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ABSTRAK

PENERAPAN PSAK NO. 14 (REVISI 2008)
MENGENAI PERLAKUAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
PADA PERUSAHAAN DAGANG
(Studi Kasus PT X)

Guerikus Dyaksa Adi Widadya
11 2114 082
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2016

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK No. 14 (Revisi
2008) tentang perlakuan akuntansi persediaan yang berkaitan dengan pengukuran
persediaan dan pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Fokus lain
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem persediaan.
Jenis penelitian adalah studi kasus dengan pendekatan penelitian deskriptif
komparatif. Teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan perlakuan
akuntansi persediaan dalam penyusunan laporan keuangan PT X dengan
ketentuan PSAK No. 14 (Revisi 2008) adalah analisis komparatif. Langkah–
langkah yang diambil untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah: (1)
mengumpulkan data dengan wawancara dan analisis dokumen; (2)
membandingkan perlakuan akuntansi persediaan di PT X terhadap standar
akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu PSAK No. 14 (Revisi 2008); (3)
mendeskripsikan perlakuan akuntansi persediaan yang berkaitan dengan
pengukuran persediaan, pengungkapan, dan sistem persediaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) metode pengukuran yang
diterapkan oleh PT X dalam menilai persediaan sudah sesuai dengan standar
akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu PSAK No. 14 (Revisi 2008), paragraf 21,
paragraf 23, dan paragraf 25; (2) penyajian persediaan dan penjelasan yang harus
diungkapkan pada neraca sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di
Indonesia, yaitu PSAK No. 14 (Revisi 2008), paragraf 34; (3) pemilihan untuk
menggunakan sistem perpetual yang terkomputerisasi di PT X sudah tepat karena
akan lebih memudahkan untuk membuat catatan akuntansi secara akurat.

Kata Kunci: Persediaan, PSAK
Pengungkapan, Sistem Persediaan

No.

xii

14

(Revisi

2008),

Pengukuran,
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ABSTRACT

THE APPLICATION OF SFAS 14 (REVISED 2008)
ABOUT THE ACCOUNTING TREATMENT OF INVENTORY
ON TRADING COMPANY
(Case Study at PT X)

Guerikus Dyaksa Adi Widadya
11 2114 082
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2016

The research aims to analyze the application of SFAS 14 (Revised 2008)
about the accounting treatment of inventory related to the measurement of
inventories and disclosure for the financial statements. Another focus of the
research is to determine the application of inventory systems.
The type of the research is a case study by a descriptive comparative research
approach. The data analysis technique used to determine the accounting treatment
of inventory to arrange the financial statements in PT X and the provisions of
SFAS 14 (Revised 2008) is a comparative analysis. The steps taken to achieve the
purpose of this research are: (1) collected data by interviewing and document
analysis; (2) compared the accounting treatment of inventory in PT X against the
financial accounting standards in Indonesia, namely SFAS 14 (Revised 2008); (3)
described the accounting treatment of inventory related to the measurement of
inventories, the disclosure, and the inventory systems.
The research results showed that: (1) the measurement methods applied by
PT X in assessing the inventories have been in accordance with the financial
accounting standards in Indonesia, namely SFAS 14 (Revised 2008), paragraph
21, paragraph 23, and paragraph 25; (2) the presentation of inventory and an
explanation that must be disclosed on the balance sheet have been in accordance
with the financial accounting standards in Indonesia, namely SFAS 14 (Revised
2008), paragraph 34; (3) the selection to use a perpetual computerized system in
PT X was appropriate because it would be easier to make the accounting records
accurately.

Keywords: Inventory, SFAS 14 (Revised 2008), Measurement, Disclosure,
Inventory System
xiii
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan utama dari perusahaan adalah menghasilkan laba yang tinggi.
Secara umum, perusahaan melakukan produksi dan penjualan barang atau
jasa, yang merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu,
perusahaan sebagai unit usaha harus mampu mengelola sumber ekonomi
perusahaan. Salah satu sumber ekonomi perusahaan adalah persediaan. Bagi
beberapa perusahaan, persediaan adalah bagian yang paling aktif dalam
operasi perusahaan yang secara terus menerus dibeli atau diproduksi dan
dijual. Menurut PSAK No. 14 (Revisi 2008), paragraf 05, persediaan adalah:
1.

aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa,

2.

aset dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau

3.

aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam
proses produksi atau pemberian jasa.
Pengertian persediaan untuk perusahaan dagang adalah barang yang

dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan tanpa
mengubah bentuk dan kualitas barang. Pengertian persediaan untuk
perusahaan manufaktur adalah bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan
tujuan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau barang setengah
jadi atau mungkin menjadi bahan baku bagi perusahaan lain, tergantung dari
jenis dan proses usaha utama perusahaan. Tanpa persediaan, perusahaan akan
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menghadapi risiko dimana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan
pelanggan. Tentu saja hal ini bisa berdampak buruk bagi perusahaan, karena
secara tidak langsung perusahaan menjadi kehilangan kesempatan untuk
mendapatkan laba yang seharusnya diperoleh. Adanya akuntansi persediaan
yang baik tentu akan mempengaruhi laba yang dapat mempertahankan
kelangsungan hidup perusahaan.
Secara umum, tidak semua barang yang dibeli atau diproduksi selama
periode akuntansi bisa dijual pada periode yang sama. Hal ini yang menjadi
faktor utama penyebab berbagai masalah akuntansi persediaan. Persediaan
yang dimiliki oleh perusahaan harus dipisahkan antara persediaan yang telah
dibebankan sebagai biaya (harga pokok penjualan), yang harus dilaporkan
dalam laporan rugi–laba, dan persediaan yang belum terjual, yang harus
dilaporkan dalam akun persediaan di neraca. Begitu pentingnya peranan
persediaan sehingga kesalahan akuntansi persediaan akan mempengaruhi
penyajian laporan keuangan, yaitu laporan rugi–laba dan neraca untuk tahun
berjalan dan tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan persediaan pada akhir
periode akan menjadi persediaan pada awal periode akuntansi berikutnya.
Dalam penerapan akuntansi persediaan yang baik, dibutuhkan sistem
pencatatan dan metode penilaian yang tepat karena pada proses normal,
persediaan akan mengalami perubahan. Untuk menentukan perubahan
tersebut, penilaian yang tepat sangat penting untuk menentukan metode harga
pokok persediaan yang sesuai. Permasalahan yang timbul pada saat penilaian
persediaan adalah penentuan dan identifikasi fisik barang dagang, jenis dan
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kuantitas barang dagang yang termasuk dalam persediaan, serta penentuan
harga yang akan digunakan sebagai dasar penilaian terhadap kuantitas barang
dagang yang termasuk dalam persediaan. Dengan demikian, nilai persediaan
di akhir periode yang disajikan di neraca akan menentukan besarnya laba atau
rugi perusahaan.
PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan
bidang jasa. Sebagai perusahaan dagang, PT X menawarkan rangkaian
produk lengkap suku cadang asli Brand C. Dengan beragamnya kategori
produk yang diperdagangkan oleh PT X, maka dibutuhkan pencatatan,
penilaian, dan pengungkapan nilai persediaan secara tepat di dalam Laporan
Keuangan sehingga kebutuhan manajemen, baik dalam hal informasi
kuantitas dan nilai persediaan, laba perusahaan, maupun kualitas dan
ketepatan penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat terpenuhi.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang, penulis merumuskan masalah
penelitian, yaitu apakah perlakuan akuntansi persediaan dalam penyusunan
laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 14 (Revisi
2008).
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C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi
persediaan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan telah atau belum
sesuai dengan ketentuan PSAK No. 14 (Revisi 2008).

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1.

Menambah

pengetahuan

penulis

mengenai

perlakuan

akuntansi

persediaan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan
ketentuan PSAK No. 14 (Revisi 2008).
2.

Sebagai alat bantu perusahaan dalam menentukan perlakuan akuntansi
persediaan yang sesuai dengan ketentuan PSAK No. 14 (Revisi 2008).

E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu:
Bab I:

Pendahuluan
Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang mendasari
masalah, perumusan masalah secara lebih rinci, tujuan dan manfaat
penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
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Bab II:

Landasan Teori
Dalam bab ini dijelaskan teori yang mendasari topik masalah, di
antaranya:
1.

Definisi akuntansi.

2.

Definisi persediaan.

3.

Klasifikasi persediaan.

4.

Jenis persediaan.

5.

Pengukuran persediaan.

6.

Pengungkapan persediaan.

7.

Sistem pencatatan persediaan.

8.

Penentuan harga pokok penjualan.

9.

Penentuan biaya produksi dan harga pokok produksi.

10. Perlakuan akuntansi persediaan menurut ketentuan PSAK No.
14 (Revisi 2008).
Bab III: Metode Penelitian
Dalam bab ini dijelaskan mengenai obyek penelitian, jenis
penelitian yang dilakukan, sumber data penelitian, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisis data.
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Bab IV: Gambaran Umum Perusahaan
Dalam bab ini dijelaskan gambaran umum dari perusahaan yang
diteliti, di antaranya:

Bab V:

1.

Sejarah singkat perusahaan.

2.

Struktur organisasi.

3.

Jenis persediaan perusahaan.

Analisis Data dan Pembahasan
Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian mengenai perlakuan
akuntansi persediaan yang dilakukan oleh perusahaan dan hasil
penelitian yang menunjukkan perbandingan perlakuan akuntansi
persediaan dalam laporan keuangan yang telah dibuat oleh
perusahaan dengan ketentuan PSAK No. 14 (Revisi 2008).

Bab VI: Penutup
Dalam bab ini diisi dengan kesimpulan dari analisis data dan
pembahasan, keterbatasan penelitian yang dialami oleh penulis, dan
saran yang diberikan oleh penulis.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Akuntansi
Pengertian akuntansi menurut Weygant, Donald, dan Paul (2011),
akuntansi terdiri dari tiga aktivitas dasar, yaitu mengidentifikasi, mencatat,
dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada
pihak yang memiliki kepentingan. Menurut Stice dan Skousen (2007),
definisi akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang berfungsi untuk
menghasilkan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang
satuan–satuan ekonomi yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan
ekonomis dalam menetapkan pilihan–pilihan yang logis di antara berbagai
tindakan alternatif. Menurut Walter, Charles, dan William (2012), akuntansi
dibagi menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi
keuangan adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi keuangan
dan perekonomian bagi para investor, kreditur, dan pihak eksternal lainnya.
Akuntansi manajerial adalah bidang akuntansi yang memberikan informasi
perekonomian dan keuangan bagi manajer dan pihak internal.

B. Persediaan
Menurut PSAK No. 14 (Revisi 2008) paragraf 05, persediaan adalah aset: (i)
tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, (ii) dalam proses produksi
untuk penjualan tersebut, atau (iii) dalam bentuk bahan atau perlengkapan
untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Pengertian
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persediaan untuk perusahaan dagang adalah barang yang dibeli oleh
perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan tanpa mengubah
bentuk dan kualitas barang. Pengertian persediaan untuk perusahaan
manufaktur adalah bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk
diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau barang setengah jadi atau
mungkin menjadi bahan baku bagi perusahaan lain, tergantung dari jenis dan
proses usaha utama perusahaan. Menurut Freddy Rangkuti (1996: 2), alasan
diperlukannya persediaan oleh suatu perusahaan sebagai berikut:
1.

dibutuhkannya waktu untuk menyelesaikan operasi produksi;

2.

dibutuhkannya waktu untuk memindahkan barang dari suatu tingkat
proses ke tingkat proses lainnya, yang disebut persediaan dalam proses
dan pemindahan; dan

3.

alasan organisasi untuk memungkinkan suatu unit membuat jadwal
operasinya secara bebas, tidak tergantung dari yang lainnya.

C. Klasifikasi Persediaan
Klasifikasi persediaan antara satu entitas dengan entitas lain dapat
berbeda–beda. Perusahaan dagang hanya memiliki 1 (satu) jenis persediaan,
yaitu persediaan barang jadi (barang dagang). Persediaan barang dagang ini
merupakan barang yang dibeli oleh perusahaan perdagangan untuk dijual
kembali dalam usaha normalnya. Perusahaan manufaktur memiliki 3 (tiga)
jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam
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proses, dan persediaan barang jadi. Misalnya, perusahaan manufaktur
permintaan kapas, bahan bakunya adalah kapas dari petani atau perkebunan,
diolah menjadi benang, benang merupakan barang jadi. Perusahaan
manufaktur kain, bahan bakunya adalah benang yang diolah menjadi kain
sebagai barang jadi, perusahaan manufaktur pakaian jadi membutuhkan bahan
baku kain, dan seterusnya. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan secara
fisik, tetapi biaya jasa yang belum diakui pendapatannya diklasifikasikan
sebagai persediaan. Berdasarkan PSAK No. 14 (Revisi 2008), paragraf 18,
biaya persediaan pemberi jasa meliputi biaya tenaga kerja dan biaya
personalia lainnya yang secara langsung menangani pemberian jasa, termasuk
personalia penyelia, dan overhead yang dapat diatribusikan. Biaya tenaga
kerja dan biaya lainnya yang terkait dengan personalia penjualan dan
administrasi umum tidak termasuk sebagai biaya persediaan tetapi diakui
sebagai beban pada periode terjadinya.

D. Jenis Persediaan
1.

Bahan Baku
Besarnya persediaan bahan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi,
sifat produksi, dapat diandalkannya pihak pemasok, serta tingkat efisiensi
penjadwalan pembelian dan kegiatan produksi.
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2.

Barang Dalam Proses
Persediaan barang dalam proses sangat dipengaruhi oleh lamanya
produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan sejak bahan baku masuk ke
proses produksi sampai dengan saat penyelesaian menjadi barang jadi.

3.

Barang Jadi
Besar kecilnya persediaan barang jadi merupakan masalah koordinasi
antara manajer produksi dengan manajer penjualan.

E. Pengukuran Persediaan
Menurut Martani, et al. (2012: 46), definisi pengukuran adalah proses
penetapan jumlah uang untuk unsur laporan keuangan yang disajikan dalam
neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Definisi pengukuran persediaan
adalah menentukan nilai persediaan akhir yang dicantumkan dalam neraca.
Pada prinsipnya, pengukuran persediaan memiliki dua konsep, yaitu konsep
nilai keluaran dan nilai masukan. Kedua konsep tersebut dapat digunakan
sesuai dengan siapa pemakainya dan tujuan pemakaiannya. Jika digunakan
untuk pembuatan prediksi arus kas di kemudian hari, akan lebih relevan
menggunakan konsep nilai keluaran karena akan mencerminkan nilai
perusahaan pada saat itu. Jika kondisi nilai konversi tidak pasti, akan lebih
relevan menggunakan konsep nilai masukan karena akan memungkinkan
interpretasi yang lebih baik sebagai prediksi arus kas di kemudian hari untuk
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memperoleh persediaan kembali. Penjabaran kedua konsep tersebut, sebagai
berikut:
1.

Nilai Keluaran
Dalam menentukan nilai jual, akan lebih tepat menggunakan konsep nilai
keluaran karena konsep ini memperhitungkan nilai persediaan saat ini
jika dijual pada saat penentuan nilai jual tersebut. Dalam konsep ini, ada
tiga dasar penilaian yang dapat digunakan, yaitu:
a.

Penerimaan Kas Diskontoan
Dasar penilaian ini menekankan bahwa persediaan dapat diukur
dengan mendiskontokan arus kas di kemudian hari dengan syarat:
1) nilai atau tingkat harga stabil dan ada kepastian yang tinggi, dan
2) tanggal dan jumlah penerimaan kas di masa mendatang cukup
memberikan kepastian.

b.

Harga Jual Sekarang
Dasar penilaian ini menekankan nilai persediaan berdasarkan harga
pasar sehingga diperlukan harga yang stabil. Untuk konsep ini
disyaratkan:
1) adanya suatu pasar yang terkendali dengan harga yang stabil,
dan
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2) tidak ada komponen biaya tambahan yang besar dalam
penerimaan penjualan.
c.

