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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Persediaan 

Horngren & Harrison (2007) menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem 

informasi yang mengukur aktifitas bisnis, memproses informasi menjadi 

laporan keuangan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat 

keputusan. Sedangkan Kieso (2013) menyatakan bahwa akuntansi keuangan 

(financial accounting) adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan 

laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk 

digunakan baik pihak- pihak internal maupun eksternal 

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No1 (revisi 2009, IAI, 2012) 

menyatakan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan bertujuan 

untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

Informasi akuntansi yang dibutuhkan masing-masing pengguna 

laporan berbeda-beda tergantung pada kepentingan akan masing-masing 

pengguna. Pengguna laporan keuangan adalah pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan. Secara garis besar, pengguna 

laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua pihak, yaitu pihak internal 

dan pihak eksternal. 
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Pihak internal adalah pihak yang berkaitan langsung dengan 

kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan pihak eksternal adalah pihak 

yang berkepentingan terhadap perusahaan, tetapi tidak terlibat secara 

langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional 

perusahaan  

Menurut Hery (2009), pengguna internal laporan keuangan terdiri 

dari:  

a) Direktur dan Manager Keuangan.  

Untuk menentukan mampu tidaknya perusahaan dalam melunasi 

utangnya secara tepat waktu kepada kreditor. 

b) Direktur Operasional dan Manager Pemasaran. 

Untuk menentukan efektif tidaknya saluran distribusi produk 

maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan.  

c) Manager dan Supervisor Produksi.  

Mereka membutuhkan informasi akuntansi biaya untuk 

menentukan besarnya harga pokok produksi, yang pada akhirnya 

juga sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk per unit.  

  Sedangkan pengguna eksternal laporan keuangan meliputi :  

a) Investor (penanam modal), yaitu pihak yang menginvestasikan 

sumber dayanya kepada perusahaan. Investor menggunakan 

informasi akuntansi untuk mengambil keputusan dalam 

berinvestasi 
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b) Kreditur, yaitu supplier dan bankir. Kreditur menggunakan 

infomasi akuntansi untuk menganalisa bonafiditas dan likuiditas 

pihak debitur.  

c) Pemerintah, menggunakan informasi akuntansi atas perhitungan 

pajak penghasilan yang harus disetor ke kas negara.  

d) Badan Pengawas Pasar Modal, mewajibkan public corporation 

(emiten) untuk melampirkan laporan keuangan secara rutin kepada 

BAPEPAM. Dalam hal ini, Pihak BAPEPAM sangat 

berkepentingan terhadap kinerja keuangan emiten dengan tujuan 

untuk melindungi para investor. 

e) Ekonom, Praktisi, dan Analis. Menggunakan informasi akuntansi 

untuk memprediksi situasi perekonomian, menentukan tingkat 

inflasi, dan pertumbuhan perekonomian.  

Agar dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan, informasi 

yang disediakan perusahaan dalam laporan keuangan harus dapat 

memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut PSAK No.1, 

revisi 2009 (IAI, 2012) terdapat empat karakteristik kualitatif dalam 

laporan keuangan, yaitu: 

a. Dapat dipahami 

Adapun penjelasan dari dapat dipahami adalah kualitas penting 

informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pengguna. 

Dalam hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang 
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memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta 

kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang 

wajar.  

b. Relevan 

Penjelasan atas relevan adalah informasi didalam laporan keuangan 

harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses 

pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan 

apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan 

ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi 

peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, atau mengoreksi 

hasil  evaluasi mereka dimasa lalu.  

c. Andal  

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian 

yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan, atau yang 

secara wajar diharapkan dapat disajikan. Selain itu informasi harus 

diarahkan pada kebutuhan pengguna, dan tidak bergantung pada 

kebutuhan atau keinginan pihak tertentu.  

d. Dapat dibandingkan 

Pengguna laporan keuangan harus dapat memperbandingkan 

laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi 

posisi keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan 
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laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi 

keuangan secara relatif.  

IAI (PSAK No.1, revisi 2009, 2012) menyatakan di dalam laporan 

keuangan terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan, dimana di 

dalam komponen tersebut berisi elemen penting guna menjelaskan secara 

lengkap kegiatan perusahaan selama periode tertentu  kepada kalangan 

pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan elemen yang 

meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk 

keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik 

dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas.  

PSAK No.19, revisi 2009 (IAI, 2012) menyatakan aset adalah 

sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan 

akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud 

dalam aset merupakan potensi dari aset untuk memberikan sumbangan, 

baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas pada 

perusahaan.  

Aset dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak 

lancar. PSAK No.1, revisi 2009 (IAI, 2012) menyatakan entitas 

mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:  

a) Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud 

untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal; 

b) Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan; 
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c) Entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 

dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau  

d) Kas atau setara kas (seperti yang dinyatakan dalam PSAK 2 (revisi 

2009): Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran 

atau penggunaanya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-

kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.  

Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut 

sebagai aset tidak lancar.  

 Salah satu aset lancar yang menempati posisi yang cukup penting 

dan sangat berperan dalam perusahaan, baik itu perusahaan dagang 

maupun perusahaan industri (manufaktur) adalah persediaan. Persediaan 

digolongkan kedalam aset lancar karena pada umumnya persediaan dapat 

diubah menjadi kas atau setara kas lainnya dalam suatu operating cycle 

perusahaan.  

