
7 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1  Pengertian Persediaan 

Persediaan ditujukan pada bahan baku yang tersedia untuk dijual dalam 

kegiatan bisnis normal dan dalam kasus perusahaan manufaktur, yaitu barang 

dalam proses produksi atau yang ditempatkan dalam kegiatan produksi. 

Karakteristik dari barang yang diklasifikasikan sebagai persediaan sangat 

bervariasi terhadap jenis kegiatan usaha.  

Menurut Kieso et al (2002:394) dalam bukunya “Intermediate 

Accounting”, definisi persediaan adalah: 

“Inventories are asset items held for sale in the ordinary course of 

business or goods that will be used or consumed in the production of 

goods to be the sold.” 

 
Penjelasan kutipan di atas, yaitu: 

“Persediaan mencakup barang yang ditujukan untuk dijual dalam 

pelaksanaan normal usaha, serta bahan baku dan perlengkapan yang akan 

digunakan dalam proses produksi untuk penjualan.” 

Dalam Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) yang 

diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Paragraf 03 (2007:14.1), 

definisi persediaan adalah: 

a. Tersedia untuk dijual dalam kegitan usaha normal; 
b. Dalam proses produksi atau dalam perjalanan; 
c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk 

digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 
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Oleh karena itu, persediaan adalah suatu aset penting yang harus selalu ada 

dalam perusahaan karena persediaan merupakan salah satu bagian yang penting 

dalam menjalankan kegiatan usaha normal perusahaan. 

 

2.2 Akuntansi Persediaan  

Menurut Kieso et al (2004:493) dalam bukunya “Akuntansi 

Intermediate” menyatakan bahwa tujuan akuntansi  persediaan adalah: 

1. Penentuan laba rugi periodik (income determinant), yaitu melalui 
proses mempertemukan antara harga pokok barang yang dijual 
dengan hasil penjualan dalam periode akuntansi yang 
bersangkutan. 

2. Penentuan jumlah persediaan yang akan disajikan dalam neraca. 
Dalam hal ini disamping adanya penggolongan persediaan sesuai 
dengan jenisnya, juga sangat penting artinya masalah penilaian 
(inventory valuation) terhadap persediaan itu sendiri”. 

 

 Konsep penting akuntansi persediaan adalah arus biaya. Jika seluruh 

persediaan diperoleh atau dibuat pada periode terjualnya, maka harga pokok 

penjualan akan sama dengan biaya pembelian atau pembuatan barang. Namun jika 

persediaan tersisa pada akhir periode akuntansi, penting untuk menentukan 

persediaan mana yang terjual dan biaya mana yang tersisa pada neraca. 

 Masalah penilaian persediaan ini dianggap penting, karena secara langsung 

penilaian terhadap persediaan akan mempengaruhi elemen laporan keuangan baik 

laporan laba rugi maupun neraca. Besarnya laba rugi dalam satu periode akuntansi 

ditentukan oleh  jumlah persediaan akhir yang akan disajikan dalam neraca pada 

tahun buku yang bersangkutan, sedangkan jumlah persediaan akhir itu sendiri 

ditentukan oleh faktor kuantitas barang yang bersangkutan dan faktor harga. 
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2.3 Penggolongan Persediaan  

Penggolongan persediaan tergantung pada karakteristik perusahaan itu 

sendiri, yaitu apakah perusahaan dagang atau perusahaan industri. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang 

diterbitkan oleh Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI) paragraf 04 (2007:14.2) 

menyatakan bahwa:  

“Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual 
kembali, misalnya barang dagangan yamg dibeli oleh pengecer untuk 
dijual kembali, atau pengadaan tanah atau properti lainya untuk 
dijual kembali. Persediaan juga mencakup barang jadi yang telah 
diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi 
perusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan 
digunakan dalam proses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan 
meliputi biaya jasa seperti diuraikan dalam paragraf 15, dimana 
pendapatan yang bersangkutan belum diakui perusahan (lihat PSAK 
No.23 tentang pendapatan).” 

