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Abstract 

Every companies has their own inventory value method. But, there are many 

factors that impact decision making to choose the inventory value method. So, the 

purpose of this research to anaylize factors that impact decision making to choose the 

inventory value method. Such as capital structure, inventory turnover, and size firm. 

This research using secondary data for financial statement of manufacturing companies 

that listed in Indonesia Stock Exchange from 2010 until 2012. The samples are 125 

companies, and using purposive sampling to get representatuive samples. Total samples 

are 105 observations from 35 companies in 3 years and analyzed with SPSS version 21.  

Based on the result, inventory turnover and size firm significantly affected with 

selected the  inventory value method. While, capital structure has not significantly 

affected with selected the invetory method.  

Keywords: capital structure, inventory turnover, size firm, and the inventory value 

method. 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini perekonomian di Indonesia terus berkembang, persaingan di dunia 

usaha menjadi semakin kompetitif. Setiap perusahaan yang bergerak pada beragam 

industri tentunya akan menghadapi persaingan pasar. Situasi ini membuat banyak 

perusahaan harus siap menghadapi kondisi dan risiko yang ada. Pada dasarnya setiap 

perusahaan yang sedang mengalami peningkatan dalam bidang produksinya pasti 

menginginkan keuntungan dari usahanya agar usahanya terus meningkat dan dapat 

bersaing dengan perusahaan lainnya. Perusahaan sebagai suatu unit usaha harus dapat 
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mengelola sumber-sumber yang mempunyai nilai ekonomis yang terdapat didalam 

badan usaha yang dijalankannya. Dalam industri perdagangan persediaan merupakan 

hal yang paling penting dalam pengelolaannya, karena jika terjadi keterlambatan dalam 

persediaan maka akan menghambat proses produksi.  

Kieso (2014) mengatakan bahwa persediaan adalah aset berupa benda yang 

dikelola oleh perusahaan untuk kemudian dijual dalam kegiatan bisnis perusahaan, atau 

persediaan bisa juga didefinisikan sebagai barang yang digunakan atau dikonsumsi 

perusahaan untuk keperluan produksi barang yang pada akhirnya akan dijual dan 

dipasarkan kepada konsumen. Untuk menilai persediaan terdapat dua metode yang 

diperbolehkan oleh PSAK No.14 Revisi (2008) yaitu metode Rata-rata dan metode 

FIFO. 

Pada penelitian ini akan membahas hubungan antara ukuran perusahaan, struktur 

kepemilikan, perputaran persediaan (inventory turnover) terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan. Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya mengenai pemilihan metode penilaian persediaan. Penelitian yang 

berkaitan dengan pemilihan metode penilaian persediaan yang dilakukan oleh Srimonah 

dan Ardiani (2006) dimana ukuran perusahaan, variabilitas persediaan, struktur 

kepemilikan, financial leverage, rasio lancar adalah variabel independen penelitian. 

Hasil dari penelitian tersebut hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh signifikan 

terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Hasil tersebut sejalan dengan yang 

dilakukan oleh Setiyanto (2012), Taqwa (2003), Sangeroki (2013), dan Marwah (2012) 

yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan 

metode penilaian persediaan. Hasil yang bertolak belakang dikemukakan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Tundjung dan Cecilia (2010) mengatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap metode penilaian persediaan. 

Variabel yang digunakan selanjutnya adalah struktur kepemilikan dimana 

penelitian yang dilakukan oleh Srimonah dan Ardiani (2006), Taqwa (2003), Tundjung 

dan Cecilia (2010) mengatakan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Namun, hal ini tidak 

konsisten dengan hasil yang ditemukan oleh Widyastuti (2004) yang mengatakan bahwa 

kepemilikan manajemen memiliki pengaruh terhadap metode akuntansi persediaan. 
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Faktor terakhir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perputaran persediaan 

(inventory turnover). Penelitian yang dilakukan oleh Tundjung dan Cecilia (2010) 

mengatakan bahwa perputaran persediaan (inventory turnover) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Hasil ini tidak sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Setiyanto (2012) yang mengatakan bahwa inventory 

turnover berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan.  

Penelitian ini dilakukan  untuk membuktikan secara empirik faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan metode penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur, 

karena perusahaan manufaktur menggunakan persediaan dalam menjalankan usahanya. 

