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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

 

 

2.1. Persediaan 

2.1.1. Pengertian Persediaan  

 

Dalam Ikatan Akuntansi Indonesia (1999:14), persediaan didefinisikan 

sebagai  

“Persediaan adalah aktiva (1) tersedia untuk dijual  dalam kegiatan 

usaha normal, (2) dalam proses produksi dan atau da lam perjalanan, 

dan (3) dalam bentuk bahan atau perlengkapan ( supplies ) untuk 

digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa ”. 

 

Barry Render dan Ralph M. Stair, Jr. (1994:250), memberikan definisi 

persediaan sebagai berikut: 

“Inventory in any stored resources that is used to satisfy a 

current or future need”. 

 

Menurut Kieso  et all.  (2002:444), persediaan adalah: 

“Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki unt uk dijual 

dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan d igunakan 

atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan 

dijual”. 

 

Menurut Hendriksen and Breda dialih bahasakan oleh Herman Wibowo 

(2002:131), persediaan adalah  

“Persediaan adalah barang yang diajukan untuk dijua l dalam 

pelaksanaan usaha normal, serta bahan baku dan 

perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produ ksi ”. 
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Menurut Haryono Yusuf (2001:99), definisi persediaan adalah 

“Persediaan adalah elemen yang sangat penting dalam  

penentuan harga pokok penjualan pada perusahaan den gan 

eceran maupun perusahaan dengan partai besar”. 

 

Menurut skousen at all (2001:360), definisi persediaan sebagai berikut: 

“persediaan adalah nama yang diberikan untuk barang -barang 

baik yang dibuat/dibeli untuk dijual kembali dalam bisnis 

normal”. 

 

Dari pengertian-pengertian yang dikutip dari beberapa buku maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa persediaan adalah berbagai aktiva atau 

barang-barang yang akan dibeli untuk kemudian dijual atau diproduksi 

kembali untuk dijadikan barang baru. Bagi perusahaan persediaan 

merupakan harta yang sangat penting. Jika pos-pos yang tidak terjual dan 

terkumpul di dalam persediaan, maka kemungkinan akan terjadi kerugian. 

Dan jika penjual dan pelanggan bisa hilang jika produk yang dipesan oleh 

pelanggan tidak tersedia dengan gaya, mutu dan jumlah yang diinginkan.   

 

 

2.1.2. Klasifikasi Persediaan 

 

Klasifikasi persediaan yang menunjukkan barang-barang yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan akan tergantung pada jenis usaha 

perusahaan. Untuk perusahaan dagang yaitu perusahaan yang membeli 

barang dan menjualnya kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk 

barang. Dan untuk perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang 

membeli bahan dan mengubah bentuknya untuk dijual. 

Dalam perusahaan manufaktur persediaan yang dimiliki terdiri dari 

beberapa jenis yang berbeda: 
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1. Persediaan Bahan Baku dan Penolong 

Bahan baku adalah barang barang yang akan menjadi bagian dari 

produk jadi yang dengan mudah dapat diikuti biayanya. Sedangkan 

bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi 

atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya 

relative kecil bila dibandingkan dengan harga pokok proses tersebut. 

2. Persediaan Barang dalam Proses 

Adalah barang-barang yang sedang dikerjakan (diproses) tetapi pada 

tanggal neraca barang-barang tadi belum selesai dikerjakan. Untuk 

dapat dijual masih diperlukan pengerjaan lebih lanjut. 

3. Persediaan Barang Jadi 

Yaitu barang-barang yang sudah selesai dikerjakan dalam proses 

produksi dan menunggu untuk dijual. 

 

 

2.1.3. Kepemilikan persediaan  

 

Untuk menentukan apakah barang itu sadah dapat dicatat sebagai 

persediaan, dasar yang digunakan adalah hak kepemilikan. Secara teknis, 

pembelian harus dicatat ketika hak legal atas barang berpindah ke 

pembeli. Namun, praktek yang umum adalah mencatat pembelian pada 

saat barang diterima, karena sulit bagi pembeli untuk secara pasti kapan 

hak legal berpindah untuk setiap pembelian. Selain itu, praktek semacam 

ini tidak akan menimbulkan kesalahan yang material jika diaplikasikan 

secara konsisten. Menurut Zaki Baridwan  (1992:152), kesulitan 

menentukan perpindahan hak atas barang antara lain timbul dalam 

keadaan berikut ini: 

1. Barang-barang dalam Perjalanan (Goods in Transit) 

Barang-barang yang pada tanggal neraca masih dalam perjalanan 

menimbulkan masalah apakah masih menjadi milik penjual atau sudah 

berpindah haknya pada pembeli. Untuk mengetahui barang-barang itu 
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milik siapa, harus diketahui syarat pengiriman barang-barang tersebut. 