  

Bagi perusahaan dagang yang usahanya adalah membeli dan menjual 

kembali barang-barang, persediaannya meliputi semua barang yang dimiliki oleh 

perusahaan dan siap untuk dijual kembali kepada pelanggan. Dengan kata lain, 

perusahaan membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali. Persediaan 

dalam perusahaan dagang disebut persediaan barang dagangan (merchandise 

inventory). Sedangkan dalam perusahaan industri (manufaktur), pedagang eceran 

(retailer),  persediaan terdiri dari: 

1. Persediaan bahan baku (Raw material inventory)  

Persediaan bahan baku adalah barang-barang yang dibeli untuk digunakan 

dalam proses produksi. 
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2. Persediaan barang dalam proses (Work in process inventory) 

 Persediaan barang dalam proses terdiri dari bahan-bahan yang telah diproses 

namun masih membutuhkan pengerjaan lebih lanjut sebelum dijual. 

3. Persediaan barang jadi (finished goods inventory) 

 Persediaan barang jadi adalah barang-barang yang sudah selesai diproduksi 

dan menunggu untuk dijual. 

 

2.4 Pengukuran Persediaan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang 

diterbitkan oleh Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI)  paragraf 04 (2007:14.2) 

menyatakan bahwa:  

Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi 

bersih, yang lebih rendah (the lower of cost and net realizable value)  

 
Tujuan pengukuran persediaan adalah: 

1. Usaha untuk membandingkan biaya dengan pendapatan yang berkaitan  dalam 

rangka menghitung laba. Penekanan pada penghitungan laba yang didasarkan 

pada pelaporan pendapatan pada saat penjualan ini memerlukan adanya biaya 

atau basis lainnya terhadap periode penjualan barang. 

2. Penyajian nilai barang. Nilai ini diasumsikan sebagai selisih bersih atau nilai 

bersih antara nilai perusahaan yang memiliki suatu aktiva tertentu 

dibandingkan dengan nilai perusahaan yang tidak memiliki barang tersebut. 

3. Menyajikan informasi mengenai persediaan yang akan membantu para 

investor serta pemakai lainnya untuk memprediksi arus kas di masa 

mendatang. 



11 

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha 

normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan 

untuk melakukan  penjualan. 

Menurut Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang 

diterbitkan oleh Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI)  paragraf 06-07  (2007:14.2) 

menyatakan bawa: 

“Biaya persediaan meliputi biaya pembelian, biaya konversi dan 
biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan 
tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (present location and 
condition).” 

 
“Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk 
dan pajak lainya (kecuali kemudian dapat ditagih kembali oleh 
perusahaan kepada kantor pajak), dan biaya pengangkutan, 
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat 
didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Diskon 
dagang (trade discount), rabat dan poin lainya yang serupa dikurangi 
dalam menentukan biaya pembelian.” 

 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang 

diterbitkan oleh Ikatan Akuntasi Indonesia (IAI)  paragraf 09 (2007:14.2) 

menyatakan bahwa: 

“Biaya lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang 

biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan 

tempat yang siap untuk dijual atau dipakai.” 

Dari penjelasan-penjelasan menurut Pernyataan Standar Akuntasi 

Keuangan (PSAK) di atas, maka biaya persediaan harus meliputi semua biaya 

pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada 

dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (present location 

and conditional). 
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2.5 Sistem Pencatatan Persediaan 

Ada dua sistem pencatatan persediaan yang dapat digunakan oleh 

perusahaan. Menurut Donald E Kieso dan Jerry J. Weygandt (2002:447)  dalam 

bukunya “Akuntansi Intermediate”, yaitu: 

