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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1   Laporan Keuangan 

2.1.1   Pengertian Laporan Keuangan  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002;2) menyatakan bahwa : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, 
laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 
disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, 
atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi 
penjelasan yang merupakan  bagian integral dari laporan keuangan. 
Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang 
berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan 
segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 
perubahan harga”. 
 
Sedangkan menurut Aliminsyah (2003;225) Laporan keuangan adalah : 

“Laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan baik di 
dalam maupun di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan 
hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, 
perhitungan rugi laba, dan laporan perubahan posisi keuangan”. 

 

2.1.2   Tujuan Laporan Keuangan 

Ikatan Akuntan Indonesia (2002;4) menyatakan bahwa : 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”. 
 
Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen 

atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan membawa para 

pemakai laporan keuangan menuju pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan 

perusahaan untuk bertahan dan mengembangkan diri dalam kondisi ekonomi yang 

terus berubah. 
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2.1.3   Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik 

kualitatif pokok, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002;7) antara lain : 

1) Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud 

ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas 

ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemampuan untuk mempelajari informasi 

dengan ketekunan yang wajar 

2) Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu 

mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa depan, menegaskan atau 

mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3) Materialitas 

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. 

Informasi dipandang materialitas jika kelalaian untuk mencantumkan atau 

kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. 

4) Keandalan 

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas 

andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat 

diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang 

seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 

5) Penyajian Jujur 

Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko penyajian yang 

dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya digambarkan. Hal tersebut bukan 

disebabkan karena kesengajaan untuk menyesatkan, tetapi lebih merupakan 
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kesulitan yang melekat dalam mengidentifikasikan transaksi serta peristiwa 

lainnya yang dilaporkan. 

6) Netralitas 

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak 

bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. 

7) Pertimbangan Sehat 

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian 

peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian diakui dengan mengungkapkan 

hakikat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam 

penyusunan laporan keuangan. 

8) Kelengkapan  

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap 

dalam batasan materialitas dari biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan 

mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan. 

9) Dapat Dibandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan 

antarperiode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. 

Implikasi penting bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan 

akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan 

kebijakan serta pengaruh kebijakan tersebut. 

 

2.1.4   Unsur Laporan Keuangan  

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan 

peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut 

karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan 

keuangan. Unsur laporan keuangan yang berkaitan langsung dengan pengukuran 

posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas, sedangkan unsur yang 

berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan keuangan adalah penghasilan 

dan beban. Laporan keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan 

laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca. Laporan keuangan yang 

lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini : 
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1. Neraca 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

2.2   Persediaan  

2.2.1   Pengertian Persediaan  

Menurut Kieso (2002;444) yang dialihbahasakan oleh Emil Salim,  

pengertian persediaan adalah : 

“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 Skousen (2001;361) yang dialihbahasakan oleh Tim Penerjemah 

Erlangga, persediaan adalah : 

“Persediaan adalah nama yang diberikan untuk barang-barang baik 

yang dibuat atau yang dibeli untuk dijual kembali dalam bisnis 

normal”. 

 

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002;14.1) pengertian 

persediaan adalah : 

“Persedian 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. 
 
 

2.2.2   Penggolongan persediaan  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002;14.2) menyatakan bahwa : 

“Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual 
kembali. Persediaan juga mencakup barang jadi yang telah 
diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi 
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perusahaan dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan 
digunakan dalam proses produksi”. 
 
Penggolongan persediaan tergantung pada karakteristik perusahaan itu 

sendiri, apakah perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Bagi perusahaan 

dagang, yang usahanya membeli dan menjual kembali barang-barang, persediaan 

meliputi semua barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual 

kembali. Persediaan dalam perusahaan dagang disebut persediaan barang dagang 

(merchandise Inventory). Sedangkan dalam perusahaan manufaktur, perusahaan 

memproduksi barang untuk dijual, baik kepada perusahaan dagang (distributor), 

pedagang eceran (retailer) atau langsung kepada masyarakat. Biasanya persediaan 

dalam perusahaan manufaktur terdiri dari : 

1. Persediaan bahan baku dan bahan penolong (raw material inventory) 

Bahan baku merupakan bahan yang akan diolah menjadi produk selesai 

dan pemakaiannya dapat diidentifikasikan atau diikuti jejaknya. Beberapa bahan 

baku diperoleh secara langsung dari sumber-sumber alam. Akan tetapi lebih 

sering bahwa bahan baku diperoleh dari perusahaan lain yang merupakan produk 

akhir pemasok tersebut. Sedangkan bahan penolong adalah bahan yang akan 

diolah menjadi bagian produk selesai dan pemakaiannya tidak dapat diikuti 

jejaknya. 

