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BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

Sejalan dengan era globalisasi yang juga mempengaruhi kemajuan  

perkembangan dunia usaha, Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang 

menggalakkan pembangunan di segala bidang. Pembangunan di bidang ekonomi 

memberikan dampak semakin ketatnya persaingan pada semua bidang usaha, dimana 

produsen atau penyedia barang dagang dituntut untuk lebih peka terhadap kebutuhan 

konsumen.

Pada setiap perusahaan dagang maupun manufaktur, persediaan merupakan 

elemen penting untuk kelangsungan operasi normal perusahaan. Persediaan 

diperlukan dalam rangka menciptakan penjualan, dan penjualan diperlukan untuk 

menghasilkan laba. Persediaan pada perusahaan dagang meliputi suatu barang yang 

akan dijual tanpa proses apapun, sedangkan persediaan pada perusahaan manufaktur 

lebih kompleks, karena terdapat tiga golongan yaitu bahan mentah, barang dalam 

proses, dan barang jadi.

Bagi perusahaan dagang, persediaan merupakan aktiva lancar yang 

mempunyai nilai terbesar dibandingkan unsur lainnya. Dengan jumlah persediaan 

yang besar maka akan dapat pula menghambat operasional perusahaan. Manfaat 

utama dari pembentukan persediaan adalah terlindunginya perusahaan dari kejadian 

dan gangguan yang tidak terduga dalam bisnis. Sebagai contoh, pemogokan tiba-tiba 

oleh karyawan atau pemasok menghentikan proses produksi sebuah perusahaan 

manufaktur atau dapat merugikan penjualan perusahaan dagang.

Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, 

misalnya barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan 

tanah dan properti lainnya 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.
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Ditinjau dari segi akuntansi, penilaian persediaan merupakan peranan penting 

dalam merencanakan dan menerapkan suatu metode dalam membandingkan biaya 

yang keluar dengan pendapatan yang masuk dalam suatu periode tertentu. Pada saat 

penentuan laba kotor (gross profit), harga pokok penjualan (cost of good sold) bagi 

barang dagangan, atau harga pokok produksi (cost of good manufactured) bagi 

perusahaan manufaktur, merupakan pengurangan terbesar dari penjualan. Oleh 

karena itu, kesalahan dalam penilaian persediaan akan menyebabkan salah saji yang 

material dalam neraca maupun dalam laporan laba-rugi. Sebagai contoh. Kesalahan 

dalam perhitungan fisik  persediaan akan mengakibatkan kekeliruan persediaan 

akhir, aktiva lancar, dan total aktiva pada neraca. Perusahaan yang bergantung pada 

pemasok luar negeri cenderung sangat rentan terhadap gangguan-gangguan yang 

disebabkan oleh krisis dan kejadian internasional. Penumpukan persediaan juga 

memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kenaikan permintaan secara tiba-tiba. 

Jadi, kita bisa memandang persediaan sebagai penyangga atau bantalan terhadap 

kejadian yang tak terduga.

Kesalahan yang terjadi dalam penilaian persediaan akan memberikan 

informasi yang keliru kepada para pengguna informasi laporan keuangan perusahaan, 

baik pengguna intern maupun pengguna ekstern perusahaan. Apabila bagi pengguna 

intern perusahaan, kesalahan tersebut akan mengakibatkan khususnya dalam 

memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) memberikan pedoman bagi para akuntan di Indonesia dengan adanya 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), khususnya PSAK No. 14 yang 

mengatur masalah persediaan. Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dijadikan 

bahan pertimbangan bagi penulis dalam melakukan penelitian yang bertujuan 

mengenai bagaimana proses penerapan perlakuan akuntansi dalam persediaan suatu 

perusahaan, maka penulis memberi judul skripsi “Evaluasi Kebijakan Penerapan 

Metode Persediaan Berdasar PSAK No.14 Serta Pengaruhnya Terhadap 

Tingkat Laba Perusahaan”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat diindentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana  metode penilaian dan besarnya perhitungan persediaan yang 

diterapkan pada PT.PINDAD.