1. Sistem Persediaan Perpetual ( Perpetual Inventory System) 

Sistem ini, perkiraan persediaan akan diperbaharui secara terus menerus, 

karena semua pembelian dan penjualan barang yang terjadi dicatat secara 

langsung ke perkiraan persediaan barang. Jadi jumlah fisik dan nilai 

persediaan dapat diketahui setiap saat. Selain itu, sistem perpetual juga 

menyediakan catatan tentang harga pokok penjualan (Cost of Good Sold), 

yang muncul bila terjadi penjualan barang. Saldo perkiraan di akhir periode 

menunjukkan jumlah persediaan akhir. Karakteristik akuntansi dalam sistem 

perpetual adalah:  

a. Pembelian barang dagangan untuk dijual atau pembelian bahan baku 

didebit kepersediaan dan bukan pembelian. 

b. Biaya transportasi masuk, retur pembelian dan pengurangan harga, serta 

diskon pembelian dicatat dalam persediaan. 

c. Harga pokok penjualan diakui untuk setiap penjualan dengan mendebit 

pos Harga Pokok Penjualan, dan mengkredit persediaan. 

2. Sistem Persediaan Periodik (Periodic Inventory System) 

Sistem ini, perkiraan persediaan tidak mengalami perubahan. Saat terjadi 

pembelian barang, dicatat pada perkiraan pembelian. Saldo yang ada pada 

persediaan hanyalah jumlah persediaan pada awal periode. Pada akhir periode, 
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total pembelian ditambahkan dengan persediaan awal sehingga didapat jumlah 

barang untuk dijual (Total Cost of Good Available for Sale). Persediaan akhir 

diketahui dengan cara perhitungan fisik, kemudian jumlah barang yang 

tersedia untuk dijual kembali (Total Cost of Goods Available for Sale) ini 

dikurangkan dengan persediaan akhir sehingga didapat harga pokok penjualan 

(Cost of Good Sold). Berikut ini adalah contoh jurnal persediaan menurut 

masing-masing sistem pencatatan.   

Tabel 2.1 

General Journal 
No Description Ref. Debit Kredit 
1 Purchases Journal 

Sistem Perpetual: 
Inventory 
      Cash / Account payable 
Sistem Periodik :  
Purchase 
      Cash / Account payable 

  
 

xxx 
 
 

xxx 

 
 
  
 xxx 
 
 

xxx 
2. Sales Journal 

Sistem Perpetual : 
Account Receivable 
     COGS 
       Inventory 
Sistem Periodik: 
Account Receivable 

Sales 

  
 

xxx 
 

 
 

xxx 
 

 
 
 

xxx 
xxx 

 
 

xxx 
3. End of period entries journal 

Sistem Perpetual: 
      No entry necessary 
System Perodik :  
Inventory (ending ) 
      Income Summary 
 Income Summary 

 Inventory Begining 
Sales  

Income Summary 
 

  
 

 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
 

 

 
 
 
 
 

xxx 
 

xxx 
 

xxx 
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2.6  Metode Penilaian Persediaan 

Jika barang-barang yang sejenis dibeli selama satu periode akuntansi 

dengan harga pokok yang berbeda-beda, maka timbul masalah mengenai harga 

pokok mana yang akan digunakan untuk menilai persediaan akhir barang yang 

akan dijual. Menurut Donald E Keiso, Jerry J Weyganst, Terry D Warfield 

(2002:460) dalam bukunya “Akuntansi Intermedite” menyatakan bahwa terdapat 

beberapa metode persediaan, dalam metode biaya yaitu : 

1. Metode harga pokok rata – rata ( Avarage Cost Method ) 
2. Metode Masuk Pertama, Keluar Pertama atau First - In, First – 

Out ( FIFO ) 
3. Metode Masuk Akhir, Keluar Pertama Last -In, First Out ( LIFO) 
4. Identifikasi Khusus (specific identification) 
 

Dimana pada keempat metode ini akan menghasilkan penilaian persediaan 

akhir dan harga pokok yang berbeda-beda. 