Nilai Realisasi Neto
Dalam dasar penilaian ini, perhitungan biaya yang timbul dari
penjualan, seperti diskon penjualan, harus diperhitungkan. Dasar
penilaian ini merupakan konsep nilai keluaran saat ini dikurangi
dengan nilai sekarang dari semua biaya tambahan. Sebagai ilustrasi,
asumsikan bahwa PT XYZ yang bergerak di bidang manufaktur
memiliki persediaan barang dalam proses senilai Rp950.000,00 dan
harga penjualannya senilai Rp1.000.000,00. Perkiraan biaya
menyelesaikan persediaan barang dalam proses sebesar Rp50.000,00
dan perkiraan biaya

untuk

menjual sebesar Rp200.000,00.

Perhitungan nilai realisasi neto ditampilkan pada Tabel 2–1.
Tabel 2–1: Perhitungan Nilai Realisasi Neto
Nilai Realisasi Neto
= harga penjualan − estimasi biaya penyelesaian − estimasi biaya untuk menjual

= Rp1.000.000,00 − Rp50.000,00 − Rp200.000,00
=
.
,

Nilai realisasi neto untuk persediaan yang masih dimiliki PT XYZ
sebesar Rp750.000,00. PT XYZ melaporkan nilai persediaan sebesar
Rp750.000,00 dalam laporan keuangan perusahaan dan mengakui
rugi penurunan nilai persediaan sebesar Rp200.000,00.
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2.

Nilai Masukan
Pengukuran persediaan dengan konsep nilai masukan merupakan
pengukuran sumber ekonomis yang digunakan untuk memperoleh
persediaan pada kondisi saat ini sehingga untuk persediaan yang tidak
perlu adanya proses produksi, interpretasi mengenai nilai persediaan
sangat jelas karena konsep ini menggambarkan arus kas keluar
sesungguhnya. Jika persediaan tersebut dilakukan pengukuran dari nilai
sumber ekonomis yang digunakan dalam proses produksi, hal ini akan
lebih menyulitkan untuk menentukan nilainya karena adanya proses
pengukuran sumber ekonomis ke periode yang bersangkutan dan
pengalokasian sumber ekonomis ke setiap departemen. Namun, konsep
ini dapat dikurangi tingkat kesulitan pengukurannya dengan penerapan
prosedur alokasi biaya, yang hasilnya akan langsung menjadi model
pengambilan keputusan investasi.

Ada beberapa metode yang digunakan untuk pengukuran persediaan, yaitu:
1.

Metode Harga Pokok
a.

Metode Identifikasi Khusus
Dalam metode identifikasi khusus, setiap barang yang masuk diberi
kode yang menunjukkan harga per satuan. Sebagai ilustrasi,
asumsikan bahwa pada tanggal 02 April 2011, PT XY membeli
barang sebanyak 2.000 unit dengan harga per unit senilai Rp400,00.
Barang yang dibeli tanggal 02 April 2011, diberi kode XY–A.
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Kemudian, pada tanggal 12 April 2011, PT XY membeli lagi barang
sebanyak 6.000 unit dengan harga per unit senilai Rp440,00. Barang
yang dibeli tanggal 12 April 2011, diberi kode XY–B. Pada tanggal
22 April 2011, PT XY menjual barang sebanyak 5.000 unit, diambil
dari barang XY–A sebanyak 1.000 unit dan barang XY–B sebanyak
4.000 unit. Perhitungan harga pokok penjualan dan penentuan nilai
persediaan akhir dalam metode identifikasi khusus ditampilkan pada
Tabel 2–2.
Tabel 2–2:

Perhitungan Harga Pokok Penjualan dan Penentuan Nilai
Persediaan Akhir Dalam Metode Identifikasi Khusus
Harga Pokok Penjualan:
1.000 unit x Rp400,00
Rp 400.000,00
4.000 unit x Rp440,00
Rp1.760.000,00
Rp2.160.000,00
Persediaan Akhir: (2.000 unit – 1.000 unit) x Rp400,00
(6.000 unit – 4.000 unit) x Rp440,00

Rp 400.000,00
Rp 880.000,00
Rp1.280.000,00

Pada tanggal 22 April 2011, PT XY memperoleh penjualan untuk
barang XY–A senilai Rp400.000,00 dan memperoleh penjualan
untuk barang XY–B senilai Rp1.760.000,00. Total penjualan yang
diperoleh PT XY senilai Rp2.160.000,00. Pada akhir bulan, nilai
persediaan untuk barang XY–A yang masih dimiliki PT XY sebesar
Rp400.000,00 dan nilai persediaan untuk barang XY–B yang masih
dimiliki PT XY sebesar Rp880.000,00. Total nilai persediaan yang
masih dimiliki PT XY pada akhir bulan sebesar Rp1.280.000,00.
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b.

Metode Biaya Rata–Rata
1) Metode Biaya Rata–Rata Sederhana
Dalam metode ini, harga barang ditentukan dengan membagi
jumlah harga beli per satuan setiap transaksi pembelian dan
persediaan awal dengan frekuensi pembelian dan persediaan
awal periode.
2) Metode Biaya Rata–Rata Tertimbang
Dalam metode ini, harga barang ditentukan dengan cara
membagi jumlah harga barang yang tersedia untuk dijual, yaitu
jumlah persediaan awal ditambah jumlah pembelian dengan
kuantitas barang tersebut.

c.

Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)
Dalam metode ini, barang yang lebih dahulu masuk dianggap lebih
dahulu keluar sehingga nilai persediaan akhir terdiri atas persediaan
barang yang masuk terakhir. Jadi, harga pokok barang yang dijual
dihitung berdasarkan harga barang yang dibeli lebih dahulu, sesuai
dengan jumlah pembeliannya.

d.

Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (MTKP)
Dalam metode ini, barang yang terakhir masuk dianggap lebih
dahulu keluar sehingga nilai persediaan akhir terdiri atas persediaan
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barang yang dibeli atau yang masuk lebih awal sehingga harga
pokok barang yang dijual dihitung berdasarkan pada harga barang
yang dibeli terakhir sesuai dengan jumlah unitnya.
Sebagai ilustrasi, Albirin Asri merupakan sebuah toko yang menjual
beras. Pada tanggal 01 April mempunyai persediaan sebanyak 100
kilogram senilai Rp300.000,00. Beberapa transaksi yang tercatat pada
buku catatan Albirin Asri ditampilkan di bawah ini.
Transaksi yang Tercatat Pada Buku Catatan Albirin Asri (Ilustrasi)
Tanggal Transaksi Kuantitas Harga Per Unit
Total
01–Apr

Penjualan

40 kg

Rp4.500,00

Rp180.000,00

10–Apr

Pembelian

30 kg

Rp3.100,00

Rp93.000,00

10–Apr

Penjualan

66 kg

Rp4.650,00

Rp306.900,00

20–Apr

Pembelian

25 kg

Rp3.200,00

Rp80.000,00

30–Apr

Pembelian

40 kg

Rp3.250,00

Rp130.000,00

30–Apr

Penjualan

25 kg

Rp4.875,00

Rp121.875,00

Metode Biaya Rata–Rata

Harga Pokok Penjualan Per Unit tanggal 01 April =

Rp300.000,00
100 kg

Harga Pokok Penjualan Per Unit tanggal 01 April = Rp3.000,00
Total Harga Pokok Penjualan tanggal 01 April = Rp3.000,00 × 40 kg
Total Harga Pokok Penjualan tanggal 01 April = Rp120.000,00
Saldo Akhir Persediaan tanggal 01 April = Rp300.000,00 − Rp120.000,00
Saldo Akhir Persediaan tanggal 01 April = Rp180.000,00
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Demikian seterusnya hingga akhir periode. Tabel persediaan pada akhir
periode ditampilkan pada Tabel 2–3.
Tabel 2–3: Perhitungan Persediaan Akhir Menggunakan Metode Biaya Rata–Rata
(Dalam Rupiah)
Date/Acc
01–Apr 10–Apr 20–Apr 30–Apr
Opening

Kuantitas

100 kg

60 kg

24 kg

49 kg

233 kg

Balance

Rupiah

300.000

180.000

75.000

155.000

710.000

30 kg

25 kg

40 kg

95 kg

Pembelian

Kuantitas
Harga Per
Unit
Rupiah

3.100

3.200

3.250

93.000

80.000

130.000

303.000
131 kg

Penjualan
(Harga
Pokok
Penjualan)

Kuantitas

40 kg

66 kg

25 kg

Harga Per
Unit

3.000

3.000

3.000

120.000

198.000

75.000

393.000

60 kg

24 kg

49 kg

64 kg

197 kg

180.000

75.000

155.000

210.000

620.000

Rupiah
Closing

Kuantitas

Balance

Rupiah

Jika dihitung dengan menggunakan metode biaya rata–rata, persediaan
akhir yang dimiliki Albirin Asri sebanyak 64 kilogram senilai
Rp210.000,00.
Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)
Transaksi pada 01 April
Harga Pokok Penjualan Per Unit tanggal 01 April = Rp3.000,00
Total Harga Pokok Penjualan tanggal 01 April = Rp120.000,00
Saldo Akhir Persediaan tanggal 01 April = Rp180.000,00
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Transaksi pada 10 April
60 kg x Rp3.000,00

Rp180.000,00

6 kg x Rp3.100,00

Rp 18.600,00

Total Harga Pokok Penjualan

Rp198.600,00

Transaksi pada 30 April
24 kg x Rp3.100,00

Rp74.400,00

1 kg x Rp3.200,00

Rp 3.200,00

Total Harga Pokok Penjualan

Rp77.600,00

Tabel persediaan pada akhir periode ditampilkan pada Tabel 2–4.
Tabel 2–4: Perhitungan Persediaan Akhir Menggunakan Metode MPKP (Dalam Rupiah)
Date/Acc

01–Apr

10–Apr

10–Apr

20–Apr

30–Apr

30–Apr

Opening

Kuantitas

100 kg

60 kg

30 kg

24 kg

49 kg

65 kg

328 kg

Balance

Rupiah

300.000

180.000

93.000

74.400

154.400

210.000

1.011.800

30 kg

25 kg

40 kg

Pembelian

Kuantitas
Harga
Per Unit
Rupiah

3.100

3.200

3.250

93.000

80.000

130.000

Penjualan
(Harga
Pokok
Penjualan)

95 kg

303.000

Kuantitas

40 kg

60 kg

6 kg

24 kg

1 kg

Harga
Per Unit

3.000

3.000

3.100

3.100

3.200

Rupiah

120.000

180.000

18.600

74.400

3.200

Closing

Kuantitas

Balance

Rupiah

131 kg

396.200

60 kg

30 kg

24 kg

49 kg

65 kg

64 kg

292 kg

180.000

93.000

74.400

154.400

210.000

206.800

918.600

Jika dihitung dengan menggunakan metode MPKP, persediaan akhir
yang dimiliki Albirin Asri sebanyak 64 kilogram senilai Rp206.800,00.
Untuk transaksi tanggal 10 April, beras sebanyak 60 kilogram dijual
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dengan harga per unit Rp3.000,00 dan sebanyak 6 kilogram dijual
dengan harga per unit Rp3.100,00. Perhitungan untuk transaksi tanggal
10 April menggunakan 2 (dua) harga per unit berbeda karena pada 01
April telah terjual sebanyak 40 kilogram sehingga beras yang dapat dijual
menggunakan harga per unit Rp3.000,00 hanya tersisa sebanyak 60
kilogram, tidak cukup untuk menutupi transaksi penjualan sebanyak 66
kilogram. Untuk transaksi tanggal 30 April, beras sebanyak 24 kilogram
dijual dengan harga per unit Rp3.100,00 dan sebanyak 1 kilogram dijual
dengan harga per unit Rp3.200,00. Perhitungan untuk transaksi tanggal
30 April menggunakan 2 (dua) harga per unit berbeda karena beras yang
dibeli pada tanggal 10 April telah terjual sebanyak 6 kilogram sehingga
beras yang dapat dijual menggunakan harga per unit Rp3.100,00 hanya
tersisa sebanyak 24 kilogram, tidak cukup untuk menutupi transaksi
penjualan sebanyak 25 kilogram.
Metode Masuk Terakhir Keluar Pertama (MTKP)
Transaksi pada 01 April
Harga Pokok Penjualan Per Unit tanggal 01 April = Rp3.000,00
Total Harga Pokok Penjualan tanggal 01 April = Rp120.000,00
Saldo Akhir Persediaan tanggal 01 April = Rp180.000,00
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Transaksi pada 10 April
30 kg x Rp3.100,00

Rp 93.000,00

36 kg x Rp3.000,00

Rp108.000,00

Total Harga Pokok Penjualan

Rp201.000,00

Tabel persediaan pada akhir periode ditampilkan pada Tabel 2–5.
Tabel 2–5: Perhitungan Persediaan Akhir Menggunakan Metode MTKP
(Dalam Rupiah)
Date/Acc
01–Apr 10–Apr 10–Apr 20–Apr 30–Apr
Opening

Kuantitas

100 kg

60 kg

60 kg

24 kg

49 kg

293 kg

Balance

Rupiah

300.000

180.000

180.000

72.000

152.000

884.000

30 kg

25 kg

40 kg

95 kg

Pembelian

Kuantitas
Harga
Per Unit
Rupiah

3.100

3.200

3.250

93.000

80.000

130.000

303.000
131 kg

Penjualan
(Harga
Pokok
Penjualan)

Kuantitas

40 kg

30 kg

36 kg

25 kg

Harga
Per Unit

3.000

3.100

3.000

3.250

Rupiah

120.000

93.000

108.000

81.250

402.250

60 kg

60 kg

24 kg

49 kg

64 kg

257 kg

180.000

180.000

72.000

152.000

200.750

784.750

Closing

Kuantitas

Balance

Rupiah

Jika dihitung dengan menggunakan metode MTKP, persediaan akhir
yang dimiliki Albirin Asri sebanyak 64 kilogram senilai Rp200.750,00.
Untuk transaksi tanggal 10 April, beras sebanyak 30 kilogram dijual
dengan harga per unit Rp3.100,00 dan sebanyak 36 kilogram dijual
dengan harga per unit Rp3.000,00. Perhitungan untuk transaksi tanggal
10 April menggunakan 2 (dua) harga per unit berbeda karena pada
tanggal tersebut perusahaan juga melakukan pembelian beras sebanyak
30 kilogram sehingga beras yang dijual adalah beras yang dibeli pada
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tanggal 10 April sebanyak 30 kilogram, sedangkan sisa 36 kilogram
diambil dari sisa persediaan setelah penjualan yang terjadi sebelum
tanggal 10 April. Untuk transaksi tanggal 30 April, beras sebanyak 25
kilogram dijual dengan harga per unit Rp3.250,00 karena beras yang
dijual adalah beras yang dibeli pada tanggal 30 April sebanyak 40
kilogram masih cukup untuk menutupi transaksi penjualan sebanyak 25
kilogram.
2.

Metode Taksiran
a.