Faktor-faktor  yang telah disebutkan diatas akan digunakan peneliti sebagai variabel 

independen terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan penelitian ilmiah yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Pemilihan Metode Penilaian Persediaan” pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai 

berikut:  

1. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi pemilihan metode penilaian 

persediaan? 

2. Apakah struktur kepemilikan mempengaruhi pemilihan metode penilaian 

persediaan? 

3. Apakah perputaran persediaan (inventory turnover) mempengaruhi pemilihan 

metode penilaian persediaan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ukuran 

perusahaan, struktur kepemilikan, dan perputaran persediaan (inventory turnover) akan 

mempengaruhi dalam pemilihan metode penilaian persediaan yang diterapkan 

perusahaan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yang didasarkan pada masalah yang 

telah diidentifikasikan, adalah: 
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1. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh dari ukuran perusahaan dalam 

pemilihan metode penilaian persediaan. 

2. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan dalam 

pemilihan metode penilaian persediaan. 

3. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh perputaran persediaan (inventory 

turnover) terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

 

II.  Landasan Teori 

2.1  Teori Akuntansi Positif 

 Menurut Watts and Zimmerman dalam Scott (2006) teori akuntansi positif 

menjelaskan tentang faktor yang mempengruhi manajemen dalam memilih metode 

produksi yang optimal dengan tujuan tertentu. Menurut teori ini manajer memiiki 

kecenderungan untuk melakukan tindakan dan tindakan ini disebut opportunistic 

behaviour, dimana seorang manajer akan memilih kebijakan akuntansi yang akan 

menguntungkan perusahaannya. Menurut Watt and Zimmerman 1990 dalam Scott 

(2006) teori akuntansi positif lebih condong pada penelitian empiris dan menjustifikasi 

berbagai metode akuntansi yang digunakan untuk mencari model baru untuk 

dikembangkan teori akuntansi selanjutnya. Teori ini dikembangkan dengan tiga 

hipotesis, yaitu; hipotesis rencana bonus, hipotesis kontrak hutang, dan hipotesis biaya 

politik. 

2.2 Teori Agensi 

 Teori keagenan yang dikembangkan oleh Michael C. Jensen, memandang 

manajemen sebagai “agen” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh 

kesadaran bagi kepentingan dirinya sendiri, bukan sebagai pihak yang adil dan 

bijaksana terhadap pemegang saham. Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara 

prinsipal dan agen dimana diasumsikan bahwa tiap-tiap individu semata-mata 

termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara prinsipal dan agen (Godfrey, 2010). 

2.3 Persediaan 

 Menurut Kiesso & Weygandt (2014) persediaan adalah aktiva perusahaan yang 

dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan atau 
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akan digunakan dan dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Menurut 

Godfrey, et al (2010) aset adalah persediaan yang sumber dayanya dikontrol oleh suatu 

entitas atau perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan digunakan untuk 

manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan menghasilkan arus masuk atau keluar 

bagi perusahaan. 

2.4 Metode Penilaian Persediaan 

 Menurut PSAK No.14 (2009) terdapat revisi yang hanya memperbolehkan 

penggunaan dua metode penilaian persediaan yaitu metode First in First out dan 

metode average. Menurut Kieso (2014) metode FIFO mengasumsikan bahwa barang-

barang yang pertama kali dibeli atau diproduksi akan dijual atau digunakan terlebih 

dahulu, sehingga yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah barang-barang yang 

dibeli atau diproduksi terakhir. Sedangkan, dalam metode rata-rata, persediaan dinilai 

atas dasar harga pokok rata-rata yang berlaku dalam proses akuntansi yang 

bersangkutan. 

2.5 Ukuran Perusahaan 

 Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 

tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Peraturan tersebut menjelaskan empat jenis 

ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Keempat jenis ukuran tersebut, yaitu; perusahaan dengan ukuran 

mikro, perusahaan dengan ukuran kecil, perusahaan dengan ukuran menengah, 

perusahaan dengan ukuran besar. 

2.6 Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan dibagi menjadi dua jenis kepemilikan yaitu kepemilikan 

institusional dan kepemilikan managerial. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan 

perusahaan yang dipegang oleh pihak institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dan 

perusahan-perusahaan investasi yang akan mendorong peningkatan pengawasan yang 

lebih optimal. Sedangkan kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang 

mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai 

dewan komisaris Widyastuti (2004). 
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2.7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 

\Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005) perputaran persediaan yang 

termasuk dalam pengelolaan persediaan harus diperhatikan karena merupakan 

komponen utama dari aktiva operasi yang langsung mempengaruhi perhitungan laba. 