 

2.6.1 Metode Harga Pokok Rata-rata (Average Cost Method) 

Menurut metode ini persediaan dinilai atas dasar menghitung harga pos-

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

yang tersedia selama satu periode. Metode ini tergantung pada sistem pencatatan 

persediaan yang digunakan. Sistem pencatatan periodik menggunakan metode 

Harga Pokok Rata-rata Tertimbang sedangkan sistem pencatatan persediaan 

perpetual menggunakan metode Harga Pokok Rata-rata Bergerak. Metode harga 

pokok rata-rata ini banyak digunakan karena mudah dilaksanakan, objektif, dan 

tidak memberi peluang terjadinya manipulasi laba. 
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Berikut ini adalah salah satu contoh transaksi persediaan di Call-Mart Inc. 

selama sebulan. Diasumsikan persediaan Call-Mart Inc, sebanyak 6.000 unit pada 

akhir periode:  

Tabel 2.2 

 Transaksi Selama Bulan Maret  

Pembelian Penjualan 

Tanggal 
Kuantitas 

(Q) Harga Total Total Saldo 
2-Mar 2.000 4.00 8.000   2.000 

15-Mar 6.000 4.40 26.400   8.000 
19-Mar       4.000 4.000 
30-Mar 2.000 4,75     6.000 

Sumber: Donald E Keiso Dan Jerry J Weygandt, “Akuntansi Intermedit”, (2002.459).  

 

1. Weighted Average Method ( Metode rata-rata Tertimbang) 

Dengan metode ini, Harga Pokok Rata-rata dihitung dari jumlah unit dan 

harga pokok persediaan yang tersedia dijual. Berikut adalah contoh perhitungan 

persediaan Call-Mart Inc. Menurut weighted average method periodic inventory: 

Tabel 2.3 

Metode Rata-Rata Tertimbang 
Tanggal Faktur                  Kuantitas (Q)        Harga per Unit            Total Biaya 

02 Maret              2.000                  $ 4,00 $  8.000 

15 maret              6.000                    $ 4,40                   $ 26.400 

30 Maret              2.000                   $ 4,75 $   9.500 

Total Barang Tersedia           10.000 $ 43.900 

Biaya Rata-Rata Tertimbang per Unit    

 

          Persediaan akhir dalam unit                           6.000 Unit 

          Persediaan akhir                                           6.000 x $ 4,39 = $ 26.340 

                             Biaya barang yang tersedia untuk dijual              $ 43.900 

                             Dikurangi : Persediaan akhir                                $ 26.340 

                             Harga Pokok penjualan $ 17.560 

Sumber : Donald E Keiso Dan Jerry J Weygandt, “Akuntansi Intermedit”, (2002.459).  

39,4
000.10
900.43$

==
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2. Moving Average Method ( Metode Rata- Rata Bergerak ) 

Dalam metode ini, harga pokok rata-rata persatuan dihitung setiap kali terjadi 

pembelian dengan harga berbeda dari harga pokok rata-rata sebelumnya. 

Berikut ini adalah contoh perhitungan persediaan Call-Mart, Inc. menurut 

metode rata-rata bergerak (weighted average method-perpetual inventory) : 

Tabel 2.4 

 Metode Rata-rata Bergerak   

Tanggal Pembelian Penjualan Saldo 

  
Kuantitas 

(Q) Harga  Total 
Kuantitas 

(Q) Harga  Total 
Kuantitas 

(Q) Harga Total 
02 Maret 2.000  $ 4,00  $ 8.000       2.000  $ 4,00   $   8.000. 
15 Maret 6.000  $ 4,40  $ 26.400       8.000  $ 4,30  $ 34.400. 
19 Mar      4.000  $ 4.30  17.200 4.000 $ 4.30 $ 17.200 
30 Mar  2.000  $7.75 $ 9.500       4.000 $4.30  $ 17.200 
           2.000  $ 4,75   $   9.500 
              6.000 $4.75   $ 26.700 

Sumber : Donald E Keiso Dan Jerry J Weygandt, “Akuntansi Intermedit”, (2002.459).  