Menurut IAI (PSAK No.14, revisi 2008, 2012), Persediaan adalah 

aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses 

produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau 

perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa  

Persediaan dapat diklasifikasikan menurut jenis usaha dari 

perusahaan yang bersangkutan, karena jenis-jenis barang yang akan 

dikelompokkan sebagai persediaan adalah berbeda-beda bagi setiap 

perusahaan. Pada suatu perusahaan tertentu suatu jenis barang 
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diklasifikasikan sebagai persediaan, namun pada perusahaan lain mungkin 

diklasifikasikan sebagai aset tetap. 

Persediaan dalam perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur 

memiliki definisi yang berbeda. Persediaaan dalam perusahaan dagang 

adalah barang yang disimpan dengan tujuan untuk dijual pada kegiatan 

normal perusahaan tanpa mengubah bentuk dari barang, atau dapat 

dikatakan tidak ada proses produksi yang mendukung sehingga 

menyebabkan barang tidak berubah bentuk sejak pertama dibeli sampai 

dijual kembali oleh perusahaan. Sedangkan persediaan bagi perusahaan 

manufaktur adalah barang dengan tujuan untuk mendukung produksi, atau 

barang yang terdapat dalam proses produksi, atau barang jadi setelah 

proses produksi dengan tujuan untuk dijual.  

Pada perusahaan manufaktur, biaya persediaan tidak hanya 

mencakup biaya pembelian, tetapi juga biaya konversi. Biaya konversi 

adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan unit yang di 

produksi, seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung serta 

biaya overhead produksi tetap dan variabel yang dialokasikan secara 

sistematis. (Juan dan Wahyuni, 2012)  

Menurut Kieso (2013), terdapat dua sistem pencatatan persediaan, 

yaitu sistem  pencatatan persediaan perpetual (Perpetual Inventory System) 

dan sistem pencatatan persediaan periodik (Periodic Inventory System). 

Secara garis besar dapat disimpulkan, penggunaan pencatatan secara 

perpetual memerlukan pengukuran atas persediaan pada akhir periode 
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untuk menentukan kuantitas yang masih ada sebagai nilai di neraca. 

Sedangkan penggunaan pencatatan secara perpetual dilakukan secara terus 

menerus untuk setiap jenis persediaan dan saldo yang diperoleh setiap 

terjadi perubahan menunjukkan nilai persediaan di neraca.  

Sistem pencatatan persediaan perpetual (Perpetual Inventory System)  

Sistem permanent (perpetual) yaitu melakukan pembukuan atas 

persediaan secara terus menerus yaitu dengan membukukan setiap 

transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. Maka pada 

persediaan perpetual, biaya persediaan akhir dan harga pokok penjualan 

selama tahun berjalan dapat ditentukan secara langsung dari catatan 

akuntansi. Namun, jika ada ketidakcocokan antara biaya persediaan pada 

catatan akuntansi dan nilai persediaan yang dietentukan melalui 

pemeriksaan stok fisik, maka jumlah persediaan pada catatan akuntansi 

harus disesuaikan. Harga pokok penjualan pada catatan akuntansi juga 

harus disesuaikan.  Sistem perpetual ini sering kali digunakan dalam hal 

persediaan memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan 

pada suatu waktu sehingga perusahaan mengatur pemesanan kembali 

persediaan saat mencapai jumlah tertentu   

Perlakuan akuntansi untuk sistem pencatatan persediaan perpetual 

menurut Setiyanto dan Laksito (2012) sebagai berikut : 

a) Pembelian barang dagangan akan didebit pada akun persediaan. 

b) Beban angkut pembelian akan didebit pada akun persediaan. 

c) Retur pembelian akan dikredit ke akun persediaan. 
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d) Potongan pembelian akan dikredit ke akun persediaan. 

e) Beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan diakui 

bersamaan dengan pengakuan penjualan dan akun persediaan akan 

dikredit. 

f) Akun persediaan adalah akun pengendali yang didukung dengan 

buku besar pembantu untuk setiap jenis persediaan. 

Sistem pencatatan persediaan periodik (Periodic Inventory System).  

Menurut Emil Salim (2002, dalam Setiyanto dan Laksito, 2012) 

pada sistem periodik (physical) perhitungan secara fisik untuk menentukan 

jumlah persediaan akhir dilakukan setiap akhir periode. Perhitungan 

tersebut meliputi pengukuran dan penimbangan barang – barang yang ada 

pada akhir satu 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. Disebut sistem periodik karena penghitungan jumlah dan nilai 

persediaan hanya akan diketahui pada akhir periode saja untuk penyiapan 

pembuatan laporan keuangan. 

Perlakuan akuntansi untuk sistem pencatatan persediaan periodik 

adalah sebagai berikut: (Setiyanto dan Laksito,2012)  

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

potongan pembelian. 

e) Potongan tunai pembelian akan dikredit ke akun potongan tunai 

pembelian. 

f) Beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dihitung pada 

akhir periode setelah melakukan penghitungan fisik dan penilaian 

persediaan akhir 

 

2.2 Metode Penilaian Akuntansi Persediaan 

Menurut Weston dan Eugene (1994, dalam Sudaryono dan Hilda, 2007), 

besarnya investasi perusahaan pada persediaan harus dikelola dengan tepat. 

Penentuan besarnya investasi atau alokasi modal dalam persediaan 

mempunyai efek yang langsung terhadap gross profit margin perusahaan. 

Berbagai metode perlu dicoba untuk mengatur persediaan dengan tujuan 

untuk menyeimbangkan antara biaya yang timbul karena memiliki 

persediaan dan kerugian yang mungkin terjadi jika kehabisan persediaan.  

