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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Persaingan yang semakin ketat dalam dunia usaha menyebabkan perusahaan
perlu mempunyai nilai keunggulan tersendiri, diantaranya melalui keunggulan
kompetitif perusahaan. Pada umumnya, perusahaan mempunyai keunggulan
kompetitif yang akan menentukan posisi bersaing yang menguntungkan. Salah satu
faktor

yang

menentukan

keberhasilan

perusahaan

dalam

mempertahankan

eksistensinya atau perolehan laba hasil usaha yang memadai. Besar kecilnya laba
perusahaan dagang dipengaruhi oleh harga pokok penjualan yang merupakan unsur
pengurang yang paling besar. Sedangkan harga pokok penjualan dipengaruhi oleh
pemilihan serta penerapan metode pengalokasian persediaan. Karena itu perusahaan
dituntut untuk memilih dan menerapkan metode pengalokasian persediaan yang
paling tepat bagi perusahaannya. Metode pengalokasian akan berpengaruh pada
harga pokok penjualan, nilai persediaan akhir, dan laba kotor perusahaan.
Dalam suatu lembaga atau organisasi, persediaan merupakan modal dasar
yang harus dimiliki sebagai alat vital dan berpengaruh terhadap lajunya
perkembangan usaha lembaga atau organisasi. Persediaan sendiri merupakan unsurunsur aktiva lancar yang dipandang sebagai proses jalannya usaha, baik itu
persediaan bahan baku atau pun barang jadi yang semuanya merupakan sistem dari
jalannya proses suatu usaha yang menjadi tujuan yang diinginkan.
Pengelolaan persediaan merupakan masalah yang sangat penting, karena
dapat menimbulkan jumlah persediaan yang kekurangan atau kelebihan. Masalah
persediaan yang lebih tinggi akan menyebabkan biaya pemeliharaan persediaan yang
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lebih tinggi pada waktu penyimpanan, selain itu jumlah persediaan yang berlebihan
akan mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan, belum lagi bila terjadi
kerugian atas barang tersebut, seperti barang rusak, hilang, menyusut, dan lain
sebagainya. Akan tetapi persediaan yang sedikit akan menyebabkan masalah
kekurangan persediaan yang mengakibatkan tidak lancarnya proses produksi.
Pada proses penjualan atau pengeluaran persediaan, perusahaan dapat
menentukan beberapa metode pengalokasian biaya persediaan yang dibutuhkan
untuk mengeluarkan persediaan tersebut dari dalam gudang, beberapa metode yang
biasa digunakan adalah metode FIFO (first in first out), LIFO (Last In First Out), dan
Weighted Average Method. Masing-masing metode memiliki karakteristik yang
berbeda serta implikasi yang berlainan pula terhadap tingkat laba yang dihasilkan.
Setiap perusahaan memiliki kebijakan tersendiri dalam pemilihan metode
pengalokasian persediannya sesuai dengan kondisi dan bidang usahanya yang terkait.
Pemilihan metode pengalokasian biaya persediaan dapat mempunyai dampak
signifikan pada laporan keuangan, yaitu terhadap laba-rugi dan neraca. Oleh karena
itu, penulis tertarik untuk meneliti perlakuan akuntansi keuangan atas metode
pengalokasian persediaan barang dagang. Dikarenakan persediaan adalah unsur
kekayaan perusahaan yang sangat penting untuk berjalannya usaha dan menghasilkan
pendapatan, maka diperlukan penanganan akuntansi yang baik agar menghasilkan
nilai persediaan yang wajar dalam laporan keuangan.
Seiring dengan perkembangan zaman modern saat ini, setiap negara terus
menerus melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Dengan cara membuat lapangan kerja, membangun fasilitas umum seperti jalan-jalan
yang menghubungkan setiap daerah. Dengan berkembangnya dunia pembangunan
saat ini, kebutuhan akan bahan baku yang digunakan juga akan terus meningkat
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sehingga dapat meningkatkan nilai maupun harga jual bahan bangunan tersebut.
Dengan demikian penulis ingin melakukan penelitian terhadap bahan baku tersebut
khususnya indutri semen, adapun perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan PT.
SEMEN BOSOWA MAROS.Dalam menjalankan usahanya perusahaan berkantor
pusat di. Jl. Urip Sumohardjo No.188, PO.BOX 273, Makassar 90232. Pabrik
perusahaan berlokasi di Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros,
Sulawesi Selatan. Selain didalam industri semen PT Bosowa juga mempunyai unit
usaha lainnya dibidang Otomotif, Infrastruktur, dan building.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
dengan judul “ ANALISIS PENETAPAN METODE PENGALOKASIAN BIAYA
PERSEDIAAN BARANG JADI DAN PENGARUHNYA TERHADAP LABA
KOTOR PERUSAHAAN PT.SEMEN BOSOWA MAROS TAHUN 2010”.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan
permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah-masalah sebagai
berikut :
1. Metode pengalokasian biaya persediaan apakah yang diterapkan saat ini oleh
perusahaan untuk menilai persediaan barangnya tahun 2010?
2. Apakah metode pengalokasian biaya persediaan yang diterapkan perusahaan
saat ini lebih baik bagi perusahaan, jika dilihat dari laba kotor yang diterima
oleh perusahaan pada tahun 2010?
3. Apakah terdapat pengaruh terhadap perhitungan laba kotor, jika perusahaan
menerapkan metode pengalokasian biaya persediaan barang yang lain pada
tahun 2010?
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1.3 Pembatasan Masalah
Dalam pembahasan lebih lanjut, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian,
dengan maksud agar penulis dapat mengarahkan analisisnya dan agar pembaca
mudah untuk memahami skripsi ini sesuai dengan tujuan serta menghindari
penyimpangan yang mengkin terjadi.
Adapun ruang lingkup penelitian mencangkup :
1. Metode penetapan pengalokasian biaya persediaan yang akan dibahas yaitu
metode FIFO, LIFO dan AVERAGE yang telah digunakan oleh perusahaan,
pada laporan neraca di pos persediaan barang jadi tahun 2010,
2. Data laba perusahaan yang diambil dalam penelitian ini adalah laba kotor
tahun 2010 setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan barang,
3. Data persediaan yang diambil adalah persediaan barang jadi (Finished good),
4. Perhitungan pengalokasian persediaan yang dilakukan oleh peneliti adalah
menggunakan sistem persediaan periodik.

1.4 Perumusan Masalah
Perumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Metode apakah yang digunakan oleh PT Semen Bosowa Maros dalam
penetapan pengalokasian biaya persediaan, dan bagaimana dampaknya
terhadap nilai Gross Profit yang dihasilkan dari metode tersebut pada tahun
2010?
2. Apakah dengan menggunakan metode pengalokasian biaya persediaan yang
lain dapat berpengaruh terhadap Harga Pokok Penjualan perusahaan pada
tahun 2010?
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3. Bagaimanakah dampak dari penggunaan metode pengalokasian biaya
persediaan yang lainnya terhadap Gross Profit di PT. Semen Bosowa Maros
ditahun 2010?

1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian terhadap masalah yang dirumuskan diatas adalah :
1. Untuk mengetahui metode pengalokasian biaya persediaan yang digunakan
oleh perusahaan dalam menilai persediaan barang dagangnya, dan
pengaruhnya terhadap Gross Profit yang dihasilkan pada tahun 2010.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari pemilihan dan penggunaan metode
pengalokasian biaya persediaan lainnya terhadap harga pokok penjualan
perusahaan pada tahun 2010.
3. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari penggunaan metode
pengalokasian biaya lainnya terhadap Gross Profit PT Semen Bosowa Maros
ditahun 2010.

1.6 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait
yaitu :
a. Bagi Penulis
1)

Penelitian ini dapat dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
menempuh ujian sarjana ekonomi jurusan akuntansi pada fakultas Indonesia
Banking School.

2)

Dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam pengalokasian biaya
persediaan dan metode-metode yang digunakan.
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b. Bagi Perusahaan
1)

Agar dapat mengetahui metode pengalokasian biaya persediaan manakah
yang lebih baik bagi perusahaan.

2)

Sebagai referensi dalam menentukan metode pengalokasian biaya
persediaan manakah yang baik.

c. Bagi Pembaca
1)

Untuk dapat mengetahui metode-metode apa saja yang digunakan dalam
pengalokasian biaya persediaan.

2)

Agar dapat mengetahui metode pengalokasian biaya persediaan manakah
yang paling baik bagi perusahaan.

1.7 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam mempersiapkan dan membahas skripsi ini, maka skripsi
ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :
Bab I

PENDAHULUAN
Dalam bab ini menguraikan hal-hal yang melatar belakangi
masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II

LANDASAN TEORITIS
Dalam Bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung
penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi teori tentang
pengertian laporan keuangan, pengertian persediaan, manfaat
persediaan, Biaya persediaan, Metode pengalokasian biaya
persediaan, Dampak penggunaan metode pengalokasiaan biaya
persediaan terhadap laba kotor perusahaan.
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Bab III

METODOLOGI PENELITIAN
Dalam bab ini menguraikan tentang Objek Penelitian, Data yang
Dihimpun, Tehnik Pengumpulan Data, dan Teknik Pengelolaan
Data.

Bab IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan membahas tentang Gambaran Umum
Perusahaan yang berisikan Sejarah Singkat Perusahaan, Lokasi,
Struktur Organisasi, dan Motede penilaian persediaan yang
digunakan.

Bab V

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ,
keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian, dan saran-saran yang
bermanfaat bagi penelitian yang selanjutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS

2. 1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 LAPORAN KEUANGAN
Pada akhir siklus akuntansi, tentunya akuntan perusahaan harus membuat laporan
keuangan perusahaan untuk berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan
tersebut harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di
indonesia.
Pengertian laporan keuangan menurut Schroeder, Clark, and Cathey (2010) didalam
bukunya yang berjudul Financial Accounting adalah sebagai berikut, yaitu :
”The result of the accounting process are expressed in a set of fundamentally related
financial statements that articulate with each other and rest on the same underlying
data”
Laporan keuangan tentunya dibuat dengan tujuan tertentu. Tujuan dari laporan keuangan
menurut PSAK (per 1 juli 2009; 1.1) No 1 paragraf 12 yaitu :
”Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan
yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam

rangka

membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban
(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan
oleh mereka”.
Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan dasar untuk memahami posisi keuangan
suatu perusahaan, dan menilai kinerja yang telah lampau dan prospek kinerja keuangan
perusahaan dimasa yang akan datang. Laporan keuangan juga bertujuan untuk
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memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber
ekonomi, kewajiban serta modal suatu perusahaan yang dapat membantu para pemakai
laporan dalam mengestimasi potensi perusahaan guna menghasilkan laba dimasa yang
akan datang. Dengan demikian, laporan keuangan memiliki kemampuan untuk
menyajikan secara gamblang kesehatan keuangan satu perusahaan, guna memberikan
keputusan bisnis yang informatif untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar
pengguna laporan keuangan.

2.1.2 PERSEDIAAN
2.1.2.1 Pengertian Persediaan
Dalam buku Intermediate Accounting (IFRS EDITION) Kieso, Weygandt, dan
Warfield (2011:hal 408) menyebutkan bahwa pengertian persediaan adalah “asset items
that a company holds for sale in the ordinary course of business, or goods that it will use
or consume in the production of goods tp be sold”. Dapat diartikan bahwa, suatu asset
atau aktiva yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau
barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan
dijual. Deskripsi dan pengukuran persediaan membutuhkan kecermatan karena investasi
dalam persediaan biasanya merupakan aktiva lancar paling besar dari perusahaan barang
dagang dan manufaktur.
Persediaan menurut pernyataan standar akuntansi yang dikutip dalam buku
Memahami Akuntansi Dasar, Mulya (2008:hal 214) adalah aktiva yang tersedia untuk
dijual dalam kegiatan usaha normal perusahaan, aktiva dalam proses produksi dan dalam
perjalanan atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam
proses produksi atau pemberian jasa.
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Menurut PSAK no.14 (2009) Persediaan adalah 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.