Menurut Setiyanto (2012) perputaran persediaan merupakan suatu ukuran yang 

digunakan untuk mengevaluasi apakah tingkat persediaan tepat, jika dibandingkan 

dengan volume usaha. Turnover ini menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang 

dagangan diganti atau dijual dalam satu tahun. Rumus inventory yang digunakan adalah 

sebagai (Kieso, et al 2014): 

                   
                     

                 
 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian pertama adalah jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Pemilihan Metode Akuntansi Persediaan Pada Perusahaan Manufaktur 

di BEJ” oleh Taqwa, et al (2003). Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan hubungan 

yang signifikan antara ukuran perusahaan dan variabilitas persediaan terhadap 

pemilihan metode akuntansi persediaan. 

 Penelitian kedua adalah jurnal yang berjudul “Konflik Kepentingan 

Kepemilikan Manajemen Pada Pemilihan Metode Penilaian Persediaan” oleh 

Widyastuti (2004). Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan hubungan yang signifikan 

dari kepemilikan dalam (insider) terhadap pemilihan  metode akuntansi persediaan. 

 Penelitian ketiga adalah jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang 

Berpengaruh Terhadap Pemilihan Metode Penilaian Persediaan” oleh Setiyanto (2012). 

Hasil dari penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara 

variabilitas persediaan, besaran perusahaan, dan intensitas persediaan terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan. 

 Penelitian keempat adalah jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Pemilihan Metode Penilaian Persediaan Pada Perusahaan Manufaktur 
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Yang terdaftar di BEJ tahun 2007-2010” oleh Marwah (2012). Hasil penelitian ini 

membuktikan adanya hubungan yang signifikan dari ukuran perusahaan terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan. 

 Penelitian kelima adalah jurnal yang berjudul “Ukuran Perusahaan dan Margin 

Laba Kotor Yang Mempengaruhi Metode Penilaian Persediaan” oleh Sangeroki (2013). 

Hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari ukuran 

perusahaan yang mempengaruhi pemilihan metode penilaian persediaan. 

2.9 Rerangka Pemikiran 

 Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan, struktur kepemilikan, dan perputaran persediaan (inventory turnover). 

Sedangkan variabel dependennya adalah metode penilaian persediaan; metode FIFO 

dan metode rata-rata. 

  

 

 

 

  

Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

2.10 Hipotesis 

Ho1 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

Ha1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

Ho2 : Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

Ha2 : Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pemilihan metode penilian 

persediaan. 

Ukuran 

perusahaan 

Struktur 

kepemilikan 

Perputaran 

persediaan 

Metode penilaian 

persediaan; 

metode FIFO dan 

metode average 
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Ho3 : Perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

Ha3 : Perputaran persediaan berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

 Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2012 dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu 

penentuan sampel dengan kriteria tertentu. Sampel dipilih atas dasar kesesuaian 

karakteristik sampel dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

mempublikasikan dengan lengkap laporan keuangan perusahaan yang telah 

diaudit secara berturur-turut dari tahun 2010-2012. 

2. Perusahaan hanya menggunakan satu metode penilaian persediaan secara 

konsisten dari tahun 2010-2012, yaitu metode FIFO atau metode rata-rata 

(average) untuk semua persediaan. 

3. Perusahaan tidak mengubah kebijakan metode penilaian persediaan selama 

periode tahun 2010-2012. 

4. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangannya menggunakan mata 

uang rupiah. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan 

adalah laporan keuangan tahunan periode 2010-2012. Sumber data yang digunakan 

diperoleh memlalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan dari website IDX 

yang selanjutnya akan diolah sesuai dengan tujuan penelitian. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian ini yaitu 

metode dokumentasi, metode penelusuran data online. Secara garis besar maka data 
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yang digunakan adalah jenis data kuantitatif. Selain itu metode pustaka juga dilakukan 

untuk mengumpulkan data dan informasi. 

3.4 Operasional Variabel 

 Definisi operasional atas variabel-variabel dalam penelitian ini sangat diperlukan 

untuk memudahkan pembahasan lebih lanjut mengenai hipotesis yang akan diuji. 

Adapun definisi atas variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 1 
Operasional variabel 

No Variabel Definisi Pengukuran 

1. Metode First in, First 
out 

Metode penilaian 
persediaan yang 
mengasumsikan 
barang-barang yang 
pertama kali dibeki 
atau diproduksi akan 
dijual atau digunakan 
terlebih dahulu. 

