuk dijual dimasa yang akan datang oleh perusahaan kontruksi.

Persediaan merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam

perusahaan, yang secara terus menerus diperoleh dan diproduksi kemudian dijual.

Sebagian besar sumber daya perusahaan seringkali diinvestasikan dalam bentuk

barang-barang yang dibeli untuk diproduksi kembali atau langsung dijual. Biaya

yang keluar dari pembelian atau dari proses produksi barang-barang tersebut harus



dicatat, dikelompokan dan diiktisarkan selama periode akuntansi. Pada akhir

periode biaya di alokasikan diantara aktifitas periode yang berjalan dan aktivitas

yang akan datang, yaitu diantara barang-barang yang akan dijual.

2.1.3 Arti Penting Persediaan

Persediaan berpengaruh terhadap Neraca maupun Laporan Laba Rugi.

Dalam Neraca sebuah perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, persediaan

sering kali merupakan bagian yang paling besar nilainya dari keseluruhan aktiva

lancar lainnya yang dimiliki perusahaan. Meskipun demikian, jumlah dan

persentasenya akan berbeda dari perusahaan satu dengan yang lainnya. Pada

perusahaan tertentu, kadang-kadang persediaan mengggambarkan hampir 70%

dari keseluruhan aktiva lancar. Angka persentase ini merupakan bukti betapa

pentingnya kegiatan pembelian dan penjualan persediaan dalam operasi

perusahaan semacam itu. Dalam Laporan Laba Rugi persediaan memegang

peranan yang sangat penting dalam penentuan hasil opersai perusahaan dalam satu

periode.

Manajemen persediaan yang efektif seringkali merupakan kunci

keberhasilan operasi perusahaan. Perlu manajemen yang baik untuk

mempertahankan kualitas dan jenis persediaan yang cukup memenuhi kebutuhan

konsumen/pelanggan, namun di sisi lain manajemen juga harus mampu menekan

biaya persediaan yang tinggi. Sebagai akibat dari penentuan biaya persediaan

yang tinggi, manajemen harus berusaha untuk menjaga keseimbangan biaya

persediaan agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.

2.1.4 Jenis-Jenis Persediaan

Menurut Barry Render dan Jay Heizer diterjemahkan oleh Krerohadi

Ariyoto (2001:315), berbagai jenis dalam persediaan dagang, industri atau

perusahaan jasa dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Persediaan Bahan Baku, antara lain kapas, benang tenun pada industri

tekstil, tepung terigu untuk industri roti dan lain sebagainya, yang akan

diolah lebih lanjut.



2. Persediaan Barang Dalam Proses (Work In Proses), merupakan bahan-bahan

yang sedang diolah dalam proses produksi.

3. Persediaan Barang Jadi, merupakan hasil produksi dari suatu perusahaan

industri yang merupakan hasil produksi selesai, misalnya hasil produksi roti

pada industri roti, maupun yang akan digunakan lebih lanjut, misalnya kain

grey pada industri tekstil.

4. Persediaan Suku Cadang, merupakan persediaan barang yang akan

digunakan untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak dari

peralatan atau mesin, antara lain komponen-komponen di peralatan atau

mesin tersebut.

5. Persediaan Bahan Bakar, merupakan persediaan yang harus berada didalam

perusahaan terutama bagi perusahaan industri yang menggunakan mesin

diesel sebagai pembangkit tenaga listrik.

6. Persediaan Barang Cetakan, alat tulis, merupakan persediaan untuk

kebutuhan kantor, guna memperlancar kegiatan tata usaha.

7. Persediaan Barang Dagangan merupakan persediaan yang digunakan oleh

perusahaan dagang.

2.1.5 Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan yang ada dalam perusahaan dapat diperoleh dengan berbagai

cara, dimana masing-masing persediaan akan mempengaruhi penentuan harga

pokok penjualan. Berikut merupakan 2 sistem pencatatan persediaan

1. Sistem Perhitungan secara fisik atau berkala (Periodic/Physical)

Akun pembeliaan digunakan, dan saldo akun persediaan ini tidak berubah

selama periode berjalan. Akun persediaan mencerminkan jumlah persediaan awal

selama keselururuhan periode. Pada akhir periode akuntansi, akun persediaan

harus disesuaikan dengan menutup saldo persediaan awal dan mencatat saldo

persediaan akhir. Jumlah persediaan akhir ditentukan melalui perhitungan fisik

atas persediaan dan menilainya dengan metode biaya atau lower of cost or market.