Metode Harga Eceran
Metode ini banyak digunakan pada perusahaan besar yang menjual
puluhan bahkan ratusan jenis barang. Prosedur pengukuran
persediaan dalam metode ini sebagai berikut:
1) atas persediaan awal, selain diketahui harga pokoknya, juga
diketahui harga ecerannya;
2) setiap terjadi transaksi pembelian harus diketahui jumlah harga
jualnya;
3) barang tersedia untuk dijual dihitung menurut harga beli dan
menurut harga jual;
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4) persentase harga pokok terhadap harga jual dihitung dengan
rumus:
Harga Pokok Barang Tersedia Untuk Dijual = harga jual × 100%

5) persentase harga pokok dengan harga jual tersebut digunakan
untuk menghitung harga pokok persediaan yang ada pada akhir
periode.
Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada Tabel 2–6.
Tabel 2–6: Metode Harga Eceran (Ilustrasi)

Rp200.000,00

Harga
Pokok
Rp60.000,00

Pembelian Neto

Rp1.000.000,00

Rp780.000,00

Barang Tersedia Untuk Dijual

Rp1.200.000,00

Rp840.000,00

Harga Eceran
Persediaan Awal

Penjualan
Persediaan Akhir

(Rp1.040.000,00)
Rp160.000,00

Rp840.000,00
× 100%
Rp1.200.000,00
= %
Persediaan Akhir Dengan Harga Pokok = 70% × Rp160.000,00
=
.
,
Persentase Harga Pokok =

Persentase harga pokok terhadap harga eceran untuk barang yang
tersedia dijual sebesar 70%, sehingga nilai persediaan akhir dengan
harga pokok dapat diketahui dengan cara mengalikan persentase
harga pokok terhadap harga eceran dengan nilai persediaan akhir
dengan harga eceran, yang menghasilkan nilai persediaan akhir
dengan harga pokok sebesar Rp112.000,00.
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b.

Metode Laba Bruto
Dalam metode ini, konsep yang digunakan adalah konsep hubungan
antara harga pokok dan harga jual. Besarnya persentase laba bruto
umumnya didasarkan persentase laba tahun lalu. Metode laba bruto
dapat bermanfaat dalam kondisi berikut ini:
1) perusahaan memerlukan laporan persediaan untuk keperluan
internal bila perusahaan menggunakan sistem fisik;
2) persediaan rusak atau musnah akibat kebakaran, pencurian,
bencana alam; dan
3) untuk menguji keabsahan angka persediaan yang dihitung
dengan cara lain.
Dalam metode ini, besarnya persentase laba bruto dapat dihitung
dengan cara menghitung:
1) Persentase Laba Bruto Dari Harga Jual
Dalam metode ini, harga jual adalah 100%, sedangkan harga
pokok barang yang dijual adalah 100% dikurangi laba bruto.
Cara menentukan nilai persediaan akhir sebagai berikut:
a) jumlah barang tersedia untuk dijual dihitung lebih dahulu
dengan menambahkan persediaan awal tahun ditambah
pembelian tahun berjalan,
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b) harga pokok barang yang dijual dihitung dengan cara
jumlah penjualan dikurangi persentase laba dikali jumlah
penjualan, dan
c) nilai persediaan akhir dihitung dengan cara barang tersedia
untuk dijual dikurang harga pokok barang yang dijual.
2) Persentase Laba Bruto Dari Harga Pokok
Bila persentase laba bruto ditentukan dari harga pokok, besarnya
harga jual adalah harga pokok (100%) ditambah persentase laba.
Jadi, harga jual lebih dari 100%.
Sebagai ilustrasi, diketahui bahwa nilai persediaan awal sebesar
Rp100.000,00; pembelian sebesar Rp400.000,00; dan penjualan sebesar
Rp300.000,00. Perhitungan laba bruto dari harga jual dan laba bruto dari
harga pokok dalam metode laba bruto ditampilkan pada Tabel 2–7 dan
Tabel 2–8.
Tabel 2–7: Perhitungan Laba Bruto Dari Harga Jual Dalam Metode Laba Bruto
1) Misalnya laba bruto sebesar 25% dari penjualan, maka:
Penjualan
100%
Laba Bruto
(25%)
Harga Pokok Penjualan
75%
Persediaan Akhir:
Persediaan Awal
Rp100.000,00
Pembelian Neto
Rp400.000,00
Barang Tersedia Untuk Dijual
Rp500.000,00
Penjualan
Rp300.000,00
Laba Bruto (25% x Rp300.000,00)
(Rp 75.000,00)
Taksiran Harga Pokok Penjualan
(Rp225.000,00)
Taksiran Nilai Persediaan Akhir
Rp275.000,00
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Tabel 2–8:
2)

Perhitungan Laba Bruto Dari Harga Pokok Dalam Metode Laba
Bruto
Misalnya laba bruto sebesar 40% dari harga pokok penjualan, maka:
Harga Pokok Penjualan
100%
Laba Bruto
40%
Penjualan
140%
Persediaan Akhir:
Persediaan Awal
Rp100.000,00
Pembelian Neto
Rp400.000,00
Barang Tersedia Untuk Dijual
Rp500.000,00
Penjualan
Rp300.000,00
40%

Laba Bruto
× Rp300.000,00 (Rp 85.714,00)
140%
Taksiran Harga Pokok Penjualan
Taksiran Nilai Persediaan Akhir

(Rp214.286,00)
Rp285.714,00

Bila persentase laba bruto ditentukan dari harga jual, besarnya penjualan
100% dan harga pokok penjualan kurang dari 100%. Sedangkan, bila
persentase laba bruto ditentukan dari harga pokok, besarnya harga pokok
penjualan 100% dan penjualan lebih dari 100%.
3.

Metode Lower Of Cost Or Net Realizable Value (LCNRV)
Pengukuran dengan metode ini dapat memengaruhi secara signifikan
laba berjalan dan nilai persediaan. Aturan metode LCNRV menyatakan
bahwa jika harga pasar

persediaan turun melebihi harga pokok

persediaan untuk alasan apapun, termasuk keusangan, rusak, perubahan
harga, maka nilai persediaan diturunkan untuk mencerminkan kerugian
ini. Penurunan biaya ini secara efektif dibebankan ke pendapatan pada
periode saat kerugian terjadi. Harga pasar (net realizable value) yang
dibandingkan dengan harga pokok (cost) adalah harga pasar yang dipilih
di antara 3 (tiga) alternatif berikut ini:
a.

harga beli atau harga pokok pengganti, yaitu daftar harga dari
pemasok atau harga faktur pembelian terakhir;
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b.

batas atas (ceiling) atau nilai realisasi neto, yaitu taksiran harga jual
dikurangi biaya penjualan; atau

c.

batas bawah (floor), yaitu nilai realisasi neto dikurangi taksiran laba
normal.

Metode LCNRV dapat diterapkan kepada masing–masing jenis
persediaan,

masing–masing

kelompok

persediaan,

atau

jumlah

keseluruhan persediaan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Toko Maju
mempunyai persediaan barang pada akhir tahun dengan harga pokok dan
harga pasar seperti yang ditampilkan pada Tabel 2–9.
Tabel 2–9: Penerapan Metode LCNRV
Jenis
Harga
Harga
Barang

Pokok

Pasar

Lower Of Cost Or Net Realizable Value
Jenis

Kelompok

Keseluruhan

Persediaan

Persediaan

Persediaan

Kelompok 1:
Barang A

Rp50.000,00

Rp45.000,00

Rp45.000,00

Barang B

Rp45.000,00

Rp52.000,00

Rp45.000,00

Rp95.000,00

Rp97.000,00

Barang C

Rp105.000,00

Rp110.000,00

Rp105.000,00

Barang D

Rp70.000,00

Rp60.000,00

Rp60.000,00

Rp175.000,00

Rp170.000,00

Rp270.000,00

Rp267.000,00

Rp95.000,00

Kelompok 2:

Jumlah
Nilai
Persediaan

Rp170.000,00
Rp267.000,00
Rp255.000,00

Rp265.000,00

Rp267.000,00

Penerapan untuk masing–masing jenis persediaan akan menghasilkan
nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan cara penerapan yang lain.
Penerapan untuk masing–masing kelompok persediaan atau jumlah
keseluruhan persediaan menghasilkan nilai yang mendekati keadaan,
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karena penurunan harga salah satu jenis barang akan diimbangi dengan
kenaikan harga barang yang lain.
Rugi penurunan nilai persediaan terjadi apabila persediaan dinyatakan
dengan harga di bawah harga pokoknya. Penurunan nilai dari harga
pokok (cost) menjadi harga pasar (net realizable value) akan
mempengaruhi dua laporan keuangan pokok, yaitu neraca dan laporan
rugi–laba. Penjelasan mengenai rugi penurunan nilai persediaan terhadap
laporan keuangan ditampilkan di bawah ini.

Laporan
Keuangan

Metode
Langsung/Pengungkapan
Minimum/Metode
Pengurangan Langsung
(Direct Write–Down Method)

Metode Tidak
Langsung/Pengungkapan
Maksimum/Metode
Cadangan
(Allowance Method)

Neraca

Persediaan dinyatakan sebesar
LCNRV. Selisih antara harga
pokok dengan harga pasar
dikurangkan langsung pada
rekening persediaan jika harga
pasar lebih rendah dari harga
pokoknya.

Persediaan dinyatakan
sebesar harga pokok. Selisih
antara harga pokok dengan
harga pasar diungkapkan
dalam rekening cadangan
penurunan nilai persediaan.

Rugi penurunan nilai
persediaan digabungkan
langsung pada perhitungan
harga pokok penjualan.

Rugi penurunan nilai
persediaan disajikan secara
terpisah sebagai komponen
rugi–laba operasional.

Laporan
Rugi–Laba

Metode pengurangan langsung mencatat harga pokok penjualan,
persediaan awal, dan persediaan akhir dengan jumlah harga pokoknya
atau nilai realisasi bersihnya, mana yang lebih rendah. Metode cadangan
mencatat harga pokok penjualan, persediaan awal, dan persediaan akhir
dengan harga pokoknya.
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Penetapan kembali nilai akhir persediaan dapat dilakukan dengan basis
individual, yaitu mengelompokkan barang yang sejenis atau secara
keseluruhan. Pada jenis barang A dan D (lihat Tabel 2–9) mengalami
penurunan nilai karena harga pasar lebih rendah dari harga pokoknya.
Ayat jurnal penyesuaian untuk mengakui penurunan nilai persediaan
Kerugian Penurunan Nilai Persediaan
Persediaan

Rp15.000,00
Rp15.000,00

Apabila perusahaan mempertahankan nilai persediaan pada harga
pokoknya dalam laporan keuangan perusahaan, maka dalam jurnal
penyesuaian dapat menggunakan akun Penyisihan Penurunan Nilai
Persediaan.
Ayat jurnal penyesuaian untuk mengakui nilai persediaan pada harga pokok
Kerugian Penurunan Nilai Persediaan
Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan

Rp15.000,00
Rp15.000,00

Apabila persediaan yang telah mengalami penurunan nilai telah terjual
pada periode berikutnya, maka akun Penyisihan Penurunan Nilai
Persediaan akan didebet dan akun Harga Pokok Penjualan akan dikredit.
Ayat jurnal penyesuaian untuk mengakui persediaan yang telah mengalami
penurunan nilai telah terjual
Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan
Harga Pokok Penjualan

Rp15.000,00
Rp15.000,00
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4.

Metode Harga Jual
Penyimpangan dari prinsip harga pokok untuk pengukuran persediaan,
yaitu dengan mencantumkan persediaan dengan harga jualnya. Metode
ini dapat diterima dengan syarat:
a. ada kepastian bahwa barang akan segera dijual dengan harga yang
telah ditetapkan; dan
b. merupakan produk standar, yang pasarnya mampu menampung serta
sulit untuk menentukan harga pokoknya.
Penyimpangan dengan pengukuran sebesar harga jual, biasanya untuk
produk yang berasal dari tambang logam mulia dan hasil pertanian atau
peternakan. Apabila persediaan dicantumkan dalam neraca sebesar harga
jualnya, maka metode pengukuran yang digunakan hendaknya dijelaskan
dalam neraca.

F. Pengungkapan Persediaan
Menurut PSAK No. 14 (Revisi 2008) terkait dengan persediaan, maka dalam
penyajiannya pada laporan keuangan suatu entitas harus mengungkapkan
beberapa hal sebagai berikut:
1.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan,
termasuk rumus biaya yang digunakan.
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2.

Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut
klasifikasi yang sesuai bagi entitas.

3.

Jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi
biaya untuk menjual.

4.

Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan.

5.

Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah
persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.

6.

Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui
sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam
periode berjalan.

7.

Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan
yang diturunkan.

8.

Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.
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G. Sistem Pencatatan Persediaan
Untuk dapat menetapkan nilai persediaan pada akhir periode dan menetapkan
biaya persediaan selama satu periode, sistem persediaan yang digunakan
sebagai berikut:
1.

Sistem Periodik
Perhitungan secara periodik meliputi pengukuran barang yang ada
pada akhir periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga
atau biaya. Perusahaan yang menerapkan sistem periodik umumnya
memiliki karakteristik persediaan yang beraneka ragam, namun nilainya
relatif kecil. Dalam sistem periodik, fungsi akuntansi tidak langsung
mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi penggunaan. Jumlah
persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik pada
akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk
mengkinikan nilai persediaan. Dalam sistem ini, akun persediaan
menampung:
a.

persediaan bahan baku hanya digunakan untuk mencatat nilai bahan
baku yang masih tersisa di awal dan di akhir periode;

b.

persediaan bahan penolong hanya digunakan untuk mencatat nilai
bahan penolong yang masih tersisa di awal dan di akhir periode;
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c.

persediaan barang dalam proses hanya digunakan untuk mencatat
nilai persediaan barang dalam proses yang masih tersisa di awal dan
di akhir periode; dan

d.

persediaan barang jadi hanya digunakan untuk mencatat nilai barang
jadi yang masih tersisa di awal dan di akhir periode.

Jurnal transaksi untuk pencatatan persediaan menggunakan sistem
periodik ditampilkan pada Tabel 2–10.
Tabel 2–10: Pencatatan Persediaan Sistem Periodik
Jurnal untuk mencatat penjualan barang jadi
Kas/Piutang Usaha
Rp11.364.756,00
Penjualan
Rp11.364.756,00
Jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong
Pembelian Bahan Baku
Rp3.750.000,00
Pembelian Bahan Penolong
Rp 15.000,00
Kas/Utang Usaha
Rp3.765.000,00
Jurnal untuk mencatat ongkos angkut pembelian
Ongkos Angkut
Kas

Rp920.000,00

Jurnal untuk mencatat retur pembelian
Utang Usaha
Retur Pembelian

Rp12.000.000,00

Rp920.000,00

Rp12.000.000,00

Jurnal untuk mencatat pembelian dengan potongan harga
Utang Usaha
Rp3.600.000,00
Kas
Rp2.800.000,00
Potongan Pembelian
Rp 800.000,00
Jurnal untuk mencatat retur penjualan
Retur Penjualan
Piutang Usaha

Rp10.000.000,00
Rp10.000.000,00

Jurnal untuk mencatat penjualan dengan potongan harga
Kas
Rp8.640.000,00
Potongan Penjualan
Rp 950.000,00
Piutang Usaha
Rp9.590.000,00
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Tabel 2–10 (Lanjutan): Pencatatan Persediaan Sistem Periodik
Menghitung pemakaian bahan baku:
Persediaan Awal
Rp1.100.000,00
Pembelian
Rp 675.000,00
Bahan Baku Tersedia Untuk Digunakan
Rp1.775.000,00
Persediaan Akhir
(Rp 790.000,00)
Pemakaian Bahan Baku
Rp 985.000,00
Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku
Persediaan Akhir
Rp790.000,00
Pemakaian Bahan Baku
Rp985.000,00
Pembelian
Rp 675.000,00
Persediaan Awal
Rp1.100.000,00
Jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja langsung
Tenaga Kerja Langsung
Rp1.100.000,00
Biaya Gaji Dan Upah
Rp2.190.000,00
Kas
Rp3.290.000,00
Jurnal untuk mencatat overhead pabrik
Biaya Overhead
Kas

Rp900.000,00
Rp900.000,00

Menghitung pemakaian bahan penolong:
Persediaan Awal
Rp11.364.756,00
Pembelian
Rp 3.750.000,00
Bahan Penolong Tersedia Untuk Digunakan Rp15.114.756,00
Persediaan Akhir
(Rp
75.000,00)
Pemakaian Bahan Penolong
Rp15.039.756,00
Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong
Persediaan Akhir
Rp
75.000,00
Pemakaian Bahan Penolong
Rp15.039.756,00
Pembelian
Rp 3.750.000,00
Persediaan Awal
Rp11.364.756,00

2.