Variabel dummy, jika 
nilainya 0 maka 
perusahaan memilih 
metode FIFO. 

2. Metode average 

Metode penilaian 
persediaan yang 
mengasumsikan bahwa 
persediaan dinilai atas 
dasar harga pokok rata-
rata yang berlaku 
dalam proses akuntansi 
yang bersangkutan. 

Variabel dummy, jika 
nilainya 1 maka 
perusahaan memilih 
metode average. 

3. Ukuran perusahaan 

Aktiva rata-rata yang 
dimiliki oleh 
perusahaan sesuai 
dengan periode 
tertentu. 

Diukur dengan total aset 
perusahaan.  
Ln (total aset) 

4. Struktur kepemilikan 

Struktur perusahaan 
dapat dilihat dari 
kepemilikan saham 

inside shareholder dan 
outside shareholder. 

Variabel dummy, 1 jika 
manager memiliki saham 
pada perusahaandan 0 jika 
manager tidak memiliki 
saham pada perusahaan 

5. Inventory turnover 

Perputaran persediaan 
yang dapat mengukur 
efisiensi persediaan 
perusahaan dalam 
mengelola asetnya. 

Inventory turnover diukur 
dengan : 
                     

                 
 

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini 

 

ANALISIS FAKTOR ..., DIAH PUSPITA SARI, Ak.-IBS, 2014



10 
 

3.5 Metode Analisis Data 

 Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 

21. Terdapat statistik deskriptif, uji kelayakan metode regresi berganda yang terdiri dari 

uji josmer and lemeshow, classification plot, dan nagelkerke R square. Kemudian 

dilakukan pengujian regresi dan hipotesis. Model regresi yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

     
  

    
                              

Keterangan: 

PP: Probabilitas perusahaan untuk memilih metode rata-rata 

SF: Ukuran perusahaan 

SK: Struktur kepemilikan (variabel dummy, 1 jika manajer punya saham, 0 jika tidak) 

IT: Perputaran persediaan (inventory turnover) 

e: error 

i:  perusahaan 

t: tahun berjalan 

  

IV.  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 2 
Statistik Deskriptif 

 Metode IT SF 
Mean FIFO 8,13 12,71 

Average 5,26 13,98 
Median FIFO 4,86 12,80 

Average 3,5 14 
Std. Deviasi FIFO 12,55 1,33 

Average 7,13 1,01 
Minimum FIFO 0,35 9,30 

Average 0,31 11,65 
Maximum FIFO 67,32 15,16 

Average 34,6 16,29 
Sumber: Output Spss, data diolah 

Berdasar kan tabel 2 diatas terdapat 21 perusahaan yang menggunakan metode 

rata-rata dan 14 perusahaan yang menggunakan metode FIFO. Dapat dilihat hasil 
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statistik deskriptif untuk variabel ukuran perusahaan (SF), inventory turnover (IT), dari 

105 observasi, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1) Nilai minimum dari metode penilaian persediaan (PP) pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012 adalah 0 dan 

nilai maksimum variabel tersebut adalah 1. Hal ini dikarenakan variabel metode 

penilaian prsedian (PP) adalah variabel dummy, dimana perusahaan yang menggunakan 

metode penilaian persediaan Average diberi kode “1” dan perusahaan yang 

menggunakan metode penilaian FIFO diberi kode “0”.  

2) Variabel ukuran perusahaan (SF) merupakan variabel independen dalam 

penelitian ini yang diperoleh dengan jumlah total aset perusahaan tahun 2010-2012 

dijadikan logaritma natural (ln). Nilai minimum variabel ini pada metode rata-rata 

sebesar 11,65 pada perusahaan PT Eratex Djaja Limited Tbk (2010) dan pada metode 

FIFO sebesar 9,30 pada perusahaan PT Alam Karya Unggul Tbk (2012). Sedangkan 

nilai maksimum dari variabel ini pada metode rata-rata sebesar 16,29 pada perusahaan 

PT Unilever Indonesia Tbk (2012) dan pada metode FIFO sebesar 15,16 pada 

perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (2012). Nilai rata-rata (mean) pada 

variabel ini pada metode rata-rata sebesar 13,98 dan pada metode FIFO sebesar 12,71. 

