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BAB 5

PERSEDIAAN

A. Pengertian
Salah satu aset lancar yang umumnya memiliki nilai yang besar diantara

aset-aset lancar lainnya adalah persediaan. Persediaan merupakan jenis

aset produktif yang dimiliki oleh perusahaan, karena persediaan ini

merupakan aset yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pendapatan

perusahaan. Jika tingkat perputaran aset persediaan lambat, maka dapat

dipastikan proses perolehan pendapatan perusahaan lambat pula dan

sebaliknya jika perputarannya cepat proses perolehan pendapatan

perusahaan juga cepat.

Persediaan (inventory) didefinisikan sebagai aset:

1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal.

2. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan atau

3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan

dalam proses produksi atau pemberian jasa.

B. Jenis-Jenis Persediaan
Bagaimana perusahaan mengklasifikasikan persediaannya sangat

tergantung pada jenis usaha yang dijalankan perusahaan yaitu apakah

perusahaan perdagangan ataukah perusahan manufaktur. Pada perusahaan

perdagangan hanya ada satu klasifikasi persediaan yaitu yang disebut

dengan persediaan barang dagangan (merchandising inventory). Namun

demikian persediaan ini dapat terdiri dari banyak item. Misalnya untuk

supermarket perusahaan ini mempunyai persediaan berupa produk

makanan, produk kebutuhan pokok dan lain-lain. Item-item ini mempunyai

dua karakteristik utama yaitu pertama, persediaan ini dimiliki oleh

perusahaan kedua, persediaan ini siap untuk dijual kembali kepada

pelanggan.
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C. Pengukuran Persediaan
Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih

dan nilai yang lebih rendah antara biaya dengan nilai realisasi bersih. Biaya

persediaan harus meliputi biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain

yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap

untuk dijual atau dipakai. Biaya persediaan seringkali disebut dengan istilah

harga pokok persediaan.

Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, biaya masuk

dan pajak lainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh

perusahaan kepada kantor pajak), biaya pengangkutan, penanganan dan

biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan

barang jadi, bahan dan jasa. Diskon dagang atau trade discont, rabat dan

pos lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

Contoh : PT. Arwana adalah perusahaan dagang yang membeli barang

dagangan dari PT. Sejahtera sebanyak 10 unit dengan harga per unit

Rp. 200.000,-. Perjanjiannya adalah FOB Shipping Point dimana PT. Arwana

harus membayar biaya angkut Rp. 100.000,- dan asuransi Rp. 50.000,-

sedangkan PPn 10%, maka biaya persediaan barang dagangan yang dibeli

oleh PT. Arwana adalah:

Harga beli 10 × Rp. 200.000 = Rp. 2.000.000,-

PPn 10% × 2.000.000 = Rp.    200.000,-

Biaya angkut = Rp.    100.000,-

Biaya asuransi = Rp.      50.000,-

––––––––––––––

Biaya persediaan = Rp. 2.350.000,-

Pada suatu perusahaan manufaktur,

persediaan biasanya diklasifikasikan menjadi tiga

yaitu:

1. Persediaan barang jadi (finished good)

2. Persediaan barang setengah jadi (working in

process)

3. Persediaan bahan baku (raw material)

Persediaan (inventory)

merupakan aset yang

tersedia untuk dijual dalam
kegiatan usaha normal,

sedang dalam proses

produksi dan atau dalam

perjalanan, atau masih

dalam bentuk bahan atau
perlengkapan (supplies)

untuk digunakan dalam

proses produksi atau

pemberian jasa.
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Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait

dengan unit yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang

dialokasikan secara sistematis yang terjadi dalam proses konversi bahan

menjadi barang jadi.

Biaya lain-lain hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang

biaya tersebut timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang

siap untuk dijual atau dipakai.

Nilai realisasi bersih adalah biaya persediaan dikurangi dengan taksiran

biaya untuk mendistribusikan persediaan.

D. Sistem Pencatatan Persediaan
Ada dua sistem pencatatan untuk persediaan yaitu:

a) Sistem pencatatan persediaan perpetual (Perpetual Inventory System)

b) Sistem pencatatan persediaan periodik (Periodic Inventory System)

1. Sistem Perpetual

Pencatatan yang dilakukan oleh PT. Arwana adalah:

TanggalTanggalTanggalTanggalTanggal KeteranganKeteranganKeteranganKeteranganKeterangan Reff.Reff.Reff.Reff.Reff. DebitDebitDebitDebitDebit KreditKreditKreditKreditKredit

Persediaan Barang Dagangan Rp2.350.000

Kas Rp2.350.000

Disebut s istem perpetual  karena

pencatatan akuntansinya dilakukan secara

kontinyu (perpetual) baik untuk pencatatan

jumlahnya maupun biayanya atau harga

pokoknya. Dengan demikian jumlah

maupun biaya persediaan dapat diketahui

setiap saat.

Sistem ini  ser ingkal i  d i terapkan oleh perusahaan yang

menjual barang dagangan dengan harga per unit relatif mahal dan

set iap uni t  barang dimungkinkan memil ik i  var iasi  spesi f ikasi

sesuai dengan keinginan konsumen. Contoh perusahaan yang

menerapkan misalnya perusahaan mobil, perusahaan pesawat

Sistem persediaan

perpetual adalah sistem
pencatatan persediaan

dimana perusahaan akan

mencatat setiap mutasi

persediaan baik kuantitas

atau biayanya pada akun
persediaan.



488

terbang, mebel, dan peralatan rumah tangga. Sistem perpetual ini juga

bisa diterapkan oleh perusahaan selain yang dicontohkan di atas

dikarena penggunaan wide spreadsheet yang disediakan oleh komputer

dan penggunaan scanner untuk mengidentifikasi setiap item persediaan.

Perlakuan akuntansi untuk sistem pencatatan persediaan perpetual

adalah sebagai berikut:

a. Pembelian barang dagangan akan di debit pada akun persediaan.

b. Beban angkut pembelian akan di debit pada akun persediaan.

c. Retur pembelian akan di kredit ke akun persediaan.

d. Potongan pembelian akan di kredit ke akun persediaan.

e. Beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan (Cost of Good

Sold) diakui bersamaan dengan pengakuan penjualan dan akun

persediaan akan di kredit.

f. Akun persediaan adalah akun pengendali yang didukung dengan

buku besar pembantu untuk setiap jenis/item persediaan.

2. Sistem Periodik atau Fisik

Disebut s istem per iodik karena

penghitungan jumlah dan ni la i

persediaan hanya akan diketahui pada

akhir  per iode saja untuk penyiapan

pembuatan laporan keuangan.

Set iap ter jadi  t ransaksi  pembel ian

barang maupun penjualan barang akun

persediaan tidak pernah dimutasi atau tidak pernah didebit jika ada

pembelian atau dikredit jika ada penjualan. Akun persediaan akan

diperbaharui ni lainya hanya pada akhir periode saja sebelum

penyusunan laporan keuangan melalui penghitungan fisik persediaan

(stock opname) di gudang.

Saat ini sangat sedikit perusahaan yang menerapkan sistem

periodik kecuali untuk perusahaan kecil yang menjual barang

barang tertentu secara eceran dengan harga yang murah misal

permen, korek api, dan lain lain.

Sistem persediaan

periodik adalah sistem

pencatatan persediaan

dimana perusahaan tidak

setiap saat mencatat
mutasi persediaan baik

kuantitas maupun

biayanya pada akun

persediaan
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Perlakuan akuntansi untuk sistem pencatatan persediaan periodik adalah

sebagai berikut:

a) Pembelian barang dagangan akan didebit pada akun pembelian.

b) Tidak ada pencatatan pada akun persediaan.

c) Beban angkut pembelian akan didebit pada akun beban angkut pembelian.

d) Retur dan potongan pembelian akan dikredit ke akun retur dan potongan

pembelian.

e) Potongan tunai pembelian akun dikredit ke akun potongan tunai pembelian.

f) Beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan (Cost of Good Sold)

dihitung pada akhir periode setelah melakukan penghitungan fisik dan

penilaian persediaan akhir.