Ada 2 syarat pengiriman, yaitu: 

a. Syarat Pengiriman F.O.B. Shipping Point 

Berarti hak atas barang yang dikirim berpindah pada pembeli ketika 

barang-barang tersebut diserahkan pada pihak pengangkut. Pada 

saat tersebut penjual mencatat penjualan dan mengurangi 

persediaan barangnya, sedangkan pembeli mencatat pembelian 

dan menambah persediaan barangnya. Prinsip pengakuan hak 

seperti ini biasanya sulit dilakukan dalam praktek karena biasanya 

pembeli tidak mengetahui kapan barangnya dikirim. Oleh karena itu 

untuk memudahkan pencatatan persediaan, maka pembeli akan 

mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya pada 

waktu barang-barang tersebut diterima oleh pembeli, sedangkan 

penjual akan mencatat penjualan dan mengurangi persediaan 

barangnya pada waktu mengirimkan barang-barang tersebut. 

Penyimpangan ini baru menjadi masalah jika pada tanggal 

penyusunan laporan keuangan ada barang-barang yang masih 

dalam perjalanan. Agar laporan keuangan itu benar maka barang-

barang dalam perjalanan pada tanggal neraca harus ditentukan 

milik siapa. 

b. Syarat Pengiriman F.O.B. Destination 

Berarti hak atas barang baru berpindah pada pembeli jika barang-

barang yang dikirim sudah diterima oleh pembeli. Jadi perpindahan 

hak atas barang terjadi pada tanggal penerimaan barang oleh 

pembeli. Pada saat tersebut penjual mengurangi persediaan 

barangnya dan mencatat penjualan, sedangkan pembeli mencatat 

pembelian dan menambahkan persediaan barangnya. Seperti 

halnya f.o.b. shipping point, ada kesulitan bagi penjual untuk 

menentukan kapan barang-barang tersebut sampai di tangan 

pembeli. Oeh karena itu dalam praktek terjadi penyimpangan-

penyimpangan yaitu penjual sudah mencatat penjualan dan 
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mengurangi persediaan barangnya pada saat pengiriman barang-

barang tersebut, sedangkan pembeli mencatat dan menambah 

persediaan barangnya pada saat menerima barang-barang 

tersebut. Pada tanggal neraca, perlu ditentukan dengan jelas 

barang dalam perjalanan itu milik penjual atau pembeli agar dapat 

ditentukan jumlah persediaan barang dengan benar. 

2. Barang-barang yang Dipisahkan (Segregated Goods) 

Kadang kadang terjadi suatu kontak penjualan barang dalam jumlah 

besar sehingga pengirimannya tidak dapat dilakukan sekaligus. 

Barang-barang yang dipisahkan tersendiri dengan maksud untuk 

memenuhi kontrak-kontrak atau pesanan-pesanan walaupun belum 

dikirim, haknya sudah berpindah kepada pembeli. Oleh karena itu 

pada tanggal penyusunan laporan keuangan jika ada barang-barang 

yang dipisahkan, harus dikeluarkan dari jumlah persediaan penjual dan 

dicatat sebagai penjualan. Begitu pula pembeli dapat mencatat 

pembelian dan menambah persediaan barangnya. 

3. Barang-barang Konsinyasi (Consignment Goods) 

Dengan cara penjualan titipan, barang yang dititipkan untuk dijualkan 

(dikonsinyasikan) hak masih tetap pada yang menitipkan sampai saat 

barang-barang tersebut dijual. Sebelum barang-barang tersebut dijual 

masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan (consignor). 

Pihak yang menerima titipan (consignee) tidak mempunyai hak atas 

barang-barang tersebut sehingga tidak mencatata barang-barang 

tersebut sebagai persediaan. Apabila barang-barang itu sudah dijual 

maka yang menerima titipan membuat laporan pada yang menitipkan. 

Pada waktu menerima laporan, pihak yang menitipkan (consignor) 

mencatat penjualan dan mengurangi persediaan barangnya. 