2. Persediaan barang setengah jadi (work in process inventory) 

Merupakan barang-barang yang sebagian telah diproses dan perlu 

dikerjakan lebih lanjut sebelum dapat dijual. 

3. Persediaan barang jadi (finished goods inventory) 

Merupakan barang-barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk 

dijual. 

 

2.2.3   Akuntansi Persediaan  

Tujuan pokok akuntansi persediaan adalah : 

1. Penentuan laba rugi periodik yaitu melalui proses mempertemukan antara 

harga pokok barang yang dijual dengan hasil penjualan dalam periode 

akuntansi yang bersangkutan. 
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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 terhadap persediaan itu sendiri. 

Masalah penilaian persediaan ini penting karena secara langsung penilaian 

persediaan ini akan mempengaruhi laporan keuangan baik perhitungan laba 

rugi maupun neraca. 

Besarnya laba rugi dalam suatu periode akuntansi ditentukan oleh jumlah 

persedian akhir yang akan disajikan dalam neraca pada akhir tahun buku yang 

bersangkutan. Sedangkan jumlah persediaan akhir itu sendiri ditentukan oleh 

faktor kuantitas barang yang bersangkutan dan faktor harganya. 

 

2.2.4   Pengukuran Persediaan  

Tujuan pengukuran persediaan adalah : 

1. Usaha untuk menandingkan biaya dan pendapatan yang berkaitan dengannnya 

dalam rangka menghitung laba bersih menurut struktur akuntansi. Penekanan 

pada perhitungan laba yang didasarkan pada pelaporan pendapatan pada saat 

penjualan ini memerlukan adanya alokasi biaya atau basis lainnya terhadap 

periode penjualan barang. 

2. Menyajikan nilai barang untuk perusahaan. Nilai ini diasumsikan sebagai 

selisih 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 yang akan 

datang. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002;14.2) menyatakan bahwa : 

“Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi 

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

value)”. 

 

Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha 

normal dikurangi biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk 
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melaksanakan penjualan. Dalam PSAK (2002;14.2) disebutkan biaya-biaya 

persediaan tersebut yaitu : biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang 

timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual 

atau dipakai. 

 

2.2.5 Persediaan Dalam Laporan Keuangan  

Dalam laporan keuangan, persediaan barang dagang disajikan baik pada 

neraca maupun pada perhitungan laba rugi. Persediaan barang dagang yang 

tercantum di neraca mencerminkan nilai barang dagang yang ada pada tanggal 

neraca, yang biasanya juga merupakan akhir dari suatu periode akuntansi. Pada 

perhitungan laba rugi, persediaan muncul dalam harga pokok penjualan. Harga 

pokok penjualan diperoleh dari persediaan barang dagang awal periode ditambah 

pembelian bersih selama periode dikurangi persediaan barang dagang akhir 

periode. Kalau digambarkan, hubungan persediaan barang dagang yang ada di 

neraca dan perhitungan laba rugi tampak dalam tabel 2.1. 

Pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa persediaan barang dagang yang ada 

pada akhir tahun berjalan (200A) akan muncul baik di neraca maupun perhitungan 

laba rugi. Persediaan ini pada tahun berikutnya (200B, tidak digambarkan) akan 

merupakan persediaan awal dalam perhitungan laba rugi. Sebaliknya, persediaan 

barang dagang yang ada pada awal tahun berjalan akan muncul di neraca dan 

perhitungan laba rugi tahun sebelumnya (200A-1). 