Standar deviasi pada metode rata-rata sebesar 1,01 dan pada metode FIFO 1,33 yang 

artinya persebaran data pada kedua metode tidak terlalu jauh berbeda.  

3) Variabel inventory turnover (IT)  merupakan variabel independen dalam 

penelitian ini yang diperoleh dari harga pokok penjualan dibagi dengan average 

inventory. Nilai minimum variabel ini pada metode rata-rata sebesar 0,31 pada 

perusahaan PT Multistrada Arah Sarana Tbk (2012) dan pada metode FIFO sebesar 0,35 

pada perusahaan PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (2012). Sedangkan nilai maksimum 

variabel ini pada metode rata-rata sebesar 34,6 pada perusahaan PT Sari Roti Tbk 

(2010) dan pada metode FIFO sebesar 67,32 pada perusahaan PT Leyand Tbk (2012). 

Nilai rata-rata (mean) variabel ini pada metode rata-rata adalah 5,26 dan pada metode 

FIFO sebesar 8,13. Nilai standar deviasi variabel ini pada metode rata-rata sebesar 7,13 

dan pada metode FIFO sebesar 12,55 yang artinya persebaran data pada masing masing 

metode bervariansi. 

Hasil dari statistik deskriptif pada varibel struktur kepemilikan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3 
Statistik Deskriptif – Metode rata-rata 

                                                  SK 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

,0 27 42,9 42,9 42,9 

1,0 36 57,1 57,1 100,0 

Total 63 100,0 100,0  

    Sumber : Output Spss, data diolah  

 Variabel independen struktur kepemilikan (SK) pada metode rata-rata 

merupakan variabel dummy dalam penelitian ini. Jika manager memiliki saham pada 

perusahaan maka akan diberikan nilai 1, dan apabila manager tidak memiliki saham 

pada perusahaan maka diberi nilai 0. Dapat dilihat pada tabel diatas terdapat 63 

observasi yang terdiri dari 36 (57,1%) observasi yang manager memiliki saham pada 

perusahaan dan 27 (42,9%) observasi yang manager tidak memiliki saham. 

Tabel 4 
Statistik Deskriptif – Metode FIFO 

 

 

 

 

 

 Sumber : Output Spss, data diolah 

Variabel independen struktur kepemilikan (SK) pada metode FIFO merupakan 

variabel dummy dalam penelitian ini. Jika manager memiliki saham pada perusahaan 

maka akan diberikan nilai 1, dan apabila manager tidak memiliki saham pada 

perusahaan maka diberi nilai 0. Dapat dilihat pada tabel diatas terdapat 42 observasi 

yang terdiri dari 14 (33,3%) observasi manager yang memiliki saham pada perusahaan 

dan 28 (66,7%) observasi yang manager tidak memiliki saham. 

SK 

 Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

,0 28 66,7 66,7 66,7 

1,0 14 33,3 33,3 100,0 

Total 42 100,0 100,0  
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4.2 Uji Kelayakan Model Regresi Logistik (Goodness og Fit) 

1. Hosmer dan Lemeshow Tes 

Tabel 5 
Hosmer and Lemeshow test 

Step Chi-Square Df Sig. 
1 13,142 8 0,107 

Sumber: Output Spss, data diolah 

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai Chi-Square hitung adalah sebesar 

13,142 dan nilai p-value (Sig.) sebesar 0,107. Nilai Chi-Square tabel pada tingkat 

signifikasi α = 5% dan derajat bebas (df) sebesar jumlah parameter model regresi (df = 

8) diperoleh sebesar 15,507. Sesuai kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, Chi-

Square hitung (13,142) < Chi-Square tabel (15,507),  maka H0 tidak dapat ditolak (H0, 

diterima). 

Demikian juga jika dilihat dari nilai p-value (Sig.) 0,107 > 0,05, maka H0 tidak 

dapat ditolak (H0 diterima). Berdasarkan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa model 

regresi logistik fit terhadap data, atau dengan kata lain mampu menjelaskan pengaruh 

faktor pemilihan metode penilaian persediaan yang diproksikan melalui struktur 

kepemilikan (SK), inventory turnover (IT), dan ukuran perusahaan (SF) terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan. 