 

Keterangan: Tanggal 15 Maret setelah membeli 6.000 unit seharga $26.400, maka 

jumlah persediaan yang ada menjadi 8.000 unit, dengan nilai 

persediaan = $34.400. Maka  Harga pokok Rata-rata yang baru 

adalah $4,30.Diperoleh dengan membagi $34.400. (nilai persediaan ) 

dengan 8.000 unit (jumlah persediaan). 

 

2.6.2 Metode Masuk Pertama, Keluar Pertama atau Firs-In, First-Out  

(FIFO) 

Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang-barang yang pertama kali 

dibeli atau diproduksi akan dijual atau digunakan terlebih dahulu. Dengan kata 

lain, metode ini mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang 
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pertama yang dijual. Oleh karena itu, persediaan yang tersedia merupakan barang 

yang dibeli paling terakhir. 

Metode FIFO banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena:  

1. Perhitungan dan pelaksanaannya sederhana. 

2. Nilai persediaan akhir pada neraca sesuai dengan harga yang berlaku 

sekarang. 

3. Dapat menghindari kerusakan dan keusangan persediaan. 

Tetapi, metode FIFO juga mempunyai kelemahan. Kelemahan ini terlihat 

jika terjadi inflasi. Dengan adanya inflasi maka barang-barang cenderung 

meningkat sepanjang waktu, karena biaya dari barang yang dibebankan pada 

harga pokok barang tersebut merupakan biaya dari barang yang dibeli pertama 

kali sehingga Cost of Good Sold-nya terlalu rendah maka laba yang dilaporkan 

terlalu tinggi. Akibatnya pajak yang dibayar perusahaan terlalu tinggi. Hal ini juga 

mengakibatkan bahwa biaya berjalan tidak dibandingkan dengan pendapatan 

berjalan. Biaya-biaya paling lama dibebankan ke pendapatan paling akhir, yang 

bisa mempengaruhi pada distorsi laba kotor dan laba bersih. 

Banyak perusahan yang menyukai metode FIFO untuk tujuan pelaporan 

keuangan, sebab tujuan mereka adalah melaporkan laba setinggi mungkin. Berikut 

ini adalah contoh perhitungan persediaan menurut metode FIFO: 
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Tabel 2.5 

Metode FIFO-Persediaan Perpetual 

 Sumber: Donald E Keiso Dan Jerry J Weygandt, “Akuntansi Intermedit”, (2002:459). 

 
Dari tabel di atas, maka dapat diketahui: 

Persediaan akhir              $ 27.100 

Harga pokok penjualan   $ 16.800 (2.000 @ $ 4.00) + (2.000 @ $ 4.40) 

 
Jika menggunakan metode FIFO, walaupun sistem pencatatannya berbeda 

(periodik atau perpetual), persediaan akhir (ending inventory) dan harga pokok 

penjualan (cost of goods sold) pada akhir periode akan sama besar jumlahnya. 

2.6.3  Metode Masuk Terakhir, Keluar PertamaLast-In, First-Out (Metode 

LIFO) 

Metode LIFO mengasumsikan bahwa barang-barang yang terakhir dibeli 

atau diproduksi akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga yang 

tertinggal dalam persediaan akhir adalah barang-barang yang dibeli atau 

diproduksi pertama kali Metode LIFO ini mempunyai kelebihan: 

Tanggal Pembelian Penjualan Saldo 

 
Kuantitas 

(Q) Harga Total 
Kuantitas 

(Q) Harga Total 
Kuantitas 

(Q) Harga Total 
02 Maret 2.000  $ 4,00   $ 8.000        2.000  $ 4,00   $   8.000  
15 Maret 6.000  $ 4,40   $26.400        2.000  $ 4,00   $   8.000  
              6.000  $ 4,40   $ 26.400  
19 Maret       2.000  $   4,00   $8.000 4.000  $ 4,40   $ 17.600  
        2.000  $   4,40   $8.800        
             $16.800       
30 Maret 2.000  $ 4,75   $9.500        4.000  $ 4,40   $ 17.600  
              2.000  $ 4,75   $   9.500  
                 $ 27.100  
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1. Manfaat pajak  

Pengguna LIFO dapat memberikan penangguhan sementara atas penerapan 

pajak penghasilan sehingga memungkinkan penghematan kas sepanjang 

tingkat harga terus meningkat dan kuantitas persediaan tidak menurun. 