Contoh: Toko Pakaian “Cantik ” adalah perusahaan dagang yang menjual

pakaian jadi untuk anak-anak. Persediaan celana jeans merk “LEVIS” ukuran L

yang dimiliki pada awal periode 2007 adalah 5 potong dengan biaya per potong

Rp. 35.000,-. Sedangkan transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan

persediaan celana jeans di atas adalah sebagai berikut:

3 Jan Membeli 24 potong celana jeans “LEVIS” ukuran L dengan

harga @ Rp. 35.000,- secara kredit dengan syarat 2/10, n/30

7 Jan Mengembalikan 4 potong celana jeans “LEVIS” ukuran L yang

dibeli tanggal 3 Januari karena cacat

10 Jan Menjual 15 potong celana jeans “LEVIS” ukuran L dengan

harga @ Rp. 45.000,-

12 Jan Membayar utang atas pembelian barang tanggal 3 Januari

Berikut pencatatan transaksi di atas dan perhitungan saldo persediaan

menurut kedua sistem pencatatan persediaan:

(dalam rupiah)

T g lT g lT g lT g lT g l Sistem Persediaan PerpetualSistem Persediaan PerpetualSistem Persediaan PerpetualSistem Persediaan PerpetualSistem Persediaan Perpetual Sistem Persediaan PeriodikSistem Persediaan PeriodikSistem Persediaan PeriodikSistem Persediaan PeriodikSistem Persediaan Periodik

1 Jan Saldo akun persediaan 175.000 Saldo akun persediaan 175.000

3 Jan Persediaan celana jeans Pembelian 840.000

“LEVIS” L 840.000

Utang Usaha 840.000 Utang Usaha 840.000

7 Jan Utang Usaha 140.000 Utang Usaha 140.000

Persediaan celana 140.000 Retur Pembelian 140.000

jeans “LEVIS” L
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Persediaan

Barang
Dagangan

Awal

=+ _

10 Jan Kas 675.000 Kas 675.000

Penjualan 675.000 Penjualan 675.000

HPP 525.000

Persediaan celana jeans

“LEVIS” L 525.000

12 Jan Utang Usaha 700.000 Utang Usaha 700.000

Persediaan celana jeans Pot. Tunai

“LEVIS” L 70.000 Pembelian 70.000

Kas 630.000 Kas 630.000

31 Jan Saldo akun persediaan celana jeans “LEVIS” Saldo akun persediaan celana jeans “LEVIS” L:

L: 280.000 Fisik : 10 unit (5 + 24 -4 – 15)

(17.5000 + 840.000 – 140.000 – 525.000 – 70.000) Harga pokok: 10 × 35.000= 350.000

Biaya bersih setelah dikurangi potongan tunai:

280.000 (350.000-70.000)

31 Jan Jurnal Penutup tidak diperlukan karena akun Jurnal penutup:
persediaan telah menunjukkan saldo akhir Ikhtisar Laba Rugi 175.000

Persediaan celana jeans

”LEVIS” L (saldo 175.000

awal)

Persediaan celana jeans

”LEVIS” L (saldo akhir) 330.000

Ikhtisar Laba Rugi 330.000

Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan menggunakan sistem
pencatatan periodik sebagaimana dalam ilustrasi 5.1.

Ilustrasi 5.1: Perhitungan Harga Pokok Penjualan

Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan menggunakan

sistem pencatatan per iodik untuk kasus toko pakaian Cant ik
sebagai berikut: (dalam rupiah)

Persediaan Awal  175.000,-

Pembelian  840.000,-

Retur Pembelian 140.000,-

Potongan Tunai   70.000,-

(210.000,-)

Pembelian Bersih  630.000,-

Barang Tersedia Dijual  805.000,-

Persediaan Akhir (280.000,-)

Harga Pokok Penjualan  525.000,-

Persediaan

Barang

Dagangan
Akhir

Harga

Pokok

Barang yang
Dibeli

Harga

Pokok Penjualan
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E. Penentuan Kuantitas Persediaan

Untuk menyiapkan laporan keuangan sangat perlu untuk menentukan

jumlah atau kuantitas persediaan yang dimiliki oleh perusahaan pada

tanggal pelaporan keuangan. Penentuan jumlah persediaan ini dilakukan

dengan dua langkah berikut ini:

a) Menghitung persediaan fisik yang ada di perusahaan.

b) Menentukan kepemilikan persediaan yang berada dalam perjalanan.

1. Penghitungan Persediaan Fisik yang Ada di Perusahaan

Penghitungan persediaan fisik ini meliputi aktivitas penjumlahan,

penimbangan atau pengukuran jumlah persediaan yang ada saat itu.

Penghitungan secara akurat dapat dilakukan jika perusahaan tidak

sedang menjual atau menerima barang. Oleh karena itu penghitungan

fisik umumnya dilakukan pada saat perusahaan berhenti beroperasi.

Untuk menghindari kesalahan dalam penghitungan fisik perlu

diperhatikan aspek aspek pengendalian internal berikut ini:

a. Penghitungan harus dilakukan oleh pegawai yang tidak bertanggung

jawab menyimpan persediaan

b. Harus ada kejelasan jumlah item persediaan dalam setiap setiap

kemasan

c. Harus dilakukan penghitungan ulang oleh pihak independen

(pemeriksa independen)

d. Setiap persediaan harus diberi label atau penomoran atau

pengkodean sehingga memudahkan penghitungan

e. Harus ditunjuk seorang supervisor untuk menetapkan hasil akhir

penghitungan fisik persediaan.

2. Penentuan Kepemilikan Barang

a. Barang dalam Perjalanan

Untuk barang barang yang keberadaan dalam perjalanan, perlu

penetapan hak kepemil ikan barang tersebut.  Kepemil ikan
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barang ini sangat tergantung pada perjanjian jual beli yang telah

disepakati antara penjual dengan pembeli. Ada 2 macam perjanjian

yaitu:

FOB Shipping Point

merupakan perjanjian jual
beli barang dimana hak

kepemilikan barang

berpindah dari penjual ke

pembeli pada saat barang

keluar dari gudang penjual
atau telah sampai pada

perusahaan jasa

pengiriman barang

1) FOB Shipping Point

Dalam per janj ian in i  hak

kepemilikan barang berpindah dari

penjual ke pembeli pada saat

barang keluar dari gudang penjual

atau telah sampai pada

perusahaan jasa pengir iman

barang.

Jadi barang dalam perjalanan merupakan milik penjual, sehingga

penjual harus memasukkan barang tersebut dalam penghitungan

fisik persediaan. Sebaliknya bagi pembeli barang dalam perjalanan

tersebut t idak boleh diakui  sebagai persediaan mereka.

Perjanjian untuk pembebanan ongkos angkut sebagaimana

dalam ilustrasi 5.2.

Jadi barang yang berada dalam perjalanan merupakan milik

pembeli sehingga pembeli harus memasukkan barang tersebut

dalam penghitungan fisik persediaan. Sedangkan bagi penjual

barang dalam perjalanan tersebut tidak dimasukkan sebagai bagian

dari persediaan mereka.

FOB Destination,

merupakan perjanjian jual

beli barang dimana hak

kepemilikan barang

berpindah dari penjual ke
pembeli pada saat barang

sampai di gudang pembeli

2) FOB Destination

Dalam per janj ian in i  hak

kepemilikan barang berpindah

dari penjual ke pembeli  pada

saat barang sampai di gudang

pembeli.
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Ilustrasi 5.2: Persayaratan Penjualan

b. Barang Konsinyasi

Perusahaan perdagangan seringkali menjual barang yang bukan
dibelinya sendiri dari pemasoknya tetapi merupakan titipan dari pihak

lain. Pihak yang menitipkan barang ini (pemilik barang) disebut con-
signor sedangkan pihak yang menerima titipan barang (pihak yang
menjualkan) disebut dengan consignee.

Bagi consignor barang konsinyasi ini jika masih belum terjual
maka harus dimasukkan sebagai persediaan mereka.

F. Penilaian Persediaan
Setelah di lakukan penentuan kuant i tas persediaan melalui

penghitungan fisik langkah selanjutnya adalah bagaimana menentukan

jumlah atau nilai persediaan yang akan dicantumkan dalam laporan
keuangan. Penentuan nilai persediaan ini berhubungan dengan penentuan
harga pokok barang yang terjual atau dikenal istilah harga pokok penjualan.