Ada saling hubungan antara persediaan barang dagang di neraca dan 

perhitungan laba rugi. Bahkan ada saling hubungan antara persediaan barang 

dagang pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan tahun yang akan 

datang. Dari adanya saling hubungan ini, terlihat betapa pentingnya pos ini dalam 

menentukan laba (rugi) dan posisi keuangan perusahaan, tidak saja terhadap tahun 

berjalan, tetapi juga terhadap tahun sebelumya dan tahun yang akan datang. 

Kesalahan dalam menentukan nilai persediaan barang dagang akan mempengaruhi 

tidak saja perhitungan laba rugi dan neraca tahun berjalan tetapi juga neraca dan 

laba rugi tahun sebelumnya dan tahun  yang akan datang. 
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Tabel 2.1 

Hubungan Persediaan Barang Dagang di Neraca dan 

 Perhitungan Laba Rugi 

 

NERACA 

 200A 200A-1 

Aktiva   

Kas Rp.  15.654 Rp.     9.243 

Persediaan barang dagang Rp.  40.000 Rp.   30.000 

Aktiva Lainnya Rp. 176.346 Rp. 145.757 

 Rp. 232.000 Rp. 185.000 

Kewajiban dan Modal   

Utang lancar Rp.   37.000 Rp.   35.000 

Utang jangka panjang Rp. 100.000 Rp.   75.000 

Saham biasa Rp.   50.000 Rp.   50.000 

Laba ditahan Rp.   45.000 Rp.   25.000 

 Rp. 232.000 Rp. 185.000 

 

PERHITUNGAN LABA RUGI   

Penjualan Rp. 195.000 Rp. 175.000 

Harga Pokok Penjualan :   

Persediaan barang dagang awal Rp.   30.000 Rp.   25.000 

Pembelian bersih Rp. 118.000 Rp. 105.000 

Persediaan barang tersedia dijual Rp. 148.000 Rp. 130.000 

Persediaan barang dagang akhir Rp.   40.000 Rp.   30.000 

Total harga pokok penjualan  Rp. 108.000 Rp. 100.000 

Laba bruto Rp.   87.000 Rp.   75.000 

Biaya Usaha Rp.   67.000 Rp.   60.000 

Laba bersih Rp.   20.000 Rp.   15.000 

* Sumber : Soemarso (2004;385) 
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2.2.6   Sistem Pencatatan Persediaan  

Menurut Kieso (2002;446) yang dialihbahasakan oleh Emil Salim, ada dua 

jenis sistem pencatatan persediaan yaitu : 

1. Sistem persediaan perpetual, merupakan catatan yang berkelanjutan 

menyangkut perubahan persediaan dicerminkan dalam akun 

persediaan. Semua pembelian dan penjualan (pengeluaran) barang 

dicatat langsung ke akun persediaan. 

2. Sistem persediaan periodik, merupakan catatan persediaan yang tidak 

memperlihatkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau yang telah 

dijual sepanjang periode tersebut. Pada sistem ini diharuskan untuk 

melakukan perhitungan fisik persediaan pada akhir periode. 

 

Untuk mengambarkan perbedaan antara sistem perpetual dan sistem 

periodik, Kieso dkk. mengasumsikan bahwa PT X memiliki transaksi-tansaksi 

berikut selama tahun berjalan : 

Tabel 2.2 

Ilustrasi Transaksi PT X 

Persediaan awal  100 unit @ $  6 = $    600 

Pembelian   900 unit @ $  6 = $ 5.400 

Penjualan   600 unit @ $ 12 = $ 7.200 

Persediaan akhir 400 unit @ $  6 = $ 2.400 

 * Sumber : kieso, Akuntansi Intermediate (2002:448) 

 
Perbandingan ayat jurnal untuk mencatat transaksi diatas adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Perbandingan Ayat Jurnal Sistem Perpetual Dan Sistem Periodik 

Sistem persediaan perpetual Sistem persediaan periodik 

Pembelian barang untuk dijual kembali 

Persediaan Barang          5.400 

         Utang Usaha                    5.400 

Pembelian                      5.400 

       Utang Usaha                     5.400 
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Mencatat penjualan 