2.1.2.2 Manfaat persediaan
Menurut Hery, S.E, M.Si. didalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perusahaan Jasa
dan Dagang (2011: hal 96) dengan adanya persediaan maka :
a. Mengurangi resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan yang dibutuhkan
perusahaan. Bila perusahaan tidak memiliki cukup persediaan, keterlambatan ini
dapat mengakibatkan atau bahkan akan menghentikan proses produksi.
b. Mengurangi resiko keterlambatan produksi bila barang yang dipesan ternyata
tidak memenuhi standar kualitas.
c. Bila bahan baku yang digunakan bersifat musiman, perusahaan dapat menumpuk
bahan baku tersebut terlebih dahulu sehingga ketika bahan baku tersebut tidak
tersedia dipasar, perusahaan dapat melanjutkan proses produksi.
d. Menghindari kerugian akibat inflasi dari perubahan harga.
e. Mengantisipasi permintaan dari konsumen. Perusahaan dapat menyediakan
produknya kapan saja jika diminta oleh konsumen.

2.1.2.3 Biaya Persediaan
Persediaan diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas permintaan konsumen untuk
penjualan, dan penjualan tentunya diperlukan untuk menghasilkan laba. Di sisi lain,
meskipun implikasi dari adanya persediaan adalah biaya persediaan,namun manfaat
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utama dari pembentukan persediaan adalah terlindunginya perusahaan dari kejadian dan
gangguan yang tidak terduga dalam bisnis. Banyak biaya yang timbul dari pembentukan
persediaan, yang kita sebut biaya persediaan seperti yang disebutkan dalam buku
Intermediate Accounting, Kieso, (2011: hal 417) menyebutkan bahwa :
1. Biaya Produk (Product Cost) adalah biaya yang melekat pada persediaan dan di
catat dalam akun persediaan. yang didalamnya termasuk biaya lainnya meliputi
biaya perawatan, penyimpanan, asuransi, pajak, properti, dan penyusutan.
2. Biaya Periode (Period costs) adalah Biaya-biaya yang tidak dianggap
berhubungan langsung dengan akuisisi atau produksi barang, karenanya tidak
dianggap sebagai bagian dari persediaan. Yang meliputi Beban Penjualan
(selling expense) dan Beban umum serta administrasi (General and
administrative expense).
3. Biaya manufaktur (Manufacturing cost) adalah sebuah bisnis yang membuat
barang menggunakan tiga akun persediaan yaitu Bahan baku, Barang dalam
proses, dan barang jadi. Adapun barang dalam proses dan barang jadi meliputi
Bahan, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead manufaktur.

2.1.2.4 Metode Penilaian Persediaan
Metode penilaian persediaan atau penentuan biaya dapat dilakukan dengan
beberapa metode seperti metode identifikasi khusus dan metode kronologi arus barang.
Metode identifikasi khusus dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara khusus atas
fisik barang dagang yang dimiliki perusahaan. Metode yang paling mungkin banyak
digunakan dalam praktiknya adalah metode kronologi arus barang. Dalam buku
Intermediate Accounting, Kieso, (2011 : hal 421) menyebutkan bahwa, Metode
kronologi arus barang (pengalokasian biaya) tersebut adalah
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1. Metode Pertama Masuk-Pertama Keluar (first in first out - FIFO)
2. Metode Terakhir Masuk – Pertama Keluar (last in first out – LIFO)
3. Metode Biaya Rata-rata.
Adapun dijelaskan didalam PSAK no. 14 (2009) mengenai ketiga metode tersebut
1. FIFO adalah mengasumsikan barang dalam persediaan yang pertama dibeli akan
dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga yang tertinggal dalam persediaan
akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian.
2. LIFO adalah mengasumsikan barang yang dibeli atau diproduksi terakhir dijual
atau digunakan terlebih dahulu, sehingga yang termasuk dalam persediaan akhir
adalah yang dibeli atau diproduksi terdahulu.
3. Biaya rata-rata adalah biaya setiap barang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata
tertimbang dari barang serupa pada awal periode dan biaya barang serupa yang
dibeli atau diproduksi selama periode.

2.1.2.5 Metode Pengalokasian Biaya Menurut Sistem Persediaan Perpetual
Dalam aktivitas mengatur persediaan dalam sistem perpetual, maka ada 2 proses
yang harus dilakukan yaitu proses pencatatan atau penjurnalan dalam catatan akuntansi
dan proses pencatatan kedalam kartu persediaan. Pada saat terjadi penjualan, maka
harga pokok barang yang terjual dicatat dengan mendebit Harga Pokok Penjualan dan
mengkredit Persediaan Barang Dagang. Setelah dilakukan penjurnalan maka dilakukan
proses pencatatan dalam kartu persediaan. Adapun karakteristik akuntansi dari sistem
perpetual yang dikutip dari buku Intermediate Accounting , Kieso, (2011 : hal 410) yang
diartikan sebagai berikut :
1. Pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan baku untuk
produksi didebet ke Persediaan dan bukan ke pembelian.
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2. Biaya transportasi masuk, retur pembelian dan pengurangan harga, serta diskon
pembelian dicatat dalam Persediaan bukan dalam akun terpisah.
3. Harga pokok penjualan diakui untuk setiap penjualan dengan mendebet akun
Harga Pokok Penjualan, dan mengkredit Persediaan.
4. Persediaan merupakan akun pengendalian yang didukung oleh buku besar
pembantu yang berisi catatan persediaan individual. Buku besar pembantu
memperlihatkan kuantitas dan biaya dari setiap jenis persediaan yang ada di
tangan.
Dalam sistem perpetual harga pokok merupakan salah satu perkiraan yang ada dalam
buku besar, sedangkan dalam system periodik, harga pokok penjualan hanya merupakan
total penjumlahan yang dilakukan dalam laporan laba rugi. Adapun ayat-ayat jurnal yang
tedapat dalam buku Intermediate Accounting, Kieso, (2011 : hal 410) menyebutkan
bahwa:
a. Ayat jurnal untuk mencatat pembelian
Inventory XXX
Account Payable XXX
b. Ayat jurnal untuk mencatat Penjualan
Account Receivable (harga jual) XXX
Sales (harga jual) XXX
COGS (harga pokok) XXX
Inventory (harga pokok) XXX
c.Ayat jurnal untuk retur penjualan dan harga pokok
Sales Return XXX
Account Receivable XXX
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Inventory XXX
COGS XXX
d. Untuk mencatat laporan pada laporan keuangan (sebagian)
Sales

XXX

COGS

XXX(-)

Gros profit XXX

Tabel. 2.1
Ilustrasi Soal :
Data persediaan
Date

Purchases

March 2

2000 @ $ 4.00

2000 units

March 12

6000 @ $ 4.4

8000 units

March 19
March 30

Sold or Issued

4000 units
2000 @ $ 4.75

Balance

4000 units
6000 units

Sumber : Kieso (2011 : hal 420)

2.1.2.5.1 Metode Pertama Masuk Pertama Keluar (FIFO)
Sebagian besar perusahaan menjual barang sesuai dengan urutan pembeliannya,
di mana barang yang dibeli lebih dahulu, maka akan dijual lebih dahulu dan seterusnya.
Hal ini terutama untuk barang yang tidak tahan lama dan produk-produk yang modelnya
cepat berubah.
Jadi metode FIFO dapat dikatakan konsisten dengan arus fisik atau pergerakan
barang dagang. Sejauh ini hal tersebut benar, metode FIFO memberikan hasil-hasil yang
sama dengan yang diperoleh melalui pengidentifikasian biaya khusus setiap item yang
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dijual dan ada dalam persediaan. Dengan menggunakan FIFO, biaya dimasukan dalam
harga pokok penjualan sesuai dengan urutan terjadinya.

Tabel. 2.2
Jawaban Soal Ilustrasi :
Date

Purchase

Sold or Issued

Balance

March 2

(2,000 @ $4.00) $ 8,000

(2,000 @ $4.00) $ 8,000

March 15

(6,000 @ $4.40) $ 26,400

(2,000 @ $4.00) $ 8,000
(6,000 @ $4.40) $ 26,400

March 19

(2,000 @ $4.00) $ 8,000

(4,000 @ $4.40) $ 17,600

(2,000 @ $4.40) $ 8,800
March 30

(2,000 @ $4.75) $ 9,500

(4,000 @ $4.40) $ 17,600
(2,000 @ $4.75) $ 9,500

Sumber : Kieso (2011 : hal 422)

Cost of goods available for sale

Rp. 43.900

Dikurangi: Ending Inventory

Rp. 27.100

Cost of goods sold

Rp. 16.800

2.1.2.5.2 Metode Terakhir masuk Pertama Keluar (LIFO)
Metode ini menganut prinsip bahwa barang yang terakhir masuk, maka pertama
pula keluar atau dalam kata lain barang yang pertama masuk, maka terakhir dijual.
Metode ini bisa saja realistis apabila didukung oleh kondisi fisik produk yang dijual.
Produk ini yang kualitasnya semakin lama disimpan semakin bagus, tentu akan cocok
dengan metode ini.
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Tabel. 2.3
Jawaban Soal Ilustrasi :
Date

Purchase

Sold or Issued

Balance

March 2

(2,000 @ $4.00) $ 8,000

(2,000 @ $4.00) $ 8,000

March 15

(6,000 @ $4.40) $ 26,400

(2,000 @ $4.00) $ 8,000
(6,000 @ $4.40) $ 26,400

March 19

(4,000 @ $4.40) $ 17,600

(2,000 @ $4.00) $ 8,000
(2,000 @ $4.40) $ 8,800

March 30

(2,000 @ $4.75) $ 9,500

(2,000 @ $4.00) $ 8,000
(2,000 @ $4.40) $ 8,800

(2,000 @ $4.75) $ 9,500
Sumber : Kieso (2011 : hal 426)

Cost of goods available for sale

Rp. 43.900

Dikurangi: Ending Inventory

Rp. 26.300

Cost of goods sold

Rp. 17.600

2.1.2.5.3 Metode Biaya Rata-rata (Average)
Apabila metode rata-rata digunakan dalam sistem persediaan perpetual, biaya
rata-rata per unit untuk masing-masing item dihitung setiap kali pembelian dilakukan.
Biaya rata-rata per unit dihitung dengan cara menjumlahkan unit yang dibeli dengan unit
saldo, dan total biaya pembelian dengan total biaya saldo. Setelah diperoleh total biaya
saldo maka langsung dibagi dengan total unit, sehingga diperoleh biaya rata-rata perunit.
Biaya rata-rata per unit ini kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok setiap
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penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan. Teknik Rerata-rata ini dinamakan
dengan rata-rata bergerak (moving average).