4. Penjualan Angsuran (Installment Goods) 

Dalam penjualan angsuran, hak atas barang tetap pada penjual 

sampai seluruh harga jualnya dilunasi. Penjual akan melaporkan 

barang-barang tersebut  dalam persediaannya dikurangi dengan 
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jumlah yang sudah dibayar. Pembeli akan melaporkan barang-barang 

tersebut dalam persediaannya sejumlah yang sudah dibayarkannya. 

Apabila dianggap bahwa kemungkinan pembatalan penjualan tersebut 

adalah kecil maka penjual dapat mengakuinya sebagai penjualan 

biasa yang diangsur dan pembeli dapat mencatatnya sebagai 

pembelian biasa yang pembayarannya diangsur. 

 

 

2.1.4. Perencanaan dan Pengendalian Bahan 

  

 Perencanaan bahan dipengaruhi oleh sifat kegiatan produksi 

perusahaan, apakah kegiatan produksi tergantung pada datangnya 

pesanan dari langganan (pembeli), atau kegiatan produksi bersifat massa 

atau proses. Umumnya perencanaan bahan pada persahaan yang 

kegiatan produksinya bersifat proses atau massa lebih mudah 

dibandingkan dengan perusahaan yang berproduksi berdasarkan 

pesanan. Akan yang pasti bahwa pada semua perusahaan tujuan 

perencanaan dan pengendalian bahan mempunyai dua tujuan pokok 

yaitu: 1. untuk menekan biaya; 2. untuk memaksimumkan laba dalam 

waktu tertentu dan dengan dana tertentu. 

 Dalam perencanaan dan pengendalian bahan yang menjadi 

masalah utama adalah menyelenggarakan persediaan bahan yang paling 

tepat, agar kegiatan produksi tidak terganggu dan dana yang ditanamkan 

dalam persediaan bahan tidak berlebihan. Masalah tersebut berpengaruh 

terhadap penentuan: 

1. Penentuan Kuantitas Yang Akan Dibeli Dalam Periode Akuntansi 

Tertentu 

Bagan perencanaan produksi menentukan jenis bahan yang akan 

dibeli beserta kuantitas masing-masing jenis bahan untuk menghasilkan 

atau mengolah produk, apabila perusahaan mempunyai standar kuantitas 

atau formula kuantitas pemakaian bahan, akan sangat membantu untuk 
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mempermudah penentuan kuantitas bahan yang akan dibeli dalam 

periode akuntansi tertentu. 

Menurut Faktor-faktor yang menentukan kuantitas bahan baku yang 

akan dibeli dalam periode akuntansi adalah: 

a) Jumlah kuantitas persediaan awal bulan. 

b) Jumlah periode ekuivalen yang akan dihasilkan dalam periode 

tertentu. 

c) Kuantitas bahan yang diperlukan untuk menghasilkan satu buah 

produk. 

d) Jumlah kuantitas persediaan akhir bahan yang diinginkan oleh 

perusahaan. 

2. Menentukan Kuantitas Bahan Yang Dibeli Setiap Kali Dilakukan 

Pembelian 

Setelah anggaran kuantitas pembelian bahn dalam satu periode 

akuntansi ditentukan, maka timbul masalah berapa kali dalam jumlah 

berapa pembelian bahan akan dilakukan dalam satu periode agar dapat 

memenuhi anggaran pembelian tersebut. Jawaban masalah ini adalah 

bagaimana dapat mencukupi bahan agar tidak mengganggu kelancaran 

kegiatan produksi dan dapat menekan harga perolehan bahan serendah 

mungkin. 

Elemen yang dapat mempengaruhi harga perolehan bahan adalah 

sebagai berikut: 

a. Harga faktur termasuk biaya angkut dari setiap satuanbahan yang 

dibeli. 

b. Biaya pemesanan atau disebut procurement cost atau set-up cost atau 

ordering cost. Biaya pemesanan adalah biaya yang terjadi dalam 

rangka melaksanakan kegiatan pemesanan bahan. Atas dasar tingkat 

variabilitasnya biaya pemesanan dapat dikelompokkan menjadi: 

1) Biaya pemesanan tetap, yaitu biaya pemesanan yang besarnya 

tetap sama dalam periode tertentu tidak dipengeruhi oleh 

frekuensi pemesanan, misalnya: gaji bagian pembelian, biaya 
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penyusunan aktiva tetap bagian pembelian, dan lain-lain biaya 

tetap untuk pemesanan. 