2. Apakah perusahaan telah menerapkan metode penilaian persediaan 

secara konsisten.

3. Bagaimana pengaruh metode penilaian persediaan yang berbeda terhadap 

tingkat laba PT.PINDAD.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian metode 

penilaian dan pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT.PINDAD dengan 

pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 14. Hasilnya akan dituangkan 

dalam sebuah karya tulis berupa skripsi yang salah satu syarat dalam menyelesaikan 

program studi akuntansi Universitas Widyatama Bandung.

Tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui metode penilaian dan besarnya perhitungan 

persediaan yang digunakan oleh PT.PINDAD.

2. Untuk mengetahui konsistensi penerapan dari penilaian dan pencatatan 

persediaan pada PT.PINDAD

3. Mengetahui pengaruh metode pencatatan persediaan terhadap tingkat 

laba perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai studi perbandingan 

antara teori yang didapat selama masa perkuliahan dengan kenyataan

yang terjadi di dalam dunia usaha.

2. Bagi kawan-kawan Universitas Widyatama, diharapkan dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan yang berguna dalam menempuh kuliah.

3. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan masukan 

yang berhubungan dengan metode penilaian dan pencatatan persediaan.
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4. Bagi Peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih spesifik mengenai hal-hal 

yang berkaitan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Ditinjau dari segi neraca, persediaan adalah barang-barang atau bahan yang 

masih tersisa pada tanggal neraca, atau barang-barang yang akan segera dijual, 

digunakan atau diproses dalam periode normal perusahaan. Sifat dan wujud 

persediaan sangat bervariasi tergantung jenis sifat, jenis, dan bidang usaha 

perusahaan. Jenis persediaan dalam suatu perusahaan akan nampak dalam rekening 

persediaan yang digunakan pada akhir periode. Pada perusahaan manufaktur bentuk-

bentuk persediaan meliputi persediaan bahan baku, persediaan dalam proses dan 

persediaan barang jadi, untuk perusahaan dagang persediaannya adalah barang 

dagangan itu sendiri.

Persediaan menurut Kieso, dkk (2007:368) dalam bukunya intermediate 

accounting didefinisikan sebagai berikut :

Inventories are asset items held for sale in ordinary course of business or 

goods tat will be used or consumed in the production of goods to be sold.

Sedangkan pengertian persediaan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 14 paragraf 03 (2007:14.1), memberikan pengertian sebagai 

berikut :

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 pemberian jasa.

Dalam pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat 

dikategorikan sebagai persediaan harus memenuhi syarat-syarat :

a. Barang tersebut adalah berwujud

b. Dimaksud untuk dijual, baik secara langsung maupun tidak langsung

c. Dalam rangka usaha normal perusahaan
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Persediaan merupakan suatu aktiva dalam perusahaan yang 

pengklasifikasiannya tergantung pada badan usaha itu sendiri, baik manufaktur 

maupun perusahaan dagang. Jika perusahaan manufaktur, maka persediaannya 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu : bahan baku, barang setengah jadi, dan 

barang jadi. Dan jika perusahaan dimaksud perusahaan dagang maka persediaannya 

disebut persediaan barang dagangan (merchandise inventory) dan memiliki 

karakteristik tertentu.

Dalam akuntansi persediaan terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu 

:

1)   Sistem Periodik.

         Pada sistem periodik pencatatan persediaan hanya dilakukan pada akhir 

periode akuntansi atau pada saat akan menyusun laporan keuangan melalui ayat 

jurnal penyesuaian. Karena dalam pencatatan sistem periodik, perhitungan 

persediaan secara fisik harus dilakukan pada akhir periode dengan tujuan 

mengetahui besarnya jumlah persediaan yang dilaporkan dalam neraca serta harga 

pokok penjualan yang akan dilaporkan pada laba-rugi. Perhitungan fisik ini 

biasanya dilakukan pada akhir tahun fiskal perusahaan sehingga kuantitas 

persediaan saat itu tersedia untuk penyusunan laporan akuntansi tahunan.

2)   Sistem Perpetual.