Berdasarkan sistem persediaan periodik, harga pokok penjualan ditentukan



dengan menambahkan persediaan awal ke pembelian bersih dan kemudian

menguranginya dengan persediaan akhir.

Untuk mengilustrasikan perhitungan harga pokok penjualan menurut

sistem perhitungan secara periodik, asumsikan bahwa Aira Naraysta Company

memiliki persediaan awal $ 30.000; Pembelian $ 170.000; Biaya Transportasi-

Masuk $ 6.000; Retur dan pengurangan pembelian $ 870; Diskon Pembelian $

3.700 dan persediaan akhir adalah $ 17.000. Perhitungan harga pokok

penjualannya adalah sebagai berikut :

Persediaan Awal $ 30.000
Pembelian $ 170.000
Dikurangi : Retur dan Pengurangan pembelian $ 870

Diskon Pembelian $3.700 $ 4.570
Pembelian Bersih $ 165.430
Ditambah : Transportasi-Masuk $ 6.000
Harga Pokok Pembelian $ 171.430
Harga Pokok Barang yang tersedia untuk dijual $ 201.430
Dikurangi : Persediaan akhir $ 17.000
Harga Pokok Penjualan $ 184.430

Harga Pokok Penjulan akan tetap sama terlepas dari apakah perusahaan

memakai sistem persediaan perpetual atau periodik.

Dan berikut jurnal pencatatan persediaan menurut metode periodik

1. Pembelian Barang Dagangan

Dr. Pembeliaan (Purchase) xxx

Cr. Hutang Usaha (Account Payable) xxx

2. Retur Pembelian

Dr. Hutang Usaha (Account Payable) xxx

Cr. Retur Pembelian (Purchases Return&Allowance) xxx

3. Penjualan

Dr. Piutang Usaha (Account Receivable) xxx

Cr. Penjualan (Sales) xxx



4. Retur Penjualan

Dr. Retur Penjualan (Sales Return&Allowance) xxx

Cr. Piutang Usaha (Account Receivable) xxx

5. Jurnal Penutup

Dr. Income Summary xxx

Cr. Persediaan Awal (Inventory Beginning) xxx

(Inventory Beginning)

6. Jurnal Pembalik

Dr. Persediaan Akhir (Inventory ending) xxx

Cr. Income Sumary xxx

2. Sistem Persediaan Perpetual (Perpetual inventory System)

Pembelian dan penjualan (pengeluaran) barang dicatat secara langsung ke

akun persediaan pada saat terjadinya. Karena itu, saldo akun persediaan harus

mencerminkan jumlah persediaan akhir, dan tidak membutuhkan ayat jurnal

penyesuaian. Untuk menjamin keakuratan ini, perhitungan fisik persediaan

biasanya dilakukan sekali setahun. Selain itu, tidak ada akun pembelian yang

digunakan karena pembelian didebet secara langsung ke akun persediaan. Namun,

akun harga pokok penjualan akan digunakan untuk mengakumulasikan barang-

barang yang dikeluarkan dari persediaan. Yaitu, ketika item-item persediaan

dijual, maka harga pokok item-item tersebut dikredit ke persediaan dan didebet ke

harga pokok penjualan. Karakteristik akuntasi sistem perpetual :

1. Pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk

produksi didebet ke persediaan dan bukan ke pembeliaan.

2. Biaya transportasi masuk, retur pembeliaan dan pengurangan harga, serta

diskon pembelian dicatat dalam persediaan.

3. Harga pokok penjulan diakui untuk setiap penjualan dengan mendebet akun

harga pokok penjualan, dan mengkreditkan persediaan barang jadi.



4. Persediaan merupakan akun pengendali yang didukung oleh buku besar

pembantu yang berisi catatan persediaan individual. Buku besar pembantu

memperlihatkan kuantitas dan biaya dari setiap jenis persediaan yang ada

ditangan maksudnya, menggunakan kartu persediaan sebagai pengendali

masing-masing jenis persediaan.