2) Biaya pemesanan variabel, yaitu biaya pemesanan yang jumlah 

totalnya berubah-ubah secara proporsional dengan frekuensi 

pemesanan. Semakin tinggi frekuensi pemesanan berakibat 

total biaya pemesanan variabel jumlahnya tinggi, semakin 

rendah frekuensi pemesanan semakin rendah pula biaya 

pemesanan variabel yang termasuk biaya pemesanan variabel 

misalnya: 

� Biaya pembuatan dan pengiriman dokumen permintaan 

pembelian, pesanan pembelian. 

� Biaya pembuatan laporan penerimaan bahan dan 

pemeriksaan kuantitas dan kualitas. 

� Biaya penerimaan bahan yang dipesan. 

� Biaya pencatatan hutang dan memperisapkan pembayaran 

atau pembelian bahan. 

� Lain-lain biaya pemesanan variabel. 

c. Biaya penyimpanan atau disebut Storage cost atau carrying cost 

Biaya penyimpanan adalah biaya yang terjadi dalam rangka 

melaksanakan kegiatan penyimpanan bahan. Atas dasar tingkat 

variabilitasnya biaya penyimpanan dapat dikelompokkan menjadi: 

1) Biaya penyimpanan tetap, yaitu biaya penyimpanan bahan yang 

jumlah totalnya tidak dipengaruhi jumlah atau besarnya bahan 

yang disimpan di gudang, misalnya: biaya penyusutan gudang, 

gaji karyawan tetap bagian gudang. 

2) Biaya penyimpanan variabel, yaitu biaya penyimpanan bahan 

yang jumlah totalnya berubah-ubah secara proporsional dengan 

jumlah atau besarnya bahan yang disimpan. Semakin besar 

bahan yang disimpan berakibat semakin besar pula biaya 

penyimpanan variabel, semakin kecil bahan yang disimpan 
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berkibat semakin kecil pula biaya penyimpanan variabel. Yang 

termasuk biaya penyimpanan variabel misalnya: 

� Biaya sewa gedung (apabila gedung disewa dari pihak lain). 

� Biaya asuransi bahan. 

� Biaya administrasi gudang. 

� Biaya atas rusak dan usangnya bahan. 

� Lain-lain biaya penyimpanan bahan. 

3. Penentuan Waktu Pemesanan Kembali Bahan (Re Order Point) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu pemesanan kembali 

adalah: 

a. Waktu yang diperlukan dari saat pemesanan sampai datang di 

perusahaan (lead time). 

Lead time ini akan mempengaruhi besarnya bahan yang dipakai 

selama lead time, semakin lama lead time semakin besar pula 

jumlah bahan yang diperlukan untuk pemakaian selama lead 

time. 

b. Tingkat pemakaian bahan rata-rata perhari atau satuan waktu 

lainnya. 

Besarnya bahan yang diperlukan selama lead time adalah 

jumlah hari lead time dikalikan tingkat pemakaian bahan rata-

rata. 

c. Persediaan besi (safety stock). 

“Persediaan besi” bahan adalah jumlah persediaan bahan yang 

minimum harus ada untuk menjaga kemungkinan keterlambatan 

datangnya bahan yang dibeli agar perusahaan tidak mengalami 

“stock out” atau mengalami gangguan kelancaran kegiatan 

produksi karena habisnya bahan yang umumnya menimbulkan 

elemen biaya stock out. 

4. Pemesanan Minimum Dan Maksimum Persediaan Bahan 

Persediaan yang diselenggarakan paling banyak sebesar titik 

maksimum, yaitu pada saat bahan yang dibeli dating, tujuan penentuan 
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titik maksimum agar dana yang tertanam dalam persediaan bahan tidak 

berlebihan. Karena pada saat bahan yang dibeli dating besarnya bahan di 

gudang sama dengan persediaan besi, maka setelah bahan yang dibeli 

dimasukkan pula ke gudang. 