FOB Shipping Point

Penjual

Penjual

Jasa Antar

Barang

Kepemilikan Beralih

ke Pembeli

Pembeli

Pembeli

Jasa Antar

Barang

FOB Destination Point

Kepemilikan Beralih

ke Pembeli
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Nilai persediaan dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai

metode yang meliputi:

1) Penentuan nilai persediaan berdasarkan biaya (Cost Methods).

2) Penentuan nilai persediaan berdasarkan harga pasar (Market Methods).

3) Penentuan nilai persediaan berdasarkan harga terendah antara biaya

atau harga pasar (Lower Cost or Market).

1. Penentuan Nilai Persediaan Berdasarkan Biaya (Cost Methods)

Penentuan biaya atau harga pokok persediaan tidak mudah, terutama

jika barang barang yang sejenis dibeli dengan harga yang berbeda beda

dalam satu periode. Misalnya Toko pakaian “Cantik” membeli barang

dagangan berupa celana jeans “LEVIS” ukuran L dalam bulan Januari

2007 sebagai berikut:

TanggalTanggalTanggalTanggalTanggal UnitUnitUnitUnitUnit Biaya/unitBiaya/unitBiaya/unitBiaya/unitBiaya/unit

3 Januari 12 potong Rp36.000

6 Januari 10 potong Rp37.000

14 Januari 8 potong Rp37.500

20 Januari 5 potong Rp.40.000

Jika pada tanggal 25 Januari 2007 toko ini menjual 15 potong, berapa

biaya persediaan atau harga pokok persediaan yang harus dibebankan

ke barang yang telah terjual (disebut harga pokok penjualan) dari

15 potong celana jeans tersebut? Dan berapa harga pokok persediaan

yang masih tersisa?

Terdapat beberapa metode untuk menentukan nilai persediaan ini

berdasarkan biaya atau harga pokok, yaitu:

a. Metode identifikasi khusus

b. Metode asumsi aliran biaya atau harga pokok yang terdiri dari:

1) FIFO (First in First Out) atau MPKP (Masuk Pertama Keluar

Pertama)

2) LIFO (Last in First Out) atau MTKP (Masuk terakhir Keluar

Pertama)

3) Average (Biaya Rata-rata Tertimbang)
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a. Metode Identifikasi Khusus

Metode ident i f ikasi  khusus biaya adalah atr ibusi

(menghubungkan) biaya ke barang tertentu yang dapat diidentifikasi

dalam persediaan. Cara ini merupakan perlakuan yang sesuai bagi

barang yang dipisahkan untuk proyek khusus baik yang dibeli

maupun yang dihasilkan. Biaya ini tidak tepat bagi sejumlah besar

barang homogen yang dapat menggantikan satu sama lain.

Jika setiap barang yang dibeli dapat diberi label tanggal

pembelian dan harga pokoknya maka toko dengan mudah dapat

mengidentifikasi dan menentukan biaya barang yang telah dijual.

Jika perusahaan menerapkan metode tersebut untuk setiap

persediaan yang dibeli maka perusahaan menerapkan metode

identifikasi khusus. Jadi setiap barang mempunyai identitas biaya

atau harga pokoknya sesuai dengan tanggal pembeliannya. Metode

identifikasi khusus ini mempunyai ciri bahwa aliran biaya atau harga

pokok barang sama dengan aliran pisik barang yang dibeli.

Penerapan metode ini untuk kasus pada toko pakaian “Cantik”

di atas adalah sebagai berikut:

Misalkan celana jeans sebanyak 15 potong yang telah terjual meliputi

5 potong yang dibeli pada tanggal 3 Januari, 4 potong yang dibeli

pada tanggal 6 Januari dan 6 potong yang dibeli pada tanggal

14 Januari, maka:

1) Harga pokok persediaan yang telah terjual (HPP) untuk 15 potong

celana adalah:

5 × Rp. 36.000 = Rp. 180.000 (pembelian tanggal 3 Jan)

4 × Rp. 37.000 = Rp. 148.000 (pembelian tanggal 6 Jan)

6 × Rp. 37.500 = Rp. 225.000 (pembelian tanggal 14 Jan)

Rp. 553.000

2) Harga Pokok Persediaan yang tersisa (akhir) sebanyak 20 potong

celana adalah:

7 × Rp. 36.000 = Rp. 252.000 (pembelian tanggal 3 Jan)

6 × Rp. 37.000 = Rp. 226.000 (pembelian tanggal 6 Jan)

2 × Rp. 37.500 = Rp.   75.000 (pembelian tanggal 14 Jan)

5 × Rp. 40.000 = Rp. 200.000 (pembelian tanggal 20 Jan)

Rp. 753.000
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b. Metode Penilaian Persediaan Berdasarkan Asumsi Aliran Biaya

Asumsi AliranAsumsi AliranAsumsi AliranAsumsi AliranAsumsi Aliran

Harga PokokHarga PokokHarga PokokHarga PokokHarga Pokok
KeteranganKeteranganKeteranganKeteranganKeterangan Biaya Barang DijualBiaya Barang DijualBiaya Barang DijualBiaya Barang DijualBiaya Barang Dijual PersediaanPersediaanPersediaanPersediaanPersediaan

FIFO (MPKP) Aliran biaya searah

dengan urutan terjadinya

harga biaya yang masuk

ke perusahaan

Biaya Barang yang dibeli

dalam urutan pertama

atau yang lebih dahulu

masukperusahaan

Biaya Barang yang dibeli

terakhir atau yang masuk

belakangan

LIFO (MTKP) Aliran biaya mempunyai

arah terbalik dengan

urutan terjadinya biaya

yang masuk ke perusaha-

an

Biaya Barang yang dibeli

dalam urutan terakhir

atau yang masuk bela-

kangan

Biaya Barang yang dibeli

pertama atau terlebih

dahulu masuk

Average (Biaya

Rata-rata Tertim-

bang)

Aliran biaya adalah nilai

rata-rata dari biaya

barang yang telah terjadi

atau masuk ke perusaha-

an

Biaya rata-rata dikali-

kan jumlah unit yang

terjual

Biaya rata-rata dikali-

kan jumlah persediaan

yang ada

Seandainya toko tersebut t idak
memberikan label biaya beli dan tanggal
pembeliannya, maka perusahaan/toko

harus menentukan terlebih dahulu harga
pokok yang yang akan dibebankan pada

setiap barang yang telah terjual. Apakah

menggunakan biaya yang pertama kali masuk perusahaan, ataukah
biaya terakhir yang masuk?

Oleh karena itu perusahaan perlu untuk membuat asumsi aliran biaya

belinya untuk barang yang terjual terlebih dulu dan mana yang masih
dalam persediaan dengan tidak memperhatikan aliran fisik barang yang

dibeli. Kondisi ini dilakukan terutama kalau secara fisik barang yang
dijual sejenis atau sama sehingga bisa saling dipertukarkan dengan
mengabaikan tanggal pembeliannya atau biaya belinya. Berikut ini

ikhtisar penjelkasan untuk masing masing metode:

Metode identifikasi khusus

biaya adalah atribusi biaya

ke barang tertentu yang
dapat didientifikasi dalam

persediaan

Ketiga metode di atas dapat diterapkan pada perusahaan baik yang

menggunakan sistem pencatatan persediaan perpetual atau sistem
pencatatan persediaan periodik. Berikut adalah ilustrasi penerapan

masing-masing metode untuk masing-masing sistem pencatatan
persediaan. Masih menggunakan contoh sebelumnya yaitu Toko Pakaian
“Cantik”, dimana perusahaan mempunyai catatan yang berhubungan

dengan persediaan awal, pembelian dan penjualan barang dagangan-
nya sebagai berikut:
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Untuk menentukan nilai dari harga pokok persediaan yang telah terjual

(HPP) dan harga pokok persediaan yang tersisa (akhir) dengan menggunakan
ketiga metode asumsi aliran biaya, dijelaskan pada uraian berikut ini:

I. Sistem Perpetual

1. Metode FIFO Perpetual

Metode FIFO mengasumsikan bahwa harga pokok barang yang masuk

pertama (yang dibeli lebih dulu) akan digunakan untuk menentukan harga

pokok dari barang yang dijual terlebih dahulu pula. Sedangkan persediaan

akhir mencerminkan harga pokok barang yang dibeli dalam urutan terakhir

pada periode tertentu. Penghitungan harga pokok penjualan (HPP) dan

persediaan akhir dengan metode ini diilustrasikan pada kartu persediaan

halaman berikut:

Dari data yang dimiliki oleh toko pakaian Cantik dapat ditentukan aliran

biaya atau harga pokok persediaan sebagai berikut:

Aliran biaya yang pertama berasal dari saldo persediaan awal yang

menunjukkan biaya persediaan per unitnya adalah Rp. 35.000,-.