Piutang Dagang               7.200 

          Penjualan                        7.200 

Harga Pokok Penjualan   3.600 

         Persediaan Barang           3.600 

Piutang Dagang              7.200 

        Penjualan                          7.200 

(tidak ada ayat jurnal) 

Ayat jurnal penutup 

(tidak ada ayat jurnal) Persediaan Barang          2.400 

Harga Pokok Penjualan  3.600 

         Pembelian                       5.400 

         Persediaan (awal)               600 

 * Sumber : Kieso, Akuntansi Intermediate (2002:448) 

 

Apabila sistem persediaan perpetual yang digunakan dan terdapat 

perbedaan antara saldo persediaan perpetual dan hasil perhitungan fisik, maka 

diperlukan suatu ayat jurnal terpisah untuk menyesuaikan akun persediaan 

perpetual. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada akhir periode pelaporan, akun 

persediaan melaporkan saldo persediaan sebesar $ 4.000, tetapi hasil perhitungan 

fisik menunjukkan jumlah aktual sebesar $ 3.800. Ayat jurnal yang diperlukan 

untuk mencatat penyesuaian adalah : 

Kelebihan dan kekurangan Persediaan  200 

 Persediaan     200 

 

Menghitung persediaan dan harga pokok yang dijual 

Perhitungan fisik secara teratur dari persediaan yang ada adalah 

pengelolaan yang penting agar pencatatan akuntasi persediaan dapat diandalkan. 

Dengan sistem perpetual, perhitungan fisik dapat dibandingkan ke saldo 

persediaan yang dicatat untuk melihat apakah terdapat persediaan yang hilang 

atau dicuri. Dengan sistem periodik, perhitungan fisik hanya cara untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk menghitung harga pokok 

penjualan 
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1. Melakukan perhitungan fisik persediaan  

Tidak mempermasalahkan sistem persediaan yang digunakan perusahaan, 

perhitungan fisik perlu dan merupakan bagian penting dari akuntasi untuk 

perusahaan. Dengan sistem perpetual, perhitungan fisik menegaskan jumlah yang 

dibukukan dalam catatan akuntansi adalah akurat atau menjelaskan kekurangan 

dan kesalahan pekerjaan. Sebagai contoh, jika pekerja mencuri persediaan, 

pencurian akan ditunjukan sebagai perbedaan antara saldo dalam akuntansi 

persediaan dan jumlah perhitungan fisik. Perhitungan fisik persediaan 

menyangkut dua tahap, yaitu : perhitungan kuantitas dan biaya persediaan. 

Perhitungan harga pokok barang yang dijual akan menjelaskan perbedaan 

utama antara sistem periodik dan sistem perpetual. Dengan sistem periodik, 

perusahaan tidak mengetahui bagaimana persediaan akhir seharusnya pada saat 

perhitungan tersebut dilakukan. Perusahaan yang baik dapat melakukan 

perhitungan persediaan dan melakukan dan mengasumsikan bahwa perbedaan 

antara harga pokok yang dijual dan harga pokok masih ada (persediaan akhir) 

harus menggambarkan harga pokok yang dijual. Dengan sistem perpetual catatan 

akuntansi sendiri menghasilkan harga pokok barang yang dijual selama periode 

sama dengan jumlah persediaan yang harus ada pada saat perhitungan fisik 

dilakukan 

2. Pengaruh pendapatan atas kesalahan persediaan akhir 

Dengan sistem periodik hasil perhitungan fisik persediaan mempengaruhi 

langsung perhitungan harga pokok barang yang dijual dan persediaan yang 

menyusut dengan sistem perpetual. Kesalahan dalam perhitungan persediaan akan 

menyebabkan jumlah harga pokok yang dijual atau persediaan yang menyusut 

salah saji. Kesalahan jumlah persediaan akhir yang dilaporkan dapat mempunyai 

pengaruh yang berarti pada harga pokok penjualan persediaan yang dijual dan 

laba kotor. Persediaan akhir yang tinggi akan menghasilkan harga pokok 

penjualan yang rendah dan laba yang tinggi. 
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2.2.7   Penilaian Persediaan 

Selama periode fiskal tertentu, besar kemungkinan suatu barang akan 

dibeli dengan beberapa harga yang berbeda. Jika persediaan akan dinilai pada 

biaya perolehan dan beberapa pembelian telah dilakukan dengan biaya per unit 

yang berbeda, harga mana yang harus digunakan? Secara konseptual, identifikasi 

khusus atas pos-pos yang terjual dan pos-pos yang belum terjual terlihat optimal 

tetapi cara ini seringkali tidak hanya mahal tetapi juga tidak mungkin untuk 

diterapkan. Sebagai akibatnya, beberapa asumsi arus biaya yang bersifat 

sistematis dapat digunakan.  