Dengan penghematan kas perusahaan dapat melunasi pinjaman, menurunkan 

biaya bunga atau berinventasi guna memperoleh pendapatan. 

2. Pengukuran laba yang baik karena FIFO mengalokasikan gambaran laba yang 

cenderung hanya melaporkan laba operasi dan menggunakan pengakuan 

keuntungan pemilik persediaan sampai harga atau kuantitas menurun. Laba 

inflasi yang menyesatkan cenderung tidak tampak sebagai bagian laba bersih 

bila metode LIFO digunakan. 

 
Metode LIFO mempunyai kelemahan: 

1. Memperkecil laba  

Penerapan harga terbaru terdapat pendapatan berjalan akan menghasilkan 

penurunan laba pada periode inflasi. Akibatnya bila pemakai laporan 

keuangan tidak paham bahwa laba yang rendah itu disebabkan penggunaan 

LIFO, maka harga pasar saham perusahaan akan memburuk. 

 

2. Saldo persediaan yang tidak realistis pada neraca. 

Alokasi biaya persediaan akan dilaporkan lebih rendah. Jika terjadi inflasi, 

nilai persediaan akan dilaporkan lebih rendah dari harga pasar atau nilai ganti 

periode berjalan. 

3. Asumsi arus biaya tidak realistis. 
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Pembebanan harga pokok berdasarkan LIFO tidak dapat dijadikan alat untuk 

memperkirakan arus fisik barang dalam perusahaan. Jarang ditemukan dalam 

praktek penggunaan atau transfer barang yang benar-benar sesuai dengan 

LIFO. 

Berikut ini adalah contoh perhitungan persediaan menurut metode LIFO: 

a. Asumsikan bahwa Call-Mart Inc. menggunakan sistem periodik. 

Tabel 2.6 

Metode LIFO- Persediaan Periodik 
Tanggal                      Kuantitas (Q)            Biaya per unit             Total Biaya 

02 Maret                        2.000                      $4,75                         $ 8.000 

15 Maret                        4.000                        4,40                           17.600 

Persediaan akhir             6.000                                                        $25.600 

                  Barang yang tersedia untuk dijual          $ 43.900 

                   Dikurang persediaan akhir                        25.600 

                  Harga pokok penjualan                           $ 18.300 
Sumber : Donald Donald E Keiso Dan Jerry J Weygandt, ”Akuntansi Intermediate”, (2002:.461). 

 

b. Diasumsikan bahwa Call-Mart Inc. menggunakan perpetual  

Jika menggunakan sistem perpetual setiap kali barang datang dijual atau 

dikeluarkan harus segera ditentukan dan dicatat. 
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Tabel 2.7 

Metode LIFO- Persediaan Perpetual 

 

Sumber : Donald Donald E Keiso Dan Jerry J Weygandt, ”Akuntansi Intermediate”,(2002:462). 