Tabel. 2.4
Jawaban Soal Ilustrasi :
Date

Purchase

Sold or Issued

Balance

March 2

(2,000 @ $4.00) $ 8,000

(2,000 @ $4.00) $ 8,000

March 15

(6,000 @ $4.40) $ 26,400

(8,000 @ $4.30) $ 34,400

March 19
March 30

(4,000 @ $4.30) $ 17,200
(2,000 @ $4.75) $ 9,500

(4,000 @ $4.30) $ 17,200
(6,000 @ $4.45) $ 26,700

Sumber : Kieso (2011 : hal 421)

Cost of goods available for sale

Rp 43.900

Dikurangi : Ending Inventory

Rp 26.700

Cost of goods sold

Rp 17.200

2.1.2.6 Metode Pengalokasian Biaya Menurut Sistem Persediaan Periodik
Sistem periodik berbeda banyak dengan sistem perpetual terkait dengan proses
pencatatannya. Jika perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik, pada saat
terjadi penjualan, maka hanya pendapatan saja yang dicatat. Untuk menentukan berapa
nilai persediaan pada akhir periode, maka dilakukan perhitungan secara fisik terhadap
barang dagang yang tersisa. Bagi perusahaan yang menggunakan sistem periodik, harga
pokok penjualan selama periode tertentu dilaporkan dalam bagian tersendiri pada laporan
laba rugi.
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Perhitungan fisik persediaan (physical inventory count) yang diharuskan oleh
sistem persediaan periodik dilakukan sekali setahun pada setiap akhir tahun. Akan tetapi,
sebagian besar perusahaan membutuhkan informasi mutakhir mengenai tingkat
persediaan untuk melindunginya dari stockout (kekurangan stok) atau over-purchasing
(kelebihan stok) dan untuk membantu penyusunan data keuangan bulanan untuk kuartal.
Sebagai akibatnya, banyak perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual yang
dimodifikasi (modified perpetual count), dimana hanya penurunan dan kenaikan
kuantitas yang disimpan dalam catatan persediaan yang terperinci. yang terdapat dalam
buku Intermediate Accounting (IFRS EDITION) Kieso (2011: hal 410).
Dikarenakan pengalokasian biaya persediaan barang yang digunakan ada
bermacam-macam metode, maka tentunya harga pokok yang dijual tergantung pada nilai
persediaan barang tersebut. Dan juga, karena tidak ada catatan terhadap mutasi barang,
maka harga pokok penjualan akan dapat dihitung jika nilai persediaan barang akhir
dilakukan dengan cara :
Beginning Inventory

Rp.XXX

Purchase (neto)

Rp. XXX(+)

Cost of goods available for sale

Rp.XXX

Ending Inventory

Rp. XXX(-)

COGS

Rp.XXX

Oleh karena itu, agar persediaan akhir dan harga pokok penjualan nampak dalam
pembukuan. Maka tiap akhir periode diadakan penyesuaian pembukuan dan pelaporan
transaksi persediaan menurut sistem periodik :
a. Ayat jurnal untuk mencatat pembelian
Purchase XXX
Account payable

XXX
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b. Ayat jurnal untuk mencatat Penjualan
Account receivable XXX
Sales

XXX

c. Ayat jurnal untuk mencatat persediaan akhir periode
Trial balance XXX
Inventory (saldo awal) XXX
Inventory (saldo akhir) XXX
Trial balance

XXX

d. Ayat jurnal penutup
Inventory

XXX

COGS
Purchase

XXX
XXX

inventory (beginning) XXX

2.1.2.6.1 Metode Pertama Masuk Pertama Keluar (FIFO)
Jika metode perpetual dasar datanya tersedia di kartu persediaan. Sedangkan pada
metode periodik dasar datanya adalah mengkronologiskan aktivitas pembelian dan
penjualan. Aktivitas pembelian harus menyertakan persediaan awal tahun sebagai dasar
datanya.

ANALISIS PENETAPAN..., Fahcrijal Abdal, Ak.-IBS, 2011

20

Tabel. 2.5
Jawaban Soal Ilustrasi :
Date

No. Units

Unit Cost

Total Cost

March 30

2,000

$ 4.75

$ 9,500

March 15

4,000

$ 4.40

$17,600

Ending inventory

6,000

$27,100

Sumber : Kieso Kieso (2011 : hal 422)

Cost of goods available for sale

Rp. 43.900

Dikurangi: Ending Inventory

Rp. 27.100

Cost of goods sold

Rp. 16.800

2.1.2.6.2 Metode Terakhir Masuk Pertama Keluar (LIFO)
Dalam semua kasus LIFO, persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir
bulan terlepas dari apakah yang dipakai adalah system persediaan perpetual atau
periodik. Hal ini disebabkan karena yang akan menjadi bagian dari harga pokok
penjualan adalah barang-barang yang dibeli terlebih dahulu, dan karenanya dikeluarkan
lebih dahulu, terlepas dari apakah harga pokok penjualan dihitung seiring barang dijual
sebagai residu pada akhir periode akuntansi.
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Tabel. 2.6
Jawaban Soal Ilustrasi :
Date

No. Units

Unit Cost

Total Cost

March 2

2,000

$ 4.00

$ 8,000

March 15

4,000

$ 4.40

$17,600

Ending inventory

6,000

$25,600

Sumber : Kieso (2011 : hal 426)

Cost of goods available for sale

Rp. 43.900

Dikurangi: Ending Inventory

Rp. 25.600

Cost of goods sold

Rp. 18.300

2.1.2.6.3 Metode Biaya Rata-rata (Average)
Menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata
barang yang sama, yang tersedia selama suatu periode. Jika perusahaan memiliki
persediaan awal, maka persediaan awal ini dimasukkan dalam total unit yang tersedia
dan total biaya barang yang tersedia untuk dijual ketika menghitung biaya rata-rata
perunit.
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Tabel. 2.7
Jawaban Soal Ilustrasi :
Date

No. Units

Unit Cost

Total Cost

March 2

2,000

$ 4.00

$ 8,000

March 15

6,000

$ 4.40

$26,400

March 30

2,000

$ 4.75

$ 9,500

Total goods available

10,000

$43,900

Sumber : Kieso (2011 : hal 421)

Biaya rata-rata tertimbang perunit

𝑅𝑝 43.900
𝑅𝑝 10.000

= 4,39

Ending Inventory/ unit

6000 unit

Ending Inventory

6000 x Rp 4,39 = Rp 26.340

2.1.2.7

Cost of goods available for sale

Rp 43.900

Dikurangi : Ending Inventory

Rp 26.340

Cost of goods sold

Rp 17.560

Dampak Penggunaan Setiap Metode Pengalokasian Biaya Persediaan

Terhadap Laba Perusahaan
Metode pengalokasian biaya persediaan berdasarkan harga pokok yang terdiri
dari metode FIFO, LIFO, dan Biaya rata-rata memiliki asumsi arus biaya yang berbeda.
Apabila biaya perunit tidak berubah dari waktu

kewaktu, ketiga metode akan

memberikan hasil yang sama. Namun, karena pada kenyataan harga terus berubah dan
cenderung naik, maka ketiga metode tersebut akan menghasilkan jumlah yang berbeda
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untuk harga pokok penjualan periode berjalan, laba kotor dan laba bersih periode
berjalan dan persediaan akhir. Oleh karena itu , penggunaan dari tiap-tiap metode akan
memberikan dampak terhadap laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi dan
neraca. Adapun dampak dari setiap penggunaan metode pengalokasian biaya persedian
menurut Warren, Reeve, Duchac. (2009 : hal 378). Accounting adalah
a. Dampak dari penggunaan metode FIFO
Apabila metode FIFO digunakan pada saat inflasi, maka akan menghasilkan
jumlah harga pokok penjualan paling rendah serta laba kotor paling tinggi.
Metode FIFO juga menghasilkan persediaan akhir yang paling tinggi. Jika
metode FIFO digunakan pada saat deflasi, maka akan menghasilkan laba bersih
dan nilai persediaan akhir terendah.
Jika dibandingkan antara tabel 2.2 yang menggunakan metode perpetual & tabel
2.5 yang menggunakan metode periodik mempunyai harga pokok penjualan yang
sama besar. Dan jika dibandingkan dengan metode lainnya, metode FIFO
menghasilkan HPP yang lebih kecil. Dikarenakan adanya perubahan harga yang
terus meningkat ditiap harinya (Inflasi). Sehingga menyebabkan Gross Profit
yang hasilkan akan mempunyai nilai yang besar.
b. Dampak dari penggunaan metode LIFO
Apabila metode LIFO digunakan pada saat inflasi, maka akan menghasilkan
jumlah harga pokok penjualan paling tinggi. Jumlah laba kotor paling rendah dan
jumlah persediaan akhir paling rendah. Jika metode LIFO digunakan pada saat
deflasi, maka akan menghasilkan laba bersih dan nilai persediaan akhir tertinggi.
Jika dibandingkan antara tabel 2.3 (metode perpetual) & tabel 2.6 (metode
periodik) maka menghasilkan nilai yang lebih besar jika menggunakan metode
periodik dibandingkan dengan metode perpetual. Dan jika dibandingkan dengan
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metode lainnya, metode LIFO menghasilkan HPP yang lebih besar. Dikarenakan
adanya perubahan harga yang terus meningkat ditiap harinya (Inflasi). Sehingga
menyebabkan Gross Profit yang hasilkan akan mempunyai nilai yang kecil.
c. Dampak dari penggunaan metode Biaya rata-rata
Metode biaya rata-rata menghasilkan jumlah harga pokok penjualan, laba kotor
dan persediaan akhir yang berada diantara metode LIFO dan FIFO dalam setiap
pembeliaan, biaya rata-rata akan sama meskipun terjadi perubahan harga.
Jika dibandingkan antara tabel 2.4 (metode perpetual) & tabel 2.7 (metode
periodik) maka menghasilkan nilai lebih besar sedikit jika menggunakan metode
periodik.

Jika

dibandingkan

dengan

metode

lainnya

metode

average

menghasilkan HPP diantara metode LIFO & FIFO. Sehingga menyebabkan
Gross Profit yang hasilkan akan mempunyai nilai diantara penggunaan metode
LIFO & FIFO.

2.1.3 Pengertian Laba
Laba tercermin didalam

laporan laba rugi yang merupakan hasil dari

pengurangan antara pendapatan usaha dengan beban usaha selama periode tertentu. Bagi
perusahaan dagang atau pabrikan pendapatan dihasilkan dari penjualan barang dagang
kepada pelanggan atau konsumen, sedangkan untuk perusahaan jasa pendapatan
dihasilkan dari penjualan atau pemberian jasa kepada pihak lain.
Didalam buku Intermediate Accounting (IFRS EDITION) Kieso (2011 : hal 144)
menyebutkan bahwa Laporan laba-rugi (Income statement) adalah laporan yang
mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu. Komunitas
bisnis dan investasi menggunakan laporan ini untuk menentukan profitabilitas, nilai
investasi, dan kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman.
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Selain income, dikenal pula istilah earnings yang juga disebut laba. Earning lebih
bermakna sebagai laba yang diakumulasikan selama beberapa periode walaupun
earnings juga digunakan untuk menunjuk laba periode seperti dalam istilah earning per
share. Dalam statemen laba-rugi, income lebih umum digunakan karena mempunyai
cakupan yang luas (lebih komprehensif) dan lebih formal dari pada earnings. Earnings
hanyalah jumlah antara sebelum diperoleh laba bersih.

2.2

RERANGKA PEMIKIRAN
Berdasarkan landasan teori diatas, maka penulis akan membuat rerangka

pemikiran sebagai berikut :
Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran

Metode penilaian persediaan
yang diterapkan oleh PT.Semen
Bosowa Maros berdampak
terhadap Gross Profit .

Pemilihan metode
penilaian persediaan
lainnya (FIFO&LIFO)

Dampak
pemilihan metode
lainnya terhadap
Gross Profit

Kesimpulan & Saran
Sumber : PT Semen Bosowa di Makassar
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pemilihan Objek Penelitian.
Didalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada bagaimana proses penilaian
persediaan dengan menggunakan metode-metode yang sudah ada, seperti FIFO dan
LIFO karena perusahaan tersebut sudah menggunakan metode AVERAGE dalam
melakukan penilaian persediaan. Serta didukung dengan adanya bukti-bukti yang
berkaitan dengan persediaan barang yang dimiliki oleh PT.Semen Bosowa Maros.
Didalam penelitian tersebut, penulis melakukan penelitian pada tanggal 10 maret
2011 sampai semua data yang diperlukan sudah lengkap. Lokasi penelitian ini
dilakukan

pada

PT.

Semen

Bosowa

Maros

yang

terletak

di

Gedung Menara Bosowa Lt.19, Jl. Jend. Sudirman No.5 Makassar 90240. Pabrik
semen baru di daerah Tukamasea Desa Baruga Kecamatan Bantimurung yaitu 45 km
dari Makassar dan 10 km dari kota Maros. Areal konsesi meliputi 1.000 Ha untuk
bahan baku, 60 Ha untuk lokasi pabrik dan 40 Ha untuk lokasi perumahan.
Berdasarkan sifatnya penelitian studi kasus ini

menggunakan penelitian

deskriptif kuantitatif dan kualitatif dimana penulis meninjau secara langsung objek
penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.
Kemudian menjelaskan dan menganalisis data yang diperoleh serta diinterpretasikan
berdasarkan teori yang ada.