Sistem Perpetual
Sistem perpetual, yaitu melakukan pembukuan atas persediaan
secara terus menerus, dengan membukukan setiap transaksi persediaan,
baik pembelian maupun penjualan. Penilaian persediaan dengan sistem
ini digunakan untuk mencari total persediaan yang keluar sesuai harga
beli (harga pokok penjualan). Perhitungan harga pokok penjualan
biasanya dilakukan dengan pembuatan kartu persediaan. Sistem perpetual
seringkali digunakan dalam hal persediaan memiliki nilai yang tinggi
untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu waktu, sehingga
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perusahaan dapat mengatur pemesanan kembali persediaan pada saat
mencapai jumlah tertentu. Dalam sistem perpetual, fungsi akuntansi
selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk
maupun keluar. Dalam sistem ini, akun persediaan menampung:
a.

persediaan bahan baku digunakan untuk mencatat persediaan awal
dan mutasi bahan baku selama satu periode;

b.

persediaan bahan penolong digunakan untuk mencatat persediaan
awal dan mutasi bahan penolong selama satu periode;

c.

persediaan barang dalam proses digunakan untuk mencatat
persediaan awal dan mutasi persediaan awal dan akhir barang dalam
proses selama satu periode;

d.

persediaan barang jadi digunakan untuk mencatat persediaan awal
dan mutasi persediaan barang jadi selama satu periode; dan

e.

barang dalam proses didebit untuk mencatat bahan baku, tenaga
kerja langsung, dan overhead pabrik yang digunakan untuk
memproses barang, akun ini dikredit untuk barang yang sudah
selesai dikerjakan. Jika sampai akhir tahun terdapat barang yang
belum selesai, maka nilainya dipindah ke akun persediaan barang
dalam proses.

Jurnal transaksi untuk pencatatan persediaan menggunakan sistem
perpetual ditampilkan pada Tabel 2–11.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35

Tabel 2–11: Pencatatan Persediaan Sistem Perpetual
Jurnal untuk mencatat penjualan barang jadi
Kas/Piutang Usaha
Rp 210.000,00
Penjualan
Rp 210.000,00
Harga Pokok Penjualan
Rp4.200.000,00
Persediaan
Rp4.200.000,00
Jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku dan bahan penolong
Persediaan
Rp2.800.000,00
Kas/Utang Usaha
Rp2.800.000,00
Jurnal untuk mencatat ongkos angkut pembelian
Harga Pokok Penjualan
Kas

Rp760.000,00

Jurnal untuk mencatat retur pembelian
Utang Usaha
Persediaan

Rp61.000,00

Rp760.000,00

Rp61.000,00

Jurnal untuk mencatat pembelian dengan potongan harga
Utang Usaha
Rp180.000,00
Kas
Harga Pokok Penjualan
Jurnal untuk mencatat retur penjualan
Retur Penjualan
Piutang Usaha
Persediaan
Harga Pokok Penjualan

Rp1.760.000,00
Rp1.760.000,00
Rp4.110.000,00
Rp4.110.000,00

Jurnal untuk mencatat penjualan dengan potongan harga
Kas
Rp300.000,00
Potongan Penjualan
Rp150.000,00
Piutang Usaha
Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku
Barang Dalam Proses
Persediaan Barang Dalam Proses
Barang Dalam Proses
Persediaan Bahan Baku

Rp135.000,00
Rp 45.000,00

Rp450.000,00

Rp100.000,00
Rp100.000,00
Rp 80.000,00
Rp 80.000,00

Jurnal untuk mencatat pemakaian tenaga kerja langsung
Barang Dalam Proses
Rp780.000,00
Biaya Gaji Dan Upah
Rp750.000,00
Kas

Rp1.530.000,00

Jurnal untuk mencatat overhead pabrik
Barang Dalam Proses
Kas

Rp300.000,00

Rp300.000,00

Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong
Barang Dalam Proses
Rp90.000.000,00
Persediaan Bahan Penolong
Rp90.000.000,00
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Tabel 2–11 (Lanjutan): Pencatatan Persediaan Sistem Perpetual
Jurnal untuk mencatat pemindahan barang jadi ke gudang
Persediaan Barang Jadi
Rp50.000.000,00
Barang Dalam Proses
Rp50.000.000,00

Pada sistem periodik dibuat jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk
mengkinikan nilai persediaan. Pada sistem perpetual, fungsi akuntansi selalu
mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun
keluar. Jadi, tidak perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode.
Jurnal penyesuaian untuk pencatatan persediaan ditampilkan di bawah ini.

No.

Keterangan
Ikhtisar L/R
Persediaan
Persediaan
Ikhtisar
L/R

Sistem Periodik
Debit
Rp10.000.000,00

Kredit

Sistem Perpetual
Keterangan Debit Kredit

Rp10.000.000,00
Tidak Perlu Dibuat

Rp40.000,00
Rp40.000,00

Pencatatan persediaan di laporan rugi–laba perusahaan ditampilkan di bawah
ini.
Sistem Periodik
Penjualan
Rp1.450.000,00
Retur Penjualan
(Rp700.000,00)
Potongan Penjualan
(Rp225.000,00)
Penjualan
Rp525.000,00
Harga Pokok Penjualan
Persediaan Awal
Rp350.000,00
Pembelian
Rp125.000,00
Ongkos Angkut
(Rp40.000,00)
Potongan Pembelian
(Rp230.000,00)
Barang Tersedia Dijual
Rp205.000,00
Persediaan Akhir
(Rp110.000,00)
(Rp95.000,00)
Laba Bruto
Rp430.000,00

Sistem Perpetual
Penjualan
Rp1.450.000,00
Retur Penjualan
(Rp700.000,00)
Potongan Penjualan
(Rp225.000,00)
Penjualan
Rp525.000,00
Harga Pokok Penjualan
(Rp95.000,00)
Laba Bruto
Rp430.000,00

H. Penentuan Harga Pokok Penjualan
Menurut PSAK No. 14 (Revisi 2008), jika persediaan dijual maka nilai
tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban pada periode
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diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Oleh karena itu, dalam
menentukan besarnya laba harus dihitung terlebih dahulu besarnya harga
pokok penjualan. Persediaan yang dibeli atau dibuat selama suatu periode
ditambahkan ke persediaan awal dan jumlah biaya persediaan ini disebut
dengan harga pokok barang tersedia untuk dijual. Pada akhir periode, jumlah
biaya yang tersedia untuk dijual dialokasikan antara persediaan yang masih
tersisa (dicatat di neraca sebagai aktiva) dan persediaan yang dijual selama
suatu periode (dilaporkan dalam laporan rugi–laba sebagai biaya atau harga
pokok penjualan). Sebagai ilustrasi, data persediaan PT JAK untuk tahun
2012 ditampilkan di bawah ini.
Saldo Persediaan Awal Bahan Baku
Saldo Persediaan Awal Barang Dalam Proses
Saldo Persediaan Awal Barang Jadi
Pembelian Bahan Baku
Biaya Tenaga Kerja Langsung
Biaya Overhead Produksi
Saldo Persediaan Akhir Bahan Baku
Saldo Persediaan Akhir Barang Dalam Proses
Saldo Persediaan Akhir Barang Jadi

Rp 5.000.000,00
Rp 1.000.000,00
Rp 4.500.000,00
Rp65.000.000,00
Rp25.000.000,00
Rp17.000.000,00
Rp 3.000.000,00
Rp 1.500.000,00
Rp 3.000.000,00

Perhitungan harga pokok penjualan untuk tahun 2012 pada PT JAK
ditampilkan pada Tabel 2–12.
Tabel 2–12: Perhitungan Harga Pokok Penjualan
Saldo Persediaan Awal Bahan Baku
Pembelian Bahan Baku
Saldo Persediaan Akhir Bahan Baku
Bahan Baku Yang Digunakan
Biaya Tenaga Kerja Langsung
Biaya Overhead Produksi
Total Biaya Produksi
Saldo Persediaan Awal Barang Dalam Proses
Saldo Persediaan Akhir Barang Dalam Proses
Harga Pokok Produksi
Saldo Persediaan Awal Barang Jadi
Barang Tersedia Untuk Dijual
Saldo Persediaan Akhir Barang Jadi
Harga Pokok Penjualan

Rp 5.000.000,00
Rp 65.000.000,00
(Rp 3.000.000,00)
Rp 67.000.000,00
Rp 25.000.000,00
Rp 17.000.000,00
Rp109.000.000,00
Rp 1.000.000,00
(Rp 1.500.000,00)
Rp108.500.000,00
Rp 4.500.000,00
Rp113.000.000,00
(Rp 3.000.000,00)
Rp110.000.000,00
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I.

Penentuan Biaya Produksi dan Harga Pokok Produksi
1.

Biaya Produksi
Biaya produksi adalah semua biaya yang timbul akibat aktivitas produksi
yang berlangsung selama periode yang dihitung. Biaya produksi meliputi
biaya pembelian bahan baku, biaya pemakaian bahan baku, biaya tenaga
kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Sebagai ilustrasi, ambil
contoh data persediaan PT JAK untuk tahun 2012 di atas. Perhitungan
biaya produksi untuk tahun 2012 pada PT JAK ditampilkan pada Tabel
2–13.
Tabel 2–13: Perhitungan Biaya Produksi
Saldo Persediaan Awal Bahan Baku
Pembelian Bahan Baku
Saldo Persediaan Akhir Bahan Baku
Bahan Baku Yang Digunakan
Biaya Tenaga Kerja Langsung
Biaya Overhead Produksi
Total Biaya Produksi

2.

Rp 5.000.000,00
Rp 65.000.000,00
(Rp 3.000.000,00)
Rp 67.000.000,00
Rp 25.000.000,00
Rp 17.000.000,00
Rp109.000.000,00

Harga Pokok Produksi
Harga pokok produksi adalah segala biaya yang timbul dari aktivitas
produksi pada periode yang dihitung. Harga pokok produksi adalah total
biaya produksi ditambah dengan saldo awal persediaan barang dalam
proses, lalu dikurangi dengan saldo akhir persediaan barang dalam
proses. Sebagai ilustrasi, ambil contoh data persediaan PT JAK untuk
tahun 2012 di atas. Perhitungan harga pokok produksi untuk tahun 2012
pada PT JAK ditampilkan pada Tabel 2–14.
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Tabel 2–14: Perhitungan Harga Pokok Produksi
Total Biaya Produksi
Saldo Persediaan Awal Barang Dalam Proses
Saldo Persediaan Akhir Barang Dalam Proses
Harga Pokok Produksi

J.

Rp109.000.000,00
Rp 1.000.000,00
(Rp 1.500.000,00)
Rp108.500.000,00

Perlakuan Akuntansi Persediaan Menurut Ketentuan PSAK No. 14
(Revisi 2008)
Tujuan
01.

Tujuan pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk

persediaan. Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah
penentuan jumlah biaya yang diakui sebagai aset dan perlakuan akuntansi
selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait diakui.
Ruang Lingkup
02.

Pernyataan ini diterapkan untuk semua persediaan, kecuali:

(a) pekerjaan dalam proses yang timbul dalam kontrak kontruksi,
termasuk kontrak jasa yang terkait langsung (lihat PSAK 34:
Akuntansi Kontrak Kontruksi);
(b) persediaan yang terkait dengan real estat (lihat PSAK 44: Akuntansi
Aktivitas Perkembangan Real Estat);
(c) instrumen keuangan (lihat PSAK 50: Instrumen Keuangan:
Penyajian Dan Pengungkapan dan PSAK 55: Instrumen Keuangan:
Pengakuan Dan Pengukuran);
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(d) aset biolojik terkait dengan hasil hutan (lihat PSAK 32: Akuntansi
Kehutanan); dan
(e) hasil tambang umum dan hasil tambang minyak dan gas bumi (lihat
PSAK 33: Akuntansi Pertambangan Umum dan PSAK 29: Akuntansi
Minyak Dan Gas Bumi).
Pengukuran Persediaan
08.

Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi

neto, mana yang lebih rendah.
Biaya Persediaan
09.

Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya

konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam
kondisi dan lokasi saat ini.
Biaya Pembelian
10.

Biaya pembelian persediaan meliputi harga beli, bea impor, pajak

lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada
otoritas pajak), biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya
yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan,
dan jasa. Diskon dagang, rabat, dan hal lain yang serupa dikurangkan dalam
menentukan biaya pembelian.
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Teknik Pengukuran Biaya
19.

Teknik pengukuran biaya persediaan, seperti metode biaya standar

atau metode eceran, demi kemudahan dapat digunakan jika hasilnya
mendekati biaya. Biaya standar memperhitungkan tingkat normal penggunaan
bahan dan perlengkapan, tenaga kerja, efisiensi, dan utilisasi kapasitas. Biaya
standar ditelaah secara reguler dan, jika diperlukan, direvisi sesuai dengan
kondisi terakhir.
20.

Metode eceran seringkali digunakan dalam industri eceran untuk

mengukur persediaan yang variasinya demikian banyak dan cepat berubah,
serta memiliki marjin yang serupa sehingga tidak praktis untuk menggunakan
metode penetapan biaya lainnya. Biaya persediaan ditentukan dengan
mengurangi nilai jual persediaan dengan persentase marjin bruto yang sesuai.
Persentase tersebut digunakan dengan memerhatikan persediaan yang telah
diturunkan nilainya di bawah harga jual normal. Persentase rata–rata sering
digunakan untuk setiap departemen eceran.
Rumus Biaya
21.

Biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar

dengan persediaan lain (not ordinary interchangeable) dan barang atau
jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus
diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya masing
masing.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42

22.

Identifikasi khusus biaya artinya biaya–biaya tertentu yang

diatribusikan ke unit persediaan tertentu. Cara ini merupakan perlakuan yang
sesuai bagi unit yang dipisahkan untuk proyek tertentu, baik yang dibeli
maupun yang dihasilkan. Namun demikian, identifikasi khusus biaya tidak
tepat ketika terdapat jumlah besar unit dalam persediaan yang dapat
menggantikan satu sama lain (ordinarily interchangeable). Dalam keadaan
demikian, metode pemilihan unit yang masih berada dalam persediaan dapat
digunakan untuk menentukan dampaknya dalam laporan laba rugi.
23.

Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf 21, harus

dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar
pertama (MPKP) atau rata–rata tertimbang. Entitas harus menggunakan
rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat
dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan
kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan.
25.

Formula MPKP mengasumsikan unit persediaan yang pertama

dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga unit yang
tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi
kemudian. Dalam rumus biaya rata–rata tertimbang, biaya setiap unit
ditentukan berdasarkan biaya rata–rata tertimbang dari unit yang serupa pada
awal periode dan biaya unit yang serupa yang dibeli atau diproduksi selama
suatu periode. Perhitungan rata–rata dapat dilakukan secara berkala atau pada
setiap penerimaan kiriman, tergantung pada keadaan entitas.
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Nilai Realisasi Neto
26.

Biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali jika

persediaan rusak, seluruh atau sebagian persediaan telah usang, atau harga
jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan diperoleh kembali
jika estimasi biaya penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat
penjualan telah meningkat. Praktek penurunan nilai persediaan di bawah
biaya menjadi nilai realisasi neto konsisten dengan pandangan bahwa aset
seharusnya tidak dinyatakan melebihi perkiraan jumlah yang dapat direalisasi
dari penjualan atau penggunaannya.
27.

Nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto secara

terpisah untuk setiap unit dalam persediaan. Namun demikian, dalam
beberapa kondisi, penurunan nilai persediaan mungkin lebih sesuai jika
dihitung terhadap kelompok unit yang serupa atau berkaitan. Misalnya
barang–barang yang termasuk dalam lini produk dengan tujuan atau
penggunaan akhir yang serupa, yang diproduksi dan dipasarkan di wilayah
yang sama, dan tidak dapat dievaluasi terpisah dari unit–unit lain dalam lini
produk tersebut. Penurunan nilai persediaan tidak tepat jika dihitung
berdasarkan klasifikasi persediaan, misalnya, barang jadi, atau seluruh
persediaan dalam suatu industri atau segmen geografis tertentu. Pemberi jasa
pada umumnya mengakumulasikan biaya–biaya untuk setiap jasa di mana
harga jual terpisah ditentukan. Dengan demikian, masing–masing jasa
tersebut diperlakukan secara terpisah.
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28.