Menurut Sangeroki (2013), terdapat dua hal yang memotivasi 

sebagian besar manajemen perusahaan untuk memilih metode penentuan 

persediaan. Pertama, pengaruh laba bersih dimana manajer memilih untuk 

melaporkan laba yang lebih tinggi untuk perusahaan mereka dan yang 

kedua, pengaruh pajak pendapatan dimana manajer cenderung untuk 

memilih membayar pajak yang lebih rendah sejauh tidak melanggar aturan 

perpajakan tertentu. 
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Pemilihan metode penilaian akuntansi persediaan mengacu pada 

PSAK No.14 tentang Persediaan. PSAK No.14 (revisi 2008, IAI, 2012) 

tersebut menyatakan terdapat dua macam metode penilaian akuntansi 

persediaan yang diperbolehkan, yaitu metode masuk pertama keluar pertama 

(MPKP) atau yang biasa di sebut dengan first in first out (FIFO) dan metode 

rata-rata atau yang disebut dengan average. Begitu juga dengan Undang-

undang No. 7 tahun 1983 dan Undang-undang No. 10 tahun 1994 tentang 

Perpajakan yang hanya memperbolehkan perusahaan menerapkan metode 

akuntansi persediaan FIFO atau average.  

Perbedaan antara FIFO dan metode rata-rata tidak terlalu signifikan, 

tetapi dalam kondisi inflasi terjadi perbedaan yang cukup besar dari 

penggunaan kedua metode. Pada kondisi ini, jika perusahaan menggunakan 

metode FIFO, akan menghasilkan laba bersih yang tinggi karena semua 

harga meningkat. Hal ini bisa terjadi dikarenakan nilai persediaan akhir 

menjadi tinggi, sementara harga pokok penjualan menjadi rendah karena 

menggunakan harga sebelumnya. Apabila perusahaan menggunakan metode 

rata-rata maka akan menghasilkan laba di bawah metode FIFO. 

(Setijaningsih dan Pratiwi, 2009) 

Oleh karena itu pemilihan metode akuntansi yang tepat untuk 

pelaporan persediaan dalam laporan keuangan sangat diperlukan. Kebijakan 

metode akuntansi persediaan akan mempengaruhi kandungan informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laporan laba 

rugi. Persediaan yang belum terjual dicantumkan di neraca sebagai salah 
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satu item dari aset lancar. Persediaan tersebut mencerminkan nilai barang 

yang ada pada tanggal neraca. Persediaan yang telah terjual dalam periode 

laporan keuangan disajikan di dalam laporan laba rugi dalam perhitungan 

harga pokok penjualan (Harahap dan Jiwana, 2009). 

Pemilihan metode penilaian akuntansi persediaan yang diterapkan 

oleh manajemen harus dilaporkan didalam catatan atas laporan keuangan 

perusahaan. Menurut PSAK No.1 (revisi 2009, IAI, 2012) Catatan atas 

laporan keuangan menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan 

keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan, 

mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan 

di bagian mana pun dalam laporan keuangan, dan memberikan informasi 

yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi 

informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.  

 

2.2.1 Metode First In First Out. 

Menurut PSAK No.14 (revisi 2008, IAI, 2012), metode FIFO 

mengasumsikan item persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau 

digunakan terlebih dahulu sehingga item yang tertinggal dalam persediaan 

akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Pada kondisi inflasi, 

perusahaan yang menggunakan metode FIFO, akan menghasilkan laba 

bersih yang tinggi karena terjadi peningkatan harga. Hal tersebut dapat 

terjadi karena nilai persediaan akhir menjadi tinggi, sedangkan harga pokok 

penjualan menjadi rendah karena menggunakan harga sebelum inflasi.  
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  Metode FIFO akan menghasilkan nilai persediaan akhir dan harga 

pokok penjualan yang sama, baik menggunakan metode pencatatan periodik 

maupun metode pencatatan perpetual. Sebagai contoh dalam Kartikahadi, 

dkk (2012), Toko Pembangunan berdagang bahan dan peralatan bangunan. 

Selama Januari 2011 mulai berdagang produk baru semen Empat Roda 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1. Pembelian dan Penjualan Toko Pembangunan 

Pembelian  Jumlah unit Harga Satuan  Total Biaya  

2 Januari 2.000 Rp10.000,- Rp20.000.000,- 

15 Januari  6.000 Rp11.000,- Rp66.000.000,- 

31 Januari  2.000 Rp12.000,- Rp24.000.000,- 

 
Penjualan Jumlah unit Harga Satuan  Total Biaya  

20 Januari 2.000   

 

   Gambar 2.2. Metode FIFO Periodik 

Tanggal faktur  Jumlah unit Harga Satuan  Total Biaya  

2 Januari   2.000 Rp10.000,- Rp20.000.000,- 

15 Januari  6.000 Rp11.000,- Rp66.000.000,- 

31 Januari  2.000 Rp12.000,- Rp24.000.000,- 

Total barang tersedia  10.000  Rp110.000.000,- 

    

Persediaan akhir, dalam unit   8.000 unit   

Nilai persediaan akhir =     

Rp 11.000,- x 6.000 unit     
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Rp 12.000,- x 2.000 unit    Rp 90.000.000,- 

    

Barang tersedia untuk dijual   Rp110.000.000,-  

Dikurangi persediaan akhir   Rp 90.000.000,-   

Harga Pokok Penjualan   Rp 20.000.000,-  

 