Aliran biaya kedua berasal dari pembelian tanggal 3 Januari yang

menunjukkan biaya persediaan per unit adalah Rp. 35.000,-.

Aliran biaya ketiga berasal dari pembelian tanggal 6 Januari yang

menunjukkan biaya persediaan per unit adalah Rp. 37.000,-.

TanggalTanggalTanggalTanggalTanggal TransaksiTransaksiTransaksiTransaksiTransaksi UnitUnitUnitUnitUnit Biaya/unitBiaya/unitBiaya/unitBiaya/unitBiaya/unit Harga jual/unitHarga jual/unitHarga jual/unitHarga jual/unitHarga jual/unit

1 Januari Saldo 5 potong Rp. 35.000

3 Januari Pembelian 12 potong Rp. 36.000

5 Januari Penjualan 10 potong Rp. 45.000

6 Januari Pembelian 10 potong Rp. 37.000

10 Januari Penjualan 8 potong Rp. 45.000

14 Januari Penjualan 5 potong Rp. 45.000

20 Januari Pembelian 10 potong Rp. 37.500

25 Januari Penjualan 8 potong Rp. 47.000
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Aliran biaya yang terakhir berasal dari pembelian tanggal 20 Januari yang
menunjukkan biaya persediaan per unit adalah Rp. 37.500,-.

Toko Pakaian “Cantik”
Kartu Persediaan Barang Dagangan : Celana Jeans “LEVIS” L

1 Jan 5 35.000 175.000

3 Jan 12 36.000 432.000 5 35.000 175.000

12 36.000 432.000

1 71 71 71 71 7 607 .000607 .000607 .000607 .000607 .000

5 Jan 5 35.000 175.000

5 36.000 180.000 7 3.60003.60003.60003.60003.6000 252 .000252 .000252 .000252 .000252 .000

6 Jan 10 37.000 370.000 7 36.000 252.000

10 37.000 370.000

1 71 71 71 71 7 622 .000622 .000622 .000622 .000622 .000

10 Jan 7 36.000 252.000

1 37.000 37.000 9 37.000 333.000

14 Jan 5 37.000 185.000 4 37.000 148.000

20 Jan 10 37.500 375.000 4 37.000 148.000

10 37.500 375.000

1 41 41 41 41 4 623 .000623 .000623 .000623 .000623 .000

25 Jan 4 37.000 148.000

4 37.500 150.000 6 37.500 225.000

Dengan mengetahui aliran biaya di atas, maka jika menggunakan
metode FIFO untuk menentukan harga pokok dari barang yang dijual (HPP)
pada tanggal 5 Januari sebanyak 10 potong ditentukan dengan perhitungan

dibawah ini:
1) 5 potong dengan biaya per unit Rp. 35.000,- yang berasal dari aliran

biaya yang masuk pertama yaitu persediaan awal dan
2) 5 potong dengan biaya per unit Rp. 36.000,- yang berasal dari aliran

biaya kedua yaitu berasal dari pembelian tanggal 3 Januari.

Jadi harga pokok barang yang dijual pada tanggal 5 Januari adalah senilai

Rp. 355.000,- ( 5 x Rp. 35.000,-) + (5 x Rp. 36.000,-).

T g lT g lT g lT g lT g l

PembelianPembelianPembelianPembelianPembelian Biaya PenjualanBiaya PenjualanBiaya PenjualanBiaya PenjualanBiaya Penjualan Saldo PersediaanSaldo PersediaanSaldo PersediaanSaldo PersediaanSaldo Persediaan

UnitUnitUnitUnitUnit
HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

Per UnitPer UnitPer UnitPer UnitPer Unit

Tota lTota lTota lTota lTota l

HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

UnitUnitUnitUnitUnit
HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

Per UnitPer UnitPer UnitPer UnitPer Unit

Tota lTota lTota lTota lTota l

HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

UnitUnitUnitUnitUnit
HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

Per UnitPer UnitPer UnitPer UnitPer Unit

Tota lTota lTota lTota lTota l

HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k
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Sedangkan persediaan akhir pada tanggal 5 Januari sebanyak 7 potong
memiliki biaya per unit sebesar Rp. 36.000,- yang mencerminkan aliran biaya

yang terakhir masuk ke dalam sampai dengan periode tanggal 5 Januari
tersebut berasal dari pembelian tanggal 3 Januari senilai Rp. 252.000.-.

Dengan menggunakan cara perhitungan seperti di atas, maka jumlah

persediaan barang dagangan yang tersisa pada tanggal 31 Januari 2007
adalah 6 potong dengan biaya per unit Rp. 37.500,- mencerminkan aliran

biaya yang terakhir yang masuk ke dalam perusahaan (masuk tanggal
20 Januari) untuk periode bulan Januari dengan nilai total sebesar
Rp. 225.500,. Dengan demikian persediaan akhir yang akan dicantumkan

pada neraca per 31 Januari 2007 adalah sebesar Rp. 225.500,-.
Jurnal untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan barang

dagangan selama bulan Januari adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

TanggalTanggalTanggalTanggalTanggal KeteranganKeteranganKeteranganKeteranganKeterangan RefRefRefRefRef DebitDebitDebitDebitDebit KreditKreditKreditKreditKredit

3 Januari Persediaan celana jeans “LEVIS” L 432.000

Utang Usaha 432.000

5 Januari Piutang Usaha 450.000

Penjualan 450.000

Harga Pokok Penjualan 355.000

Persediaan celana jeans “LEVIS” L 355.000

6 Januari Persediaan celana jeans “LEVIS” L 370.000

Utang Usaha 370.000

10 Januari Piutang Usaha 360.000

Penjualan 360.000

Harga Pokok Penjualan 289.000

Persediaan celana jeans “LEVIS” L 289.000

14 Januari Piutang Usaha 225.000

Penjualan 225.000

Harga Pokok Penjualan 185.000

Persediaan celana jeans “LEVIS” L 185.000

20 Januari Persediaan celana jeans “LEVIS” L 375.000

Utang Usaha 375.000

25 Januari Piutang Usaha 235.000

Penjualan 235.000

Harga Pokok Penjualan 298.000

Persediaan celana jeans “LEVIS” L 298.000
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2. Metode LIFO Perpetual
Metode LIFO mengasumsikan bahwa harga pokok barang yang masuk

terakhir (yang dibeli terakhir) akan digunakan untuk menentukan harga pokok
dari barang yang dijual lebih dahulu. Dengan demikian persediaan akhir
mencerminkan harga pokok barang yang masuk dengan urutan paling

dahulu atau dibeli pertama. Penghitungan harga pokok penjualan (HPP)
dan persediaan akhir dengan metode ini diilustrasikan pada kartu persediaan

berikut:
Toko Pakaian “Cantik”

Kartu Persediaan Barang Dagangan : Celana Jeans “LEVIS” L

T g lT g lT g lT g lT g l

PembelianPembelianPembelianPembelianPembelian Biaya PenjualanBiaya PenjualanBiaya PenjualanBiaya PenjualanBiaya Penjualan Saldo PersediaanSaldo PersediaanSaldo PersediaanSaldo PersediaanSaldo Persediaan

UnitUnitUnitUnitUnit
HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

Per UnitPer UnitPer UnitPer UnitPer Unit

Tota lTota lTota lTota lTota l

HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

UnitUnitUnitUnitUnit
HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

Per UnitPer UnitPer UnitPer UnitPer Unit

Tota lTota lTota lTota lTota l

HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

UnitUnitUnitUnitUnit
HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

Per UnitPer UnitPer UnitPer UnitPer Unit

Tota lTota lTota lTota lTota l

HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

1 Jan 5 35.000 175.000

3 Jan 12 36.000 432.000 5 35.000 175.000

12 36.000 432.000

1 71 71 71 71 7 607 .000607 .000607 .000607 .000607 .000

5 Jan 10 36.000 360.000 5 35.000 175.000

22222 36.00036.00036.00036.00036.000 72.00072.00072.00072.00072.000

77777 247 .000247 .000247 .000247 .000247 .000

6 Jan 10 37.000 370.000 5 35.000 175.000

22222 36.00036.00036.00036.00036.000 72.00072.00072.00072.00072.000

10 37.000 370.000

1 71 71 71 71 7 617 .000617 .000617 .000617 .000617 .000

10 Jan 8 37.000 296.000 5 35.000 175.000

22222 36.00036.00036.00036.00036.000 72.00072.00072.00072.00072.000

2 37.000 74.000

99999 321 .000321 .000321 .000321 .000321 .000

14 Jan 2 37.000 74.000

2 36.000 72.000

1 35.000 35.000 44444 35.00035.00035.00035.00035.000 140 .000140 .000140 .000140 .000140 .000