Dan berikut jurnal pencatatan persediaan menurut metode perpetual

1. Pembelian Barang Dagangan

Dr. Persediaan (Inventory) xxx

Cr. Hutang Usaha (Account Payable) xxx

2. Retur Pembelian

Dr. Hutang Usaha (Account Payable) xxx

Cr. Persediaan (Inventory) xxx

3. Penjualan

Dr. Piutang Usaha (Account Receivable) xxx

Cr. Penjualan (Sales) xxx

Dr. Harga Pokok Penjualan (Cost of good sold) xxx

Cr. Persediaan (Inventory) xxx

4. Retur Penjualan

Dr. Persediaan (Inventory) xxx

Cr. Piutang Usaha (Account Receivable) xxx

Dr. Harga Pokok Penjualan (Cost of good sold) xxx

Cr. Persediaan (Inventory) xxx

5. Jurnal Penutup

Dr. Income Summary xxx

Cr. Persediaan Awal (Inventory Beginning) xxx



6. Jurnal Pembalik

Dr. Persediaan Akhir (Inventory ending) xxx

Cr. Income Sumary xxx

2.1.6 Metode Penilaian Persediaan

Dalam PSAK no 14, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa:

“Biaya persediaan, harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya 
masuk pertama, keluar pertama (MPKP atau FIFO), rata-rata terimbang
(Weighted Average Cost Method), atau masuk terakhir, keluar pertama
(MTKP atau LIFO), kecuali untuk proyek khusus. Baik barang yang dibeli
maupun yang dihasilkan diperlakukan dengan cara identifikasi khusus biaya
atribusi biaya ke barang tertentu yanga dapat di identifikasikan dalam
persediaan”.

Karena ada perbedaan harga pokok antara waktu membeli dengan waktu

menjual atau memakai barang, maka diperlukan adanya metode penilaianya, baik

pencatatan dilakukan secara periodic maupun perpetual. Penilaiaan persediaan

dapat dilakukan berdasarkan :

1. Cost

2. Other that cost

2.1.6.1 Penilaiaan Persediaan Berdasarkan Cost

Penilaian Persediaan berdasarkan harga pokok (Cost) dibagi menjadi 3

metode adalah sebagai berikut :

1. Metode FIFO ( First In First Out)

Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang-barang digunakan

(dikeluarkan) sesuai dengan urutan pembeliannya. Dengan kata lain, metode ini

mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang

digunakan (dalam perusahaan manufaktur) atau dijual(dalam perusahaan dagang).

Karena itu, persediaan yang tersisa merupakan barang yang dibeli paling terakhir.

Dalam semua kasus FIFO, persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada

akhir bulan terlepas dari apakah yang dipakai adalah sistem persediaan perpetual

atau periodik. Hal ini disebabkan karena yang akan menjadi bagian dari harga

pokok penjualan adalah barang-barang yang dibeli terlebih dahulu, dan karenanya



dikeluarkan lebih dulu, terlepas dari apakah harga pokok penjualan dihitung

seiring barang dijual sepanjang periode akuntansi (sistem perpetual) atau sebagai

residu pada akhir periode akuntansi (sistem periodik).

Salah satu tujuan dari FIFO adalah menyamai arus fisik barang. Dan

berikut keunggulan dari metode FIFO :

a. Perusahaan Tidak dapat memanipulasi Laba

Jika arus fisik barang secara actual adalah yang pertama masuk, yang

pertama keluar, maka metode FIFO akan menyerupai metode identifikasi khusus.

Pada saat yang sama, metode FIFO tidak memungkinkan perusahaan

memanipulasi laba karena perusahaan tidak bebas memilih item-item biaya

tertentu untuk dimasukan ke beban.

b. Mendekatkan Nilai Persediaan Akhir dengan Biaya berjalan

Keunggulan lain dari FIFO adalah mendekatkan nilai persediaan akhir

dengan biaya berjalan. Karena barang pertama yang dibeli adalah barang pertama

yang akan keluar, maka nilai persediaan akhir akan terdiri dari pembelian paling

akhir, terutama jika laju perputaran persediaan cepat. Pendekatan ini umumnya

menghasilkan nilai persediaan akhir di Neraca yang mendekati biaya pengganti

(Replacement cost) jika terjadi perubahan perubahan harga sejak pembeliaan

paling terakhir.