 
2. Classification Plot 

  
Observed  Predicted 

 PP  Percentage 
Correct  PP  0 1 

  0 31 11 73,8 
Step 1  1 8 55 87,3 
Overall Percentage   81,9 
Sumber: Output Spss, data diolah 

 Presentase keseluruhan dari hasil tabel Classification Plot yaitu sebesar 81,9% 

hampir mendekati 100%, maka dapat disimpulkan model regresi logistik cukup fit 

dengan data. 
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3. Nagelkerke R Square 
 

     Tabel 7 
 

 

 

 

Nagelkerke R square digunakan untuk melihat seberapa besar presentase 

variabilitas keseluruhan variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen 

dalam model regresi logistik. Pada penelitian ini diperoleh nilai Nagelkerke R Square 

sebesar 0,363 atau 36,3% yang artinya variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen sebesar 36,3% sedangkan sisanya, yaitu 63,7% dijelaskan oleh faktor lain 

diluar variabel independen. 

4.3 Pengujian Hipotesis 

Tabel 8 
Variables in Equation 

 B S.E Wald Df Sig. Exp(B) 
SK 0,647 0,514 1,584 1 0,208 1,909 
IT -0,052 0,026 4,050 1 0,044 0,949 
SF 1,001 0,254 15,521 1 0,000 2,721 
Constant -12,935 3,343 14,970 1 0,000 0,000 
Sumber: Output Spss, data diolah 

Pengujian Hipotetis Pertama 

Ho1: Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan 

Ha1: Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan 

Hasil uji wald (parsial) pada tabel 8 diatas memiliki nilai statistik wald sebesar 

1,584 dan nilai Sig. sebesar 0,208. Nilai signifikansi struktur kepemilikan (0,208) lebih 

besar dari α = (0,05) dan nilai wald (1,584) lebih kecil dari nilai chi-square = (3,841). 

Model Summary 
Ste
p 

-2 Log 
likelihood 

Cox & 
Snell R 
Square 

Nagelkerk
e R Square 

1 108,472a ,269 ,363 
Sumber: Output Spss, data diolah 
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Sehingga hipotesis yang menyatakan struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan, diterima (Ho, diterima). 

Pengujian Hipotesis Kedua 

Ho2: Perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan 

Ha2: Perputaran persediaan berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan 

Hasil uji wald pada tabel 8 diatas memiliki nilai statistik wald sebesar 4,050 dan 

menunjukkan nilai Sig. Sebesar 0,044. Nilai signifikasi perputaran persediaan (0,044) 

lebih kecil dari α = (0,05) dan nilai wald (4,050) lebih besar dari nilai chi-square 

(3,841). Sehingga hipotesis yang menyatakan perputaran persediaan tidak berpengaruh 

terhadap pemilihan metode penilaian persediaan, ditolak (Ho, ditolak). Sehingga, secara 

parsial perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan. 

Pengujian Hipotesis Ketiga 

Ho3:   Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan 

Ha3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan  

Hasil uji wald pada tabel 8 diatas memiliki nilai statistik wald sebesar 15,521 

dan  menunjukkan nilai Sig. Sebesar 0,000. Nilai signifikasi ukuran perusahaan (0,000) 

lebih kecil dari α = (0,05) dan nilai wald (15,521) lebih besar dari nilai chi-square 

(3,841). Sehingga hipotesis yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pemilihan metode penilaian persediaan, ditolak (Ho, ditolak). Sehingga, secara 

parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan. 

 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pemilihan Metode Penilaian 

 Persediaan 

 Salah satu faktor yang dapat diduga mempengaruhi pemilihan metode penilaian 

persediaan adalah ukuran perusahaan. Pada penelitian ini diperoleh hasil yang 

berpengaruh signifikan terhadap metode penilaian persediaan dengan nilai koefisien 
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regresi untuk ukuran perusahaan adalah positif 1,001. Artinya semakin besar perusahaan 

maka akan menaikkan kecenderungan perusahaan memilih metode rata-rata. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan- perusahaan besar yang ada di Indonesia akan memilih 

metode rata-rata. Perusahaan besar akan mempertimbangkan pajak yang ditetapkan 

sehingga dapat mempengaruhi manajemen dalam memilih metode penilaian. Metode 

penilaian persediaan yang dapat menguntungkan perusahaan dalam menghemat pajak 

adalah metode rata-rata. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Tundjung dan Cecilia (2010). Tetapi, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Taqwa, et al (2003), Srimonah dan Ardiani (2006), dan Setiyanto (2012), Marwah 

(2012), Sangeroki (2013) yang mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan.  