Estimasi nilai realisasi neto didasarkan pada bukti paling andal

yang tersedia pada saat estimasi dilakukan terhadap jumlah persediaan yang
diharapkan dapat direalisasi. Estimasi ini mempertimbangkan fluktuasi harga
atau biaya yang langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah akhir
periode sepanjang peristiwa tersebut menegaskan kondisi yang ada pada akhir
periode.
29.

Estimasi nilai realisasi neto juga mempertimbangkan tujuan

pengadaan persediaan yang dimiliki. Misalnya, nilai realisasi neto dari jumlah
persediaan yang dimiliki untuk memenuhi kontrak penjualan atau jasa yang
bersifat pasti didasarkan pada harga kontrak. Jika kontrak penjualan lebih
sedikit daripada jumlah persediaan yang dimiliki, maka nilai realisasi neto
untuk kelebihannya didasarkan pada harga jual umum. Penyisihan dapat
timbul dari kontrak penjualan yang bersifat pasti yang melebihi jumlah
persediaan yang dimiliki atau dari kontrak pembelian yang bersifat pasti.
Penyisihan tersebut diperlakukan sesuai dengan PSAK 57: Kewajiban
Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi Dan Aset Kontinjensi.
31.

Suatu penilaian baru (new assessment) dilakukan atas nilai realisasi

neto pada setiap periode berikutnya. Ketika kondisi yang semula
mengakibatkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya ternyata tidak ada
lagi atau ketika terdapat bukti yang jelas terhadap peningkatan nilai realisasi
neto karena perubahan keadaan ekonomi, maka jumlah penurunan nilai harus
dibalik (dalam hal ini pemulihan adalah terbatas untuk jumlah penurunan
nilai awal) sehingga jumlah tercatat yang baru dari persediaan adalah yang
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terendah dari biaya atau nilai realisasi neto yang telah direvisi. Hal ini terjadi,
misalnya, ketika suatu jenis persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi
neto karena harga jualnya telah turun, masih dimiliki pada periode berikutnya
dan harga jualnya telah meningkat.
Pengakuan Sebagai Beban
32.

Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut

harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas
penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya
menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui
sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut.
Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan
kembali nilai realisasi neto, harus diakui sebagai pengurangan terhadap
jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.
Pengungkapan
34.

Laporan keuangan harus mengungkapkan:

(a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan,
termasuk rumus biaya yang digunakan;
(b) total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut
klasifikasi yang sesuai bagi entitas;
(c) jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi
biaya untuk menjual;
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(d) jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan;
(e) jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah
persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan
sebagaimana dijelaskan pada paragraf 32;
(f) jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui
sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban
dalam periode berjalan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 32;
(g) kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan
yang diturunkan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 32; dan
(h) nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan
kewajiban.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian berupa studi kasus dengan menggunakan pendekatan
penelitian deskriptif komparatif, yang menggambarkan perlakuan akuntansi
persediaan sehingga hanya mengungkapkan dan menjelaskan fakta–fakta
yang terjadi di perusahaan tanpa pengujian hipotesis dan perbandingan
perlakuan akuntansi persediaan yang terjadi di perusahaan dengan ketentuan–
ketentuan dalam PSAK No. 14 (Revisi 2008).

B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan pada Bulan Juli 2015 sampai dengan Bulan September
2015. Penelitian dilakukan selama penyusunan skripsi untuk memperoleh
data yang diperlukan. Penelitian dilakukan di PT X.

C. Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi persediaan, antara lain
pencatatan, pengukuran, dan pengungkapan akuntansi, serta dokumen yang
terkait dengan hal–hal tersebut.
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D. Sumber Data
1.

Data Primer
Data primer yang dibutuhkan berupa hasil wawancara dengan pihak
bagian akuntansi PT X.

2.

Data Sekunder
Data sekunder yang dibutuhkan berupa:
a.

gambaran umum perusahaan;

b.

dokumen, catatan, dan laporan transaksi persediaan; dan

c.

buku atau literatur mengenai akuntansi persediaan, salah satunya
PSAK No. 14 (Revisi 2008).

E. Teknik Pengumpulan Data
1.

Teknik Wawancara
Teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung dengan pihak
bagian akuntansi PT X, dengan mengadakan tanya jawab secara lisan
untuk memperoleh data transaksi persediaan.

2.

Teknik Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen transaksi
persediaan, seperti catatan penjualan dan faktur pembelian.
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan perlakuan akuntansi
persediaan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan dengan
ketentuan PSAK No. 14 (Revisi 2008) adalah analisis komparatif.
Perbandingan perlakuan akuntansi persediaan yang dianalisis oleh penulis
adalah:
1.

Pengukuran persediaan antara yang sesuai ketentuan PSAK No. 14
(Revisi 2008) dengan yang dilakukan oleh Perusahaan.
Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengukuran Persediaan
Menurut PSAK No. 14 (Revisi 2008)
Paragraf 08: Persediaan harus diukur
berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto,
mana yang lebih rendah.
Paragraf 09: Biaya persediaan harus
meliputi semua biaya pembelian dan biaya
lain yang timbul sampai persediaan berada
dalam kondisi dan lokasi saat ini.
Paragraf 10: Biaya pembelian persediaan
meliputi harga beli, bea impor, pajak lainnya,
biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan
biaya lainnya yang secara langsung dapat
diatribusikan pada perolehan barang jadi.
Diskon dagang, rabat, dan hal lain yang
serupa dikurangkan dalam menentukan biaya
pembelian.
Paragraf 19: Teknik pengukuran biaya
persediaan, seperti metode biaya standar
atau metode eceran, demi kemudahan dapat
digunakan jika hasilnya mendekati biaya.
Paragraf 21: Biaya untuk persediaan yang
secara umum tidak dapat ditukar dengan
persediaan lain (not ordinary
interchangeable) dan barang atau jasa yang
dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek
tertentu harus diperhitungkan berdasarkan
identifikasi khusus terhadap biayanya masing
masing.

Perlakuan Akuntansi Mengenai
Pengukuran Persediaan Yang
Diterapkan Oleh Perusahaan
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Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengukuran Persediaan
Menurut PSAK No. 14 (Revisi 2008)
Paragraf 23: Biaya persediaan, kecuali yang
disebut dalam paragraf 21, harus dihitung
dengan menggunakan rumus biaya masuk
pertama keluar pertama (MPKP) atau rata–
rata tertimbang.
Paragraf 27: Nilai persediaan biasanya
diturunkan ke nilai realisasi neto secara
terpisah untuk setiap unit dalam persediaan.
Namun demikian, dalam beberapa kondisi,
penurunan nilai persediaan mungkin lebih
sesuai jika dihitung terhadap kelompok unit
yang serupa atau berkaitan. Penurunan nilai
persediaan tidak tepat jika dihitung
berdasarkan klasifikasi persediaan. Pemberi
jasa pada umumnya mengakumulasikan
biaya–biaya untuk setiap jasa di mana harga
jual terpisah ditentukan. Dengan demikian,
masing–masing jasa tersebut diperlakukan
secara terpisah.
Paragraf 32: Jika persediaan dijual, maka
nilai tercatat persediaan tersebut harus
diakui sebagai beban pada periode diakuinya
pendapatan atas penjualan tersebut. Setiap
penurunan nilai persediaan di bawah biaya
menjadi nilai realisasi neto dan seluruh
kerugian persediaan harus diakui sebagai
beban pada periode terjadinya penurunan
atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan
kembali penurunan nilai persediaan karena
peningkatan kembali nilai realisasi neto,
harus diakui sebagai pengurangan terhadap
jumlah beban persediaan pada periode
terjadinya pemulihan tersebut.

2.

Perlakuan Akuntansi Mengenai
Pengukuran Persediaan Yang
Diterapkan Oleh Perusahaan

Pengungkapan persediaan antara yang sesuai ketentuan PSAK No. 14
(Revisi 2008) dengan yang dilakukan oleh Perusahaan.
Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengungkapan
Menurut PSAK No. 14 (Revisi 2008)
Paragraf 34 (a): Laporan keuangan harus
mengungkapkan kebijakan akuntansi yang
digunakan dalam pengukuran persediaan,
termasuk rumus biaya yang digunakan.
Paragraf 34 (b): Laporan keuangan harus
mengungkapkan total jumlah tercatat
persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut
klasifikasi yang sesuai bagi entitas.

Perlakuan Akuntansi Mengenai
Pengungkapan Yang Diterapkan
Oleh Perusahaan
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Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengungkapan
Menurut PSAK No. 14 (Revisi 2008)
Paragraf 34 (c): Laporan keuangan harus
mengungkapkan jumlah tercatat persediaan
yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi
biaya untuk menjual.
Paragraf 34 (d): Laporan keuangan harus
mengungkapkan jumlah persediaan yang
diakui sebagai beban selama periode
berjalan.
Paragraf 34 (e): Laporan keuangan harus
mengungkapkan jumlah setiap penurunan
nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah
persediaan yang diakui sebagai beban dalam
periode berjalan.
Paragraf 34 (f): Laporan keuangan harus
mengungkapkan jumlah dari setiap
pemulihan dari setiap penurunan nilai yang
diakui sebagai pengurang jumlah persediaan
yang diakui sebagai beban dalam periode
berjalan.
Paragraf 34 (g): Laporan keuangan harus
mengungkapkan kondisi atau peristiwa
penyebab terjadinya pemulihan nilai
persediaan yang diturunkan.
Paragraf 34 (h): Laporan keuangan harus
mengungkapkan nilai tercatat persediaan
yang diperuntukkan sebagai jaminan
kewajiban.

Perlakuan Akuntansi Mengenai
Pengungkapan Yang Diterapkan
Oleh Perusahaan
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BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan
PT X didirikan pada tanggal 05 Maret 1977. Perusahaan ini bergerak di
bidang perdagangan dan bidang jasa. Sebagai perusahaan dagang, PT X
menawarkan rangkaian produk lengkap suku cadang asli Brand C. Brand C
merupakan merek dagang dari produk alat berat yang dikenal di seluruh dunia
sebagai produk alat berat yang paling tangguh, paling kuat, dan paling handal
untuk kebutuhan industri pertambangan, kehutanan, konstruksi, kelautan,
serta migas. Brand C Batteries dan Brand C Oil merupakan produk populer
yang ditawarkan oleh PT X. Brand C Batteries banyak dipakai untuk alat
berat, kendaraan komersial, mesin pembangkit listrik, truk, dan kapal.
Sedangkan, Brand C Oil adalah produk pilihan yang tepat untuk berbagai
keperluan, seperti oli hidrolik dan transmisi serta oli diesel multigrade dan
mesin gas alam. PT X juga menawarkan rangkaian lengkap program
pemeliharaan dan pemeriksaan teknis yang sesuai dengan kebutuhan masing–
masing pelanggan, seperti program Parts Exchange Service, Planned
Component Replacement, Custom Track Service dan Custom Hydraulic
Service, serta Field Service dan Brand C Care Meetings. PT X memiliki
laboratorium berfasilitas lengkap di Jakarta dan Balikpapan untuk
menjalankan program S.O.S Fluid Analysis bagi pelanggannya. Kontrak
Customer Support Agreement (CSA) dengan PT X juga dapat membantu
meningkatkan produktivitas peralatan dan juga menekan biaya operasional
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bagi pelanggan, seperti Preventive Maintenance Kits, Total Cost Performance
Guarantee, dan Maintenance And Repair Contract (MARC).

B. Struktur Organisasi
Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme–mekanisme
formal dengan nama organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan
kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan–hubungan di antara
fungsi–fungsi,

bagian–bagian,

posisi–posisi,

atau

orang–orang

yang

menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang
berbeda–beda dalam suatu organisasi. Adapun unsur–unsur struktur
organisasi terdiri dari:
1.

Spesialisasi kegiatan merupakan spesifikasi tugas–tugas individual dan
kelompok kerja dalam organisasi (pembagian kerja) dan penyatuan
tugas–tugas menjadi satuan–satuan kerja (departementalisasi).

2.

Standarisasi kegiatan merupakan prosedur–prosedur yang digunakan
organisasi untuk menjamin terlaksananya kegiatan seperti yang
direncanakan.

3.

Koordinasi

kegiatan

merupakan

prosedur–prosedur

yang

mengintegrasikan fungsi–fungsi satuan–satuan kerja dalam organisasi.
4.

Sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan merupakan lokasi
atau letak kekuatan pembuatan keputusan.
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5.

Ukuran satuan kerja merupakan jumlah tenaga kerja dalam suatu
kelompok kerja.

PT X menerapkan organisasi berbasis wilayah, yang mencakup divisi
Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur, dan menangani lebih dari
50 (lima puluh) kantor cabang. Struktur organisasi PT X dapat dilihat di
bagian Lampiran. Tugas dan wewenang dari masing–masing posisi pekerjaan
sebagai berikut:
1.

Secretary
a.

Mengidentifikasi kebutuhan personalia, mengarahkan bawahan, serta
mengidentifikasi

dan

mengusulkan

program

pengembangan

karyawan berdasarkan kemampuan yang dibutuhkan.
b.

Merencanakan pelaksanaan manajemen fungsional, menyusun rapat,
dan mempersiapkan perjalanan bisnis karyawan.

2.

Finance Manager
a.

Mengoordinir, memantau, dan mengevaluasi laporan keuangan yang
meliputi seluruh transaksi dan pembiayaan.

b.

Mempersiapkan,

menganalisis,

dan

mendistribusikan

kinerja

keuangan termasuk berbagai ragam penjelasan antara perbedaan
anggaran dan realisasinya.
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c.

Mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi anggaran perencanaan
biaya, termasuk analisis dan evaluasi biaya setiap departemen.

3.

Logistic & Distribution Manager
a.

Mengumpulkan berbagai jenis data yang dibutuhkan untuk
menganalisis aktivitas produk dan mengesahkan realitas data.

b.

Menganalisis data, mencari tahu, dan mengembangkan hasil koreksi
atau

sebagai

alternatif

tindakan

antisipasi

untuk

kemajuan

Perusahaan.
c.

Mempersiapkan rekomendasi atas aktivitas produk berdasarkan
implementasi dan analisis data serta mendistribusikan laporan
mengenai jumlah produk yang dibutuhkan.

4.

HR & D Manager
a.

Meninjau,

mengawasi,

dan

mensosialisasikan

segala

bentuk

kompensasi dan peraturan–peraturan yang disesuaikan dengan
peraturan pemerintah dan biaya hidup setempat ke semua karyawan,
termasuk laporan gaji bulanan, fasilitas, biaya–biaya tambahan, dan
administrasi atas pemberian–pemberian hadiah.
b.

Mengawasi semua bentuk administrasi perorangan, termasuk
penerimaan karyawan baru, pemindahan karyawan, pemberhentian
karyawan, karyawan kontrak, dan asuransi perorangan.
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c.

Memantau dan mengawasi penerimaan, penyeleksian, pembagian
tugas, dan pemrosesan penempatan karyawan secara efektif.

d.

Melengkapi, mendistribusikan, dan memperbaharui gambaran posisi
untuk setiap jabatan pekerjaan.

5.

R & M Manager
a.

Mengidentifikasi,

menganalisis,

dan menginvestigasi

masalah

produk dan keputusan–keputusan manajemen peralatan.
b.

Memantau pengoperasian peralatan, memberi saran pada keputusan
dan kesulitan yang ada, serta bekomunikasi dengan bagian teknik.

c.

Mengambil tindakan yang tepat yang berkaitan dengan bagian
teknik, berdasarkan tuntutan dari kantor pusat ke vendor.

d.