3.2. Data yang akan dihimpun
Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang berasal dari sumbernya
secara langsung, yang terbagi dalam dua bagian yaitu data primer dan data sekunder.
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Menurut Sulistyo Basuki dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian (2010 : hal
151) sumber data dalam penelitian kualitatif tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut
:
a) Data Primer
Dokumen yang berisikan hasil penilitian, penjelasan, atau penerapan sebuah
teori, misalnya disertai, laporan penelitian, kartu informasi, makalah lokakarya
dan penemuan sejenis, dan monograf.
Menurut Sarwono (2006 : hal 16), data primer adalah data yang berupa teks hasil
wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang
dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam maupun dicatat oleh
peneliti.
Adapun data yang diterima oleh peneliti berupa catatan yang sudah dirangkum
kedalam satu dokumen yang diperoleh dari wawancara terhadap karyawan PT
Semen Bosowa Maros yang bekerja dalam bagian Cost Accounting. Dan juga
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian penulis seperti produksi
barang, data penjualan barang, Laporan keuangan, data persediaan awal,
b) Data Sekunder
Dokumen yang berisikan informasi mengenai dokumen primer, antara lain
biografi, majalah indeks, majalah abstrak, dan katalog perpustakaan.Data ini
biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah penelitian sebelumnya.
Menurut Sarwono (2006 : hal 15), Penelitian sekunder menggunakan bahan yang
bukan dari sumber pertama sabagai sarana untuk memperoleh data atau informasi
untuk menjawab masalah yang diteliti. Penelitian ini juga dikenal dengan
penelitian yang menggunakan studi kepustakaan.
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Adapun data sekunder yang diterima oleh peneliti adalah buku-buku yang
berhubungan dengan penelitian peneliti, yang berguna sebagai bahan masukan
buat penulis. Agar penulis lebih mengerti penelitian yang dikerjakan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan bagaimana peneliti dapat memperoleh data
yang diperlukan untuk melakukan suatu penelitian. Menurut Basuki, (2010 : hal 170)
terdapat beberapa teknik dalam mengumpulkan data utama didalam melakukan
penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

3.3.1 Wawancara
Survei wawancara memiliki banyak persamaan dengan kuesioner,karena wawancara
memerlukan

jadwal

yang

perlu

dirancang

terlebih

dahulu

seperti

kuesioner.Wawancara dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu
1) Wawancara terstruktur (berencana)
Wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan
sebelumnya. Pertanyaan yang sama diajukan kepada semua responden,
dalam kalimat dan urutan yang seragam.
2) Wawancara tak terstruktur
Dalam wawancara tersebut peneliti hanya mengajukan pertanyaan sesuai
dengan kebutuhan penelitian.walaupun namanya tak terstruktur, dan
hanya menggunakan catatan, hanya saja catatan pertanyaan tersebut tidak
sejelas pertanyaan yang terstruktur.
Metode wawancara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara
mengajukan pertanyaan kepada unit yang terkait dalam melakukan pemilihan

ANALISIS PENETAPAN..., Fahcrijal Abdal, Ak.-IBS, 2011

29

metode persediaan yang akan dipilih oleh PT Semen Bosowa Maros didalam
memperoleh laba kotor yang dimiliki oleh perusahaan.Awal mulanya peneliti
menggunakan metode wawancara terstruktur (berencana) untuk mendapatkan
dapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian peneliti, sedangkan untuk
metode wawancara tak terstruktur digunakan untuk melengkapi kekurangan data
yang dimiliki oleh peneliti yang dapat disebut sebagai tanya jawab terhadap peneliti
dan pegawai perusahaan yang berhubungan dengan penelitian guna melengkapi
data-data yang sudah ada.

3.3.2 Dokumentasi
Dokumentasi merupakan metode yang terpenting dalam penelitian kuantitatif
untuk mendapatkan data yang berasal dari catatan-catatan yang tertulis. Dokumen
dapat digunakan untuk melakukan perbandingan terhadap data-data yang lainnya,
yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Data-data yang dapat diperoleh
dari dokumen, misalnya dokumen primer, sekunder, dan tersier.
Dokumen ini digunakan untuk memperoleh data mengenai dokumen-dokumen
yang telah digunakan oleh perusahaan didalam pemilihan metode penilaian
persediaan yang digunakan oleh PT Semen Bosowa Maros. Adapun dokumen yang
diterima oleh peneliti berupa Data produksi & penjualan barang, Data harga jual
barang, Data laporan keuangan perusahaan, dll.

3.4. Teknik Pengolahan Data
Setelah melakukan tahapan pengumpulan data, maka tahap selanjutnya adalah
teknik pengolahan data, didalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode
penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
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Adapun dijelaskan oleh Sarwono (2006 : hal 135) yaitu Analisis dalam penelitian
kuantitatif bersifat deduktif, uji empiris teori yang dipakai dan dilakukan setelah selesai
pengumpulan data secara tuntas dengan menggunakan sarana statistik. Dimana didalam
penelitian deskriptif kuantitaf penulis menggunakannya untuk mendeskripsikan data-data
yang diperoleh dalam bentuk angka yang dituangkan kedalam metode penilaian
persediaan yang sudah ada. Adapun data yang diperoleh data tahun 2010 berupa data
produksi barang, data penjualan barang, data persediaan barang, dan data mengenai
penilaian persediaan yang digunakan oleh PT Semen Bosowa Maros yaitu metode
“AVERAGE” (metode penilaian rata-rata).
Setelah semua data yang diperoleh terkumpul maka penulis dapat langsung
melakukan pengolahan data yang sudah ada. Data penilaian persediaan yang digunakan
oleh perusahaan tersebut dapat dijadikan sebagai perbandingan, karena didalam
penelitian ini penulis akan menggunakan metode penilaian persediaan lainnya yaitu
FIFO & LIFO, untuk membandingkan metode mana yang dapat menghasilkan “laba
kotor” yang tertinggi dan menguntungkan bagi perusahaan.
Didalam menggunaan metode FIFO & LIFO penulis melakukan analisis sesuai
dengan tahapan-tahapan yang dibuat oleh perusahaan dan sesuai dengan tahapan
akuntansi yang berlaku. Akan tetapi yang membedakan hanya nilai harga sediaan akhir
perunit, dan yang lainnya nilainya tetap. Sedangkan perbedaan antara metode FIFO &
LIFO adalah Jika menggunakan metode FIFO, penulis menggunakan nilai harga sediaan
akhir dimulai dari bulan Desember 2010 yang diperoleh dari harga produksi barang /unit.
Sedangkan untuk metode LIFO penulis menggunakan nilai sediaan akhir dimulai dari
bulan Januari 2010 yang diperoleh dari harga produksi barang/unit.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.
4.1.1 Sejarah Perusahaan
PT Semen Bosowa Maros adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang
pembuatan atau produksi semen yang didirikan dengan Akta Nomor 29 januari
1991 dari Notaris Ny. Mestariany Habie, S.H., Notaris di Makassar. Anggaran
Dasar Perusahaan mengalami perubahan, terakhir sesuai dengan Berita Acara
Rapat yang diaktakan dengan Nomor 3 dari Uus Sumirat, S.H., tanggal 15
Desember 2005 tentang Peningkatan Modal Dasar Perusahaan. Perubahan
anggaran dasar ini telah mendapat pengesahaan dari Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia Nomor C-06418.HT.01.04.TH.2006 Tanggal 7 Maret 2006.
PT Semen Bosowa Maros adalah salah satu anak perusahaan dari
BOSOWA INVESTAMA yang didirikan oleh H. M. Aksa Mahmud pada
Tanggal 6 April 1978. Latar belakang pilihan nama Bosowa yang berasal dari
singkatan Bone, Soppeng, Wajo adalah didasarkan pada latar belakang sejarah
Kerajaan Bugis yang dikenal dengan nama ”Telle Poccoe” (tiga serangkai).
Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng, dan Kerajaan Wajo.
Dalam sejarahnya ketiga kerajaan tersebut selalu rukun dan damai,
bersaudara, dan saling membantu dalam segala hal. Selain itu, ketiga kerajaan
tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda, yaitu:
a. Kerajaan Bone yang terkenal dengan sistem pemerintahannya yang bagus.
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b. Kerajaan Soppeng terkenal dengan hasil pertaniannya yang melimpah
dan,
c. Kerajaan Wajo dengan masyarakat yang memiliki jiwa bisnis yang tinggi.
Dengan demikian nama tersebut harapannya dapat tercermin keunggulankeunggulan yang dimiliki oleh ketiga kerajaan dalam perusahaan yang
dikembangkan

(Bosowa).

Kebijakan

pendirian

pabrik

didasarkan

pada

permintaan kebutuhan semen yang semakin meningkat khususnya di kawasan
Indonesia Timur dan dunia pada umumnya. Bosowa Group bermaksud
berpartisipasi dalam membangun industri regional dan nasional dengan
membangun pabrik semen baru yang didukung oleh tersedianya areal dan bahan
baku semen yang memadai.
Pabrik Semen Bosowa Maros memainkan peran penting dalam program
pembangunan sumber daya alam dan mansia di Propinsi Sulawesi Selatan.
Investasi untuk proyek ini telah dilakukan sejak tahun 1990. Pabrik semen baru
di daerah Tukamasea Desa Baruga Kecamatan Bantimurung yaitu 45 km dari
Makassar dan 10 km dari kota Maros. Areal konsesi meliputi 1.000 Ha untuk
bahan baku, 60 Ha untuk lokasi pabrik dan 40 Ha untuk lokasi perumahan.
Perusahaan bergerak di bidang industri semen. Sejak bulan Maret 1999,
perusahaan telah mulai berproduksi, namun dengan kapasitas yang jauh di bawah
yang sudah ditargetkan sehingga menejemen menetapkan awal produksi
komersial adalah tanggal 1 Januari 2000. Dalam menjalankan kegiatan
operasionalnya, perusahaan telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara
Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia dengan surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor
650/I/PMDN/1994 tanggal 10 Oktober 1994.
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Perusahaan telah mendapat izin pertambangan sesuai dengan Surat Izin
Pertambangan Daerah (SIPD) Nomor KPts. 446/IX/94 tanggal 17 September
1994 dari Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Selatan. Lokasi areal pertambangan
bahan baku semen (Limestone)/batu gamping terletak pada kawasan seluas 750
Ha di desa Tulamasea dan desa Baruga kecamatan Bantimurung kabu[aten Dati
II Maros.
Perusahaan telah mendapat
dengan

(SIPD)

Nomor

perpanjangan izin pertambangan sesuai

414/KPTS/540.II/X/2004

dan

Nomor

415/KPTS/540.11/X/2004 tanggal 7 Oktober 2014. Dalam menjalankan usahanya
perusahaan berkantor pusat di. Jl. Urip Sumohardjo No.188, PO.BOX 273,
Makassar 90232. Pabrik perusahaan berlokasi di Desa Baruga, Kecamatan
Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
Setelah penelitian geologi dan izin-izin pendukung dari pemerintah
selesai, Bosowa Investama memulai pelaksanaan proyek semen pada tanggal 3
April 1995. Tanggal

23 Agustus 1998 mulai memproduksi semen, namun

membeli klinker dari Semen Tonasa dan Semen Cibinong.
Pada tanggal 8 April 1999, PT Semen Bosowa Maros telah berhasil
memproduksi klinker sendiri, selanjutnya pada tanggal 12 April 1999 berhasil
menghasilkan Semen Bosowa dengan menggunakan klinker yang dihasilkan dari
penambangan gugus gamping explorasi Semen Bosowa, Proyek ini akan
memberikan peluang kerja yang cukup besar bagi pembangunan nasional pada
umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya, karena dapat menyerap tenaga
kerja sekitar 1.500 orang. Pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2005 perusahaan
memiliki karyawan tetap sebanyak 1.093 orang.
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Pemasaran semen dilakukan di pasar dalam negeri sebesar 60% dan bila
kebutuhan semen dalam negeri telah terpenuhi, maka 40% untuk pasar ekspor.
Kapasitas produksi ini adalah 1,8 juta ton per tahun dan dapat dioptimalkan
sampai dengan 2 juta ton per tahun dengan total investasi sebesar 537 Milyar.
Adapun lokasi perusahaan berada di Desa Baruga Kecamatan
Bantimurung Kabupaten Maros atau 10 km dari kota Maros dan sekitar 45 km
dari kota makassar.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan
Adapun Visi dan Misi PT Semen Bosowa Maros adalah sebagai berikut:
Visi: PT Semen Bosowa Maros yang tumbuh dan berkembang di era reformasi,
dengan dinamis menyongsong era globalisasi dan perdagangan bebas untuk
menjadi perusahaan kelas dunia di bidang industri semen dengan tekad
memenuhi kepuasan pelanggan.
Misi: Memberikan produk yang berkualitas, Semen Portland Tipe I (jenis satu)
yang dibuat dengan pabrik teknologi canggih yang sesuai dengan standar mutu
internasional serta didukung oleh sumber daya manusia yang handal, ramah
lingkungan sehingga memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat.
Adapun Misi PT Semen Bosowa Maros dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Mengembangkan portofolio bisnis yang berkelanjutan
b. Meningkatkan dan memperluas jaringan
c. Memelihara sikap responsif pada persaingan yang terjadi di pasar
(persaingan, rekan, dan pelanggan)
d. Menciptakan dan memperluas jaringan
e. Menjaga terciptanya lingkungan kerja yang kondusif
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f. Melembagakan struktur keuangan yang sehat & disiplin dalam
pengambilan keputusan.