20 Jan 10 37.500 375.000 4 35.000 140.000

10 37.500 375.000

1 41 41 41 41 4 515 .000515 .000515 .000515 .000515 .000

25 Jan 8 37.500 300.000 44444 35.00035.00035.00035.00035.000 140 .000140 .000140 .000140 .000140 .000

2 37.500 75.000

66666 215 .000215 .000215 .000215 .000215 .000
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Sama seperti metode FIFO identifikasi aliran biaya atau harga pokok

persediaan adalah sebagai berikut:

1. Aliran biaya yang pertama berasal dari saldo persediaan awal yang me-

nunjukkan biaya persediaan per unitnya adalah sebesar Rp. 35.000,-.

2. Aliran biaya kedua berasal dari pembelian tanggal 3 Januari yang

menunjukkan biaya persediaan per unit adalah Rp. 36.000,-.

3. Aliran biaya ketiga berasal dari pembelian tanggal 6 Januari yang

menunjukkan biaya persediaan per unit adalah Rp. 37.000,-.

4. Aliran biaya yang terakhir berasal dari pembelian tanggal 20 Januari

yang menunjukkan biaya persediaan per unit adalah sebesar

Rp. 37.500,-.

Dengan mengetahui aliran biaya diatas, maka jika menggunakan metode

LIFO untuk menentukan harga pokok dari barang yang dijual pada tanggal

5 Januari sebanyak 10 potong adalah dengan menggunakan biaya

persediaan yang masuk terakhir sampai dengan tanggal 5 Januari yaitu

berasal dari pembelian tanggal 3 Januari dimana biaya per unitnya adalah

Rp.36.000. Jadi harga pokok penjualan dari 10 potong celana yang terjual

adalah Rp.360.000 (10 × Rp. 36.000).

Persediaan akhir per tanggal 5 Januari sebanyak 7 potong terdiri dari

2 aliran biaya yaitu:

Pertama, yang berasal dari pembelian tanggal 3 Januari dengan biaya

per unit Rp. 36.000,- dan

Kedua, dari persediaan awal dengan biaya per unit Rp. 35.000,-.

Dengan demikian nilai persediaan akhir per tanggal 5 Januari adalah

(2 × Rp. 36.000,-) + (5 × Rp. 35.000,-) = Rp. 247.000,-. Dengan menggunakan

cara perhitungan seperti di atas, maka jumlah persediaan barang dagangan

yang tersisa pada tanggal 31 Januari 2007 sebanyak 6 potong adalah

(4 potong × Rp. 35.000,-) + (2 potong × Rp.37.500,-) = Rp. 215.000,-, dimana

yang 4 potong dini la i  dengan menggunakan al i ran biaya yang

pertama kal i  masuk yai tu berasal  dar i  persediaan awal dan 2
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potong dinilai dengan menggunakan aliran biaya keempat yang masuk

perusahaan.

Dengan demikian persediaan akhir yang akan dicantumkan pada neraca

per 31 Januari 2007 adalah sebesar Rp. 215.000,-. Jurnal untuk mencatat

transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan selama bulan Januari

adalah sebagai berikut:

TanggalTanggalTanggalTanggalTanggal KeteranganKeteranganKeteranganKeteranganKeterangan RefRefRefRefRef DebitDebitDebitDebitDebit KreditKreditKreditKreditKredit

3 Januari Persediaan celana jeans “LEVIS” L 432.000

Utang Usaha 432.000

5 Januari Piutang Usaha 450.000

Penjualan 450.000

Harga Pokok Penjualan 350.000

Persediaan celana jeans “LEVIS” L 350.000

6 Januari Persediaan Persediaan celana jeans “LEVIS” L 370.000

Utang Usaha 370.000

10 Januari Piutang Usaha 360.000

Penjualan 360.000

Harga Pokok Penjualan 296.000

Persediaan Persediaan celana jeans“LEVIS” L 296.000

14 Januari Piutang Usaha 225.000

Penjualan 225.000

Harga Pokok Penjualan 181.000

Persediaan celana jeans “LEVIS” L 181.000

20 Januari Persediaan celana jeans “LEVIS” L 375.000

Utang Usaha 375.000

25 Januari Piutang Usaha 235.000

Penjualan 235.000

Harga Pokok Penjualan 300.000

Persediaan celana jeans“LEVIS” L 300.000
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3. Metode Average (Biaya Rata-Rata Tertimbang) Perpetual
Metode average mengasumsikan bahwa harga pokok barang yang dijual

merupakan nilai rata-rata dari harga pokok seluruh persediaan yang telah
masuk ke dalam (telah dibeli) perusahaan sebelum barang tersebut terjual.
Demikian pula dengan persediaan akhirnya. Rumus perhitungan biaya per

unit dengan metode rata-rata tertimbang sebagaimana dalam ilustrasi 5.3.

Ilustrasi 5.3: Rumus untuk Biaya per Unit dengan Rata-Rata Tertimbang

T g lT g lT g lT g lT g l

Saldo PersediaanSaldo PersediaanSaldo PersediaanSaldo PersediaanSaldo Persediaan

Tota lTota lTota lTota lTota l

HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

Harga Pokok

Barang yang

Tersedia Dijual

Rp35.000.000,-

Jumlah Unit

Barang yang

Tersedia Dijual

100

Biaya per Unit

Rata-rata

Tertimbang

Rp35.000,-

=÷

Penghitungan harga pokok penjualan (HPP) dan persediaan akhir
dengan metode ini diilustrasikan pada kartu persediaan berikut:

Toko Pakaian “Cantik”

Kartu Persediaan Barang Dagangan : Celana Jeans “LEVIS” L

1 Jan 5 35.000 175.000

3 Jan 12 36.000 432.000 5 35.000 175.000

12 36.000 432.000

1 71 71 71 71 7 35 .705 ,935 .705 ,935 .705 ,935 .705 ,935 .705 ,9 607 .000607 .000607 .000607 .000607 .000

5 Jan 10 35.705,9 357.059 77777 35 .705 ,935 .705 ,935 .705 ,935 .705 ,935 .705 ,9 249 .941249 .941249 .941249 .941249 .941

6 Jan 10 37.000 370.000 77777 35 .705 ,935 .705 ,935 .705 ,935 .705 ,935 .705 ,9 249 .941249 .941249 .941249 .941249 .941

10 37.000 370.000

1 71 71 71 71 7 36 .467 ,136 .467 ,136 .467 ,136 .467 ,136 .467 ,1 619 .941619 .941619 .941619 .941619 .941

10 Jan 8 36.467,1 291.737 9 36.467,1 328.203,9

PembelianPembelianPembelianPembelianPembelian Biaya PenjualanBiaya PenjualanBiaya PenjualanBiaya PenjualanBiaya Penjualan

UnitUnitUnitUnitUnit
HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

Per UnitPer UnitPer UnitPer UnitPer Unit

Tota lTota lTota lTota lTota l

HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

UnitUnitUnitUnitUnit
HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

Per UnitPer UnitPer UnitPer UnitPer Unit

Tota lTota lTota lTota lTota l

HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

UnitUnitUnitUnitUnit
HargaHargaHargaHargaHarga

P o k o kP o k o kP o k o kP o k o kP o k o k

Per UnitPer UnitPer UnitPer UnitPer Unit
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14 Jan 5 36.467,1 182.335,5 4 36.467,1 145.868,4

20 Jan 10 37.500 375.000 4 36.467,1 145.868,4

10 37.500 375.000

1 41 41 41 41 4 37 .204 ,937 .204 ,937 .204 ,937 .204 ,937 .204 ,9 520.868 ,4520.868 ,4520.868 ,4520.868 ,4520.868 ,4

25 Jan 8 37.204,9 297.639,2 66666 37 .204 ,937 .204 ,937 .204 ,937 .204 ,937 .204 ,9 223.229 ,4223.229 ,4223.229 ,4223.229 ,4223.229 ,4

Sama seperti metode lainnya sebetulnya dapat diidentifikasi aliran biaya

atau harga pokok persediaan sebagai berikut:

1. Aliran biaya yang pertama berasal dari saldo persediaan awal yang

menunjukkan biaya persediaan per unitnya adalah Rp. 35.000,-.