Dan berikut kelemahan dari metode FIFO :

a. Biaya Berjalan tidak Ditandingkan

Kelemahan mendasar dari FIFO adalah bahwa biaya berjalan tidak

ditandingkan dengan pendapatan berjalan pada laporan laba rugi.

b. Distrosi Laba Kotor

Biaya-biaya paling tua dibebankan ke pendapatan paling akhir, yang bisa

mengarah pada distorsi laba kotor dan laba bersih.

2. Metode Penilaiaan LIFO (Last In First Out)

Metode LIFO menandingkan (matches) biaya dari barang-barang yang

paling akhir dibeli terhadap pendapatan. Jika yang digunakan adalah persediaan

periodik, maka akan diasumsikan bahwa biaya dari total kuantitas yang terjual



atau dikeluarkan selam satu bulan berasal dari pembeliaan paling akhir.

Persediaan akhir akan ditentukan dengan menggunakan unit total sebagai dasar

perhitungan dan mengabaikan tanggal-tanggal pembelian yang terlibat.

Salah satu keunggulan nyata dari pendekatan pendekatan LIFO adalah

bahwa, dalam situasi tertentu, arus biaya LIFO menyerupai arus fisik barang yang

keluar-masuk persediaan. Oleh karena itu, sebagian besar penganut LIFO

menggunakan argument lain untuk mendukung pemakaiannya, yaitu :

a. Penandingan

Dalam LIFO, biaya paling akhir ditandingkan dengan pendapatan berjalan

untuk menghitung ukuran laba berjalan yang lebih baik. Laba persediaan terjadi

apabila biaya dari persediaan yang ditandingkan dengan penjualan lebih kecil dari

biaya penggantinya. Karena itu, harga pokok penjualan akan kurang saji dan laba

lebih saji. Dengan menggunakan LIFO (bukan metode lain seperti FIFO) biaya

berjalan akan ditandingkan dengan pendapatan, dan dengan demikian, laba

persediaan akan minimal.

b. Manfaat Pajak

Manfaat pajak adalah alasan utama mengapa LIFO sangat popular.

Sepanjang tingkat harga terus naik dan kuantitas persediaan tidak menurun,

pemakaiaan LIFO akan menangguhkan pajak penghasilan karena item-item yang

dibeli paling akhir dengan harga yang lebih tinggi ditandingkan dengan

pendapatan.

c. Membaiknya Arus Kas

Membaiknya arus kas berhubungan dengan manfaat pajak, karena pajak

harus dibayarkan secara tunai. Akibatnya, sejumlah perusahaan yang tidak

menerima manfaat pajak dari LIFO terpaksa meminjam untuk membiayai tingkat

persediaan yang ada, dan biaya bunganya bisa sangat tinggi.

d. Pembendungan atas Laba Masa Depan

Jika pemakaiaan LIFO, laba masa depan perusahaan yang dilaporkan tidak

akan dipengaruhi secara signifikan oleh penurunan harga. LIFO menghilangkan

atau meminimalkan secara substansial write-down to market sebagai akaibat dari

penurunan harga. Alasannya karena persediaan yang dibeli paling akhir dijual



terlebih dahulu, maka tidak banyak persediaan berbiaya tinggi yang tersisa, yang

rentan terhadap penurunan harga. Sebaliknnya, persediaan yang dinilai menurut

FIFO lebih rentan terhadap penurunan harga, yang bisa menurunkan laba bersih

secara substansial.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, namun LIFO juga memiliki

kelemahan sebagai berikut :

a. Berkurangnnya Laba

Sejumlah manajer merasa khawatir bahwa perubahan akuntansi ke LIFO

akan disalah artikan oleh investor dan bahwa, sebagai akibat dari menurunnya

laba, harga saham perusahaan akan jatuh. Dalam kenyataannya, terdapat sejumlah

bukti yang membantah ketakutan ini. Laba non-LIFO sekarang sangat dicurigai

dan mungkin terkena pinalti yang signifikan.

b. Persediaan Kurang-Saji

Kurang saji ini membuat posisi modal kerja perusahaan tampak lebih

buruk dari kondisi aktualnya. Besar dan arah variasi ini diantara nilai buku

persediaan dengan harga berjalannya tergantung pada tingkat dan arah perubahan

harga serta jumlah perputaran persediaan. Dampak gabungan dari naiknnya harga

produk dan batalnnya likuidasi persediaan akan menaikan selisih antara nilai buku

persediaan menurut LIFO dengan harga berjalannya, sehimgga memperparah

distorsi neraca yang diakibatkan oleh pemakaiaan LIFO.

c. Arus Fisik

LIFO tidak menyerupai arus fisik item-item persediaan kecuali dalam

situasi tetentu. Pada awalnya, LIFO hanya dapat digunakan dalam situasi tertentu.