Menganalisis

kerusakan

peralatan–peralatan,

mengidentifikasi

penyebab utama dari kegagalan peralatan, dan menyiapkan laporan
analisis kegagalan tersebut secara akurat.
e.

Mengadakan pelatihan khusus untuk bagian mekanik berdasarkan
daftar dan anggaran kantor cabang, mempersiapkan bahan pokok
pelatihan, mengumpulkan beberapa informasi yang berhubungan
dengan kebutuhan pelatihan dari APD bersih, rekan kerja, dan
sebagainya, dan menghimpun kesusastraan serta alat–alat yang
digunakan selama masa pelatihan.
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6.

Customer Services Manager
a.

Menentukan penyeleksian peralatan berdasarkan aplikasi kebutuhan
pelanggan, menyelesaikan produksi, dan menganalisis biaya atau
simulasi investasi.

b.

Menentukan susunan unit berdasarkan kebutuhan pelanggan secara
spesifik dan melakukan rangkaian aplikasi yang diharuskan termasuk
memilih alat tambahan atau perlengkapan dari produk serta
menambah biaya asosiasinya.

c.

Mengumpulkan data dari salesman dan sumber–sumber lainnya,
menindaklanjuti status data, dan membuat laporan prospek.

d.

Menentukan kondisi pasar dan laporan penjualan untuk mendapatkan
rekomendasi dan perencanaan kerja yang akan dicapai guna
meningkatkan kinerja.

e.

Menentukan kebutuhan pelanggan dan bekerja sama dengan vendor
untuk pengembangan produk yang sesuai dengan pasar.

f.

Mengatur bentuk promosi untuk menarik perhatian pelanggan guna
meningkatkan pengetahuan dealership secara menyeluruh.

g.

Menjawab pertanyaan–pertanyaan staf dan pelanggan.

h.

Bekerja sama dengan manajer produk untuk pengembangan dan
penetapan program pemasaran untuk kebutuhan pelanggan.
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i.

Memberikan

pelatihan

kepada

staf

mengenai

produk

dan

keuntungannya serta program pemasaran termasuk contoh–contoh
mengenai nilai jual produk.

C. Jenis Persediaan Perusahaan
Persediaan adalah bagian yang paling aktif dalam operasi perusahaan
yang secara terus menerus dibeli atau diproduksi dan dijual. PT X merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan dagang hanya
memiliki 1 (satu) jenis persediaan, yaitu persediaan barang jadi (barang
dagang). Persediaan barang dagang pada PT X terdiri dari beberapa kategori,
yaitu undercarriages, engine, ground engaging, power train, hydraulic, filter,
dan general. Produk–produk dari kategori barang dagang dapat dilihat di
bawah ini.
Kategori

Engine

Filter

General

Ground Engaging
Sumber: PT X

Produk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Insert VAL
Lock
Plug–Spark
ROTOCOIL A
Spring
Spring–VAL
Value EXH
DEO15W40–2
Element
Element A
Element AS
Filter A
Filter AS
Bolt
Rivet
Seal
Seal O RIN
Bolt
Pin Get
Retainer–G
Tip Genera
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Kategori

Hydraulic

Power Train

Undercarriages

Sumber: PT X

Produk
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

CM Hose
In Bulk HO
In Hose XT
L/M Hose–I
XT3 ES HOS
Bearing A
Disc
Disc Frict
Lining
Bolt
Bolt TCK C
Nut–Track
Track Bolt
Track Shoe
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BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Perlakuan Akuntansi Terhadap Persediaan
1.

Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Persediaan
Metode Pengukuran Persediaan Perusahaan
Menurut PSAK No. 14 (Revisi 2008), paragraf 08, persediaan harus
diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih
rendah. Tidak ada perbandingan pengukuran antara persediaan yang
diukur berdasarkan biaya dengan persediaan yang diukur berdasarkan
nilai realisasi neto yang dilakukan oleh PT X. Pengukuran persediaan
berdasarkan nilai realisasi neto tidak dilakukan karena tidak terjadi
penurunan nilai persediaan atau kerugian persediaan yang dapat diakui
oleh Perusahaan. Hal tersebut dikarenakan persediaan dapat terjual dalam
periode singkat setelah dilakukan pembelian persediaan atau transfer
persediaan dari kantor pusat maupun kantor cabang lain. Pencatatan nilai
persediaan hanya diukur berdasarkan biaya.
PT X melakukan pengukuran persediaan berdasarkan biaya. Biaya
persediaan, atau biasa ditulis oleh Perusahaan sebagai landed cost, yang
ada pada PT X terdiri dari:
a.

Dealer net, yaitu harga yang diberikan oleh vendor kepada
Perusahaan.
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b.

Komponen landed cost antara lain freight charge, import duty, dan
miscellaneous charge.

Dealer net dan komponen landed cost akan dikalkulasikan untuk
menentukan landed cost. Biaya persediaan ini akan digunakan sebagai
penentuan harga pokok penjualan (cost of sales). Perhitungan biaya
persediaan disajikan dalam ayat jurnal di catatan persediaan. Sebagai
contoh, pada tanggal 01 April 2014 nilai persediaan untuk barang dagang
Hydraulic–CM Hose sebesar Rp116.000.000,00. Pada 16 April 2014, PT
X melakukan pembelian barang dagang Hydraulic–CM Hose sebanyak
50 unit dengan harga per unit sebesar Rp800.000,00. Dalam pembelian
barang dagang Hydraulic–CM Hose, Perusahaan membayar biaya
pengangkutan sebesar Rp5.000.000,00 dan biaya lainnya sebesar
Rp7.000.000,00. Pada 30 April 2014, nilai persediaan barang dagang
Hydraulic–CM Hose sebesar Rp68.000.000,00. Perhitungan dealer net
dan landed cost untuk barang dagang Hydraulic–CM Hose sebagai
berikut:
Dealer net

Landed cost

=

total price – cash discount

=

(50 unit x Rp800.000,00) – Rp0,00

=

Rp40.000.000,00

=

dealer net + freight charge + miscellaneous charge

=

Rp40.000.000,00 + Rp5.000.000,00 + Rp7.000.000,00

=

Rp52.000.000,00
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Ayat jurnal pada saat melakukan pemesanan barang dagang Hydraulic–CM
Hose ke vendor
Inventory Stock in Transit

Rp40.000.000,00

Landed Cost–Actual Additional Charge

Rp12.000.000,00

Payable to vendor

Rp52.000.000,00

Ayat jurnal atas tagihan vendor untuk barang dagang Hydraulic–CM Hose
Inventory Pending Invoice

Rp52.000.000,00

Account Payable Inventory

Rp52.000.000,00

Ayat jurnal penerimaan persediaan barang dagang Hydraulic–CM Hose
Inventory Stock on Hand

Rp52.000.000,00

Inventory Stock in Transit

Rp40.000.000,00

Landed Cost–Calculated Freight Charge

Rp 5.000.000,00

Landed Cost–Calculated Miscellaneous

Rp 7.000.000,00

Perhitungan harga pokok penjualan untuk barang dagang Hydraulic–CM
Hose sebagai berikut:
Inventory–Hydraulic (CM Hose):
Beginning inventory

Rp116.000.000,00

Purchase of CM Hose

Rp 52.000.000,00

Inventory–available for sale

Rp168.000.000,00

Ending inventory

(Rp 68.000.000,00)

Cost of sales–CM Hose

Rp100.000.000,00

PT X juga menerapkan teknik pengukuran biaya dengan metode
eceran untuk penilaian biaya persediaan. Teknik pengukuran biaya
dengan metode eceran digunakan untuk memudahkan Perusahaan dalam
menilai persediaan yang masih dimiliki di akhir periode. Biasanya
digunakan untuk menginformasikan nilai dari setiap unit persediaan
dengan cepat kepada manajemen. Sebagai contoh, pada tanggal 01 April

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63

2014 nilai persediaan untuk barang dagang Hydraulic–CM Hose sebesar
Rp116.000.000,00 dan diketahui harga eceran untuk barang dagang
Hydraulic–CM

Hose

pada

tanggal

01

April

2014

sebesar

Rp150.000.000,00. Pada 16 April 2014, PT X melakukan pembelian
barang dagang Hydraulic–CM Hose sebanyak 50 unit dengan harga per
unit sebesar Rp800.000,00 dan diketahui harga eceran untuk barang
dagang Hydraulic–CM Hose pada tanggal 16 April 2014 sebesar
Rp1.000.000,00 per unit. Selama bulan April 2014, terjadi transaksi
penjualan untuk barang dagang Hydraulic–CM Hose dengan total
penjualan sebesar Rp88.000.000,00. Tabel perbandingan untuk harga
eceran dengan harga pokok disajikan pada Tabel 5–1.

Tabel 5–1: The Comparation for The Ending Inventory
(Retail Method)–in Rupiah
Retail Price

Cost Price

Beginning inventory

Rp150.000.000,00

Rp116.000.000,00

Purchase of CM Hose

Rp50.000.000,00

Rp40.000.000,00

Inventory–available for sale
Sales

Rp200.000.000,00
(Rp88.000.000,00)

Rp156.000.000,00

Ending inventory–CM Hose

Rp112.000.000,00

%
%

=

Rp156.000.000,00
× 100%
Rp200.000.000,00

=

%

(

) = 78% × Rp112.000.000,00
(

)=

.

.

,

Persentase harga pokok terhadap harga eceran untuk barang dagang
Hydraulic–CM Hose yang tersedia dijual sebesar 78%, sehingga nilai
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persediaan akhir dengan harga pokok untuk barang dagang Hydraulic–
CM Hose sebesar Rp87.360.000,00.
Dalam sistem perpetual, terdapat 3 (tiga) rumus biaya yang paling
umum digunakan dalam pengukuran persediaan berdasarkan harga
pokok, yaitu rumus biaya rata–rata, rumus biaya MPKP, dan rumus biaya
MTKP. Perusahaan memiliki barang–barang homogen yang dapat
menggantikan satu sama lain (ordinarily interchangeable). Metode
pengukuran yang digunakan oleh PT X dalam menilai persediaan
menggunakan rumus biaya MPKP. Berdasarkan rumus biaya MPKP,
harga pokok barang yang dijual dihitung berdasarkan harga barang yang
dibeli lebih dahulu, sesuai dengan jumlah pembeliannya. Sebagai contoh,
persediaan awal pada tanggal 01 Mei 2014 untuk barang dagang Engine–
Spring–VAL sebanyak 25 unit dengan harga per unit sebesar
Rp650.000,00. Selama Bulan Mei 2014, Perusahaan menghasilkan
penjualan

untuk

barang

dagang

Engine–Spring–VAL

sebesar

Rp220.000.000,00. Secara ringkas, transaksi pembelian dan penjualan
barang dagang Engine–Spring–VAL selama Bulan Mei 2014 seperti
berikut:
Tanggal

Transaksi

Kuantitas

Harga per unit

Total

05–Mei

Pembelian

100

Rp675.000,00

Rp67.500.000,00

05–Mei

Penjualan

75

Rp715.000,00

Rp53.625.000,00

20–Mei

Pembelian

150

Rp680.000,00

Rp102.000.000,00

25–Mei

Penjualan

175

Rp725.000,00

Rp126.875.000,00
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Perhitungan nilai persediaan akhir barang dagang Engine–Spring–VAL
untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2014 dengan menggunakan
rumus biaya MPKP sebagai berikut:
Transaksi pada 05 Mei 2014:
25 unit x Rp650.000,00

Rp16.250.000,00

50 unit x Rp675.000,00

Rp33.750.000,00

Total Cost of Sales

Rp50.000.000,00

Transaksi pada 25 Mei 2014:
50 unit x Rp675.000,00

Rp 33.750.000,00

125 unit x Rp680.000,00

Rp 85.000.000,00

Total Cost of Sales

Rp118.750.000,00

Tabel persediaan barang dagang Engine–Spring–VAL untuk periode
yang berakhir pada 31 Mei 2014 ditampilkan pada Tabel 5–2.

Tabel 5–2: The Calculation for The Ending Inventory of Engine–Spring–VAL–FIFO

Date/Acc
Opening

in a thousand of Rupiah
01–
05–
May
May
25
25
Quantity
unit
unit

Balance

16.250
Quantity

Purchase

Unit
Price

Closing

67.500
25
unit

Balance

Unit
Price

Quantity

20–
May
50
unit

25–
May
200
unit

25–
May
150
unit

67.500

33.750
150
unit

135.750

102.000

50
unit

125
unit

675

Quantity
Cost of
Sales

16.250
100
unit

05–
May
100
unit

550
unit
371.500
250
unit

680
102.000
50
unit

650

675

25
unit

16.250
100
unit

33.750
50
unit

16.250

67.500

33.750

169.500
250
unit

675

680

200
unit

33.750
150
unit

85.000
25
unit

168.750
550
unit

135.750

102.000

17.000

372.250
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Perhitungan harga pokok penjualan dan laba (rugi) kotor untuk periode
yang berakhir pada 31 Mei 2014 sebagai berikut:
Inventory–Engine (Spring–VAL):
Beginning inventory

Rp371.500.000,00

Purchase of Spring–VAL

Rp169.500.000,00

Inventory–available for sale

Rp541.000.000,00

Ending inventory

(Rp372.250.000,00)

Cost of sales–Spring–VAL

Rp168.750.000,00

Inventory–Engine (Spring–VAL):
Income from sales–net

Rp220.000.000,00

Cost of sales–net

(Rp168.750.000,00)

Gross profit (loss)

Rp 51.250.000,00

Dengan menggunakan rumus biaya MPKP, persediaan akhir barang
dagang Engine–Spring–VAL pada 31 Mei 2014 sebanyak 25 unit senilai
Rp17.000.000,00. Untuk transaksi tanggal 05 Mei 2014, barang dagang
Engine–Spring–VAL sebanyak 25 unit dijual dengan harga per unit
Rp650.000,00 dan sebanyak 50 unit dijual dengan harga per unit
Rp675.000,00. Perhitungan untuk transaksi tanggal 05 Mei 2014
menggunakan 2 (dua) harga per unit yang berbeda karena persediaan
awal barang dagang Engine–Spring–VAL pada 01 Mei 2014 hanya
tersedia sebanyak 25 unit, tidak cukup untuk menutupi transaksi
penjualan sebanyak 75 unit. Untuk transaksi tanggal 25 Mei 2014, barang
dagang Engine–Spring–VAL sebanyak 50 unit dijual dengan harga per
unit Rp675.000,00 dan sebanyak 125 unit dijual dengan harga per unit
Rp680.000,00. Perhitungan untuk transaksi tanggal 25 Mei 2014
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menggunakan 2 (dua) harga per unit yang berbeda karena barang dagang
Engine–Spring–VAL yang dibeli pada tanggal 05 Mei 2014 telah terjual
sebanyak 50 unit sehingga barang dagang Engine–Spring–VAL yang
dapat dijual menggunakan harga per unit Rp675.000,00 hanya tersisa
sebanyak 50 unit, tidak cukup untuk menutupi transaksi penjualan
sebanyak 175 unit. Harga pokok penjualan barang dagang Engine–
Spring–VAL untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2014 senilai
Rp168.750.000,00 dan laba kotor dari penjualan barang dagang Engine–
Spring–VAL untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2014 senilai
Rp51.250.000,00.
PT X mengakui nilai persediaan yang dijual sebagai Cost of Sales–
Inventory dalam jurnal penjualan. Akun Cost of Sales–Inventory didebit,
sedangkan akun yang dikredit adalah Inventory Stock on Hand.
Ayat jurnal penjualan
Customer Inventory AR

Rp185.625.000,00

Sales Inventory

Rp168.750.000,00

Value Added Tax

Rp 16.875.000,00

Cost of Sales Inventory
Inventory Stock on Hand

Rp168.750.000,00
Rp168.750.000,00

Pembahasan Pengukuran Persediaan
Nilai persediaan ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yaitu kuantitas fisik
dan harga pokok persediaan. Nilai persediaan yang tercantum pada
neraca harus mencerminkan nilai persediaan yang sebenarnya ada pada
tanggal neraca. Perusahaan harus bijak dalam menentukan metode
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pengukuran yang harus digunakan untuk menilai persediaan yang sesuai
dengan kondisi perusahaan. Pada umumnya terdapat 3 (tiga) rumus biaya
yang paling umum digunakan dalam pengukuran persediaan berdasarkan
harga pokok, yaitu rumus biaya rata–rata, rumus biaya MPKP, dan rumus
biaya MTKP. Pada Tabel 5–3 menyajikan perbandingan mengenai
pengukuran persediaan yang sesuai dengan ketentuan PSAK No. 14
(Revisi 2008) dan yang diterapkan oleh Perusahaan.
Tabel 5–3: Perbandingan Mengenai Pengukuran Persediaan
Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengukuran
Persediaan
Menurut PSAK No. 14
(Revisi 2008)
Paragraf 08:
Persediaan harus diukur
berdasarkan biaya atau nilai
realisasi neto, mana yang lebih
rendah.