2. Aliran biaya kedua berasal dari pembelian tanggal 3 Januari yang

menunjukkan biaya persediaan per unit adalah Rp. 36.000,-.

3. Aliran biaya ketiga berasal dari pembelian tanggal 6 Januari yang

menunjukkan biaya persediaan per unit adalah Rp. 37.000,-.

4. Aliran biaya yang terakhir berasal dari pembelian tanggal 20 Januari

yang menunjukkan biaya persediaan per unit adalah Rp. 37.500,-.

Berbeda dengan metode LIFO atau FIFO jika menggunakan metode rata-

rata, harga pokok barang yang dijual dinilai dengan menggunakan nilai rata-

rata dari seluruh harga pokok persediaan yang telah masuk perusahaan

sebelum persediaan tersebut terjual. Misalkan untuk menentukan harga

pokok persediaan yang dijual (HPP) pada tanggal 5 Januari 2007 sebanyak

10 potong tersebut terlebih dahulu dihitung nilai rata-rata dari persediaan

yang telah masuk sebelumnya yaitu yang berasal dari persediaan awal dan

pembelian tanggal 3 Januari. Penghitungan nilai rata-rata harga pokok

persediaan yang telah masuk perusahaan sampai dengan tanggal 3 Januari

adalah:

Harga pokok persediaan awal Rp 175.000,-

Harga pokok dari pembelian tanggal 3 Januari Rp. 432.000,-

––––––––––– +

Jumlah total harga pokok persediaan yang masuk Rp.607.000,-

Nilai rata-rata harga pokok persediaan: Rp.   35.705,9

(607.000 : 17 potong)
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Dengan diketahuinya nilai rata-rata tersebut maka harga pokok

persediaan yang terjual (HPP) pada tanggal 5 Januari 2007 sebanyak 10

potong celana adalah: 10 × Rp. 35.705,9 = Rp. 357.059,-. Sedangkan

persediaan akhir per tanggal 5 Januari sebanyak 7 potong mempunyai nilai

7 × Rp. 35.705,9 adalah Rp. 249.941,-.

Dengan menggunakan cara perhitungan seperti di atas, maka jumlah

persediaan barang dagangan yang tersisa pada tanggal 31 Januari 2007

sebanyak 6 potong = Rp. 223.229,4 ( 6 × Rp. 37.204,9) dengan penghitungan

nilai rata-ratanya adalah sebagai berikut:

Harga pokok persediaan per 14 Januari (4 potong) Rp. 145.868,4

Harga pokok persediaan per 20 Januari (10 potong) Rp. 375.000,-

––––––––––– +

Jumlah seluruh harga harga pokok Rp. 520.868,4

Nilai rata-rata harga pokok persediaan Rp.   37.204,0

(Rp. 520.868,4 : 14 potong)

Dengan demikian persediaan akhir yang akan dicantumkan pada neraca

per 31 Januari 2007 adalah sebesar Rp. 223.229,4.

Jurnal untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan barang

dagangan yang terjadi selama bulan januari adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

TanggalTanggalTanggalTanggalTanggal KeteranganKeteranganKeteranganKeteranganKeterangan RefRefRefRefRef DebitDebitDebitDebitDebit KreditKreditKreditKreditKredit

3 Januari Persediaan celana jeans “LEVIS” L 432.000

Utang Usaha 432.000

5 Januari Piutang Usaha 450.000

Penjualan 450.000

Harga Pokok Penjualan 35.705,9

Persediaan celana jeans “LEVIS” L 35.705,9

6 Januari Persediaan Persediaan celana jeans “LEVIS” L 370.000

Utang Usaha 370.000

10 Januari Piutang Usaha 360.000

Penjualan 360.000

Harga Pokok Penjualan 291.737
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Persediaan Persediaan celana jeans“LEVIS” L 291.737

14 Januari Piutang Usaha 225.000

Penjualan 225.000

Harga Pokok Penjualan 182.335,5

Persediaan celana jeans “LEVIS” L 182.335,5

20 Januari Persediaan celana jeans “LEVIS” L 375.000

Utang Usaha 375.000

25 Januari Piutang Usaha 235.000

Penjualan 235.000

Harga Pokok Penjualan 297.639,2

Persediaan celana jeans“LEVIS” L 297.639,2

II. Sistem Periodik/Fisik
Untuk menentukan besarnya biaya persediaan dengan sistem periodik masih

menggunakan contoh kasus toko pakaian “Cantik” terkait dengan persediaan

celana jeans “LEVIS” L. Berikut ringkasan transaksi pembelian dan penjualan
persediaan selama satu bulan Januari 2007.

TanggalTanggalTanggalTanggalTanggal TransaksiTransaksiTransaksiTransaksiTransaksi UnitUnitUnitUnitUnit Biaya /unitBiaya /unitBiaya /unitBiaya /unitBiaya /unit Harga jual/unitHarga jual/unitHarga jual/unitHarga jual/unitHarga jual/unit

1 Januari Saldo 5 potong Rp. 35.000

3 Januari Pembelian 12 potong Rp. 36.000

5 Januari Penjualan 10 potong Rp. 45.000

6 Januari Pembelian 10 potong Rp. 37.000

10 Januari Penjualan 8 potong Rp. 45.000

14 Januari Penjualan 5 potong Rp. 45.000

20 Januari Pembelian 10 potong Rp. 37.500

25 Januari Penjualan 8 potong Rp. 47.000

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dibuat ikhtisar pembelian selama

bulan Januari 2007 sebagai berikut:

TanggalTanggalTanggalTanggalTanggal TransaksiTransaksiTransaksiTransaksiTransaksi UnitUnitUnitUnitUnit Biaya /unitBiaya /unitBiaya /unitBiaya /unitBiaya /unit Total Harga PokokTotal Harga PokokTotal Harga PokokTotal Harga PokokTotal Harga Pokok

1 Januari Saldo 5 potong Rp. 35.000 Rp. 175000

3 Januari Pembelian 12 potong Rp. 36.000 Rp. 432000

6 Januari Pembelian 10 potong Rp. 37.000 Rp. 370000

20 Januari Pembelian 10 potong Rp. 37.500 Rp. 375000

Jumlah yang tersedia untuk dijual 37 potong Rp.1352000
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Berdasarkan perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari diperoleh hasil bahwa

persediaan akhir sebanyak 6 potong. Berarti yang terjual adalah 31 potong. Untuk

menentukan harga pokok persediaan akhir dari 6 potong celana dan harga pokok

penjualan dari 31 potong celana dengan berbagai metode adalah:

1. Metode FIFO Fisik

Dengan menggunakan metode FIFO biaya penjualan diperoleh dari

biaya persediaan yang berasal dari persediaan awal kemudian dari

pembelian berikutnya.

Perhitungan harga pokok penjualannya adalah sebagai berikut:

TanggalTanggalTanggalTanggalTanggal TransaksiTransaksiTransaksiTransaksiTransaksi UnitUnitUnitUnitUnit Biaya /unitBiaya /unitBiaya /unitBiaya /unitBiaya /unit Total Harga PokokTotal Harga PokokTotal Harga PokokTotal Harga PokokTotal Harga Pokok

1 Januari Saldo, 1 Jan 5 potong Rp. 35.000 Rp.    175.000

3 Januari Pembelian, 3 Jan 12 potong Rp. 36.000 Rp.    432.000

6 Januari Pembelian, 6 Jan 10 potong Rp. 37.000 Rp.    370.000

20 Januari Pembelian, 20 Jan 4 potong Rp. 37.500 Rp.    150.000

Jumlah barang yang terjual 31 potong Rp. 1.127.000

Maka persediaan akhir barang dagangan sebanyak 6 potong merupakan

hasil dari pembelian terakhir tanggal 20 Januari 2007 dengan biaya per unit

Rp. 37.500,- sehingga nilai persediaan akhir pada tanggal 31 Januari 2007

adalah 6 kali Rp. 37.500,- adalah sebesar Rp. 225.000,-.