Situasi ini berubah dari tahun ke tahun sampai titik dimana karakteristik arus fisik

tidak lagi memainkan peranan penting dalam menentukan apakah LIFO layak

pakai atau tidak.

d. Laba Biaya Berjalan Tidak Diukur

LIFO kurang dapat mengukur laba biaya berjalan (atau biaya pengganti),

walaupun tidak seburuk FIFO. Ketika mengukur laba biaya berjalan (current cost

income), harga pokok penjualan tidak harus terdiri dari biaya-biaya yang

dikeluarkan paling akhir tetapi biaya yang akan dikeluarkan untuk mengganti



barang yang telah dijual. Pemakaiaan biaya pengganti disebut dengan metode

next-in, first out, yang saat ini belum dapat diterima untuk tujuan penilaiaan

persediaan.

e. Likuidasi Terpaksa

Jika lapisan atau dasar biaya lama dielimanisi, maka hasil yang ganjil bisa

terjadi kareana biaya lama yang tidak relevan dapat ditandingkan dengan

pendapatan berjalan. Laba yang dilaporkan untuk periode berjalan bisa terdistorsi,

serta perusahaan akan mengalami konsekuensi pajak yang merugikan dari sudut

pandang pajak penghasilan.

f. Kebiasaan Pembelian yang Buruk

Karena adanya persoalan likuidasi, maka LIFO bisa menimbulkan

kebiasaan pembeliaan yang buruk. Sebuah perusahaan bisa membeli lebih banyak

barang dan menandingkan pembeliaan ini dengan pendapatan untuk memastikan

bahwa biaya lama tidak dicatat sebagai beban. Selain itu, penggunaan LIFO selalu

memunculkan kemungkinan bahwa perusahaan akan berupaya untuk

memanipulasi laba bersih pada akhir tahun dengan hanya mengubah pola

pembeliaan.

3. Metode Penilaian Biaya Rata-rata (Average Cost Method)

Metode biaya rata-rata (Average Cost Method) menghitung harga pos-pos

yang terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang sama yang

tersedia selama satu periode. Metode biaya rata-rata dibagi menjadi 3 bagian

yaitu:

1. Simple Average Method

Harga beli dari setiap kali melakukan pembelian dibagi dengan jumlah

melakukan pembelian dilakukan pada akhir periode.

2. Metode rata-rata (Weighted Average Method)

Harga beli dari setiap kali melakukan pembelian dikalikan dengan unit

yang dibeli dibagi dengan jumlah unit pembeliaan, dilakukan pada akhir

periode.



3. Metode rata-rata bergerak (Moving Average Method)

Harga beli dirata-ratakan setiap melakukan pembelian. Pemakaian metode

rata-rata biasanya dapat dibenarkan dari sisi praktis, bukan karena alasan

konseptual. Metode ini mudah diterapkan, objektif, dan tidak dapat dimanfaatkan

untuk memanipulasi laba seperti halnya beberapa metode penentuan harga

persediaan lainnya. Selain itu, pendukung metode biaya rata-rata berpendapat

bahwa secara umum perusahaan tidak mungkin mengukur arus fisik persediaan

secara khusus, dan karenanya, lebih baik menghitung biaya persediaan atas dasar

harga rata-rata.

2.1.6.2 Penilaiaan Other Cost

Metode penilaiaan berdasarkan harga pokok menghadapi masalah-masalah

berkaitan dengan adanya penurunan nilai persediaan setelah beli, bagaimana

menentukan persediaan yang terbakar, bagaiman menentukan persediaan yang

macam barangnya banyak dan harus dihitung persediaan setiap periode, maka

untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya cara penilaiaan lain selain harga

pokok yaitu :

1. Metode Lower Cost or Market

2. Metode Laba Kotor

3. Metode Harga Eceran

1. Penilaian Persediaan Metode Lower Cost or Market (LCM)

Metode Lower Cost or Market digunakan terutama bila terjadi penurunan

manfaat atau kegunaan persedian barang tersebut. Penyebab penurunan manfaat

dari persediaan adalah barang cacat, rusak, aus, perubahan mode dan lainnya.