Sebetulnya, arus fisik barang aktual dan asumsi arus biaya seringkali 

sangat berbeda. Tidak ada keharusan bahwa asumsi arus biaya yang dipakai terus 

konsisten dengan pergerakan fisik barang. Tujuan utama dari pemilihan asumsi 

arus biaya adalah untuk memilih asumsi yang paling mencerminkan laba periodik. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002;14.5) arus biaya yang dapat 

digunakan antara lain : 

“Biaya persediaan untuk barang yang lazimnya tidak dapat diganti 
dengan barang lain (not ordinary interchangeable) dan barang serta 
jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek khusus harus 
diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya 
masing-masing. Biaya persediaan, kecuali identifikasi khusus, harus 
dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar 
pertama (MPKP atau FIFO), rata-rata tertimbang (weighted average 
cost method), atau masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau 
LIFO).” 

 

 

A. Metode Identifikasi Khusus 

Identifikasi khusus (specific identification) digunakan dengan cara 

mengidentifikasikan setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam pos 

persediaan. Biaya barang-barang yang telah terjual dimasukkan dalam harga 

pokok penjualan, sementara biaya barang-barang khusus yang masih berada di 

tangan dimasukan pada persediaan. Metode ini hanya bisa diterapkan dengan baik 

dalam situasi yang melibatkan sejumlah kecil item berharga tinggi dan dapat 

dibedakan. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya sangat sulit dilakukan, 
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identifikasi harga pokok terhadap setiap jenis dan jumlah barang memerlukan 

waktu, tenaga dan biaya ekstra. Dalam metode ini jumlah harga pokok penjualan 

dan jumlah persediaan akhir periode akuntansi yang bersangkutan tergantung pada 

komposisi fisik barangnya. 

Kelemahan dari metode ini adalah jika unit barang sejenis dapat 

dipertukarkan maka dapat memberikan peluang untuk memanipulasi laba dengan 

jalan pemilihan unit-unit tertentu untuk dikirimkan ke pelanggan. 

Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Call-Mart Inc. memiliki transaksi-

transaksi berikut selama bulan pertama operasinya. 

Tabel 2.4 

Ilustrasi Transaksi Call-Mart Inc.  

Tanggal Pembelian Penjualan Saldo 

2 Maret 2.000 @ $ 4,00  2.000 unit 

15 Maret 6.000 @ $ 4,40  8.000 unit 

19 Maret  4.000 unit 4.000 unit 

30 Maret 2.000 @ $ 4,75  6.000 unit 

* Sumber : Kieso, Akuntansi Intermediate (2002:458)  
 
Dari informasi diatas, kita dapat menghitung persediaan akhir sejumlah 

6.000 unit dan biaya barang yang tersedia untuk dijual (persediaan awal + 

pembelian) sebesar $ 43.900 [(2.000 @ $ 4,00) + (6.000 @ $ 4,40) + ( 2.000 @ 

$4,75)] 

Untuk mengilustrasikan metode identifikasi khusus, asumsikan bahwa 

6.000 unit persediaan terdiri dari :  

1.000 unit berasal dari pembelian tanggal 2 Maret 

3.000 unit berasal dari pembelian tanggal 15 Maret 

2.000 unit berasal dari pembelian tanggal 30 maret 

Perhitungan persediaan akhir dan harga pokok penjualan ditunjukkan 

dalam tabel  berikut : 
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Tabel 2.5 