Gambar 2.3. Metode FIFO Perpetual 

Tanggal  Persediaan Masuk/ 
Dibeli 

Harga Pokok 
Penjualan  

Saldo 

2 Januari  2.000 @Rp 10.000,- 

Rp20.000.000,- 

 2.000 @Rp 10.000,- 

Rp20.000.000,- 

15 Januari 6.000 @Rp11.000,- 

Rp66.000.000,- 

 2.000 @Rp 10.000,- 

Rp20.000.000,- 

6.000 @Rp11.000,- 

Rp 66.000.000,- 

20 Januari   2.000@Rp 10.000,- 

Rp 20.000.000,- 

6.000@Rp11.000,- 

Rp66.000.000,- 

31 Januari 2.000@Rp12.000,- 

Rp24.000.000,- 

 6.000@Rp11.000,- 

Rp66.000.000,- 

2.000@Rp12.000,- 

Rp24.000.000,- 

   Total = 
Rp90.000.000,- 

 

Kelemahan dari FIFO menurut Christian dan Supatmi (2013) 

adalah pada laporan laba rugi, biaya berjalan tidak ditandingkan dengan 

pendapatan berjalan. Biaya pembelian paling awal dibebankan ke 

pendapatan paling akhir, yang bisa mengarah pada distorsi laba kotor dan 
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laba bersih. Sedangkan keunggulan FIFO adalah mendekatkan persediaan 

akhir dengan biaya berjalan. Oleh karena barang pertama yang dibeli 

adalah barang yang akan pertama keluar, maka nilai persediaan akhir akan 

terdiri dari persediaan yang terakhir dibeli, terutama jika laju perputaran 

persediaan cepat. 

2.2.2 Metode Rata-rata.  

Metode rata-rata (average) mengasumsikan setiap item ditentukan 

berdasarkan biaya rata-rata tertimbang, dari item serupa yang dibeli atau 

diproduksi selama suatu periode (PSAK No 14, revisi 2008, IAI, 2012). 

Perhitungan harga pokok rata-rata dilakukan dengan cara membagi jumlah 

harga perolehan dengan kuantitasnya. Cara ini mengurangi dampak dari 

fluktuasi harga.  

Menurut Warren, dkk (2013), pada sistem periodik, metode ini 

disebut metode rata-rata tertimbang (weighted average method) dan pada 

sistem perpetual dikenal dengan nama metode rata-rata bergerak (moving 

average method). Penggunaan metode rata-rata tertimbang dan rata-rata 

bergerak akan menghasilkan persediaan akhir dan harga pokok penjualan 

yang berbeda karena pada pencatatan periodic menghitung biaya hanya 1 

(satu) kali saja di akhir periode, sedangkan pada perpetual menghitung biaya 

rata-rata setiap kali terjadi pembelian. Sama seperti contoh diatas, berikut 

adalah perhitungan menggunakan metode rata-rata periodik dan metode 

rata-rata perpetual. 
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Gambar 2.4. Metode Rata-rata Periodik 

Tanggal faktur  Jumlah unit Harga Satuan  Total Biaya  

2 Januari 2.000 Rp10.000,- Rp20.000.000,- 

15 Januari 6.000 Rp11.000,- Rp66.000.000,- 

31 Januari 2.000 Rp12.000,- Rp24.000.000,- 

Total barang tersedia  10.000  Rp110.000.000,- 

    

Biaya per unit rata-rata  Rp110.000.000, 

       10.000 unit  

= Rp11.000,- 

Persediaan akhir   8.000 unit   

Nilai persediaan akhir =     

8.000 unit x Rp 11.000,-   Rp 88.000.000,- 

    

Barang tersedia untuk  
dijual  

 Rp110.000.000,
- 

 

Dikurangi persediaan  akhir   Rp 88.000.000,-   

Harga Pokok Penjualan   Rp 22.000.000,-  

 

 

Gambar 2.5. Metode Rata-rata Perpetual  

Tanggal 

faktur  

Persediaan Masuk/ 

Dibeli 

Harga Pokok 

Penjualan  

Saldo 

2 Januari 2.000 @Rp 
10.000,- 

Rp20.000.000,- 

 2.000 @Rp 
10.000,- 

Rp20.000.000,- 

15 Januari 6.000 
@Rp11.000,- 

Rp66.000.000- 

 8.000 
@Rp10.750,- 

Rp86.000.000,- 



37 
 

20 Januari  2.000@Rp10.750,- 

Rp21.500.000,- 

6.000@Rp10.750,- 

Rp64.500.000,- 

31 Januari 2.000@Rp12.000,- 

Rp24.000.000,- 

 8.000@Rp11.062,5 

Rp88.500.000,- 

Total barang 

tersedia  

 Rp21.500.000,- Rp88.500.000,- 

 

Keterbatasan dalam metode rata-rata adalah nilai persediaan secara 

terus menerus mengandung pengaruh dari cost paling awal dan nilai-nilai 

tersebut bisa mempunyai lag yang signifikan di belakang current price 

dalam periode yang mengalami perubahan harga yang cepat, naik atau 

turun. (Setiyanto dan Laksito, 2012)   

 

2.3 Ukuran Perusahaan. 

Ukuran perusahaan merupakan variabel volatilitas operasional dan 

inventory controllability, yang dalam skala ekonomis besarnya perusahaan 

menunjukan pencapaian operasi lancar dan pengendalian persediaan. (Lee 

dan Hsieh, 1985 dalam Setiyanto dan Laksito, 2012). Ukuran perusahaan 

dapat dikelompokkan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil. 

Perusahaan besar memiliki transaksi yang lebih banyak dan tingkat 

penjualan yang tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan ukuran kecil jumlah 

transaksinya lebih sedikit dan tingkat penjualan yang lebih rendah (Wijaya 

dan Setijaningsih, 2011). 
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Dalam beberapa penelitian, kemampuan finansial perusahaan 

dilihat dari berbagai sisi, yaitu penjualan bersih atau jumlah aset yang 

dimiliki perusahaan. Setiyanto dan Laksito (2012) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan adalah nilai penjualan bersih perusahaan. Dalam hal ini 

penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan 

diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan 

lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan 

menderita kerugian. 