         Dalam sistem perpetual pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi 

transaksi yang mempengaruhi persediaan. Karena itu dalam sistem perpetual tidak 

diperlukan penyesuaian untuk mencatat harga pokok penjualan (cost of good sold) 

dan nilai persediaan akhir. Jadi daftar hitung persediaan akan selalu menunjukkan 

nilai persediaan pada setiap saat. Sistem perpetual juga memberikan tingkat 

kontrol terhadap persediaan lebih akurat dibandingkan sistem periodik. Karena 

informasi mengenai persediaan dalam sistem perpetual selalu mencerminkan 

keadaan sekarang.

Menurut Skousen (2004:666) ada beberapa metode penilaian persediaan 

yang dapat digunakan :

1)      Identifikasi Khusus (Spesific Identification).

Metode identifikasi khusus adalah mengidentifikasi biaya perolehan setiap 

unit persediaan yang siap untuk dijual. Setiap unit barang dicantumkan biaya pada 
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saat perolehannya dan kemudian dibandingkan dengan harga jual pada saat dikirim 

ke pelanggan.

2)      Metode Rata-Rata Tertimbang (Weighted Average).

          Metode ini menetapkan harga barang di dalam persediaan berdasarkan biaya 

rata-rata tertimbang dari barang serupa dalam periode yang bersangkutan. Harga 

pokok rata-rata tertimbang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah harga pokok 

barang yang tersedia untuk dijual dalam suatu periode dengan jumlah unitnya.

3) Metode FIFO (First In First Out).

          Metode ini menetapkan bahwa barang digunakan sesuai urutan 

pembeliannya, dengan kata lain barang yang dibeli pertama adalah yang pertama 

digunakan atau dijual. Jadi persediaan yang masih ada dianggap berasal dari 

pembelian terakhir.

4) Metode LIFO (Last In First Out).

Metode ini beranggapan bahwa harga pokok barang dari pembelian terakhir 

harus dibebankan ke pendapatan. Jadi, persediaan yang ada dianggap dari harga 

pokok paling awal.

Perusahaan dalam menentukan metode mana yang sebaiknya dipakai dalam 

penilaian dan pencatatan persediaan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, 

dalam hal ini Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14.

Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan replikasi dari penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pipit Endah Purwanti yang berjudul 

“Studi Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No. 14” pada 

CV. Tirta Sinergi Teknologi dapat disimpulkan bahwa :

1. CV. Tirta Sinergi Teknologi menggunakan metode rata-rata (Average) 

untuk menilai persediaan barang dagangannya. Metode rata-rata telah 

diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.14.

2. Sistem yang digunakan oleh CV. Tirta Sinergi Teknologi adalah sistem 

perpetual.

3. Metode penilaian yang dilakukan oleh CV. Tirta Sinergi Teknologi 

adalah berdasarkan harga perolehan.
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Dari penelitian tersebut penulis mencoba untuk meneliti kembali masalah 

tersebut terhadap PT. PINDAD dan penulis dalam penelitiannya menambahkan 

variabel lain yaitu pengaruhnya terhadap tingkat laba perusahaan.

Berdasar uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 mengenai metode 

penilaian pencatatan persediaan harus diimplementasikan dengan benar pada PT.

PINDAD.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu 

metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis data, sehingga 

data dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti.

Tekhnik penelitian yang digunakan untuk memperoleh data adalah sebagai 

berikut :

1.   Studi lapangan

Yaitu studi yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung ke 

perusahaan yang menjadi objek peneliti untuk memperoleh data primer. 

Data primer ini didapat dengan cara :

a. Observasi

Yaitu dengan melihat secara langsung kegiatan perusahaan 

sehubungan dengan maksud yang akan diteliti.

b. Wawancara dengan pihak terkait

2. Studi Kepustakaan

Yaitu mencari dan mengumpulkan data dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang 

akan diteliti untuk mendapatkan data sekunder.
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penulis melakukan penelitian pada PT. PINDAD yang terletak di jalan Gatot 

Subroto No. 517, Bandung. Dan penelitian dilaksanakan dari bulan agustus sampai 

selesai.
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