 

 

2.1.5. Pengawasan Persediaan 

 

Menurut R.A. Supriyono, (1994:400), pengawasan persediaan adalah 

“Pengawasan bahan adalah suatu fungsi terkoordinasi  di dalam 

organisasi yang terus-menerus disempurnkan untuk me letakkan 

pertanggung-jawaban atas pengelolaan bahan dan pers ediaan pada 

umumnya serta menyelenggarakan suatu pengendalian i nternal 

yang menjamin adanya dokumen dasar pembukuan yang 

mendukung sahnya suatu transaksi yang berhubungan d engan 

bahan, pengawasan bahan meliputi pengawasan fisik b ahan dan 

pengawasan nilai”. 

 

Tujuan pengawasan persediaan bahan adalah: 

a. Menyediakan bahn yang diperlukan dengan cara efisien dan dapat 

menghindari terganggunya kegiatan perusahaan karena 

keterlambatan datangnya bahan. 

b. Menjamin adanya persediaan bahan yang cukup untuk melayani 

permintaan langganan yang bersifat mendadak. 

c. Menyelenggarakan jumlah persediaan yang agak longgar untuk 

menghadapi kelangkaan penawaran bahan di pasar dalam jangka 

pendek karena factor musiman, sikli, pemogokan, dan 

kemungkinan kenaikan harga. 

d. Menyelenggarakan penyimpanan bahan yang dapat menekan 

biaya dan waktu pengolahan bahan dan menjaga dari 

kemungkinan kebakaran, pencurian, penyelewengan, dan bentuk 

kerugianyang lainnya. 
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e. Menjaga agar persediaan yang rusak, usang, dan kelebihan yang 

tidak terpakai dapat ditekan serendah mungkin. 

f. Menentukan jumlah investasi dana yang tepat dalam persediaan 

bahan secara tepat sesuai dengan kebutuhan untuk operasi dan 

rencana manajemen perusahaan. 

 

 

2.1.6. Biaya untuk Memperoleh Bahan 

 

Menurut Milton F. Usry (1999:216), biaya bahan adalah: 

“semua biaya yang terjadi akibat penggunaan satu un it bahan 

dalam proses produksi harus diperhitungkan”. 

 

Biaya perolehan, seperti harga faktur penjualan dan ongkos 

transportasi, jelas merupakan biaya barang yang dibeli. Biaya bahan yang 

kurang jelas dalam operasi pabrik adalah biaya pembelian, penerimaan, 

pembongkaran muatan, asuransi, gudang, dan akuntansi. 

Konsep-konsep yang kontroversial dan keterbatasan praktis 

tertentu mngakibatkan penerapan prinsip-prinsip kalkulasi biaya bahan 

menjadi beraneka ragam, bahkan untuk biaya perolehan yang mudah 

dikenali sekalipun. Kalkulasi sejumlah biaya tambahan dan penyesuaian 

faktur menimbulkan beban klerikal yang bisa lebih besar ketimbang 

manfaat yang diperoleh dari bertambahnya ketepatan perhitungan. Oleh 

karena itu, biasanya bahan dinilai menurut harga faktur yang dibayar 

kepada penjual, meskipun semua biaya perolehan dan penyesuaian harga 

akan mempengaruhi biaya bahan. Akibatnya, biaya perolehan umumnya 

dibebankan ke overhead pabrik apabila tidak praktis untuk mengikuti 

prosedur kalkulasi biaya yang lebih akurat. 

 

 



 17 

Berikut ini akan dibahas beberapa hal-hal yang mempengaruhi 

biaya bahan, yaitu sebagai berikut: 

1. Potongan Pembelian 

Penanganan potongan harga atau potongan pembelian merupakan 

suatu masalah dalam akuntansi biaya bahan. Potongan dagang dan 

potongan kuantitas (rabat) biasanya tidak terdapat dalam catatan-catatan 

akuntasi tetapi diberlakukan sebagai pengurangan harga. Potongan 

tunai/kas diberlakukan sebagai penyesuaian harga tetapi kadang-kadang 

dihitung sebagai pendapatan lain-lain, walaupun tidak dihasilkan oleh 

pembelian. Biaya pembelian yang lebih rendah bisa memperlebar margin 

(selisih) antara harga jual dengan biaya, tetapi penjualanlah yang 

menghasilkan pendapatan. 

Walaupun sifat potongan pembelian sudah diketahui, namun untuk 

praktisnya, biaya atau harga perolehan kotor bahan per unit dari faktur 

dapat dicatat dalam perkiraan bahan dan potongan tunai dicatat sebagai 

perkiraan kredit. Jika tidak, maka perlu dihitung potongan tunai untuk 

setiap bahan. 