Menurut Setiyanto dan Laksito (2012), Ukuran Perusahaan diukur 

dengan cara :  

 

  

Menurut Kieso (2013), Penjualan merupakan sumber utama 

pendapatan pada perusahaan dagang. Pendapatan timbul dari operasi 

normal perusahaan dan dapat dicatat dengan sales, fees, rent, interest, 

royalties, dan service revenues. Pendapatan diakui jika besar kemungkinan 

terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir kepada perusahaan dan 

manfaat ekonomi tersebut bisa diukur secara andal. Terdapat 4 (empat) 

transaksi dimana pendapatan diakui: 

a. Perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan produk pada tanggal 

penjualan. Tanggal ini biasanya ditafsirkan sebagai tanggal pengiriman 

ke konsumen. 

 

Ukuran Perusahaan = Nilai Penjualan Bersih 
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b. Perusahaan mengakui pendapatan dari jasa yang diberikan, ketika jasa 

telah dilakukan dan bisa ditagih. 

c. Perusahaan mengakui pendapatan dari pemberian ijin kepada pihak 

lain untuk menggunakan aset perusahaan, misalnya bunga, sewa, dan 

royalti, seiring jalannya waktu atau seiring dengan penggunaan aset 

tersebut. 

d. Perusahaan mengakui pendapatan dari menjual aset selain produk pada 

tanggal penjualan. 

Menurut IAI (2012), pendapatan dari penjualan barang diakui jika 

seluruh kondisi berikut dipenuhi:  

a. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang 

secara signifikan kepada pembeli 

b. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait 

dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian 

efektif atas barang yang dijual 

c. Jumlah pendapatannya bisa diukur secara andal. 

d. Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi 

tersebut akan mengalir kepada entitas 

e. Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi 

penjualan tersebut dapat diukur dengan andal 

Menurut Kieso (2013), ada beberapa hal yang dapat mengurangi 

penjualan sehingga menjadi penjualan bersih, yaitu sales return, sales 

allowances dan sales discount. Sales return merupakan pengembalian 
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barang dari konsumen. Sales allowances adalah pengurangan terhadap 

harga jual barang oleh penjual. Sales discount adalah diskon yang 

didapatkan oleh konsumen karena melakukan pembayaran sebelum jatuh 

tempo.  

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pemilihan Metode Penilaian 

Akuntansi Persediaan.  

Menurut Setijaningsih dan Pratiwi (2009) menyatakan ukuran perusahaan 

memiliki kaitan penting dengan pemilihan metode penilaian persediaan. 

Pengawasan dari pemerintah terhadap kegiatan perusahaan akan membuat 

perusahaan besar berhati-hati dalam bertindak. Pemerintah lebih mudah 

mengawasi kegiatan perusahaan melalui laporan keuangan yang ada. 

Apabila perusahaan melaporkan laba yang besar maka perusahaan dapat 

dicurigai melakukan monopoli.  

Selain itu, menurut Astuti (2005), jika perusahaan menjadi besar 

maka perusahaan akan mempunyai kewajiban sosial politik yang besar, 

dengan kata lain perusahaan akan mengindikasikan adanya potensial cash 

flow yang besar. Disamping itu dengan laba yang besar berarti pajak yang 

harus dibayar perusahaan juga besar. Oleh karena itu, pajak perusahaan 

dan biaya politik merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan 

dalam mempertimbangkan pemilihan metode akuntansi persediaan.   

Kecenderungan metode persediaan yang akan digunakan perusahaan 

yang memiliki penjualan bersih yang tinggi adalah metode rata-rata yang 

bisa menurunkan laba. Penggunaan metode rata-rata selain bisa 



41 
 

menghindari biaya politik (political cost) juga memperoleh penghematan 

pajak (tax saving). Sedangkan perusahaan yang memiliki penjualan bersih 

yang rendah, untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan 

lainnya membutuhkan laba yang tinggi agar dianggap mempunyai kinerja 

yang bagus. Salah satu cara menaikkan laba adalah dengan menggunakan 

metode persediaan FIFO. (Setijaningsih dan Pratiwi, 2009)  

Penelitian dari Sangeroki (2013) dan Setiyanto dan Lakisto (2012) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap pemilihan metode penilaian akuntansi persediaan. Hasil 

penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari 

Setijaningsih dan Pratiwi (2009) dan Wijaya dan Setijaningsih (2011)  

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap metode penilaian akuntansi persediaan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

pertama, yaitu:  

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan metode 

penilaian akuntansi persediaan.  

 

2.4 Margin Laba Kotor 

Margin Laba Kotor adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

presentase laba kotor dari setiap nilai penjualan (Horngren and Harrison, 

2007). Rasio ini merupakan ukuran paling tepat melihat profitabilitas. Hal 

tersebut menyebabkan perubahan kecil dalam rasio ini akan 
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mengindikasikan pergerakan yang cukup besar dalam profitabilitas. 

Semakin tinggi margin laba kotor perusahaan, maka semakin bagus, yang 

berarti biaya produksi perusahaan itu rendah.  