Metode Identifikasi Khusus 

Tanggal Jumlah Unit Biaya Per Unit Total Biaya 

  2 Maret 1.000 $ 4,00 $ 4.000 

15 Maret 3.000 $ 4,40  13.200 

30 Maret 2.000 $ 4,75    9.500 

Persediaan Akhir 6.000  $ 26.700 

Biaya barang yang tersedia untuk dijual 

(yang telah dihitung sebelumnya)             $ 43.900 

Dikurangi : Persediaan Akhir                    $ 26.700 

Harga Pokok Penjualan                          $ 17.200 

 * Sumber : Kieso, Akuntansi Intermediate (2002:458) 

 

B. Metode FIFO 

Ikatan Akuntan Indonesia (2002;14.5) menyatakan bahwa : 

“Formula MPKP/FIFO mengasumsikan barang dalam persediaan 
yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu 
sehingga yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli 
atau yang diproduksi kemudian”. 
 
Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang-barang digunakan 

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

mengasumsikan bahwa barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang 

digunakan atau dijual. Karena itu, persediaan yang tersisa merupakan barang yang 

dibeli paling akhir. 

Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Call-Mart Inc. menggunakan sistem 

persediaan periodik (jumlah persediaan hanya dihitung pada akhir bulan). Biaya 

persediaan akhir dihitung dengan mengambil biaya dari pembelian paling terakhir 

dan dikerjakan kembali sampai semua unit dalam persediaan diperhitungkan. 
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Tabel 2.6 

Metode FIFO-Persediaan Periodik 

Tanggal Jumlah Unit Biaya per Unit Total Biaya 

30 Maret 2.000 $ 4,75        $   9.500 

15 Maret 4.000 $ 4.40 $ 17.600 

Persediaan Akhir 6.000  $ 27.100 

Biaya barang yang tersedia untuk dijual $ 43.900 

Dikurangi : Persediaan Akhir                  $ 27.100 

Harga Pokok Penjualan                         $ 16.800 

 Sumber : Kieso, Akuntansi Intermediate (2002:460) 

 

Tabel  2.7 

Metode FIFO-Persediaan Perpetual 

Tanggal Pembelian Penjualan Saldo 

 2 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 

6.000 @ 4,40 
34.400 

19 Maret   2.000 @ 4,00 

2.000 @ 4,40 

($ 16.800) 

4.000 @ 4,40 

17.600 

30 Maret 2.000 @ 4,75 9.500  4.000 @ 4,40 

2.000 @ 4,75 
27.100 

  Sumber : Kieso, Akuntansi Intermediate (2002:461) 

 

Keunggulan dari metode FIFO adalah mendekatkan nilai persediaan akhir 

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

pertama akan keluar, maka nilai persediaan akhir akan terdiri dari pembelian 

paling akhir, terutama jika laju perputaran persediaan cepat. Kelemahan metode 

FIFO adalah bahwa biaya berjalan tidak ditandingkan dengan pendapatan berjalan 

pada laporan laba rugi, dan biaya-biaya paling tua dibebankan ke pendapatan 

paling akhir, yang bisa mengarah pada distorsi laba kotor dan laba bersih. 
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C. Metode LIFO 

Ikatan Akuntan Indonesia (2002;14.5) menyatakan bahwa : 

“ MTKP/LIFO mengasumsikan barang yang dibeli atau diproduksi 
terakhir dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga yang 
termasuk dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi 
terdahulu”. 
 
Metode LIFO menandingkan biaya dari barang-barang yang paling akhir 

dibeli terhadap pendapatan. Jika yang digunakan adalah persediaan periodik maka 

akan diasumsikan bahwa biaya total kuantitas yang terjual atau dikeluarkan 

selama suatu bulan berasal dari pembelian paling akhir. Persediaan akhir akan 

ditentukan dengan menggunakan unit total sebagai dasar perhitungan dan 

mengabaikan tanggal-tanggal pembelian yang terlibat. 