4.1.3 Struktur Organisasi
Dalam Organisasi dengan segala aktivitas, terdapat hubungan antara
orang-orang yang menjalankan aktifitasnya. Makin banyak kegiatan yang
dilakukan dalam organisasi, makin kompleks pula hubungan-hubungan dalam
organisasi tersebut. Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat
keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran
perusahaan. Tetapi struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan yang
bersangkutan haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi dan
bersifat fleksibel sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan mengganggu
susunan yang telah ada. Dalam hal ini struktur organisasi PT Semen Bosowa
Maros diatur dalam Surat Keputusan Direksi.
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dinyatakan
dalam Akta No. 400 dari Notaris Abdul Muis, S.H., yang berkedudukan di
Makassar tanggal 30 Agustus 2004, susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2005 adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris
Komisaris Utama

: Ny. Hj. Ramlah Aksa

Komisaris

: Muhammad Syarifuddin Husain

Komisaris

: H. Sadikin Aksa
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b. Dewan Direksi
Direktur Utama

: H.M. Aksa Mahmud

Wakil Direktur Utama

: H. Erwin Aksa

Direktur Keuangan

: Subiyanto

Direktur Pemasaran

: Anas Nambi

Direktur Adm & Umum

: Bahruddin Rachim

Direktur Teknik & Operasional

: Ir. H. Muhammad Arief Kadir

Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur kontrol bahkan
diharapkan struktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu
perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa struktur organisasi inilah yang
mempersatukan fungsi-fungsi yang ada dalam lingkungan tersebut. Adapun
pembagian tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi perusahaan
adalah sebagai berikut:
a. President Director
President Director merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, dan mempunyai
tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan dan mengelola perusahaan secara
keseluruhan.
b. Management Representative
Management Representative mempunyai tugas membantu President Director
dalam hal mengatur perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada
President Director.
c. Internal Audit
Internal Audit mempunyai tugas membantu President Director dalam hal
mengaudit segala sesuatu yang terjadi di perusahaan.
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d. Vice President
Vice President mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam pengoperasian
pabrikan, dan bertanggung jawab kepada President Director.
e. Marketing Director
Marketing Director memiliki tugas mengkoordinasi bidang-bidang yang
menyangkut dengan masalah pemasaran dan bertangung jawab kepada vice
president.
f. Finance Director
Finance Director memiliki tugas mengelola keuangan dan pembuatan anggaran
perusahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan,
dan bertanggung jawab langsung kepada vice president. Finance Director ini
membawahi langsung beberapa departemen antara lain Departement warehouse
dan Departement accounting.
g. Administration Director
Administration Director memiliki tugas dalam mengkoordinasikan bidang-bidang
yang menyangkut masalah administrasi perusahaan dan masalah sumber daya
manusia atau masalah tentang kepegawaian terutama mengenai pengembangan
kinerja karyawan pada umumnya. Administration Director bertanggung jawab
kepada Vice Precident dan membawahi langsung beberapa departemen antara
lain Administration Departement dan Purchasing Departement.
h. Technical Directorat
Technical

Directorat

memiliki

tugas

memperbaiki,

menjalankan,

mengoperasikan, dan mengendalikan mutu dari perusahaan terkhusus dalam
bidang perteknikan. Technical Director bertanggung jawab kepada Vice
Precident dan membawahi langsung beberapa departemen antara lain
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Departement Quarry, Departement Production, Departement Quality Assurance,
Departement Maintenance & Electial.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut tentang struktur
organisasi PT Semen Bosowa Maros di Makassar.
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi
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Sumber : PT Semen Bosowa di Makassar
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4.1.4 Proses Produksi Pembuatan Semen
Semen yang diproduksi PT Semen Bosowa adalah jenis semen Portland
type I (semen Portland untuk pemakaian secara umum). Proses pembuatan
Semen Bosowa menggunakan proses kering, yakni material yang diumpankan ke
tanur bakar (pada proses pembakaran) sudah berbentuk tepung kering dengan
kandungan air maksimal 1,0 %.
Adapun peroses pembuatan Semen Bosowa adalah sebagai berikut :
a. Clearing
Proses Clearing stripping dilakukan untuk membersihkan kotoran-kotoran di
daerah penambangan dan mengupas atau menghasilkan lapisan atas peralatan
yang umum digunakan adalah bulldozer, shovel, dan truk.
b. Drilling
Drilling adalah proses pembuatan lubang yang digunakan sebagai tempat
bahan peledak.
c. Blasting
Blasting adalah peledakan batu gamping. Bahan peledak yang digunakan
pada kegiatan pembongkaran batu gamping adalah ammonium nitrat + fuel oil
(ANFO). Peralatan yang digunakan untuk peledak adalah detonator dan blasting
machine.
d. Loading
Loading merupakan pemuatan batu kapur hasil ledakan ke dalam truck
angkut dengan menggunakan Power shovel.
e. Hauling
Hauling adalah aktivitas pengangkutan batu kapur untuk dihancurkan di
crusher.
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f. Crushing
Batu kapur yang berasal dari Quarry mengalami dua tahap penghancuran,
yakni dengan primary crusher dan secondary crusher. Batu kapur yang keluar
dari primary crusher berukuran lebih kecil dari 125 mm dan setelah melewati
secondary crusher berukuran lebih kecil dari 80 mm. Bersamaan dengan itu
dilain pihak tanah liat yang berasal dari ammasangeng/Bungaeja juga mengalami
proses penghancuran. Komposisi tanah liat-limestone yang diumpankan dalam
proses ini adalah 10 – 12 % untuk tanah liat. Batu kapur dan tanah liat yang telah
dihancurkan dalam mix crusher untuk selanjutnya ditampung dalam gudang mix
pile. Di damping itu bahan-bahan korektif seperti pasir silica dan pasir besi juga
mengalami proses penghancuran terlebih dahulu sebelum ditampung di gudang
additive. Untuk mengantisipasi kekurangan batu kapur dalam proses raw mill
maka di gudang additive juga harus tersedia batu kapur murni yang juga telah
melewati dua tahapan penghancuran. Material-material yang ditampung dalam
gudang mix pile dan gudang additive belum berada dalam keadaan kering.
g. Raw Mill and Blending
Raw mill adalah suatu alat yang digunakan untuk mengiling material yang
akan diumpankan ke klin. Tujuan penggilingan adalah untuk membuat partikel
menjadi lebih kecil sehingga akan mempermudah partikel bereaksi pada proses
pembakaran. Di dalam proses penggilingan, selain penghalusan material juga
disertai proses lain, yaitu pengeringan dan pencampuran.
h. Burning and Cooling
Proses lanjutan dari pembuatan semen adalah pembakaran dan pendinginan.
Material yang berasal dari raw mill dinamakan raw meal (tepung baku) yang
ditampung dalam blending silo yang selanjutnya siap untuk diumpankan ke tanur
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bakar (klin) pada suhu diatas 1.280 0C. Klinker panas yang terbentuk sebelum
ditampung di silo klinker mengalami proses pendinginan di dalam grate cooler
sampai suhu di bawah 100 0C. Pendingin ini dilaksanakan untuk menaikkan
(menjaga) mutu klinker dan untuk memudahkan proses transportasi dan
penyimpanan klinker. Kapasitas klin ialah 5.500 ton perhari, sedangkan klinker
silo sebesar 75.000 ton.
i. Finish Mill
Untuk proses ini, klinker digiling bersama-sama gypsum sebanyak 4-5%
sampai menjadi bentuk tepung yang sangant halus (semen). Penambahan gypsum
harus dilakukan untuk mengatur waktu pengikatan semen pada saat semen
digunakan. Dengan adanya EP maka hampir semua debu semen yang dihasilkan
dari proses penggilingan klinker dapat ditangkap untuk kemudian ditampung di
dalam silo-silo semen dan siap untuk pengepakan di packer house ataupun
dijual/dikirim langsung dalam bentuk curah (bulk cement). Kapasitas optimum
finish mill PT. Semen Bosowa Maros adalah 275 ton/jam dan silo-silo semen (4
buah)masing-masing 7.000 ton.
Berikut akan disajikan skema proses produksi semen pada PT Semen Bosowa,
yang dapat dilihat pada skema 2 berikut ini :
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Gambar 4.2 Proses Produksi Semen
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Sumber : PT Semen Bosowa di Makassar
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4.1.5 Kondisi Keuangan PT. Semen Bosowa Maros.
4.1.5.1 Neraca
Dari neraca perusahaan yang terdapat dalam lampiran 3 per 31 Desember
2010 yang kaitannya dengan materi penulisan skripsi ini, terlihat bahwa nilai
sediaan perusahaan yang dihasilkan sebesar Rp. 141.621.557.197.- nilai
tersebut adalah merupakan nilai seluruh sediaan yang dimiliki perusahaan ini
yang terdiri atas sediaan : bahan baku, bahan pembantu, barang setengah jadi,
dan barang jadi (semen siap jual).
Adapun nilai barang jadi (semen) itu sendiri yang terdiri atas semen jenis
PCC 40 kg.per zak, PCC 50 kg./zak, semen OPC 50 kg. Per zak, dan semen
OPC dalam bentuk curah, dapat digambarkan seperti pada tabel 4.1 berikut :
Tabel. 4.1.
NILAI SEDIAAN BARANG JADI PER JENIS
Per 31 Desember 2010
No.
1
2
3
4

Jenis Barang Jadi

Nilai

Semen PCC 40 kg./zak
Semen PCC 50 kg./zak
Semen OPC 50 kg./zak
Semen OPC (curah)

Rp
Rp
Rp
Rp

2,175,488,037
1,960,195,428
2,108,356,015
1,816,280,224

Jumlah

Rp

8,060,319,704

Sumber : PT Semen Bos owa Ma ros (Da ta Di ol a h)

Dari tabel di atas terlihat bahwa per 31 Desember 2010, nilai persediaan
barang jadi paling tinggi pada nilai semen PCC 40 kg/zak, menyusul nilai
semen OPC 50 kg/zak dan semen PCC 50 kg/zak dan nilai terendah yakni
semen OPC dalam bentuk curah.
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4.1.5.2 Laporan Laba Rugi
Dalam periode tahun 2010, yang terdapat didalam Lampiran 4. PT. Semen
Bosowa

Maros

berhasil

Rp.785,631,259,782.-

dan

memperoleh

omzet

memperoleh

laba

penjualan
kotor

sebesar
sebesar

Rp.253.335.591.952.- atau sebesar 32,25% dari omzet penjualan, sedangkan
laba usaha yang diperoleh dalam periode tersebut adalah sebesar Rp.
101.133.011.844.- atau sekitar 12,87% dari omzet penjualan. Selanjutnya
setelah diperhitungkan dengan pendapatan dan beban lain-lain dalam periode
yang sama termasuk pajak penghasilan, maka diperoleh laba bersih sebesar
Rp. 26.621.188.572.- atau sebesar 3,39% dari omzet penjualan dalam periode
tahun 2010. Didalam laporan laba rugi, penulis akan lebih fokus terhadap
laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan karena sangat berhubungan
dengan penelitian penulis.