Menurut Horngren and Harrison (2007) margin laba kotor diukur 

dengan cara : 

Margin Laba Kotor = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟  

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 
 

Menurut IAI (2012), laba kotor adalah selisih antara penjualan neto 

dengan harga pokok penjualan. Disebut bruto karena jumlah ini masih 

harus dikurangi dengan biaya-biaya operasi. Dari pernyataan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa hasil dari penjualan dikurangi dengan biaya 

produksi yang menjadi harga pokok akan menghasilkan laba kotor, disebut 

laba kotor karena masih ada biaya operasional yang dapat mengurangi 

nilai laba ini untuk mendapatkan laba bersih (net profit). 

  Berikut ilustrasi atas laba kotor didalam laporan laba rugi 

komprehensif dalam PSAK No.1 Revisi 2009 (IAI, 2012) 

Gambar 2.6. Ilustrasi Laba Kotor  

 

 

 

 

 

Sumber : PSAK No.1, revisi 2009, IAI, 2012 
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Pengaruh Margin Laba Kotor Terhadap Pemilihan Metode Penilaian 

Akuntansi Persediaan.  

Margin laba kotor dapat mempengaruhi pemilihan metode penilaian 

akuntansi persediaan. Semakin besar margin laba kotor, maka 

menunjukkan perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi, sehingga 

pada perusahaan yang memiliki margin laba kotor kecil, hal ini dapat 

mempengaruhi pemilihan metode persediaan yang dapat menghasilkan 

jumlah harga pokok penjualan yang kecil sehingga margin laba kotor 

menjadi besar. Sedangkan pada perusahaan yang memiliki margin laba 

kotor yang tinggi, maka perusahaan dapat melakukan penghematan pajak 

dengan memilih metode average yang menghasilkan laba yang lebih 

rendah pada saat inflasi.  (Kasini, 2011 dalam Setiyanto dan Laksito 2012)  

 Pada umumnya perusahaan yang menggunakan metode persediaan 

FIFO akan menghasilkan laba kotor yang lebih besar dibandingkan 

perusahaan yang menggunakan metode persediaan rata-rata dan semakin 

tinggi margin laba kotor perusahaan, maka semakin bagus, yang berarti 

biaya produksi perusahaan itu rendah. Hal tersebut dapat menjadi 

pertimbangan pada perusahaan untuk memilih metode akuntansi persedian 

yang digunakan.  

 Terdapat penelitian yang meneliti apakah margin laba kotor 

berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. Peneliti 

yang meneliti hal tersebut yaitu Setiyanto dan Laksito (2012) yang 

menunjukkan margin laba kotor tidak berpengaruh terhadap pemilihan 
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metode penilaian akuntansi persediaan. Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan penelitian oleh Harahap dan Jiwana (2009) dan Sangeroki (2013). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua, yaitu  

Ha2 : Margin Laba Kotor berpengaruh terhadap pemilihan metode 

penilaian akuntansi persediaan. 

 

2.5 Intensitas Persediaan. 

Dalam mengatur persediaan, perusahaan dapat menggunakan 

Kuantitas Pemesanan Ekonomis (Economic Order Quantity). Menurut 

Capkun et al (2009) Economic Order Quantity digunakan untuk 

menentukan berapa banyak persediaan yang harus dipesan atau diproduksi. 

EOQ mengatur sedemikian rupa jumlah persediaan yang dipesan pada 

suatu waktu sehingga meminimalkan biaya persediaan tahunan. Maka 

perusahaan yang membeli bahan baku terlalu sering akan menyebabkan 

biaya persediaan menjadi tinggi yang dikarenakan biaya pemesanan 

menjadi sering timbul. Sedangkan pada perusahaan yang membeli bahan 

baku tidak terlalu sering, tetapi membeli dalam jumlah yang besar juga 

akan menyebabkan biaya persediaan tinggi dikarenakan akan timbul biaya 

penyimpanan persediaan.  

Hal tersebut sejalan dengan Madhusudhana dan Prahlada (2009) 

yang menyatakan jumlah optimum dari pemesanan pada suatu waktu 

tertentu ditentukan dengan cara menyeimbangkan dua faktor, yaitu biaya 

pemilikan (penyimpanan), dan biaya perolehan (pemesanan) bahan 
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baku.Untuk itu biasanya perusahaan akan melakukan Re-order Point 

(ROP) yaitu batas atau titik jumlah pemesanan kembali. Perhitungan ini 

berguna untuk mengetahui kapan suatu perusahaan mengadakan 

pemesanan. 

Menurut Setiyanto dan Laksito (2012), Intensitas persediaan 

menunjukkan sejauh mana efisiensi manajemen dalam mengelola 

persediaan. Menurut Setijaningsih dan Pratiwi (2009), intensitas 

persediaan atau perputaran persediaan (inventory turnover) adalah rasio 

yang mengukur efisiensi perusahaan terhadap pengelolaan persediaannya 

yang menunjukkan apakah tingkat persediaan sesuai dengan volume 

penjualannya. Semakin tinggi perputaran persediaan menunjukkan 

perusahaan tersebut memiliki efisiensi pada manajemen persediaan. Selain 

itu semakin rendah persediaan akhir, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen persediaan berjalan baik.  

Menurut Horngren and Harrison (2007) intensitas persediaan 

diukur dengan cara : 

 

Intensitas persediaan =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘   𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

( 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑤𝑎𝑙+𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟)

2

 

 

Menurut PSAK No 14, revisi 2009 (IAI, 2012), jika barang dalam 

persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui 

sebagai beban pada periode diakuinya atas penjualan tersebut. Proses 
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pengakuan nilai tercatat persediaan yang telah dijual sebagai beban akan 

menghasilkan adanya kaitan beban dengan pendapatan. Oleh karena itu 

dalam menentukan besarnya laba harus dihitung terlebih dahulu besarnya 

harga pokok penjualan.  