 

2.7 Perbandingan dari Semua Metode Penilaian Persediaan 

Menurut Donald Donald E Keiso Dan Jerry J Weygandt, ”Akuntansi 

Intermediate”, (2002:475). menyatakan bahwa jumlah harga pokok barang yang 

dijual dan persediaan akhir merupakan perbandingan dari semua metode yang 

digunakan adalah:  

a. Perbandingan konsep 

Dari titik pandang konsep, LIFO memberikan gambaran yang lebih baik untuk 

harga pokok barang yang dijual dalam laporan laba rugi dari pada FIFO, 

karena barang-barang yang baru dengan biaya yang baru dibebankan ke 

penjualan karenanya harga pokok barang yang dijual secara LIFO dipadukan 

pendapatan sekarang dengan biaya sekarang. Harga pokok rata-rata ada di 

antara LIFO dan FIFO akan tetapi neraca FIFO memberikan pengakuan yang 

Pembelian Penjualan  Saldo  

Tanggal 
Kuantitas 

(Q) Harga Total 
Kuantitas 

(Q) Harga Total 
Kuantitas 

(Q) Harga Total 
02 Maret 2,000  $4,00   $   8.000        2,000  $   4.00   $    8.000 

              2,000  $   4.00   $    8.000 
05 Maret 6,000  $4,40   $ 26.400        6,000  $   4.40   $  26.400 

              8,000  $   4.00   $  42.400 
19 Maret       4.000  $  4.40   $ 17.600  2,000  $   4.00   $    8.000 

              2,000  $   4.40   $    8.800
              4,000    $  16.800 

30 Maret  2.000  4.75 $ 9.500        2,000  $   4.00   $    8.000
              2,000  $   4.40   $    8.800

              2,000  $   4.75   $    9.500 
              6,000    $  26.300 
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lebih baik dari nilai persediaan karena dengan pembebanan FIFO, unit yang ” 

pertama” dijual dan unit yang sisa yang masih baru dengan harga yang 

terbaru. Kesimpulan LIFO memberikan konsep pengikutan yang baik untuk 

pendapatan, tetapi FIFO memberikan konsep pengukuran lebih baik untuk 

nilai persediaan pada neraca. 

b. Konsekuensi pajak dan  Laba 

Pada waktu harga persediaan naik, harga pokok barang dijual lebih tinggi 

dengan LIFO, dan lebih rendah dengan FIFO. Sebagai hasil margin kotor, laba 

dan persediaan lebih rendah dengan FIFO dan lebih tinggi dengan FIFO. 

Perusahaan akan menggunakan LIFO karena pengaruh angka-angka dalam 

laporan keuangan yang tidak baik. Daya tarik LIFO dapat dijelaskan dengan 

satu kata yaitu ”pajak” jika satu perusahaan menggunakan LIFO pada saat 

harga naik, harga pokok barang yang dijual dilaporkan lebih tinggi, 

pendapatan yang kena pajak dilaporkan rendah sehingga harga yang 

dibayarkan untuk pajak pendapatan rendah. 

 

2.8 Perubahan Metode Penilaian Persediaan  

Metode penilaian persediaan apapun yang dipilih oleh perusahaan, harga 

digunakan secara konsisten dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi 

berikutnya. Jika satu perusahaan menggunakan metode FIFO dalam satu tahun 

pertama, lalu tahun berikutnya menggunakan LIFO, maka hal ini akan dapat 

menyebabkan dari dua tahun tersebut sulit untuk dibandingkan. 
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Walaupun penggunaan yang konsisten lebih disuka, tidak berarti satu 

perusahaan tidak boleh mengubah metode penilaian persediaannya. Jika satu 

perusahaan ingin mengubah metode penilaian persediaannya, maka alasan 

perubahan tersebut pada laba, harus diungkapkan secara jelas dalam laporan 

keuangan. 

 

2.9 Kepemilikan Barang  

Secara teknis, pembelian harus dicatat ketika hak legal atas barang 

berpindah kepemilik. Namun pada praktek umum adalah mencatat pembelian 

pada saat barang diterima, karena sulit bagi pembeli untuk menentukan secara 

pasti kapan hak legal berpindah untuk setiap pembeli.  