 

Tabel 2.8 

Metode LIFO-Persediaan Periodik 

Tanggal Jumlah Unit Biaya Per Unit Total Biaya 

2 Maret 2.000 $ 4,00        $   8.000 

15 Maret 4.000 $ 4,40 $ 17.600 

Persediaan Akhir 6.000  $ 25.600 

Barang yang tersedia untuk dijual   $ 43.900 

Dikurangi : Persediaan Akhir          $ 25.600 

Harga Pokok Penjualan                $ 18.300 

* Sumber : Kieso, Akuntansi Intermediate (2002:461) 

 

Apabila yang digunakan adalah sistem persediaan perpetual, maka metode 

LIFO akan menghasilkan nilai persediaan akhir dan harga pokok yang berbeda. 
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Tabel 2.9 

Metode LIFO-Persediaan Perpetual 

Tanggal Pembelian Penjualan Saldo 

  2 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 

6.000 @ 4,40 
34.400 

19 Maret   4.000 @ 4,40 

($17.600) 

2.000 @ 4,00 

2.000 @ 4,40 
16.800 

30 Maret 2.000 @ 4,75 9.500  2.000 @ 4,00 

2.000 @ 4,40 

2.000 @ 4,75 

26.300 

* Sumber : Kieso, Akuntansi Intermediate (2002:462)  

 

D. Metode Harga Pokok Rata-Rata 

Metode biaya rata-rata menghitung harga pos-pos yang tersedia dalam 

persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang tersedia selama suatu periode. 

1. Metode Harga Pokok Rata-rata Tertimbang 

Ikatan Akuntan Indonesia (2002;14.5) menyatakan bahwa : 

“Rumus biaya rata-rata tertimbang, biaya setiap barang ditentukan 
berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari barang serupa pada 
awal periode dan biaya barang serupa yang dibeli atau diproduksi 
selama periode”. 
 
Metode biaya rata-rata menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam 

persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang sama yang tersedia dalam suatu 

periode. Sebagai ilustrasi asumsikan bahwa perusahaan menggunakan metode 

persediaan periodik dimana persediaan akhir dan harga pokok penjualan akan 

dihitung dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. 
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Tabel 2.10 

Metode Rata-Rata Tertimbang-Persediaan Periodik 

Tanggal Jumlah Biaya per unit Total biaya 

  2 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 10.000  $ 43.900 

Biaya rata-rata tertimbang per unit 43.900 : 10.000 = 4,39 

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 : Kieso, Akuntansi Intermediate (2002:459) 

 

2. Metode Harga Pokok Rata-Rata Bergerak 

Metode biaya rata-rata bergerak digunakan dalam sistem persediaan 

perpetual. Aplikasi metode rata-rata untuk catatan persediaan perpetual 

ditunjukkan dalam ilustrasi berikut : 

 

Tabel 2.11 

Metode Rata-Rata Bergerak-Persediaan Perpetual 

Tanggal Pembelian Penjualan Saldo 

  2 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 Maret   4.000 @ 4,30 

(17.200) 4.000 @ 4,30 17.200 

30 Maret 2.000 @ 4,75   6.000 @ 4.45 26.700 

* Sumber : Kieso, Akuntansi Intermediate (2002:459) 
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2.2.8   Perbandingan Beberapa Metode Penilaian Persediaan  

Jumlah harga pokok barang yang dijual dan persediaan akhir merupakan 

perbandingan dari beberpa metode yang digunakan. Hal yang diperhatikan dalam 

perbandingan dari metode yang digunakan yaitu : 

1. Perbandingan konsep 

Dari sudut pandang konsep, LIFO memberikan gambaran yang lebih baik 

untuk harga pokok barang yang dijual dalam laporan keuangan daripada FIFO, 

karena barang-barang yang baru (terakhir) dengan biaya yang baru dibebankan ke 

penjualan. Karenanya harga pokok barang yang dijual secara LIFO memadukan 

pendapatan kini dan biaya kini. Biaya rata-rata ada diantara LIFO dan FIFO. Akan 

tetapi pada neraca FIFO memberikan pengukuran yang lebih baik dari nilai 

persediaan karena dengan pembebanan FIFO, barang yang tersisa adalah barang 

dengan harga terkini. FIFO memberikan konsep pengukuran yang lebih baik 

untuk nilai persediaan pada neraca. 