2. Metode LIFO Fisik

Jika menggunakan metode LIFO biaya penjualan dihitung dari biaya

paling akhir disusul dengan biaya dari pembelian sebelumnya.

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

TanggalTanggalTanggalTanggalTanggal TransaksiTransaksiTransaksiTransaksiTransaksi UnitUnitUnitUnitUnit Biaya /unitBiaya /unitBiaya /unitBiaya /unitBiaya /unit Total Harga PokokTotal Harga PokokTotal Harga PokokTotal Harga PokokTotal Harga Pokok

20 Januari Pembelian, 20 Jan 10 potong Rp. 37.500 Rp.    375.000

6 Januari Pembelian, 6 Jan 10 potong Rp. 37.000 Rp.    370.000

3 Januari Pembelian, 3 Jan 11 potong Rp. 36.000 Rp.    396.000

Jumlah barang yang terjual 31 potong Rp. 1.141.000
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Sedangkan persediaan akhir yang dimiliki sebanyak 6 potong memiliki

harga pokok yang terdiri dari 1 potong dari pembelian tanggal 3 Januari @

Rp. 36.000,- dan 5 potong dari persediaan awal sebesar @ Rp. 35.000,-.

Sehingga nilai persediaan akhir sebesar Rp. 215.000,-.

3. Metode Biaya Rata-rata Fisik

Dengan menggunakan metode biaya rata-rata, hara pokok per unit

ditentukan dengan cara membagi total biaya barang yang tersedia dijual

dalam satu periode dengan jumlah unitnya. Biaya penjualan akan dihitung

dengan cara mengalikan jumlah barang yang terjual dengan biaya rata-rata

per unit, demikian pula untuk biaya persediaan akhir yaitu jumlah unit

persediaan akhir dikalikan dengan harga pokok rata-rata per unit.

Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Biaya rata-rata per unit =
����� ����� ��	�
� ��
� ��	���� �
��� ������

������ �
�� ��	�
� ��
� ��	���� �
��� ������

=
�����������

��
= Rp. 36.540,50

Harga pokok penjualan adalah

31 × Rp. 36.540,50 = Rp. 1.132.755,50, sedangkan nilai persediaan

akhir = 6 × Rp.36.540,50 = Rp. 219.243,-

G. Perbandingan Metode Penentuan Biaya Persediaan dan

Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan

Setiap metode penilaian persediaan akan menghasilkan jumlah yang

berbeda untuk: 1) harga pokok penjualan periode berjalan 2) nilai persediaan

akhir dan 3) laba kotor. Berikut ilustrasinya pada laporan laba rugi sebagian

tetapi penerapannya pada sistem periodik.
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Toko Pakaian “Cantik”
Laporan Laba Rugi Sebagian

F I F OF I F OF I F OF I F OF I F O L I F OL I F OL I F OL I F OL I F O Biaya Rata-rataBiaya Rata-rataBiaya Rata-rataBiaya Rata-rataBiaya Rata-rata

Penjualan Rp. 1. 270.000,- Rp.1. 270.000,- Rp. 1. 270.000,-

Biaya Penjualan:

Persediaan awal Rp.    175.000,- Rp.    175.000,- Rp.    175.000,-

Pembelian Rp. 1.165.000,- Rp. 1.165.000,- Rp. 1.165.000,-

Biaya Barang yg Tersedia untuk dijual Rp. 1.340.000,- Rp. 1.340.000,- Rp. 1.340.000,-

Persediaan Akhir Rp.    225.000,- Rp.    215.000,- Rp.    219.243,-

Harga Pokok Penjualan Rp. 1.127.000,- Rp. 1.141.000,- Rp. 1.132.755,-

Laba Kotor Rp.    143.000,- Rp.    129.000,- Rp.    138.000,-

Jika kita perhatikan ilustrasi di atas setiap metode mempunyai pengaruh

terhadap laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan neraca. Pada laporan

laba rugi, harga pokok penjualan dan laba kotor untuk penerapan setiap metode

menghasilkan nilai yang berbeda. Demikian pula nilai persediaan yang ada

pada neraca dimana jika menggunakan metode FIFO nilai persediaan sebesar

Rp. 225.000,-, jika LIFO sebesar Rp. 215.000,- dan jika metode rata-rata adalah

Rp. 219.243,-.

H. Metode Penilaian Persediaan Selain Harga Pokok
Penilaian persediaan selain dapat menggunakan metode biaya (harga

pokok) dapat juga dilakukan dengan menggunakan metode lain.

Metode lain tersebut meliputi:

1. Metode mana yang lebih rendah antara biaya (biaya) atau harga pasar (lower

of cost or market method) = LCM

Harga pasar adalah biaya untuk mengganti barang dagang pada tanggal

persediaan dicantumkan dalam laporan keuangan. Metode ini umumnya

digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dagangan berupa produk

yang teknologinya cepat berubah seperti komputer, televisi, handphone dan

lain-lain.

Contoh:

PT. Permana Sakti Elektronik adalah perusahaan dagang yang menjual

barang barang elektronik. Pada tanggal 31 Desember 2006 jumlah

persediaan yang dimiliki beserta biaya (biaya dan harga pasarnya adalah

sebagai berikut:
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Selisih nilai persediaan antara biaya dengan LCM sebesar Rp. 410.800.000,-

dikurangi Rp. 393.100.000,- adalah Rp. 17.700.000,- dapat dilaporkan sebagai

pos terpisah dalam laporan laba rugi atau dimasukkan dalam biaya penjualan.

2. Penilaian persediaan dengan nilai realisasi bersih

Nilai realisasi bersih (net realizable) adalah estimasi harga jual dikurangi

biaya pelepasan langsung seperti komisi penjualan. Metode ini biasanya

dipakai pada perusahaan yang memiliki persediaan dimana kondisi

barangnya rusak atau cacat.

TV Sony 14” 30 Unit 1.600.000,- 1.450.000,- 48.000.000,- 43.500.000,- 43.500.000,-

TV Toshiba  29” 12 Unit 7.600.000,- 8.000.000,- 91.200.000,- 96.000.000,- 91.200.000,-

Kulkas Sharp type 125EY 28 Unit 4.200.000,- 4.400.000,- 117.600.000,- 123.200.000,- 117.600.000,-

Kulkas Samsung type w345 44 Unit 3.500.000,- 3.200.000,- 154.000.000,- 140.800.000,- 140.800.000,-

Total 410.800.000,- 403.500.000,- 393.100.000,-

BarangBarangBarangBarangBarang KuantitasKuantitasKuantitasKuantitasKuantitas
Biaya perBiaya perBiaya perBiaya perBiaya per

U n i tU n i tU n i tU n i tU n i t

H a r g aH a r g aH a r g aH a r g aH a r g a

Pasar perPasar perPasar perPasar perPasar per

uni tuni tuni tuni tuni t

Total Biaya PersediaanTotal Biaya PersediaanTotal Biaya PersediaanTotal Biaya PersediaanTotal Biaya Persediaan

B i a y aB i a y aB i a y aB i a y aB i a y a P a s a rP a s a rP a s a rP a s a rP a s a r L C ML C ML C ML C ML C M

Penghitungan Biaya Persediaan dengan Metode LCM

(dalam rupiah)
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I. PERTANYAAN

1. PT. Maritim menjual barang dagang kepada PT. Fiesta pada tanggal

31 Desember dengan ketentuan FOB Shipping Point. Jika barang dagang

tersebut masih dalam perjalanan pada tanggal 31 Desember, yaitu akhir

tahun fiskal, perusahaan mana yang akan melaporkan barang dagang

itu dalam laporan keuangannya? Jelaskan!

2. Sebuah perusahaan manufaktur mengirim barang dagang kepada

sebuah pengecer atas dasar konsinyasi. Jika barang dagang tersebut

belum terjual pada akhir periode, maka dalam persediaan siapa barang

dagang tersebut harus dilaporkan?

3. Apakah istilah last-in (masuk terakhir) dalam metode LIFO berarti bahwa

barang-barang dalam persediaan diasumsikan dari pembelian yang

paling akhir? Jelaskan!