Istilah dalam metode lower cost or market (LCM) ada 3 yaitu :

a. Harga Pasar dalam kontek LCM sebagai dasar pengukuran atau

penilaiaan persediaan adalah harga pokok pengganti sekarang baik dengan

cara membeli atau dengan cara reproduksi dengan syarat harga pasar

tersebut (1) tidak melebihi batas atas dan (2) tidak melebihi batas bawah.

b. Batas atas yaitu taksiran harga jual dikurangi taksiran biaya penjualan.



c. Batas Bawah yaitu batas atas dikurangi harga normal.

Dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan

penggunaan metode lower cost or market adalah sebagai berikut :

a. Setelah menerapkan harga pokok pengganti, tentukan batas atas dan batas

bawah

b. Bandingkan Harga pengganti, batas atas dan batas bawah kemudian pilih

nilai tengah dari ketiganya untuk menentukan harga pasar

c. Memilih yang paling rendah diantara cost dan harga pasar, untuk

menentukan harga yang akan disajikan dineraca.

Dalam metode LCM bila terjadi penurunan persediaan dibawah costnya

artinya harga pasar sekarang lebih kecil dari costnya, maka persediaan harus

disajikan di dalam laporan keuangan sebesar harga pasarnya. Untuk mencatat

penurunan persediaan tersebut dapat digunakan :

a. Metode langsung

Dalam metode ini harga pokok yang terdapat dalam persediaan akhir,

diganti langsung dengan harga pasarnya. Sehingga kerugian nilai

persediaan tidak Nampak di neraca, karena dimasukan dalam rekening cost

of good sold.

b. Metode Cadangan

Dalam metode ini harga pokok yang terdapat dalam persedian akhir, tidak

diganti melainkan dibuatkan rekening cadangan untuk menampung

kerugian penurunan nilai persediaan tersebut. Sehingga kerugian

penurunan nilai persediaan Nampak di neraca, karena rekening cadangan

tersebut sebagai pengurang rekening persediaan.

Pada metode LCM, nilai persediaan diakui sebesar nilai yang lebih rendah

diantara harga pokok historis dan harga pasar. Metode LCM dapat diterapkan

untuk melakukan penilaiaan persediaan :

a. Secara keseluruhan

b. Perkelompok

c. Individual



2. Penilaian Persediaan Dengan Metode Laba Kotor

Metode ini digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir, karena

metode yang lain sudah tidak dapat digunakan karena data yang diperlukan tidak

tersedia. Tujuan penggunaan metode laba kotor digunakan untuk menaksirkan

harga pokok persediaan dalam keadaan sebagai berikut :

a. Untuk menentukan harga pokok persediaan pada suatu periode tanpa harus

melakukan perhitungan fisik persediaan.

b. Untuk menaksirkan harga pokok persediaan barang yang rusak karena

suatu sebab. Misalnya terbakar.

c. Untuk menaksirkan harga pokok persediaan yang catatannya tidak

lengkap.

Dan berikut asumsi menggunakan metode laba kotor adalah sebagai

berikut :

a. Persediaan awal ditambah pembelian adalah jumlah barang yang tersedia

untuk dijual.

b. Barang yang belum dijual pasti merupakan persediaan barang

diperusahaan.

c. Apabila harga pokok penjualan dikurangkan pada jumlah persediaan

barang yang tersedia dijual, maka hasilnya adalah persediaan barang.

Dalam menggunakan laba kotor terdapat elemen-elemen yang harus

ditentukan terlebih dahulu, agar metode laba kotor dapat digunakan :

1. Harga pokok persediaan awal

2. Harga pokok pembelian bersih selama satu periode

3. Penjualan

4. Persentase Laba Kotor

Anggapan yang digunakan dalam penerapan metode laba kotor adalah

bahwa tingkat laba kotor dari suatu periode dengan periode lain perbedaannya

tidak berarti. Perhitungan Harga Pokok Penjualan tergantung pada dasar

perhitungan laba kotor. Persentase laba kotor dapat didasarkan pada penjualan

atau Harga pokok penjualan.