Menurut Kieso (2013), harga pokok penjualan merupakan variabel 

yang diperoleh dari persediaan yang tersedia untuk dijual dikurangi 

dengan persediaan akhir. Sedangkan persediaan akhir di dapat dari 

penjumlahan antara persediaan awal dan pembelian bersih, dikurangi 

dengan biaya persediaan yang telah terjual.   

Intensitas Persediaan Terhadap Pemilihan Metode Penilaian 

Akuntansi Persediaan.  

Menurut Setijaningsih dan Pratiwi (2009), Rasio perputaran persediaan 

mempengaruhi apakah perusahaan menggunakan metode penilaian 

persediaan FIFO atau rata-rata. Semakin rendah persediaan akhir, maka 

semakin tinggi intensitas persediaan sehingga dapat disimpulkan bahwa 

manajemen persediaan berjalan dengan baik. Intensitas persediaan dapat 

mempengaruhi pemilihan metode akuntansi persediaan yang digunakan. 

Ketika persediaan akhir tinggi, maka manajer akan memilih metode rata-

rata agar persediaannya menjadi lebih kecil daripada ketika menggunakan 

metode FIFO (Setiyanto dan Laksito, 2012). 

Hal tersebut dikarenakan metode rata-rata menghasilkan nilai 

persediaan akhir pada neraca lebih rendah dan harga pokok penjualan yang 

lebih tinggi dibandingkan metode FIFO. Maka metode rata-rata dapat 
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mengindikasikan adanya inventory turnover yang tinggi. Perputaran 

persediaan yang tinggi mengidentifikasikan efisiensi manajemen 

persediaan sehingga perusahaan lebih menyukai metode rata-rata. Jadi 

dalam memilih metode penilaian persediaan yang akan digunakan 

perusahaan, perusahaan akan mempertimbangkan faktor ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setijaningsih dan Pratiwi (2009) 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara keterkaitan faktor 

intensitas persediaan terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. 

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiyanto dan Laksito 

(2012) dan  Harahap dan Jiwana (2009) menunjukkan hasil sebaliknya, 

yaitu terdapat pengaruh yang signifikan atas intensitas persediaan terhadap 

pemilihan metode akuntansi persediaan pada perusahaan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

ketiga, yaitu  

Ha3 :  Intensitas persediaan berpengaruh terhadap pemilihan metode 

penilaian akuntansi persediaan. 

 

2.6 Rasio Lancar. 

Menurut Kieso (2013), rasio lancar adalah suatu ukuran yang digunakan 

untuk mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar tuntutan dari kreditor 

atas suatu kewajiban jangka pendek yang dimiliki perusahaan yang dapat 

dipenuhi oleh aktiva yang diperkirakan dapat menjadi uang tunai dalam 
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periode yang sama dengan saat jatuh tempo kewajiban tersebut.Sedangkan 

menurut Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), current ratio 

menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat menutupi kewajiban lancar.  

Semakin besar hasil perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, 

semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. Selain itu, semakin tinggi rasio lancar dalam perusahaan maka 

perusahaan akan mendapatkan kepercayaan lebih dari kreditor, sebaliknya 

perusahaan yang rendah rasio lancarnya akan lebih sulit mendapatkan 

kepercayaan dari kreditor. Menurut Kieso (2013) rasio lancar dapat diukur 

dengan cara:   

 

Rasio lancar =  
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
 

  

Aset dapat dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak 

lancar. PSAK No.1, revisi 2009 (IAI, 2012) menyatakan entitas 

mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika:  

a. Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk 

menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal; 

b. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan; 

c. Entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu dua 

belas bulan setelah periode pelaporan; atau  

d. Kas atau setara kas (seperti yang dinyatakan dalam PSAK 2 (revisi 

2009): Laporan Arus Kas), kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran 

http://www.idx.co.id/
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atau penggunaanya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 

dua belas bulan setelah periode pelaporan.  

 Sedangkan menurut Kieso (2013), aset lancar merupakan aset 

perusahaan yang diharapkan dapat dikonversi ke uang tunai atau 

digunakan dalam waktu satu tahun atau siklus operasi. Menurut IAI 

(2012), aset lancar mencakup aset yang dimiliki untuk diperdagangkan 

(seperti persediaan dan piutang dagang) yang dijual, dikonsumsi atau 

direalisasikan sebagai bagian dari siklus operasi normal meskipun aset 

tersebut tidak diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu dua 

belas bulan setelah periode laporan. Aset lancar juga mencakup aset yang 

dimiliki untuk diperdagangkan (aset keuangan dalam kategori ini 

diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan 

PSAK 55) dan bagian lancar dari aset keuangan tidak lancar.  

Menurut IAI (2012), liabilitas adalah kewajiban masa kini suatu 

perusahaan yang yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya 

diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang 

mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu 

current liabilities dan non-current liabilities (Kieso, 2013).  

Menurut Kieso (2013), Non-current liabilities adalah liabilitas 

selain current liabilities. Non-current liabilities terdiri dari pengeluaran 

sumber daya perusahaan yang timbul dari kewajiban masa kini yang tidak 

akan diselesaikan dalah satu siklus operasi normal atau satu tahun. Contoh 

non-current liabilities adalah bonds payable, long-term notes payable, dan 
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mortgages payable. Current liabilities atau hutang lancar adalah liabilitas 

yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan dalam waktu satu siklus 

operasi normal atau 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Contoh 

current liabilities adalah accounts payable, unearned revenues, dan sales 

tax payable. 

 Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek 

jika (IAI, 2012): 

1. Entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam 

siklus operasi normal; 

2. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan; 

3. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 

dua belas bulan setelah periode pelaporan; atau 

4. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian 

liabilitas selama sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode 

pelaporan.  

 

Rasio Lancar Terhadap Pemilihan Metode Penilaian Akuntansi 

Persediaan.  

Semakin tinggi rasio lancarnya, maka kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya juga akan semakin besar. Para 

kreditor yang akan meminjamkan dananya pasti melihat dari rasio lancar. 

Semakin besar rasio lancarnya, maka kreditor akan semakin yakin bahwa 

perusahaan mampu membayar kewajibannya. Oleh karena itu ketika rasio 
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lancarnya rendah, perusahaan akan memilih menggunakan metode FIFO 

untuk menaikkan rasio lancarnya, sehingga akan berdampak pada 

kepercayaan kreditor kepada perusahaan. Hal tersebut dikarenakan metode 

FIFO akan menghasilkan persediaan akhir yang tinggi, sehingga akan 

menaikkan aset lancarnya dan menyebabkan semakin tingginya rasio 

lancar. (Setiyanto dan Laksito, 2012) 

Sedangkan pada perusahaan yang memiliki rasio lancar yang 

tinggi, kemungkinan besar akan memilih metode average dalam menilai 

persediaan yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk menekankan jumlah 

pajak yang harus dibayarkan karena tingginya laba yang tercatat dalam 

laporan keuangan. (Wijaya dan Setijaningsih, 2011)  

Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh rasio lancar 

perusahaan terhadap pemilihan metode penilaian akuntansi persediaannya. 

Namun pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiyanto dan Laksito 

(2012) dan Harahap dan Jiwana (2009) menunjukkan rasio lancar tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian akuntansi 

persediaan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

keempat, yaitu  

Ha4 : Rasio lancar berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

akuntansi persediaan 
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2.7 Financial Leverage.  

Menurut Kieso (2013), financial leverage memberikan beberapa indikasi 

kemampuan perusahaan untuk menghadapi kerugian tanpa mempengaruhi 

kepentingan kreditur. Sedangkan menurut Harahap dan Jiwana (2009), 

Financial leverage adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa 

besar perusahaan dibiayai oleh pihak luar dibanding dengan kemampuan 

perusahaan sendiri yang digambarkan dengan aset. Financial Leverage 

menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal 

maupun aset.  

Menurut Lind, dkk (2010) Financial leverage dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

 

Financial Leverage = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 −𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  

Menurut Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), Equity (ekuitas) 

adalah klaim kepemilikan yang tercatat dari pemegang saham biasa dan 

preferen pada suatu perusahaan sebagaimana tercermin dalam neraca; juga 

dihasilkan dari total aktiva yang lebih rendah dari semua kewajiban. Oleh 

karena itu total asset dikurang dengan total equity akan didapatkan total 

liabilities. Menurut IAI (2012), liabilitas merupakan utang perusahaan 

masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya 

diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang 

mengandung manfaat ekonomi. 

 

http://www.idx.co.id/
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Financial Leverage Terhadap Pemilihan Metode Penilaian Akuntansi 

Persediaan.  

 Menurut Setiyanto dan Laksito (2012), pemilihan metode akuntansi 

persediaan oleh perusahaan tergantung dari tingkat financial leverage 

perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai tingkat financial leverage 

yang tinggi, maka hutang perusahaan juga tinggi, maka perusahaan akan 

berusaha memilih metode yang bisa menurunkan leverage dengan 

menaikkan aset perusahaan. Dengan metode FIFO, maka persediaan akhir 

yang dihasilkan akan naik sehingga aset yang dimiliki perusahaan akan 

semakin tinggi. Sebaliknya, ketika leverage rendah maka perusahaan dapat 

memilih metode rata-rata yang dapat menurunkan laba perusahaan untuk 

mengurangi pajak.  

Hasil penelitian dari Harahap dan Jiwana (2009) sejalan dengan 

penelitian dari Wijaya dan Setijaningsih (2011) dan Setiyanto dan Laksito 

(2012) yang menunjukkan Leverage tidak berpengaruh terhadap pemilihan 

metode penilaian akuntansi persediaan perusahaan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

kelima, yaitu:  

Ha5 :  Financial leverage berpengaruh terhadap pemilihan metode 

penilaian akuntansi persediaan. 
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2.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Margin Laba Kotor, Intensitas 

Persediaan, Rasio Lancar, dan Financial Leverage Secara Simultan 

Terhadap Pemilihan Metode Penilaian Akuntansi Persediaan.  

Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, margin laba kotor, intensitas 

persediaan, rasio lancar, dan financial leverage secara bersama-sama 

memiliki hubungan yang kuat yang mempengaruhi perusahaan dalam 

memilih metode penilaian persediaannya.  

Namun penelitian sebelumnya dari Setijaningsih dan Pratiwi 

(2009) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, intensitas persediaan, 

variabilitas harga pokok penjualan, dan variabilitas laba akuntansi tidak 

berpengaruh secara simultan terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Wijaya dan 

Setijaningsih (2011) yang menyatakan struktur kepemilikan, ukuran 

perusahaan, financial leverage, variabilitas persediaan, dan rasio lancar 

secara simultan tidak mempunyai pengaruh terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ke-

enam, yaitu  

Ha6: Ukuran perusahaan, margin laba kotor, intensitas persediaan, rasio 

lancar, dan financial leverage secara simultan berpengaruh 

terhadap pemilihan metode penilaian akuntansi persediaan. 
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2.9 MODEL PENELITIAN 

Model penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.7. Model Penelitian 
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