2. Biaya Ongkos Angkut 

Ongkos angkut atau beban transportasi lainnya untuk bahan masuk 

jelas merupakan biaya bahan, tetapi ada perbedaan dalam 

mengalokasikan bahan tersebut. 

Semua ongkos angkut untuk bahan dan perlengkapan yang masuk 

dapat dicatat pada perkiraan ongkos angkut. Ketika bahan dikeluarkan 

untuk produksi, tariff yang diterapkan untuk ongkos angkut bisa 

ditambahkan pada harga per unit bahan dalam kartu bahan. Jumlah yang 

sama didebet ke perkiraan barang dalam proses atau overhead pabrik 

(bahan tidak langsung), dan perkiraan ongkos angkut dikredit. Saldo 

perkiraan ongkos angkut pada akhir setiap periode ditutup ke harga pokok 

penjualan atau dibagi rata antara harga pokok penjualan dan persediaan. 

Metode lain untuk menghitung ongkos angkut bahan yang masuk 

adalah dengan mengestimasi total ongkos angkut untuk satu periode 
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akuntansi dan memasukkan jumlah ini dalam perhitungan tarif overhead 

pabrik. Dengan demikian, perkiraan ongkos angkut akan menjadi salah 

satu perkiraan yang dikendalikan oleh perkiraan overhead pabrik. Untuk 

bahan atau perlengkapan yang digunakan di depertemen pemasaran dan 

administrasi, ongkos angkut, biaya transportasi, atau biaya pengiriman 

harus dibebankan ke perkiraan nonpabrikasi yang sesuai. 

3. Penerapan Biaya Perolehan 

Jika diputuskan bahwa biaya bahan harus mencakup biaya 

perolehan lain, maka tariff penerapan dapat ditambahkan ke setiap faktur 

dan setiap jenis bahan, bukan membebankan biaya ini secara langsung 

ke overhead pabrik. 

 

 

2.2. Sistem Pencatatan Persediaan  

2.2.1. Sistem Perpetual ( Perpetual Inventory System ) 

 

 Pada saat bahan yang dibeli bergerak melalui prosedur yang 

sistematik guna memeriksa kuantitas, harga, kondisi fisik, dan 

pemeriksaan lain, maka inti prosedur akuntansi ialah menyelenggarakan 

catatan persediaan secara terus-menerus atau perpetual, artinya 

menyimpan catatan yang menunjukkan kuantitas dan harga bahan yang 

diterima, dikeluarkan, dan yang masih tersimpan di gudang bagi setiap 

jenis bahan. Dalam sistem persediaan perpetual, catatan harus dibuat 

setiap kali terjadi penambahan atau pengurangan persediaan. 

 Sistem persediaan perpetual memasukkan setiap penambahan 

atau pengurangan persediaan untuk mempertahankan agar catatan buku 

besar bahan tetap mutakhir (up to date). Catatan-catatan tersebut, baik 

dalam salinan asli maupun dalam memori komputer, merupakan buku 

tambahan yang dikendalikan dengan perkiraan bahan atau persediaan 

dalam buku besar umum. Di samping menunjukkan kuantitas dan harga 

dari setiap bahan yang diterima, dikeluarkan, dan yang tersedia, biasanya 
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catatan-catatan tersebut juga merinci nomor perkiraan, uraian atau jenis 

bahan, lokasi, satuan ukuran, dan kuantitas maksimun serta minimum 

yang boleh diambil. Perkiraan tambahan buku bahan yang baru dibuat 

dan buku tambahan yang lama dihapuskan pada saat terjadi perubahan 

dalam jenis bahan yang dimasukkan dalam persediaan. Penyusunan kartu 

tersebut pada dasarnya berupa kolom debet, kredit, dan saldo, dengan 

judul Diterima, Dikeluarkan, dan Persediaan serta versi yang tercetak 

disertakan dalam menyajikan metode kalkulasi biaya bahan. Kolom-kolom 

tambahan dapat dimasukkan untuk mencatat nomor identifikasi 

penerimaan dan permintaan. 

 Karakteristik akuntansi dari sistem perpetual adalah  sebagai 

berikut: 

1. Pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku 

untuk produksi di debet ke persediaan dan bukan ke pembelian 

2. Biaya transport masuk, retur pembelian dan pengurangan harga, 

serta diskon pembelian dicatat dalam persediaan bukan dalam 

akun terpisah. 