 Menurut Donald E. Keiso dan Jerry J. Weygandt (2002;450) dalam buku 

“Akuntansi Intermediate”, menyatakan barang yang dimasukkan dalam 

persediaan adalah: 

1. Barang konsinyasi 

Konsinyasi (Consignment) adalah satu perjanjian dimana salah satu pihak 

(consignor) mengirimkan barang kepada pihak lain (consignee) yang 

bertindak sebagai agen consignor dalam menjual barang konsinyasi. 

Consignee setuju untuk menerima barang tampa kewajipan apapun, kecuali 

menjaga dan melindunginya dari kehilangan atau kerusakan sampai barang 

terjual kepada pihak ketiga. 
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Walaupun barang konsinyasi tidak berada di perusahaan akan tetapi barang 

tersebut masih tetap milik perusahaan. Oleh karena itu barang konsinyasi harus 

tetap dimasukkan sebagai elemen persediaan. 

2. Penjualan dengan perjanjian beli kembali (Product financing arrangement) 

Kadang-kadang, sebuah perusahaan membiayai persediaan tanpa melaporkan 

kewajipan apapun dalam neraca. Dalam hal ini biasanya perusahaan 

melibatkan ”penjualan” dengan perjanjian beli kembali. 

3. Penjualan dengan tingkat retur yang tinggi 

Dalam hal ini, perusahaan memiliki perjanjian formal atau informal yang 

memungkinkan persediaan dikembalikan dengan menerima sejumlah atau 

sebagian uang yang sudah dibayarkan.  

  

2.10 Penyerahan Barang 

Menurut Donald E. Keiso dan Jerry J. Weygandt (2002;450)  dalam buku 

“Akuntansi Intermediate” bahwa penyerahan barang terdiri dari: 

1. FOB Shipping Poin  

Yaitu hak kepemilikan barang berpindah kepada pembeli ketika penjual 

menyerahkan barang kepada perusahaan pengangkut, yang bertindak sebagai 

agen pembeli. (FOB atau Freinght On Board). 

2. FOB Destination  

Adalah hak kepemilikan barang berpindah sampai pembeli menerima barang 

dari perusahaan pengangkut. 
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Aturan akuntansinya adalah barang yang hak legalnya telah berpindah 

kepembeli harus dicatat sebagai pembelian pada periode fiskal. Barang yang 

dikirim atas dasar FOB shipping poin yang masih berada dalam perjalanan pada 

akhir periode akan menjadi milik pembeli dan diharus perlihatkan dalam cataatan 

penbeli. 

Kadang-kadang barang dagangan yang masih berada dalam perjalanan 

belum diteriama pembeli pada akhir peride fiskal. Akuntansi untuk pengiriman 

barang ini tergantung pada siapa yang memiliki barang. Hal ini ditentukan dengan 

mengalikasikan aturan ”perpindahan hak kepemilikan”. 

 

2.11 Siklus Persediaan  

Sikus persediaan dapat melalui beberapa tahap yaitu: 

1. Pemesanan  

Dalam hal ini mengidentifikasikan apa, kapan, dan berapa banyak yang akan 

dibeli, mengidentifikasikan dari pemasok mana akan dibeli.  

2. Permintaan pembelian 

Merupakan sebuah dokumen yang berisi tentang permintaan penentuan lokasi 

pengiriman, tanggal dibutuhkan, jumlah barang, harga barang yang 

dibutuhkan. 

3. Pesanan pembelian  

Permintaan kepada pemasok untuk menjual dan mengirim produk yang 

disebutkan dengan harga yang ditetapkan, kualitas dan dapat diandalkan 

dalam pengiriman barang. 
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4. Menerima dan menyimpan barang  

Bagian penerimaan bertanggung jawab untuk menerima kiriman dari 

pemasok. Bagian ini biasanya bertanggung jawab pada manager gudang, yang 

bertanggung jawab pada wakil direksi utama bagian produksi. 

5. Membayar persediaan  

Bagian hutang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar, kasir, 

bertanggung jawab, pada bendahara, bendahara bertanggung jawab untuk 

melakukan pembayaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