4.2 Analisis atau Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1 Metode Pengalokasian Biaya Persediaan Yang Telah Diterapkan Oleh PT
Semen Bosowa Maros & Dampaknya Terhadap Gross Profit Tahun 2010.
Metode pengalokasian biaya persediaan yang digunakan oleh PT Semen Bosowa
Maros adalah metode Rata-rata tertimbang (Average), karena produk yang
dihasilkan perusahaan General dan stock yang dihasilkan dalam

ton dan

tercampur menjadi satu. Metode ini sudah digunakan sejak awal oleh perusahaan.
Sehingga perusahaan memprogram pengalokasian biaya persediaan average
tersebut sebagai metode pengalokasian biaya persediaan perusahaan dan juga
berguna

untuk

mempermudah

didalam

melakukan

karyawannya.
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Adapun pencatatan produksi selama periode 2010 dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
a.Semen PCC (40 kg.)
TABEL, 4.2.
PRODUKSI SEMEN PCC (40 KG) SETIAP BULAN
TAHUN 2010
Bulan
DES 09
JAN
FEB
MAR
APR
MEY
JUN
JUL
AGUS
SEPT
OKT
NOV
DES 10
JUMLAH

Unit
985,508
703,858
871,353
932,684
919,965
1,014,419
973,053
997,322
897,306
1,422,863
1,047,483
1,104,289
11,870,101

Produksi
Harga/unit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

27,154
27,694
25,805
24,921
23,850
23,074
23,309
23,795
24,990
23,973
23,621
24,947
24,761

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Jumlah
26,760,492,378
19,492,654,530
22,485,264,165
23,243,405,504
21,941,153,325
23,406,704,006
22,680,880,723
23,731,265,093
22,423,664,445
34,110,304,288
24,742,591,219
27,548,685,210
292,567,064,884

Sumber : PT. Semen Bosowa Maros

Tabel 4.2. menghasilkan jumlah produksi semen PCC (40 kg) setiap bulan
dalam periode tahun 2010, di mana dalam tahun 2010 tersebut produksi semen
PCC (40 kg) mencapai 11.870.101 zak dengan nilai produksi sebesar Rp.
292.567.064.884.- Produksi tertinggi dalam tahun tersebut terjadi pada bulan
Oktober 2010 yang mencapai 1.422.863 zak sementara itu produksi terendah
terjadi pada bulan Februari 2010 yang hanya mencapai 703.858 zak.
Jika dilihat dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa harga rata-rata perunit
dari produksi semen PCC 40kg/zak sebesar RP 24.761.- yang diperoleh secara
langsung dari perusahaan. Sedangkan jika jumlah keseluruhan dibagi dengan
total unit produksinya diperoleh harga perunit sebesar Rp 24.647.- .
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Kaitannya dengan biaya produksi per unit, maka terlihat bahwa pada bulan
Februari 2010 biaya produksi per unit mencapai Rp. 27.694.-/unit merupakan
biaya produksi tertinggi di bandingkan dengan bulan-bulan lainnya dalam tahun
2010. Sementara itu biaya produksi per unit terendah terjadi pada bulan Juni
2010 yakni hanya sebesar Rp.23.074.-/unit.
b. Semen PCC (50 kg.)
TABEL, 4.3.
PRODUKSI SEMEN PCC (50 KG) SETIAP BULAN
TAHUN 2010
Bulan
DES 09
JAN
FEB
MAR
APR
MEY
JUN
JUL
AGUS
SEPT
OKT
NOV
DES 10
JUMLAH

Unit
156,758
276,381
943,905
1,136,032
870,986
550,203
918,929
571,235
512,687
806,635
681,530
804,583
8,229,862

Produksi
Harga/unit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

35,030
31,996
27,736
27,265
27,156
26,152
26,538
28,305
28,571
27,400
26,990
27,077
28,351

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Jumlah
5,491,232,740
8,843,086,476
26,180,135,212
30,973,915,207
23,652,482,238
14,388,903,626
24,386,524,533
16,168,806,675
14,647,980,277
22,101,804,480
18,394,489,302
21,785,688,476
227,015,049,241

Sumbe r : PT. Se me n Bos owa Ma ros

Tabel 4.3. menghasilkan jumlah produksi semen PCC (50 kg) setiap bulan
dalam periode tahun 2010, di mana dalam tahun 2010 tersebut produksi semen
PCC (50 kg) mencapai 8.229.862 zak dengan nilai produksi sebesar Rp.
227.015.049.241.- Produksi tertinggi dalam tahun tersebut terjadi pada bulan
April 2010 yang mencapai 1.136.032 zak sementara itu produksi terendah terjadi
pada bulan Januari 2010 yang hanya mencapai 156.758 zak.
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Jika dilihat dari tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa harga rata-rata perunit
dari produksi semen PCC 50kg/zak sebesar RP 28.351.- yang diperoleh secara
langsung dari perusahaan. Sedangkan jika jumlah keseluruhan dibagi dengan
total unit produksinya diperoleh harga perunit sebesar Rp 27.584.- .
Kaitannya dengan biaya produksi per unit, maka terlihat bahwa pada bulan
Januari 2010 biaya produksi per unit mencapai Rp. 35.030.-/unit merupakan
biaya produksi tertinggi di bandingkan dengan bulan-bulan lainnya dalam tahun
2010. Sementara itu biaya produksi per unit terendah terjadi pada bulan Juni
2010 yakni hanya sebesar Rp.26.152.-/unit.
c. Semen OPC (50 kg.)
TABEL, 4.4.
PRODUKSI SEMEN OPC (50 KG) SETIAP BULAN
TAHUN 2010
Bulan
DES 09
JAN
FEB
MAR
APR
MEY
JUN
JUL
AGUS
SEPT
OKT
NOV
DES 10
JUMLAH

Unit
942,671
498,246
37,842
107,569
89,432
51,954
26,880
15,099
22,943
37,402
81,253
73,171
1,984,461

Produksi
Harga/unit

Jumlah

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

32,699,375,117
17,106,778,164
1,195,693,674
3,299,141,230
2,722,131,216
1,535,084,838
799,841,280
471,228,466
727,093,710
1,146,062,891
2,484,620,198
2,295,959,638
66,483,010,421

34,688
34,334
31,597
30,670
30,438
29,547
29,756
31,209
31,692
30,642
30,579
31,378
31,378

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Sumbe r : PT. Se me n Bos owa Ma ros

Tabel 4.4. menghasilkan jumlah produksi semen OPC (50 kg) setiap
bulan dalam periode tahun 2010, di mana dalam tahun 2010 tersebut produksi
semen OPC (50 kg) mencapai 1.984.461 zak dengan nilai produksi sebesar Rp.
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66.483.010.421.- Produksi tertinggi dalam tahun tersebut terjadi pada bulan
Januari 2010 yang mencapai 942.671 zak sementara itu produksi terendah terjadi
pada bulan Agustus 2010 yang hanya mencapai 15.099 zak.
Jika dilihat dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa harga rata-rata perunit
dari produksi semen OPC 50kg/zak sebesar RP 31.378.- yang diperoleh secara
langsung dari perusahaan. Sedangkan jika jumlah keseluruhan dibagi dengan
total unit produksinya diperoleh harga perunit sebesar Rp 33.502.- .
Kaitannya dengan biaya produksi per unit, maka terlihat bahwa pada bulan
Januari 2010 biaya produksi per unit mencapai Rp. 34.688.-/unit merupakan
biaya produksi tertinggi di bandingkan dengan bulan-bulan lainnya dalam tahun
2010. Sementara itu biaya produksi per unit terendah terjadi pada bulan Juni
2010 yakni hanya sebesar Rp.29.547.-/unit.
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d. Semen OPC (Curah.)
TABEL, 4.5.
PRODUKSI SEMEN OPC (Curah) SETIAP BULAN
TAHUN 2010
Bulan
DES 09
JAN
FEB
MAR
APR
MEY
JUN
JUL
AGUS
SEPT
OKT
NOV
DES 10
JUMLAH

Unit
22,681
11,983
14,056
19,974
25,931
23,711
25,645
23,978
18,200
17,436
15,199
22,533
241,327

Produksi
Harga/unit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

607,623
615,220
472,646
513,613
506,195
503,427
517,716
535,291
493,659
445,781
485,529
536,424
519,427

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Jumlah
13,781,551,949
7,371,904,411
6,643,299,485
10,258,659,528
13,126,385,519
11,936,611,603
13,276,992,489
12,835,255,774
8,984,766,581
7,772,637,516
7,379,647,522
12,087,177,621
125,454,889,997

Sumbe r : PT. Se me n Bos owa Ma ros

Tabel 4.5. menghasilkan jumlah produksi semen OPC dalam bentuk curah
(bulk) setiap bulan dalam periode tahun 2010, di mana dalam tahun 2010 tersebut
produksi semen OPC (bulk) mencapai 241.327 ton dengan nilai produksi sebesar
Rp. 125.454.889.997.- Produksi tertinggi dalam tahun tersebut terjadi pada bulan
Mei 2010 yang mencapai 25.931 ton sementara itu produksi terendah terjadi pada
bulan Februari 2010 yang hanya mencapai 11.983 ton.
Jika dilihat dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa harga rata-rata perunit
dari produksi semen OPC Curah/ton sebesar RP 519.427.- yang diperoleh secara
langsung dari perusahaan. Sedangkan jika jumlah keseluruhan dibagi dengan
total unit produksinya diperoleh harga perunit sebesar Rp 519.854.- .
Kaitannya dengan biaya produksi per unit, maka terlihat bahwa pada bulan
Februari 2010 biaya produksi per unit mencapai Rp. 615.220.-/ton merupakan
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biaya produksi tertinggi di bandingkan dengan bulan-bulan lainnya dalam tahun
2010. Sementara itu biaya produksi per unit terendah terjadi pada bulan Oktober
2010 yakni hanya sebesar Rp.445.781.-/ton.
Sebelum dilakukan perhitungan yang berkaitan dengan nilai persediaan
akhir dalam berbagai metode, maka terlebih dahulu perlu diketahui nilai
persediaan awal dari masing-masing barang jadi yang diproduksi oleh
perusahaan, seperti terlihat pada tabel 4.6 berikut :
Tabel, 4.6.
NILAI SEDIAAN AWAL BARANG JADI
Per 01 JANUARI 2010

No.

Jenis Barang jadi

1
2
3
4

Semen PCC (40 kg./zak)
Semen PCC (50 kg./zak)
Semen OPC (50 kg./zak)
Semen OPC (curah./ton)
JUMLAH

Sediaan
Awal
(unit)
Harga/Unit
71,098
36,313
122,539
20,740

Rp 16,029
Rp 19,326
Rp 19,442
Rp 311,495

Nilai Sediaan Awal

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,139,650,954
701,767,353
2,382,398,557
6,460,463,943
10,684,280,806

Sumber : PT Semen Bos owa Ma ros (Da ta Di ol a h)

Dengan diketahuinya sediaan awal dalam unit, ditambahkan dengan
informasi sebelumnya berkaitan dengan jumlah unit yang diproduksi dan jumlah
unit yang dijual dalam periode tahun 2010, maka jumlah unit persediaan akhir
juga sudah dapat diketahui, seperti digambarkan pada tabel 4.7 berikut :
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TABEL, 4.7.
PERHITUNGAN JUMLAH UNIT SEDIAAN AKHIR
PER 31 DESEMBER 2010
Uraian
Sediaan Awal
Produksi
Tersedia Untuk Dijual
Penjualan
Sediaan Akhir

Jumlah Unit Sediaan per Jenis Barang Jadi
PCC (40 kg./zak)

PCC (50 kg./zak)

OPC (50 kg./zak)

OPC (curah/ton)

71,098
11,870,101
11,941,199
9,716,350
2,224,849

36,313
8,229,862
8,266,175
6,875,191
1,390,984

122,539
1,984,461
2,107,000
1,011,801
1,095,199

20,740
241,327
262,067
144,595
117,472

Sumber : PT. Semen Bos owa Ma ros (Da ta Di ol a h)

Selanjutnya nilai persediaan akhir untuk setiap jenis produk barang jadi
per 31 Desember 2010 dengan berbagai metode penilaian sudah dilakukan
dengan memperhatikan jumlah unit sediaan pada akhir periode tersebut. Untuk
mengidentifikasi item persediaan akhirnya dapat ditentukan oleh dua prosedur.
Pertama, biaya keseluruhan untuk jumlah keseluruhan unit siap jual (persediaan
awal dan pembelian dibagi jumlah keseluruhan unit yang siap dijual).
Kedua, jumlah unit yang ada didalam persediaan akhir dikalikan dengan
nilai rata-rata. Sehingga nilai persediaan akhir dengan metode rata-rata untuk
setiap jenis produk yang dihasilkan per 31 Desember 2010 digambarkan pada
tabel 4.8 berikut :
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Tabel, 4.8.
NILAI PERSEDIAAN AKHIR SETIAP PRODUK
DENGAN METODE PENILAIAN RATA-RATA
No.