3. Harga pokok penjualan diakui untuk setiap penjualan dengan 

mendebet akun harga pokok penjualan, dan mengkredit 

persediaan. 

4. Persediaan merupakan akun pengendalian yang didukung oleh 

buku besar pembantu yang berisi catatan persediaan individual. 

Buku besar pembantu memperlihatkan kuantitas dan biaya dari 

setiap jenis persediaan yang ada di tangan. 

 

Menurut sistem pencatatan yang komputerisasi, penambahan 

pengeluaran persediaan dapat dicatat hamper secara langsung. Naiknya 

popularitas dan kemampuan perangkat lunak (software) akuntansi yang 

terkomputerisasi telah membuat sistem persediaan perpetual menjadi 

lebih hemat biaya (efektif biaya) bagi banyak jenis perusahaan. 
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Kebaikan sistem pencatatan persediaan perpetual 

Jumlah/nilai persediaan akan dapat diketahui setiap saat/kapanpun 

hal tersebut diperlukan dengan melihat dari catatan setiap mutasi 

persediaan yang ada. 

 

Kelemahan sistem pencatatan persediaan perpetual 

Diperlukan biaya tambahan guna melaksanakan pencatatan mutasi 

persediaan karena pencatatan atas transaksi-transaksi harus 

dilaksanakan secara terus menerus oleh setiap jenis persediaan. 

 

 

2.2.2. Sistem Periodik ( Periodik Inventory System ) 

 

 Menurut sistem persediaan periodik, kuantitas persediaan ditangan 

ditentukan, seperti yang tersirat oleh namanya, secara periodik. Dimana 

pembelian ditambahkan pada persediaan awal, lantas persediaan akhir 

dihitung dan dinilai, kemudian selisihnya dianggap sebagai biaya bahan 

yang dikeluarkan atau digunakan. Tanpa memperdulikan apakah 

digunakan sistem persediaan periodik atau perpetual, perhitungan fisik 

secara periodik harus dilakukan untuk mengetahui dan menghilangkan 

perbedaan antara perhitungan sesungguhnya dengan saldo dengan akun 

bahan. Perbedaan ini bisa disebabkan kekeliruan dalam pemindahan data 

faktur ke kartu, kesalahan dalam mengkalkulasikan biaya bahan yang 

diminta, faktur dan surat permintaan yang tidak tercatat, atau kerusakan, 

dan pencurian bahan. Dalam beberapa perusahaan operasi pabrik 

dihentikan pada waktu-waktu tertentu selama musim liburan atau 

menjelang akhir tahun fiskal ketika dilakukan perhitungan persediaan fisik. 

Pada perusahaan lainnya, pegawai bagian persediaan atau anggota 

departemen audit internal menghitung satu atau beberapa kelompok 

persediaan setiap hari sepanjang tahun, berdasarkan jadwal yang 

terencana dengan baik, sehingga setiap jenis bahan akan dapat 
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diinventarisasi paling tidak sekali setahun. Akan tetapi, sebagian besar 

perusahaan membutuhkan informasi mutakhir mengenai tingkat 

persediaan untuk melindunginya dari stockout atau over-purchasing dan 

untuk membentu penyusunan data keuangan bulanan atau kuartalan.  

 

Kebaikan sistem pencatatan persediaan periodik 

Tidak perlu pencatatan disetiap mutasi yang terjadi, sehingga tidak 

memerlukan tambahan biaya. 

 

Kelemahan sistem pencatatan persediaan periodik 

Hambatan timbul apabila menginginkan penyusunan rugi laba 

jangka pendek, karena hal ini memerlukan inventarisasi fisik untuk 

menentukan jumlah persediaan akhir. 

 

 

2.3. Metode Penilaian Persediaan  

2.3.1. Metode First-In, First-Out  (FIFO) 

 

Menurut Kieso  et all. (2002:460), metode fifo adalah: 

“Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang lebih d ahulu 

dibeli adalah barang pertama yang digunakan (dalam 

perusahaan manufaktur) atau dijual (dalam perusahaa n 

dagang)”. 