 

 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pemilihan Metode  

 Penilaian Persediaan 

 Salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi metode penilaian persediaan 

adalah struktur kepemilikan. Pada penelitian ini tidak dapat menemukan kecukupan 

bukti adanya pengaruh yang signifikan dari variabel ini. Kemungkinan hal ini 

disebabkan karena dari total 35 perusahaan terdapat 19 perusahaan manajer yang 

memiliki saham dan 16 perusahaan manajer tidak memiliki saham sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ada atau tidak adanya kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi 

pemilihan metode penilaian persediaan. Walaupun ada konflik kepentingan antara 

pemilik dan manajer, hal tersebut juga tidak dapat membuktikan pengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Srimonah dan Ardiani (2006), Taqwa, et al (2003) yang 

menyatakan tidak ada hubungan struktur kepemilikan dengan pemilihan metode 

penilaian persediaan. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Widyastuti (2004) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajer berpengaruh dalam 

memilih metode penilaian persediaan. 
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 Pengaruh Perputaran Persediaan Terhadap Pemilihan Metode  

 Penilaian Persediaan 

 Salah satu faktor yang dapat diduga mempengaruhi pemilihan metode penilaian 

persediaan adalah perputaran persediaan. Pada penelitian ini diperoleh hasil yang 

berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan dengan nilai 

koefisien regresi untuk perputaran persediaan adalah negatif 0,052. Artinya, semakin 

tinggi perputaran persediaan maka akan menurunkan kecenderungan perusahaan untuk 

memilih metode rata-rata. Hal ini disebabkan karena perusahaan juga menginginkan 

laba yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan cenderung memilih metode FIFO yang 

akan meningkatkan laba perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

perputaran persediaan berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlin dan Cecilia 

(2010). Sedangkan hasil yang sama ditemukan oleh Setiyanto (2012) yang menyatakan 

bahwa perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan. 

  Implikasi Managerial 

 Berdasarkan penelitian ini dan pembahasan mengenai beberapa faktor yaitu 

ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan perputaran persediaan (inventory 

turnover) yang dapat mempengaruhi pemilihan metode penilaian persediaan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2012, 

terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dan dimanfaatkan oleh beberapa 

pihak berkenaan dengan pemilihan metode penilaian persediaan. Hasil analisis 

penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari variabel perputaran persediaan 

(inventory turnover) dan ukuran perusahaan terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

 Perputaran persediaan merupakan variabel yang berpengaruh terhadap pemilihan 

metode penilaian persediaan. Hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh bahwa, 

perusahaan yang memiliki perputaran persediaan yang tinggi akan membuat persediaan 

akhir menjadi rendah, sehingga mengakibatkan tingginya harga pokok penjualan yang 

akan membuat laba perusahaan menjadi rendah. Oleh karena itu, perusahaan akan 

memilih metode FIFO yang akan meningkatkan laba perusahaan. 
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Ukuran perusahaan merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan. Hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh 

bahwa, semakin besar perusahaan maka perusahaan akan mempertimbangkan pajak, 

sehingga perusahaan menggunakan metode rata-rata yang akan mendapatkan 

penghematan pajak perusahaan. Sedangkan, perusahaan kecil berfokus untuk 

meningkatkan laba agar menarik investor sehingga perusahaan kecil cenderung akan 

memilih metode FIFO guna memperoleh laba yang besar. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh dari variabel-variabel independen, 

yaitu: ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan perputaran persediaan (inventory 

turnover) terhadap pemilihan metode penilaian persediaan pada perusahaan manufaktur  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada periode 2010-

2012. Hasil penelitian secara parsial, variabel ukuran perusahaan dan perputaran 

persediaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode penilaian persediaan. 

5.2   Saran 

1. Bagi peneliti selanjutnya, menambah periode penelitian agar diperoleh hasil 

yang lebih akurat dan menambah variabel lain seperti variabilitas persediaan, 

margin laba kotor, dan variabilitas harga pokok penjualan untuk mendapatkan 

hasil yang bervariasi. 

2. Bagi perusahaan, perusahaan yang memiliki perputaran persediaan tinggi 

sebaiknya menggunakan metode FIFO untuk meningkatkan labanya. Perusahaan 

besar yang mempertimbangkan pajak sebaiknya menggunakan metode rata-rata 

untuk mendapatkan penghematan pajak. Sedangkan, perusahaan kecil yang 

ingin menarik investor sebaiknya menggunakan metode FIFO untuk 

menunjukkan laba yang tinggi. 
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