Paragraf 09:
Biaya persediaan harus
meliputi semua biaya
pembelian dan biaya lain yang
timbul sampai persediaan
berada dalam kondisi dan
lokasi saat ini.

Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengukuran
Persediaan Yang Diterapkan
Oleh Perusahaan
Tidak ada perbandingan
pengukuran antara persediaan
yang diukur berdasarkan biaya
dengan persediaan yang diukur
berdasarkan nilai realisasi neto
yang dilakukan oleh PT X.
Pengukuran persediaan
berdasarkan nilai realisasi neto
tidak dilakukan karena tidak
terjadi penurunan nilai
persediaan atau kerugian
persediaan yang dapat diakui
oleh Perusahaan. Hal tersebut
dikarenakan persediaan dapat
terjual dalam periode singkat.
Pencatatan nilai persediaan
hanya diukur berdasarkan
biaya.
PT X menghitung biaya
persediaan dengan rumus:
Landed cost = dealer net +
freight charge +import duty +
miscellaneous charge
Perhitungan landed cost, ayat
jurnal, dan perhitungan cost of
sales dapat dilihat di bab ini
pada halaman 61.

Sesuai
PSAK
No. 14
(Revisi
2008)





Tidak
Sesuai
PSAK
No. 14
(Revisi
2008)
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Tabel 5–3 (Lanjutan): Perbandingan Mengenai Pengukuran Persediaan
Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengukuran
Persediaan
Menurut PSAK No. 14
(Revisi 2008)
Paragraf 10:
Biaya pembelian persediaan
meliputi harga beli, bea impor,
pajak lainnya, biaya
pengangkutan, biaya
penanganan, dan biaya lainnya
yang secara langsung dapat
diatribusikan pada perolehan
barang jadi. Diskon dagang,
rabat, dan hal lain yang serupa
dikurangkan dalam
menentukan biaya pembelian.
Paragraf 19:
Teknik pengukuran biaya
persediaan, seperti metode
biaya standar atau metode
eceran, demi kemudahan dapat
digunakan jika hasilnya
mendekati biaya.

Paragraf 21:
Biaya untuk persediaan yang
secara umum tidak dapat
ditukar dengan persediaan lain
(not ordinary interchangeable)
dan barang atau jasa yang
dihasilkan dan dipisahkan
untuk proyek tertentu harus
diperhitungkan berdasarkan
identifikasi khusus terhadap
biayanya masing masing.
Paragraf 23:
Biaya persediaan, kecuali
yang disebut dalam paragraf
21, harus dihitung dengan
menggunakan rumus biaya
masuk pertama keluar pertama
(MPKP) atau rata–rata
tertimbang.

Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengukuran
Persediaan Yang Diterapkan
Oleh Perusahaan
PT X menghitung jumlah biaya
pembelian persediaan dengan
rumus:
Dealer net = total price – cash
discount
Perhitungan dealer net dapat
dilihat di bab ini pada halaman
61.

PT X menerapkan teknik
pengukuran biaya dengan
metode eceran untuk penilaian
biaya persediaan. Pengukuran
biaya dengan metode eceran
yang diterapkan oleh
Perusahaan telah sesuai dengan
PSAK No. 14 (Revisi 2008).
Pengukuran biaya dengan
metode eceran dapat dilihat di
bab ini pada halaman 63.
PT X memiliki barang–barang
homogen yang dapat
menggantikan satu sama lain
(ordinarily interchangeable).
Metode pengukuran
menggunakan rumus biaya
MPKP. Pengukuran biaya
menggunakan rumus biaya
MPKP yang diterapkan oleh
Perusahaan telah sesuai dengan
PSAK No. 14 (Revisi 2008).
Pengukuran biaya
menggunakan rumus biaya
MPKP dapat dilihat di bab ini
pada halaman 64–67.

Sesuai
PSAK
No. 14
(Revisi
2008)







Tidak
Sesuai
PSAK
No. 14
(Revisi
2008)
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Tabel 5–3 (Lanjutan): Perbandingan Mengenai Pengukuran Persediaan
Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengukuran
Persediaan
Menurut PSAK No. 14
(Revisi 2008)
Paragraf 32:
Jika persediaan dijual, maka
nilai tercatat persediaan
tersebut harus diakui sebagai
beban pada periode diakuinya
pendapatan atas penjualan
tersebut. Setiap penurunan
nilai persediaan di bawah
biaya menjadi nilai realisasi
neto dan seluruh kerugian
persediaan harus diakui
sebagai beban pada periode
terjadinya penurunan atau
kerugian tersebut. Setiap
pemulihan kembali penurunan
nilai persediaan karena
peningkatan kembali nilai
realisasi neto, harus diakui
sebagai pengurangan terhadap
jumlah beban persediaan pada
periode terjadinya pemulihan
tersebut.

Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengukuran
Persediaan Yang Diterapkan
Oleh Perusahaan
PT X mengakui nilai
persediaan yang dijual sebagai
Cost of Sales–Inventory dalam
jurnal penjualan. Akun Cost of
Sales–Inventory didebit,
sedangkan akun yang dikredit
adalah Inventory Stock on
Hand. Ayat jurnal penjualan
dapat dilihat di bab ini pada
halaman 67.
Perusahaan tidak mengakui
penurunan nilai persediaan atau
kerugian persediaan.

Sesuai
PSAK
No. 14
(Revisi
2008)

Tidak
Sesuai
PSAK
No. 14
(Revisi
2008)



Berdasarkan perbandingan–perbandingan di atas, Perusahaan telah
menerapkan perlakuan akuntansi mengenai pengukuran persediaan sesuai
dengan ketentuan PSAK No. 14 (Revisi 2008). Metode pengukuran yang
digunakan oleh Perusahaan dalam menilai persediaan menggunakan
rumus biaya MPKP. Berdasarkan rumus biaya MPKP, harga pokok
barang yang dijual dihitung berdasarkan harga barang yang dibeli lebih
dahulu, sesuai dengan jumlah pembeliannya. Hal ini sudah sesuai dengan
PSAK No. 14 (Revisi 2008), paragraf 25:
25.Formula MPKP mengasumsikan unit persediaan yang pertama
dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga unit yang
tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi
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kemudian. Dalam rumus biaya rata–rata tertimbang, biaya setiap unit
ditentukan berdasarkan biaya rata–rata tertimbang dari unit yang
serupa pada awal periode dan biaya unit yang serupa yang dibeli atau
diproduksi selama suatu periode. Perhitungan rata–rata dapat
dilakukan secara berkala atau pada setiap penerimaan kiriman,
tergantung pada keadaan entitas. (IAI; 2008; 14.8–14.9)
Perhitungan biaya persediaan dengan rumus biaya MPKP yang
diterapkan oleh Perusahaan sudah sesuai dengan PSAK No. 14 (Revisi
2008), paragraf 23:
23.Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf 21, harus
dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar
pertama

(MPKP)

atau

rata–rata

tertimbang.

Entitas

harus

menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan
yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang
memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang
berbeda diperkenankan. (IAI; 2008; 14.8)
Perhitungan biaya persediaan yang diterapkan oleh Perusahaan juga
sudah sesuai dengan PSAK No. 14 (Revisi 2008), paragraf 21:
21.Biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar
dengan persediaan lain (not ordinary interchangeable) dan barang
atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan untuk proyek tertentu harus
diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap biayanya
masing masing. (IAI; 2008; 14.7–14.8)
Berdasarkan PSAK No. 14 (Revisi 2008), Perusahaan yang memiliki
barang–barang homogen yang dapat menggantikan satu sama lain
(ordinarily interchangeable) sudah tepat dalam menggunakan rumus
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biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) dibandingkan dengan
penggunaan rumus biaya yang lain. Rumus biaya MPKP yang diterapkan
oleh Perusahaan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.
2.

Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan
Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan Perusahaan
Pengungkapan

persediaan

dalam

laporan

keuangan

harus

mencerminkan nilai persediaan sebenarnya untuk mendukung terciptanya
laporan keuangan yang akurat. Pengungkapan atas kebijakan akuntansi
yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk rumus biaya
yang digunakan, juga harus diungkapkan dalam pelaporan keuangan
perusahaan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh PT X dalam
pelaporan keuangannya antara lain:
a.

Laporan Keuangan Perusahaan disajikan sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK), Peraturan BAPEPAM, dan Pedoman
Penyajian Laporan Keuangan yang diedarkan oleh BAPEPAM bagi
perusahaan perdagangan yang menawarkan sahamnya kepada
masyarakat. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep biaya
perolehan. Laporan Keuangan disusun dengan metode akrual,
kecuali Laporan Arus Kas. Mata uang pelaporan yang digunakan
dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah Rupiah.
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b.

Persediaan dinyatakan berdasarkan harga perolehannya. Harga
perolehan persediaan ditentukan dengan metode masuk pertama
keluar pertama (MPKP).

c.

Penghasilan dari penjualan persediaan diakui pada saat penyerahan
persediaan kepada pelanggan. Penghasilan dari jasa pemeliharaan
dan perbaikan diakui pada saat jasa telah diberikan kepada
pelanggan.

d.

Perusahaan mengklasifikasikan pelaporan segmen usaha berdasarkan
jenis produk yang dijual, yaitu penjualan barang dagang dan jasa
pemeliharaan

dan

perbaikan.

Perusahaan

mengklasifikasikan

pelaporan segmen geografis berdasarkan lokasi terjadinya penjualan,
yaitu penjualan di Pulau Jawa dan penjualan di luar Pulau Jawa.
Penjelasan mengenai metode pengukuran persediaan yang diterapkan
Perusahaan dilampirkan pada bagian Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dalam
Catatan Laporan Keuangan.
Perusahaan mengklasifikasikan pelaporan segmen usaha berdasarkan
jenis produk yang dijual, yaitu penjualan barang dagang dan jasa
pemeliharaan dan perbaikan. Perusahaan juga mengklasifikasikan
pelaporan segmen geografis berdasarkan lokasi terjadinya penjualan,
yaitu penjualan di Pulau Jawa dan penjualan di luar Pulau Jawa.
Informasi segmen usaha dan segmen geografis Perusahaan secara
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lengkap disajikan dalam Catatan Laporan Keuangan. Informasi segmen
usaha dan segmen geografis Perusahaan seperti di bawah ini.
NOTES OF FINANCIAL STATEMENT
30. THE SEGMENT INFORMATION
The table below presenting a certain information related the segment of business and the
segment of geography on December 31, as follows:
Maintenance &
Dec 20A

Inventory

Recovery Service

Total

Rp187,961,923,606.00

Rp273,480,198,184.00

Rp461,442,121,790.00

Gross Profit

69,000,478,550.00

54,718,622,608.00

123,719,101,158.00

Net Profit

58,842,543,627.00

22,116,385,146.00

80,958,928,773.00

The Segment
of Business
Sales

The Segment
of Geography
Sales:
Java

Rp

Others
Total Sales

7,250,167,462.00

Rp

1,907,749,471.00

Rp

9,157,916,933.00

180,711,756,144.00

271,572,448,713.00

452,284,204,857.00

Rp187,961,923,606.00

Rp273,480,198,184.00

Rp461,442,121,790.00

Rp

Rp

Rp

Gross Profit:
Java
Others

2,684,733,893.00

723,608,537.00

3,408,342,430.00

66,315,744,657.00

53,995,014,071.00

120,310,758,728.00

Rp 69,000,478,550.00

Rp 54,718,622,608.00

Rp123,719,101,158.00

Rp

(Rp

Rp

Total Gross
Profit
Net Profit:
Java
Others

2,243,643,244.00

684,282,858.00)

1,559,360,386.00

56,598,900,383.00

22,800,668,004.00

79,399,568,387.00

Rp 58,842,543,627.00

Rp 22,116,385,146.00

Rp 80,958,928,773.00

Total Net
Profit

Pengungkapan atas jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan
nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, yaitu pengungkapan atas
Harga Pokok Penjualan dikurangi Beban Penjualan telah disajikan di
Laporan Rugi–Laba, sedangkan rincian dari Harga Pokok Penjualan
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disajikan dalam Catatan Laporan Keuangan. Pengungkapan atas jumlah
tercatat persediaan tersebut seperti yang terlampir di Laporan Rugi–Laba
sebagai berikut:
INCOME STATEMENT
INCOME FROM SALES AND SERVICE–NET

Rp1,025,634,038,327.00

COST OF SALES AND SERVICE–NET
GROSS PROFIT

(837,109,451,271.00)
Rp 188,524,587,056.00

Pengungkapan dan perhitungan atas jumlah persediaan yang diakui
sebagai beban disajikan dalam Catatan Laporan Keuangan. Perhitungan
atas jumlah persediaan yang diakui sebagai beban sebagai berikut:
NOTES OF FINANCIAL STATEMENT
24. COST OF SALES AND SERVICE–NET
The details of cost of sales and service–net as follows:
Inventory:
Beginning inventory
Purchase of inventory
Inventory–available for sale
Ending inventory
Cost of sales–inventory

Rp384,149,674,833.00
167,851,313,967.00
Rp552,000,988,800.00
(435,988,603,945.00)
Rp116,012,384,855.00

Cost of sales–maintenance & recovery
service

Rp214,677,886,377.00

Total

Rp330,690,271,232.00

Pembahasan Pengungkapan
Prosedur pengukuran persediaan yang diterapkan harus diungkapkan
dalam laporan keuangan. Metode pengukuran (pengukuran persediaan
berdasarkan biaya atau pengukuran persediaan berdasarkan nilai realisasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

neto, mana yang lebih rendah) dan rumus biaya yang diterapkan (rumus
biaya rata–rata atau rumus biaya MPKP) harus dicantumkan. Pada
umumnya, perusahaan dengan aktivitas beragam menggunakan rumus
biaya yang berbeda bagi segmen persediaan yang berlainan. Rincian
rumus biaya tersebut dapat diungkapkan dengan penjelasan dalam
kurung di neraca atau di catatan laporan keuangan. Pada Tabel 5–4
menyajikan perbandingan mengenai pengungkapan yang sesuai dengan
ketentuan dalam PSAK No. 14 (Revisi 2008) dan yang diterapkan oleh
Perusahaan dalam Laporan Keuangan.
Tabel 5–4: Perbandingan Mengenai Pengungkapan
Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengungkapan
Menurut PSAK No. 14
(Revisi 2008)

Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengungkapan
Yang Diterapkan Oleh
Perusahaan

Paragraf 34 (a):
Laporan keuangan harus
mengungkapkan kebijakan
akuntansi yang digunakan
dalam pengukuran persediaan,
termasuk rumus biaya yang
digunakan.