2. Perbandingan yang mempengaruhi laporan keuangan 

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

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

persediaan akhir lebih rendah dengan LIFO dan lebih tinggi dengan FIFO. Daya 

tarik LIFO terletak dalam menentukan pajak. Jika perusahaan menggunakan LIFO 

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

pendapatan yang dikenai pajak dilaporkan lebih rendah dan kas yang dibayarkan 

untuk pajak rendah. Metode biaya rata-rata merupakan titik tengah antara FIFO 

dan LIFO. Apabila metode rata-rata digunakan, biaya rata-rata dibandingkan 

terhadap pendapatan sesuai dengan rata-rata per unit harga pokok penjualan.  

 

2.2.9   Perubahan Metode Penilaian Persediaan 

Metode persediaan apapun yang dipilih perusahaan harus digunakan 

secara konsisten dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya. Jika 

suatu perusahan menggunakan metode FIFO dalam suatu tahun pertama lalu pada 

tahun berikutnya menggunakan metode LIFO, maka hal itu dapat menyebabkan 

kesulitan dalam membandingkan laporan keuangan perusahaan. 
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Walaupun penggunaan yang konsisten lebih disukai, tidak berarti 

perusahaan tidak boleh mengubah metode penilaian persediaannya. Jika suatu 

perusahaan ingin mengubah metode penilaian persediaannya maka alasan 

perubahan dan dampak perubahan harus diungkapkan secara jelas dalam laporan 

keuangan. 

 

2.3   Laba 

2.3.1   Pengertian Laba 

Laba merupakan tujuan hampir semua perusahaan namun perhitungan laba 

untuk jangka waktu tertentu ternyata hanya dapat mendekati tepat atau layak saja 

karena perhitungan yang tepat baru terjadi kalau perusahaan mengakhiri kegiatan 

usahanya dengan menjual semua aktiva yang ada. Menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia (2002;23.1) menyatakan bahwa : 

“Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun 
keuntungan (gain). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari 
aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang 
berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, 
royalti, dan sewa”. 

  

2.3.2   Pengukuran laba 

Alasan pengukuran laba adalah : 

1. Laba merupakan dasar perhitungan pajak dan pendistribusian kembali 

kekayaan  kepada masing-masing individu. 

2. Laba dipandang sebagai suatu pedoman dalam menentukan kebijakan 

perusahaan mengenai pembagian deviden dan program perluasaan atau 

ekspansi. 

3. Laba dipandang sebagai suatu pedoman untuk investasi dan dalam 

pengambilan keputusan. 

4. Laba dipergunakan sebagai alat prediksi laba yang akan datang. 

5. Laba merupakan alat pengukur efisiensi manajemen dalam mengelola 

perusahaan. 
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2.3.3   Laba Kotor 

Laba kotor merupakan perbedaan antara penjualan bersih dengan harga 

pokok penjualan. Laba kotor ini dipengaruhi oleh metode penilaian persediaan 

yang digunakan oleh perusahaan, karena metode yang digunakan akan 

menghasilkan harga pokok penjualan yang berbeda satu sama lainnya. 

 

2.3.4   Pengaruh Metode Penilaian Terhadap Laba Kotor 

 Akibat dari perbedaan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan 

adalah perbedaan pada perolehan laba kotor dan total aktiva. Penggunaan FIFO 

dalam periode dimana terjadi kenaikan harga mengaitkan persediaan yang 

berbiaya rendah dengan harga jual yang meningkat, sehingga memperbesar laba 

kotor. Di periode dimana terjadi penurunan harga, persediaan yang berbiaya tinggi 

dikaitkan dengan harga jual yang menurun, sehingga memperkecil laba kotor. 

Oleh karena itu, pada periode dimana terjadi kenaikan harga, laba kotor tertinggi 

akan diperoleh apabila perusahaan menggunakan metode FIFO. Laba kotor 

terendah akan dihasilkan oleh LIFO sehingga metode ini menawarkan 

penghematan pajak. Pada metode FIFO, total aktiva menghasilkan angka tertinggi 

sedangkan metode LIFO menghasilkan angka terendah. Metode rata-rata akan 

menghasilkan laba kotor dan total aktiva diantara nilai FIFO dan LIFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