 

Kartu persediaan bahan baku yang dikeluarkan dengan metode fifo 

mengikuti prinsip bahwa bahan yang digunakan memikul biaya yang 

benar-benar dikeluarkan untuk bahan tersebut. Metode ini beranggapan 

bahwa bahan dikeluarkan mulai dari stok yang paling lama dan bahwa 

biaya unit-unit tersebut ketika dimasukkan dalam stok di gudang sama 

dengan biaya ketika dikeluarkan. Namun itu tidak berarti bahwa 
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pengambilan fisik benar-benar mengikuti urutan tersebut. Keunggulan 

kartu persediaan dengan metode fifo adalah: 

1. Bahan-bahan yang digunakan dikeluarkan dari catatan biaya 

secara logis dan sistematik. 

2. pergerakan bahan yang berkesinambungan, teratur, dan berurutan 

menciptakan kondisi yang perlu untuk dan konsisten dengan 

pengendalian bahan secara efisien, khususnya bagi bahan yang 

mudah susut, busuk, dan berubah mutu serta bentuknya. 

 

Kartu persediaan dengan metode fifo jelas bersifat kaku jika harga 

beli sering berubah dan jika pada suatu saat terdapat unit-unit bahan dari 

beberapa pembelian.  

 

2.3.2. Metode Last-In, First-Out  (LIFO) 

 

Menurut Haryono . (2001:109), metode lifo adalah: 

“Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa barang y ang dibeli 

lebih akhir akan dijual atau digunakan lebih dahulu . Dengan 

demikian harga perolehan barang yang lebih akhir ak an dialokasikan 

lebih dahulu sebagai harga pokok penjualan”. 

 

Biaya bahan yang digunakan dengan metode last-in, first-out (lifo) 

didasarkan pada pemikiran bahwa setiap unit yang dikeluarkan 

menimbulkan biaya sebesar harga beli terakhir, walaupun arus fisik bahan 

sesungguhnya dapat berbeda. Metode ini menganggap bahwa harga beli 

terakhir paling tepat dalam menandingkan biaya dengan pendapatan 

dalam proses penentuan laba-rugi. 

Tujuan prosedur lifo adalah membebankan biaya pembelian 

terakhir kebarang dalam proses atau beban operasi lainnya dan menilai 

persediaan menurut harga terawal. 



 23 

Apabila kita menggunakan sistem persediaan periodik, semua 

bahan baku yang dibeli selama periode dianggap tersedian untuk 

digunakan dalam proses produksi lebih dahulu, tanpa memandang 

tanggal pembelian.   

 

 

2.3.3. Metode Biaya Rata-Rata ( Average Cost Method ) 

 

Menurut Kieso  et all. (2002:459), metode biaya rata-rata  adalah: 

“Menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam perse diaan 

atas dasar biaya rata-rata barang yang sama yang te rsedia 

selama satu periode”. 

 

Setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok persatuannya 

perbedaan dengan jumlah satuannya berbeda dengan harga pokok rata-

rata persediaan yang ada di gudang, harus dilakukan perhitungan harga 

pokok rata-rata persatuan yang baru. Bahan baku yang dipakai dalam 

proses produksi dihitung harga pokoknya dengan mengalikan jumlah 

satuan bahan baku yang dipakai dengan harga pokok rata-rata persatuan 

bahan baku yang ada di gudang. Metode ini disebutkan pula dengan 

metode rata-rata tertimbang, karena dalam menghitung rata-rata harga 

pokok persediaan bahan baku, metode ini menggunakan kuantitas bahan 

baku sebagai angka penimbangnya.  

Acap kali tidak mungkin untuk menandai atau membuat label harga 

faktur pada setiap bahan baku untuk mengidentifikasikan unit-unit yang 

digunakan serta biaya perolehannya. Rasanya cukup masuk akal jika unit-

unit bahan dikeluarkan kurang lebih secara acak sejauh menyangkut unit 

serta biaya tertentu dan bahwa biaya rata-rata dari semua unit yang ada 

dalam stok pada saat pengeluaran bahan merupakan tolak ukur yang 

memuaskan atas biaya bahan baku yang dikeluarkan. Meskipun demikian, 

kalkulasi biaya rata-rata juga dapat dipakai sekalipun pengambilan bahan 
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dapat diidentifikasikan secara fisik. Jika bahan-bahan terdiri dari banyak 

jenis dengan biaya per unit yang rendah dan terutama sekali jika harga 

sering berubah. Dengan metode rata-rata membagi total biaya semua 

bahan dari kelas atau kelompok tertentu dengan jumlah unit yang ada 

untuk memperoleh harga rata-rata. 

 

  

 

 