Jenis Produk

1
2
3
4

PCC (40 kg./zak)
PCC (50 kg./zak)
OPC (50 kg./zak)
OPC (curah./ton)

Persediaan Nilai Persediaan
Akhir (unit)
per unit
2,224,849
1,390,984
1,095,199
117,472

Rp
24,761
Rp
28,351
Rp
31,378
Rp
519,427
JUMLAH

Nilai Persediaan akhir
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

55,089,669,017
39,436,256,716
34,364,623,164
61,018,078,679
189,908,627,575

Sumber : PT Semen Bos owa Ma ros (Da ta Di ol a h)

Adapun perhitungan harga pokok penjualan dengan metode penilaian persediaan
rata-rata dapat dilihat dalam tabel 4.9 berikut :
Tabel, 4.9.
PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN
TAHUN 2010
HPP Per Jenis Produk

Uraian

PCC (40 kg./zak)

PCC (50 kg./zak)

OPC (50 kg./zak)

701,767,353 Rp

OPC (curah/ton)

Jumlah

Sediaan Awal

Rp 1,139,650,954 Rp

2,382,398,557 Rp 6,460,463,943 Rp 10,684,280,806

Produksi

Rp 292,567,064,884 Rp 227,015,049,241 Rp 66,483,010,421 Rp 125,454,889,997 Rp 711,520,014,543

Tersedia Untuk Dijual

Rp 293,706,715,838 Rp 227,716,816,593 Rp 68,865,408,978 Rp 131,915,353,940 Rp 722,204,295,350

Sediaan Akhir

Rp 55,089,669,017 Rp 39,436,256,716 Rp 34,364,623,164 Rp 61,018,078,679 Rp 189,908,627,575

Harga Pokok Penjualan Rp 238,617,046,821 Rp 188,280,559,878 Rp 34,500,785,815 Rp 70,897,275,261 Rp 532,295,667,774
Sumber : PT Semen Bosowa Maros (Data diolah)

Dengan demikian nilai harga pokok penjualan diperoleh dengan
menambahkan sediaan awal dengan produksi barang, lalu dikurangkan dengan
sediaan akhir.Sehingga dapat dilihat didalam tabel harga pokok yang tertinggi
adalah jenis semen PCC 40 kg/zak senilai Rp 238.617.046.821.- dan yang paling
rendah adalah tipe semen OPC 50kg/zak senilai Rp 34.500.785.815.- .
Adapun perhitungan laba kotor yang dihasilkan dengan menggunakan metode
penilaian persediaan rata-rata dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut:
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Tabel 4.10.
PERHITUNGAN LABA KOTOR (Rata-rata)
TAHUN 2010
LABA KOTOR Per Jenis Produk

Uraian

PCC (40 kg./zak)

PCC (50 kg./zak)

OPC (50 kg./zak)

OPC (curah/ton)

Jumlah

PENJUALAN

Rp

342,987,155,000 Rp

302,907,165,078 Rp

44,577,928,458 Rp 95,159,011,749 Rp

785,631,260,285

HARGA POKOK PENJUALAN

Rp

238,617,046,821 Rp

188,280,559,878 Rp

34,500,785,815 Rp 70,897,275,261 Rp

532,295,667,774

LABA KOTOR

Rp

104,370,108,179 Rp

114,626,605,200 Rp

10,077,142,643 Rp 24,261,736,488 Rp

253,335,592,511

Sumber : Data Diolah

Dapat dilihat bahwa, tabel diatas menunjukkan dampak yang dihasilkan
dari penggunaan metode rata-rata yang digunakan oleh perusahaan yang
menghasilkan Gross Profit Rp. 253.335.592.511.- . Tipe semen PCC 50kg/zak
menghasilkan Gross Profit terbesar yaitu Rp. 114.626.605.200.- dibandingkan
dengan yang lain, sedangkan untuk yang terendah adalah semen OPC 50kg/zak
sebesar Rp. 10.077.142.643.- .

4.2.2 Pengalokasian

Biaya

Persediaan

Dengan

Menggunakan

Metode

Persediaan Lainnya.
4.2.2.1 Metode FIFO
Adapun nilai sediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO untuk setiap jenis
produk barang jadi dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut :
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TABEL, 4.11
PERHITUNGAN NILAI SEDIAAN AKHIR
DENGAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN - FIFO
No.
1
2
3
4

Jenis Sediaan
PCC (40 kg./zak)
PCC (50 kg./zak)
OPC (50 kg./zak)
OPC (curah./ton)

Sediaan
Akhir (unit)

Nilai Sediaan Akhir

2,224,849
1,390,984
1,095,199
117,472
JUMLAH

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

54,043,166,150
37,612,662,279
35,636,281,624
59,478,738,692
186,770,848,745

Sumber : Da ta Di ol a h

Dengan demikian nilai sediaan akhir tersebut diperoleh dengan jalan
mengalikan sediaan akhir dalam unit dengan nilai produksi yang terjadi pada
bulan Desember 2010, oleh karena dengan metode FIFO ini berasumsi bahwa
yang tertinggal sebagai sediaan akhir adalah barang yang diproduksikan terakhir.
Dengan menggunakan metode FIFO ini maka apabila kecenderungan nilai
produksi dari periode ke periode lainnya mengalami kenaikan, maka nilai
persediaan akhir juga akan semakin tinggi yang mengakibatkan Harga Pokok
Penjualan semakin rendah yang pada gilirannya menyebabkan tingginya laba
kotor.
Tabel, 4.12
Penilaian Harga Pokok Penjualan
Dengan Metode Penilaian Persediaan - FIFO
HPP Per Jenis Produk

Uraian

PCC (40 kg./zak)

PCC (50 kg./zak)

1,139,650,954 Rp

OPC (50 kg./zak)

OPC (curah/ton)

Jumlah

Sediaan Awal

Rp

701,767,353 Rp 2,382,398,557 Rp 6,460,463,943 Rp 10,684,280,806

Produksi

Rp 292,567,064,884 Rp 227,015,049,241 Rp 66,483,010,421 Rp 125,454,889,997 Rp 711,520,014,543

Tersedia Untuk Dijual

Rp 293,706,715,838 Rp 227,716,816,593 Rp 68,865,408,978 Rp 131,915,353,940 Rp 722,204,295,350

Sediaan Akhir

Rp 54,043,166,150 Rp

Harga Pokok Penjualan

Rp 239,663,549,688 Rp 190,104,154,314 Rp 33,229,127,354 Rp 72,436,615,248 Rp 535,433,446,604

37,612,662,279 Rp 35,636,281,624 Rp 59,478,738,692 Rp 186,770,848,745

Sumber : Data Diolah
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Dengan demikian nilai harga pokok penjualan diperoleh dengan
menambahkan sediaan awal dengan produksi barang, lalu dikurangkan dengan
sediaan akhir.Sehingga dapat dilihat didalam tabel harga pokok yang tertinggi
adalah jenis semen PCC 40 kg/zak senilai Rp 239.663.549.688.- dan yang paling
rendah adalah tipe semen OPC 50 kg/zak senilai Rp 33.229.127.354.- .

4.2.2.2 Metode LIFO
Adapun nilai sediaan akhir dengan menggunakan metode LIFO untuk setiap jenis
produk barang jadi dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut :
TABEL, 4.13.
PERHITUNGAN NILAI SEDIAAN AKHIR
DENGAN METODE PENILAIAN PERSEDIAAN - LIFO
No.
1
2
3
4

Jenis Sediaan
PCC (40 kg./zak)
PCC (50 kg./zak)
OPC (50 kg./zak)
OPC (curah./ton)

Sediaan
Akhir (unit)
2,224,849
1,390,984
1,095,199
117,472

Nilai Sediaan Akhir
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

60,071,263,919
40,894,547,849
37,936,261,133
62,683,987,646
201,586,060,547

Sumber : Da ta Di ol a h

Dengan demikian nilai sediaan akhir tersebut diperoleh dengan jalan
mengalikan sediaan akhir dalam unit dengan nilai produksi yang terjadi pada
bulan Januari 2010, oleh karena dengan metode LIFO ini berasumsi bahwa yang
tertinggal sebagai sediaan akhir adalah barang yang diproduksikan pertama
dalam periode tersebut..
Dengan menggunakan metode LIFO ini maka apabila kecenderungan
nilai produksi dari periode ke periode lainnya mengalami kenaikan, maka nilai
persediaan

akhir akan semakin rendah yang mengakibatkan Harga Pokok
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Penjualan semakin besar yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya laba
kotor.
Tabel, 4.14.
PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN
TAHUN 2010
HPP Per Jenis Produk

Uraian

PCC (40 kg./zak)

PCC (50 kg./zak)

1,139,650,954 Rp

OPC (50 kg./zak)

OPC (curah/ton)

Jumlah

Sediaan Awal

Rp

701,767,353 Rp 2,382,398,557 Rp 6,460,463,943 Rp 10,684,280,806

Produksi

Rp 292,567,064,884 Rp 227,015,049,241 Rp 66,483,010,421 Rp 125,454,889,997 Rp 711,520,014,543

Tersedia Untuk Dijual

Rp 293,706,715,838 Rp 227,716,816,593 Rp 68,865,408,978 Rp 131,915,353,940 Rp 722,204,295,350

Sediaan Akhir

Rp 60,071,263,919 Rp 40,894,547,849 Rp 37,936,261,133 Rp 62,683,987,646 Rp 201,586,060,547

Harga Pokok Penjualan

Rp 233,635,451,919 Rp 186,822,268,744 Rp 30,929,147,845 Rp 69,231,366,294 Rp 520,618,234,803

Sumber : Data Diolah

Dengan demikian nilai harga pokok penjualan diperoleh dengan
menambahkan sediaan awal dengan produksi barang, lalu dikurangkan dengan
sediaan akhir.Sehingga dapat dilihat didalam tabel harga pokok yang tertinggi
adalah jenis semen PCC 40 kg/zak senilai Rp 233.635.451.919.- dan yang paling
rendah adalah tipe semen OPC 50 kg/zak senilai Rp 30.929.147.845.- .