Kebijakan akuntansi yang
diterapkan oleh Perusahaan
dalam pelaporan keuangannya
dapat dilihat di bab ini pada
halaman 72–73. Penjelasan
mengenai metode pengukuran
persediaan yang diterapkan
oleh Perusahaan dilampirkan
pada bagian Ikhtisar Kebijakan
Akuntansi dalam Catatan
Laporan Keuangan.
Perusahaan mengklasifikasikan
pelaporan segmen usaha
berdasarkan jenis produk yang
dijual dan mengklasifikasikan
pelaporan segmen geografis
berdasarkan lokasi terjadinya
penjualan. Informasi segmen
usaha dan segmen geografis
Perusahaan disajikan dalam
Catatan Laporan Keuangan,
dapat dilihat di bab ini pada
halaman 74.

Paragraf 34 (b):
Laporan keuangan harus
mengungkapkan total jumlah
tercatat persediaan dan jumlah
nilai tercatat menurut
klasifikasi yang sesuai bagi
entitas.

Sesuai
PSAK
No. 14
(Revisi
2008)





Tidak
Sesuai
PSAK
No. 14
(Revisi
2008)
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Tabel 5–4: Perbandingan Mengenai Pengungkapan (Lanjutan)
Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengungkapan
Menurut PSAK No. 14
(Revisi 2008)

Perlakuan Akuntansi
Mengenai Pengungkapan
Yang Diterapkan Oleh
Perusahaan

Paragraf 34 (c):
Laporan keuangan harus
mengungkapkan jumlah
tercatat persediaan yang
dicatat dengan nilai wajar
dikurangi biaya untuk menjual.

Pengungkapan atas Harga
Pokok Penjualan dikurangi
Beban Penjualan telah
disajikan di Laporan Rugi–
Laba, sedangkan rincian dari
Harga Pokok Penjualan
disajikan dalam Catatan
Laporan Keuangan.
Pengungkapan tersebut dapat
dilihat di bab ini pada halaman
75.
Pengungkapan atas jumlah
persediaan yang diakui sebagai
beban disajikan dalam Catatan
Laporan Keuangan.
Pengungkapan tersebut dapat
dilihat di bab ini pada halaman
75.
Perusahaan tidak mengakui
penurunan nilai sebagai
pengurang jumlah persediaan
yang diakui sebagai beban
karena persediaan dapat terjual
dalam periode singkat,
sehingga pengungkapan ini
tidak diterapkan.
Perusahaan tidak mengakui
persediaan yang diperuntukkan
sebagai jaminan kewajiban,
sehingga pengungkapan ini
tidak diterapkan.

Paragraf 34 (d):
Laporan keuangan harus
mengungkapkan jumlah
persediaan yang diakui
sebagai beban selama periode
berjalan.
Paragraf 34 (e):
Laporan keuangan harus
mengungkapkan jumlah setiap
penurunan nilai yang diakui
sebagai pengurang jumlah
persediaan yang diakui
sebagai beban dalam periode
berjalan.
Paragraf 34 (h):
Laporan keuangan harus
mengungkapkan nilai tercatat
persediaan yang diperuntukkan
sebagai jaminan kewajiban.

Sesuai
PSAK
No. 14
(Revisi
2008)

Tidak
Sesuai
PSAK
No. 14
(Revisi
2008)









Berdasarkan perbandingan–perbandingan di atas, Perusahaan telah
menerapkan perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan sesuai dengan
ketentuan PSAK No. 14 (Revisi 2008). Penjelasan mengenai metode
pengukuran persediaan yang diterapkan Perusahaan juga dilampirkan
pada Pelaporan Keuangan Perusahaan.
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Hal ini sudah sesuai dengan PSAK No. 14 (Revisi 2008), paragraf 34:
34. Laporan keuangan harus mengungkapkan:
(a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan,
termasuk rumus biaya yang digunakan;
(b) total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut
klasifikasi yang sesuai bagi entitas;
(c) jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi
biaya untuk menjual;
(d) jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan;
(e) jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah
persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan
sebagaimana dijelaskan pada paragraf 32;
(f) jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui
sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam
periode berjalan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 32;
(g) kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan
yang diturunkan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 32; dan
(h) nilai

tercatat

persediaan

yang

diperuntukkan sebagai

jaminan

kewajiban.
(IAI; 2008; 14.11–14.12)

PSAK No. 14 (Revisi 2008), paragraf 32, juga menjelaskan mengenai:
32. Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus
diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan
tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai
realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban
pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan
kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai
realisasi neto, harus diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban
persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. (IAI; 2008; 14.11)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

Penyajian persediaan beserta penjelasan yang harus diungkapkan pada
Neraca sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Tetapi pada Pelaporan Keuangan yang ditujukan untuk Manajemen
Perusahaan, penjelasan mengenai metode pengukuran persediaan tidak
dilampirkan, baik dalam kurung di Neraca atau di Catatan Laporan
Keuangan. Pengungkapan mengenai metode pengukuran persediaan yang
digunakan hanya ditujukan untuk Laporan Keuangan Auditan.

B. Sistem Pencatatan Persediaan
1.

Sistem Pencatatan Persediaan Oleh Perusahaan
Sistem yang digunakan oleh PT X untuk mencatat perubahan
persediaan adalah sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, pembukuan
atas setiap transaksi persediaan dilakukan secara terus menerus sehingga
saldo persediaan yang ada di tangan perusahaan (stock on hand) selalu
ditunjukkan. Bagian yang berwenang untuk mengolah data mengenai
transaksi pembelian dan penjualan persediaan adalah bagian Logistic and
Distribution.
Pencatatan Pembelian Persediaan
Pembelian persediaan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pembelian
secara tunai dan pembelian secara kredit. Pada umumnya, PT X
melakukan pembelian secara kredit. Dalam pembelian persediaan, faktur
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pembelian beserta rekening koran bulanan (monthly statement)
dikirimkan oleh vendor melalui mailbox.
Ayat jurnal pada saat melakukan pemesanan ke vendor
Inventory Stock in Transit

Rp1.250.000,00

Landed Cost–Actual Additional Charge

Rp 150.000,00

Payable to vendor

Rp1.400.000,00

Setiap bulan vendor mengirimkan tagihan ke Perusahaan dan
pembayaran dilakukan setiap tanggal 30 pada bulan berikutnya.
Perusahaan akan mendapatkan potongan harga 5% jika pembayaran
dilakukan tepat waktu.
Ayat jurnal atas tagihan vendor
Inventory Pending Invoice

Rp1.400.000,00

Account Payable Inventory

Rp1.330.000,00

Cash Discount

Rp

70.000,00

Ayat jurnal penerimaan persediaan yang dipesan dari vendor
Inventory Stock on Hand

Rp1.400.000,00

Inventory Stock in Transit

Rp1.250.000,00

Landed Cost–Calculated Freight Charge

Rp 115.500,00

Landed Cost–Calculated Miscellaneous

Rp

34.500,00

Ayat jurnal pembayaran ke vendor
Account Payable Inventory
Bank

Rp1.330.000,00
Rp1.330.000,00
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Perusahaan juga terkadang melakukan transfer persediaan antar kantor
cabang.
Ayat jurnal transfer persediaan antar kantor cabang
Inventory Stock in Transit–Interbranch
Inventory Stock on Hand

Rp1.750.000,00
Rp1.750.000,00

Ayat jurnal penerimaan persediaan yang di–transfer antar kantor cabang
Inventory Stock on Hand
Inventory Stock in Transit–Interbranch

Rp1.750.000,00
Rp1.750.000,00

Pencatatan Penjualan Persediaan
Penjualan persediaan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penjualan
secara tunai dan penjualan secara kredit. Setiap transaksi penjualan
didukung dokumen bisnis yang dapat menunjukkan bukti penjualan
secara tertulis. Pada PT X, terdapat beberapa dokumen bisnis yang
mendukung proses penjualan, yaitu:
a.

Invoice (faktur penjualan), terdiri dari harga pokok barang ditambah
pajak pertambahan nilai;

b.

Supporting document (dokumen pendukung), terdiri dari parts
delivery list, customer purchase order, goods receipt note, dan bukti
penerimaan barang; dan

c.

Transmittal advice (pengantar faktur).
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Ayat jurnal penjualan
Customer Inventory AR

Rp6.600.000,00

Sales Inventory

Rp6.000.000,00

Value Added Tax

Rp 600.000,00

Cost of Sales Inventory

Rp6.000.000,00

Inventory Stock on Hand

2.

Rp6.000.000,00

Pembahasan Sistem Pencatatan Persediaan
Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan tentunya
harus melakukan pencatatan terhadap transaksi yang berhubungan
dengan persediaan, seperti transaksi pembelian dan penjualan barang
dagang. PT X juga mencatat perubahan dalam persediaan untuk
menentukan barang yang masih tersedia untuk dijual dan barang yang
telah terjual. Sistem pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT X
dalam mencatat perubahan akibat adanya transaksi pembelian dan
penjualan adalah sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, setiap
perubahan persediaan yang terjadi akibat adanya pembelian dan
penjualan barang dagang secara terus menerus dilakukan penyesuaian
sehingga saldo persediaan yang dimiliki perusahaan selalu ditunjukkan,
dalam jumlah unit maupun biaya persediaan. Pemilihan penggunaan
sistem perpetual pada Perusahaan sudah tepat karena PT X memiliki
berbagai

jenis

persediaan,

sehingga

akan

kurang

efektif

jika

menggunakan sistem periodik yang harus menghitung persediaan satu
per satu terlebih dahulu pada akhir periode untuk mengetahui jumlah
akhir persediaan dan harga pokok persediaan tersebut. Selain itu,
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Perusahaan juga memiliki harga pokok persediaan (unit) yang tinggi
sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan sistem periodik
karena akan lebih memperbesar peluang terjadinya penggelapan
persediaan. Dalam hal penggelapan persediaan jika menggunakan sistem
periodik dapat terjadi karena setiap terjadi perubahan persediaan tidak
dicatat sehingga tidak dapat diketahui secara pasti jumlah barang yang
masuk dan jumlah barang yang keluar di gudang.
Penggunaan sistem perpetual di Perusahaan sudah menggunakan
sistem perpetual yang terkomputerisasi. Sistem yang terkomputerisasi
dapat meningkatkan pengawasan manajemen terhadap persediaan karena
manajemen dapat dengan akurat membuat catatan mengenai jumlah unit
yang dibeli, jumlah unit yang terjual, dan jumlah unit yang masih ada di
gudang sehingga informasi yang tepat mengenai jumlah persediaan dapat
diperoleh kapan saja dibutuhkan. Semua pencatatan akuntansi mengenai
persediaan, penjurnalan hingga penyajian di Laporan Keuangan, secara
otomatis dikerjakan oleh sistem komputer. Penggunaan sistem yang
terkomputerisasi pada Perusahaan sudah tepat karena akan lebih
memudahkan Perusahaan untuk membuat catatan–catatan akuntansi
secara akurat. Penjurnalan dalam sistem perpetual yang diterapkan oleh
Perusahaan sedikit berbeda dari sistem perpetual yang biasanya
diterapkan. Jurnal pada saat pembelian persediaan membedakan antara
estimasi harga pokok persediaan yang dibeli dengan biaya–biaya yang
menyertainya. Contohnya pada saat pembelian persediaan, semua biaya
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yang berhubungan dengan pembelian tidak dimasukkan ke dalam satu
akun Persediaan Barang Dagang, tetapi dibedakan antara harga barang
yang dibeli dengan biaya–biaya yang menyertai pembelian persediaan
tersebut.

Hal

tersebut

dilakukan

karena

Perusahaan

perlu

mengkalkulasikan terlebih dahulu antara harga barang dari vendor
(dealer net) dengan komponen–komponen landed cost untuk menentukan
harga pokok persediaan.
Pada PT X juga terdapat pembedaan akun antara persediaan yang
masih dalam perjalanan (Inventory Stock in Transit), persediaan yang di–
transfer dari kantor cabang (Inventory Stock in Transit–Interbranch), dan
persediaan yang sudah diterima atau persediaan yang berada di gudang
(Inventory Stock on Hand). Pembedaan akun ini diterapkan Perusahaan
untuk memperjelas barang yang masih dalam perjalanan dengan barang
yang berada di gudang. Karena adanya pembedaan antara estimasi
barang yang masih dalam perjalanan dengan estimasi barang yang berada
di gudang, diterapkan pembuatan jurnal lain, yaitu jurnal penerimaan
barang. Jurnal tersebut berfungsi untuk mencatat penerimaan barang
yang dikirimkan oleh vendor atau kantor cabang ke Perusahaan. Dari
penjelasan di atas, terdapat beberapa perbedaan antara jurnal yang
diterapkan oleh Perusahaan dengan jurnal yang biasanya diterapkan
dalam sistem perpetual. Menurut penulis, perbedaan jurnal ini tidak
menjadi masalah karena setiap perusahaan mempunyai sistem tersendiri
yang diterapkan untuk mencatat transaksi–transaksi persediaan. Pada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

umumnya, sistem perpetual yang diterapkan oleh Perusahaan sama
dengan sistem perpetual yang biasanya diterapkan, tetapi pada PT X
terdapat beberapa akun tambahan untuk lebih memperjelas pencatatan
persediaan.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai
perbandingan perlakuan akuntansi persediaan yang sesuai ketentuan PSAK
No. 14 (Revisi 2008) dengan perlakuan akuntansi persediaan yang diterapkan
oleh Perusahaan, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.

Metode pengukuran yang digunakan oleh PT X dalam menilai persediaan
menggunakan rumus biaya MPKP. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK
No. 14 (Revisi 2008), paragraf 25. Pengukuran biaya menggunakan
rumus biaya MPKP yang diterapkan oleh PT X sudah sesuai dengan
PSAK No. 14 (Revisi 2008), paragraf 23. Berdasarkan PSAK No. 14
(Revisi 2008), PT X yang memiliki barang–barang homogen yang dapat
menggantikan satu sama lain (ordinarily interchangeable) sudah tepat
dalam menggunakan rumus biaya MPKP. Rumus biaya MPKP yang
diterapkan oleh PT X sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
di Indonesia. Pengukuran biaya yang diterapkan oleh PT X sudah sesuai
dengan PSAK No. 14 (Revisi 2008), paragraf 21.

2.

Penjelasan mengenai metode persediaan yang diterapkan oleh PT X telah
diungkapkan dalam Laporan Keuangan. Hal ini sudah sesuai dengan
PSAK No. 14 (Revisi 2008), paragraf 34. Penyajian persediaan beserta
penjelasan yang harus diungkapkan pada Neraca sudah sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
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3.

Pemilihan penggunaan sistem perpetual yang terkomputerisasi pada PT
X sudah tepat karena akan lebih memudahkan untuk membuat catatan–
catatan akuntansi secara akurat.

B. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian yang dialami oleh penulis sebagai berikut:
1.

Penulis hanya dapat menuliskan jurnal–jurnal yang penulis lihat dari data
Perusahaan, tetapi tidak sepenuhnya dapat mendokumentasikannya
dikarenakan pihak luar tidak diperkenankan untuk mencetak atau meng–
copy dokumen–dokumen Perusahaan.

2.

Penulis tidak memperoleh data dan informasi yang cukup dalam
penelitian ini.

C. Saran
Perlakuan akuntansi persediaan yang diterapkan oleh Perusahaan telah
sesuai dengan ketentuan PSAK No. 14 (Revisi 2008). Penulis memberikan
saran agar Perusahaan tetap konsisten dalam menerapkan akuntansi
persediaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Perusahaan juga dapat mengembangkan kebijakan akuntansi dan sistem
pencatatan persediaan, tetapi tetap harus sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.
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Perusahaan sebenarnya membuka kesempatan kepada pelajar yang ingin
melakukan magang atau penelitian di kantor pusat atau di kantor cabang.
Bagi yang tertarik untuk melakukan magang atau penelitian di Perusahaan
harus mengirimkan lamaran magang atau proposal penelitian. Jika ingin
melakukan penelitian disarankan setidaknya 6 (enam) bulan sebelum waktu
penelitian yang direncanakan untuk mengirimkan proposal penelitian agar
memperoleh izin khusus yang berguna untuk memperoleh data dan informasi
yang cukup.
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