Persentase laba kotor atas penjualan : berdasarkan cara ini harus

diasumsikan bahwa penjualan adalah 100%, bila laba kotor 20% maka harga

pokok = 100% - 20% = 80%. Persentase laba kotor atas dasar Harga pokok

penjualan : berdasarkan cara ini harus diasumsikan bahwa harga pokok penjualan

adalah 100%, bila laba kotor 20% maka penjualan = 100% + 20% = 120%.

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan didalam menerapkan

metode laba kotor adlah sebagai berikut :

1. Menaksirkan prosentase laba kotor berdasarkan pengalaman masa lalu

2. Menentukan taksiran harga pokok penjualan dengan mengurangi penjualan

bersih dengan laba kotor

Harga pokok produksi = Penjualan–Laba Kotor

3. Menetukan barang siap jual dengan menjumlahkan persediaan awal

dengan pembelian

Persediaan Awal + Pembelian

4. Menentukan taksiran harga pokok persediaan akhir dengan mengurangi

persediaan siap dijual dengan taksiran harga pokok penjualan.

Persediaan akhir = Barang siap dijual–Harga pokok penjualan

3. Penilaian Persediaan Dengan Metode Eceran

Metode eceran merupakan metode penilaiaan persediaan yang didasarkan

kepada taksiran. Taksiran harga pokok dalam metode ini ditentukan dengan

melihat hubungan antara harga perolehan dengan harga pokok eceran. Metode

eceran digunakan pada toko pengecer atau supermarket. Metode ini dipih karena

jenis usaha tersebut tidak untuk menggunakan metode historis, baik melalui

perhitungan fisik maupun mengikuti mutasi persediaan dengan sistem perpetual.

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam penilaian persediaan dengan metode

eceran :

a. Harga eceran mula-mula adalah harga jual pertama yang ditentukan

perusahaan

b. Mark Up adalah kenaikan harga diatas harga jual mula-mula



c. Pembatalan Mark Up adalah penurunan harga sesudah adanya Mark Up tetapi

penurunan ini tidak lebih besar dari Mark Up

d. Mark up bersih adalah Mark Up dikurangi dengan pembatalan Mark Up

e. Mark Down adalah Penurunan harga dibawah harga jual mula-mula

f. Pembatalan Mark Down adalah Pembatalan penurunan harga sesudah adanya

Mark Down tetapi penurunan ini tidak lebih besar dari Mark Down.

g. Mark Down bersih adalah Mark Down dikurangi dengan pembatalan Mark

Down.

Metode eceran agar dapat digunakan, memerlukan informasi sebagai

berikut :

a. Harga eceran dan harga pokok persediaan awal

b. Harga eceran dan harga pokok pembeliaan bersih

c. Perubahan harga jual sebagai akibat adanya mark up dan mark down

d. Penjualan

Pos-pos khusus yang berhubungan dengan metode harga eceran dibagi

menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Pos-pos yang berhubungan dengan pembelian adalah sebagai berikut:

a.Biaya angkut pembelian diperlakukan hanya menambah cost saja

b. Retur pembelian diperlakukan mengurang cost dan retailnya

c.Potongan pembelian diperlakukan mengurangi cost saja

d. Barang rusak, cacat atau aus diperlakukan mengurangi cost dan

retailnya.

2. Pos-pos yang berhubungan dengan penjualan adalah sebagai berikut:

a.Retur penjualan diperlakukan mengurangi retail saja

b. Potongan penjualan tidak diperhitungkan

c.Potongan penjualan untuk karyawan diperlakukan mengurangi retail saja.

Sedangkan langka-langkah untuk menentukan persediaan dengan metode

eceran dibagi menjadi 3 langkah, yakni :

Langkah 1 : Menentukan presentase tertentu dari harga eceran dengan cara:



a. Membandingkan antara cost dan retail pada barang siap jual

disebut metode rata-rata

b. Membandingkan antara cost dan retail pada pembelian bersih

disebut FIFO

c. Membandingkan antara cost dan retail pada barang siap jual tanpa

mark down bersih disebut metode LCM

Langkah 2 : Menentukan nilai persediaan akhir berdasarkan retail dengan cara:

Barang siap jual menurut retail dikurangi dengan penjualan bersih.

Langkah 3 : Menentukan persediaan akhir berdasarkan harga pokoknya dengan

cara : Langkah 1 dikalikan dengan langkah 2.