4. Marina Boutique yang berlokasi di Malang, telah mengidentifikasi

barang-barang berikut untuk dimasukkan dalam persediaan akhir tahun,

31 Desember 2005.

a. Barang dagang yang telah dikirimkan Marina secara FOB shipping

point kepada seorang pelanggan telah diambil oleh perusahaan

pengangkut pada tanggal 26 Desember 2005 tetapi belum sampai

di tujuan per 31 Desember 2005

b. Dalam gudangnya, Marina memiliki barang dagang konsinyasi

senilai Rp. 30.500,- dari Purnama

c. Marina telah memisahkan barang dagang senilai Rp. 6.570,- yang

telah dipesan oleh seoarng pelanggannya dan akan dikirimkan pada

tanggal 3 Januari 2006

d. Barang dagang yang telah dikir imkan Marina secara FOB

shipping point  pada tanggal 31 Desember 2005, te lah

Soal-soal Latihan Bab 5
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diambi l  o leh perusahaan pengangkut pada pukul  11.52

malam

e. Marina telah mengirim barang dagang senilai Rp. 78.000,- kepada

pengecer atas dasar konsinyasi

f. Marina memiliki barang dagang di tangan senilai Rp. 18.750,- yang

telah terjual pada awal tahun, tetapi kemudian dikembalikan oleh

pelanggan untuk diperbaiki (garansi)

g. Pada tanggal 31 Desember 2005, Marina menerima barang dagang

senilai Rp. 17.050,- yang telah dikembalikan oleh para pelanggannya

akan dikirmkan tengah malam tanggal 3 Januari 2006

h. Pada tanggal 31 Desember 2005, Marina memesan barang dagang

senilai Rp. 21.000,- atas dasar FOB Malang. Barang dagang tersebut

telah dikirimkan oleh pemasok pada tanggal 28 Desember 2005,

tetapi belum diterima hingga tanggal 31 Desember 2005

i. Pada tanggal 27 Desember 2005, Marina memesan barang dagang

tersebut telah dikirmkan dengan ketentuan FOB Surabaya pada

tanggal 30 Desember 2005, tetapi belum diterima hingga tanggal

31 Desember 2005. Sebutkan barang barang mana saja yang harus

dimasukkan dan mana yang harus dikeluarkan dari persediaan.

II. LATIHAN SOAL PILIHAN

Latihan 5.1

Jika persediaan pada akhir tahun disajikan terlalu tinggi sebesar

Rp. 7.500.000,, kesalahan tersebut akan menyebabkan:

A. Penyajian harga pokok penjualan tahun tersebut yang lebih rendah
sebesar Rp. 7.500.000,-

B. Penyajian laba kotor tahun tersebut yang lebih tinggi sebesar
Rp. 7.500.000,-
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C. Penyajian persediaan barang dagangan tahun tersebut yang lebih tinggi

sebesar Rp. 7.500.000,-

D. Penyajian laba kotor tahun tersebut yang lebih tinggi sebesar

Rp. 7.500.000,-

E. Penyajian laba bersih tahun tersebut yang lebih rendah sebesar

Rp. 7.500.000,-

Latihan 5.2

Metode perhitungan biaya persediaan yang didasarkan pada asumsi bahwa

biaya harus dibebankan terhadap pendapatan sesuai dengan urutan

terjadinya adalah:

A. FIFO

B. LIFO

C. Biaya rata-rata

D. Persediaan perpetual

Latihan 5.3

Unit-unit berikut dari suatu barang dibeli dan dijual selama suatu periode:

Persediaan awal 40 unit @Rp. 20.000,-

Pembelian pertama 50 unit @ Rp. 21.000,-

Pembelian kedua 50 unit @ Rp. 22.000,-

Penjualan pertama 110 unit

Pembelian ketiga 50 unit @ Rp. 23.000,-

Penjualan kedua 45 unit

Berapa biaya (harga pokok) dari 35 unit yang masih ada pada akhir periode

dimaksud, yang ditentukan menurut sistem persediaan perpetual dengan

metode perhitungan biaya LIFO?

A. Rp. 715.000,-

B. Rp. 705.000,-

C. Rp. 700.000,-

D. Rp. 805.000,-
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Latihan 5.4

Unit-unit berikut dari suatu barang tersedia untuk dijual selama suatu periode:

Persediaan awal 40 unit @ Rp. 20.000,-

Pembelian pertama 50 unit @ Rp. 21.000,-

Pembelian kedua 50 unit @ Rp. 22.000,-

Pembelian ketiga 50 unit @ Rp. 23.000,-

Berapa biaya (harga pokok) dari 35 unit yang masih ada pada akhir periode

dimaksud, yang ditentukan menurut sistem persediaan perpetual dengan

metode perhitungan biaya LIFO?

A. Rp. 715.000,-

B. Rp. 705.000,-

C. Rp. 700.000,-

D. Rp. 805.000,-

Latihan 5.5

Jika persediaan barang dagangan dinilai berdasarkan biaya atau harga

pokok dan tingkat harga terus meningkat, metode perhitungan biaya yang

akan memberikan laba bersih paling tinggi adalah:

A. LIFO

B. FIFO

C. Rata-Rata

D. Periodik

Latihan 5.6

Jika penyusutan persediaan pada akhir tahun disajikan terlalu tinggi sebesar

Rp.7.500,-, kesalahan tersebut akan menyebabkan:

A. Penyajian harga pokok penjualan tahun tersebut yang lebih rendah

sebesar Rp.7.500,-.

B. Penyajian laba kotor tahun tersebut yang lebih tinggi sebesar

Rp.7.500,-.
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C. Penyajian persediaan barang dagang tahun tersebut yang lebih tinggi

sebesar Rp.7.500,-.

D. Penyajian laba bersih tahun tersebut yang lebih tinggi sebesar

Rp.7.500,-.

Latihan 5.7

Unit-unit berikut ini suatu barang dibeli dan dijual selama suatu periode:

Pembelian kedua 50 unit @ Rp.22,-

Pembelian ketiga 50 unit @ Rp.23,-

Berapa biaya per unit dari 35 unit yang masih ada pada akhir periode

yang ditentukan menurut sistem persediaan periodik, dengan metode

perhitungan biaya FIFO :

A. Rp. 20,-

B. Rp. 22,-

C. Rp. 21,-

D. Rp. 23,-

C. SOAL

Soal 5.1

Data persediaan awal, pembelian dan penjualan CD players adalah sebagai

berikut:

1 April Persediaan 35 unit @ Rp. 50.000,-

5 Penjualan 26 unit

11 Pembelian 15 unit @ Rp. 35.000,-

21 Penjualan 12 unit

28 Penjualan 4 unit

30 Pembelian 7 unit @ Rp. 54.000,-

Perusahaan menerapkan sistem persediaan perpetual dan memakai metode

perhitungan biaya FIFO. Tentukanlah harga pokok penjualan bagi masing-

masing penjualan dan saldo persediaan setelah setiap penjualan.
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Soal 5.2

Asumsikan bahwa perusahaan yang menerapkan sistem persediaan perpetual

dalam soal 5.1 di atas, menggunakan perhitungan biaya LIFO.  Tentukanlah harga

pokok penjualan bagi masing-masing penjualan dan saldo persediaan setelah

setiap penjualan.

Soal 5.3

Berdasarkan data-data berikut, tentukanlah nilai persediaan menurut metode

LCM (lower cost or market).

Komoditas Kuantitas Harga Per Harga Pasar
Persediaan Unit per unit

M76 8 Rp. 150.000,- Rp. 160.000,-

T53 20 Rp.   75.000,- Rp.   70.000,-

A19 10 Rp. 275.000,- Rp. 260.000,-

J81 15 Rp.   50.000,- Rp.   40.000,-

K10 25 Rp. 101.000,- Rp. 105.000,-

Soal 5.4

Berdasarkan data pada soal 5.3 di atas dan dengan mengasumsikan bahwa

biaya ditentukan dengan metode FIFO, tunjukkanlah bagaimana persediaan

barang dagangan disajikan dalam neraca.

Soal 5.5

Sebuah perusahaan yang menggunakan metode eceran dalam menentukan

biaya persediaan menemukan bahwa persediaan barang dagang menurut harga
eceran adalah Rp. 890.000,-. Jika rasio biaya terhadap harga eceran adalah

60%, berapa nilai persediaan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan?