4.2.3 Dampak Metode Pengalokasian Persediaan Lainnya Terhadap Gross
Profit.
4.2.3.1 Metode FIFO
Adapun perhitungan laba kotor yang dihasilkan dengan menggunakan metode
pengalokasian biaya persediaan FIFO dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut :
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Tabel, 4.15.
PERHITUNGAN LABA KOTOR (FIFO)

Tahun 2010
Uraian

PENJUALAN

LABA KOTOR Per Jenis Produk
PCC (40 kg./zak)

PCC (50 kg./zak)

OPC (50 kg./zak)

OPC (curah/ton)

Jumlah

Rp 342,987,155,000 Rp 302,907,165,078 Rp 44,577,928,458 Rp 95,159,011,749 Rp 785,631,260,285

HARGA POKOK PENJUALAN Rp 239,663,549,688 Rp 190,104,154,314 Rp 33,229,127,354 Rp 72,436,615,248 Rp 535,433,446,604
LABA KOTOR

Rp 103,323,605,312 Rp 112,803,010,764 Rp 11,348,801,104 Rp 22,722,396,501 Rp 250,197,813,681

Sumber : Data Diolah

Dapat dilihat bahwa, tabel diatas menunjukkan dampak yang dihasilkan
dari penggunaan metode FIFO jika perusahaan menggunakan metode tersebut
yang menghasilkan Gross Profit Rp. 250.197.813.681.- . Tipe semen PCC
50kg/zak menghasilkan Gross Profit terbesar yaitu Rp. 112.803.010.764.dibandingkan dengan yang lain, sedangkan untuk yang terendah adalah semen
OPC 50kg/zak sebesar Rp. 11.348.801.104.- disebabkan karena adanya
perubahan kurs yang mengalami penurunan setiap triwulan yang menyebabkan
Sediaan akhir yang kecil sehinggajumlah Harga Pokok Penjualan menjadi besar
dan setelah dikurangi dengan penjualan barang, maka menghasilkan laba kotor
yang tidak terlalu besar.

4.2.3.2 Metode LIFO
Adapun perhitungan laba kotor yang dihasilkan dengan menggunakan metode
pengalokasian biaya persediaan LIFO dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut :
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Tabel, 4.16.
PERHITUNGA LABA KOTOR (LIFO)
TAHUN 2010
LABA KOTOR Per Jenis Produk

Uraian

PCC (40 kg./zak)

PENJUALAN

PCC (50 kg./zak)

OPC (50 kg./zak)

OPC (curah/ton)

Jumlah

Rp 342,987,155,000 Rp 302,907,165,078 Rp 44,577,928,458 Rp 95,159,011,749 Rp 785,631,260,285

HARGA POKOK PENJUALAN Rp 233,635,451,919 Rp 186,822,268,744 Rp 30,929,147,845 Rp 69,231,366,294 Rp 520,618,234,802
LABA KOTOR

Rp 109,351,703,081 Rp 116,084,896,334 Rp 13,648,780,613 Rp 25,927,645,455 Rp 265,013,025,483

Sumber : Data Diolah

Dapat dilihat bahwa, tabel diatas menunjukkan dampak yang dihasilkan
dari penggunaan metode LIFO jika perusahaan menggunakan metode tersebut
yaitu menghasilkan Gross Profit Rp. 265.013.025.483.- . Tipe semen PCC
50kg/zak menghasilkan Gross Profit terbesar yaitu Rp. 116.084.896.334.dibandingkan dengan yang lain, sedangkan untuk yang terendah adalah semen
OPC 50kg/zak sebesar Rp. 13.648.780.613.- . Disebabkan karena adanya
perubahan kurs yang mengalami penurunan setiap triwulan yang menyebabkan
nilai sediaan akhir yang besar sehingga jumlah Harga Pokok Penjualan menjadi
kecil dan setelah dikurangi dengan penjualan barang, maka menghasilkan laba
kotor yang lumayan besar jika dibandingkan dengan metode FIFO.
Perbandingan nilai harga pokok penjualan untuk setiap jenis produk yang
dihasilkan antara ketiga metode penilaian persediaan per 31 Desember 2010,
digambarkan pada tabel 4.17 berikut ini :

ANALISIS PENETAPAN..., Fahcrijal Abdal, Ak.-IBS, 2011

60

Tabel 4.17
PERBANDINGAN PENILAIAN HARGA POKOK PENJUALAN
ANTARA 3 METODE PENILAIAN PERSEDIAAN
METODE

PCC (40 kg./zak)

FIFO
Rp 239,663,549,688
LIFO
Rp 233,635,451,919
RATA-RATA Rp 238,617,046,821

HARGA POKOK PENJUALAN Per Jenis Produk
PCC (50 kg./zak)
OPC (50 kg./zak)
OPC (curah/ton)
Rp 190,104,154,314
Rp 186,822,268,744
Rp 188,280,559,878

Rp 33,229,127,354
Rp 30,929,147,845
Rp 34,500,785,815

Rp 72,436,615,248
Rp 69,231,366,294
Rp 70,897,275,261

Jumlah
Rp 535,433,446,604
Rp 520,618,234,802
Rp 532,295,667,774

Sumber : Data Diolah

Dari ketiga metode pengalokasian biaya persediaan akhir seperti yang
telah diuraikan sebelumnya maka terlihat bahwa nilai harga pokok penjualan
dengan menggunakan metode FIFO menunjukkan nilai yang paling tinggi yakni
mencapai Rp. 535.433.446.604.- menyusul nilai yang diperoleh dengan
menggunakan metode rata-rata yakni sebesar Rp.532.295.667.774.- dan nilai
harga pokok penjualan yang dihasilkan dengan menggunakan metode LIFO
menunjukkan nilai yang paling rendah yakni sebesar Rp.520.618.234.802.- Hal
ini disebabkan karena dalam periode tahun 2010 nilai produksi per unit
cenderung mengalami penurunan dari bulan ke bulan.
Perbandingan nilai laba kotor yang dihasilkan untuk setiap jenis produk
yang dihasilkan antara ketiga metode pengalokasian biaya per 31 Desember
2010, digambarkan pada tabel 4.18 berikut ini :
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Tabel, 4.18.
PERBANDINGAN LABA KOTOR
ANTARA 3 METODE PENILAIAN PERSEDIAAN
METODE

PENJUALAN

FIFO
LIFO
RATA-RATA

HARGA POKOK PENJUALAN

Rp 785,631,260,285 Rp
Rp 785,631,260,285 Rp
Rp 785,631,260,285 Rp

LABA KOTOR

535,433,446,604 Rp 250,197,813,681
520,618,234,803 Rp 265,013,025,482
532,295,667,774 Rp 253,335,592,511

Sumber : Data Diolah

Dari ketiga metode pengalokasian biaya terhadap penilaian laba kotor
seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka terlihat bahwa nilai Gross Profit
dengan menggunakan metode LIFO menunjukkan nilai yang paling tinggi yakni
mencapai Rp. 265.013.025.482.- menyusul nilai yang diperoleh dengan
menggunakan metode rata-rata yakni sebesar Rp.253.335.592.511.- dan nilai
Gross Profit yang dihasilkan dengan menggunakan metode FIFO menunjukkan
nilai yang paling rendah yakni sebesar Rp.250.197.813.681.- Hal ini disebabkan
karena dalam periode tahun 2010 nilai kurs yang dihasilkan mengalami
penurunan ditiap triwulan sehingga menyebabkan nilai produksi per unit yang
dihasilkan cenderung mengalami penurunan dari bulan ke bulan.
Adapun dapat dilihat dalam gambar grafik 4.1 mengenai perubahan kurs yang
terjadi ditiap triwulan pada tahun 2010 adalah
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Gambar 4.3 :
Nilai Tukar USD

Nilai Tukar USD 2010
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Rp9,000
Rp8,900
Rp8,800
TW 1

TW 2
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TW 4

Sumber : Bank Indonesia
Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa nilai kurs terhadap dolar
terjadi penurunan di tiap triwulan, yang menyebabkan menguatnya nilai rupiah
terhadap USD dan menurunnya biaya produksi di tiap triwulan karena bahan
baku yang digunakan didalam proses produksi barang ada yang menggunakan
bahan baku impor dari luar negeri.
Adapun penyebab nilai harga pokok penjualan dan Gross Profit yang
dihasilkan ditiap metode mengalami perbedaan, disebabkan karena nilai sediaan
akhir yang dikalikan dengan nilai unit produksi yang cenderung mengalami
penurunan ditiap bulannya. Adapun nilai perubahan unit produksi dari tiap tipe
semen dapat dilihat pada gambar grafik harga/unit dibawah ini:
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Gambar 4.4
Harga/unit Produksi PCC 40kg
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Berdasarkan gambar 4.4 dapat dilihat bahwa nilai produksi yang
dihasilkan dari awal tahun terus mengalami penurunan, dan sempat naik pada
bulan september selanjutnya mengalami penurunan kembali.
Adapun gambar grafik harga/unit semen tipe PCC 50kg dapat dilihat dibawah ini
Gambar 4.5
Harga/unit Produksi PCC 50kg
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Berdasarkan gambar 4.5 dapat dilihat bahwa nilai harga produksi pada
bulan januri menempati posisi yang tertinggi dan mengalami penurunan pada
bulan berikutnya dan terus berfluktuasi yang tidak terlalu signifikan.
Adapun gambar grafik harga/unit semen tipe OPC 50kg dapat dilihat dibawah ini
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Gambar 4.6
Harga/unit Produksi OPC 50kg
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Berdasarkan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa nilai produksi yang
dihasilkan pada awal tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan dan
pada bulan maret sampai desember mengalami fluktuasi yang tidak terlalu
signifikan.
Adapun gambar grafik harga/unit semen tipe OPC Curah sebagai berikut:
Gambar 4.7
Harga/unit Produksi OPC Curah

Harga/unit
Rp700,000
Rp600,000
Rp500,000
Rp400,000
Rp300,000
Rp200,000
Rp100,000
RpJAN
FEB
MAR
APR
MEY
JUN
JUL
AGUS
SEPT
OKT
NOV
DES 10

Harga/unit

Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang
sangat signifikan dibulan februari ke bulan maret, dan bulan selanjutnya terus
mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan analisis data yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya dengan
melakukan perbandingan terhadap teori yang sudah ada, penulis mengambil beberapa
kesimpulan yaitu bahwa :
a. Dalam melakukan penilaian persediaan PT Semen Bosowa Maros menggunakan
metode Average, metode tersebut sudah digunakan sejak pertama kali perusahaan
tersebut didirikan pada tahun 1991, dan belum pernah melakukan pergantingan
metode ke metode lainnya. Adapun nilai harga pokok penjualan yang dihasilkan
sebesar Rp.532.295.667.774.- dan setelah dikurangi dengan penjualan perusahaan
sebesar Rp. 785.631.260.285.- menghasilkan Gross Profit sebesar Rp.
253.335.592.511.-. Sehingga pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tidak
terlalu besar karena sediaan akhir yang dihasilkan cukup besar dan Profit yang
dihasilkan tidak terlalu besar.
b. Adapun jika PT Semen Bosowa Maros menggunakan metode lainnya seperti
FIFO

maka

menghasilkan

nilai

harga

pokok

penjualan

sebesar

Rp.

535.433.446.604.- lebih besar dibandingkan dengan metode Average, hal ini
disebabkan karena nilai sediaan akhir yang lebih kecil yang diperoleh dari nilai
sediaan akhir perunit dikalikan dengan nilai produksi yang nilainya cenderung
mengalami penurunan disetiap bulannya. Dan jika menggunakan metode LIFO
menghasilkan nilai harga pokok penjualan sebesar Rp. 520.618.234.802.- lebih
kecil dibandingkan dengan metode Average, hal ini disebabkan karena nilai
sediaan akhir yang lebih besar.
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c. Adapun dampak dari penggunaan metode lainnya adalah jika menggunakan
metode FIFO setelah dikurangi dengan COGS menghasilkan Gross Profit sebesar
Rp. 250.197.813.681.- yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan metode
Average, ini disebabkan oleh COGS yang dihasilkan oleh metode FIFO lebih
besar . Sedangkan untuk metode LIFO setelah dikurangi dengan COGS maka
menghasilkan Gross profit sebesar Rp. 265.013.025.483.- yang nilainya lebih
besar dibandingkan dengan metode Average, ini disebabkan oleh COGS yang
dihasilkan lebih kecil.

5.2 SARAN
Saran untuk perusahaan :
a.

Sebagai bahan pertimbangan untuk perusahaan dan berdasarkan hasil simpulan
yang telah disajikan diatas, penulis menyarankan agar perusahaan untuk tetap
mempertahankan metode penilaian persediaan Average

yang selama ini

digunakan, karena harga penjualan semen tidak terlalu berfluktuasi maka tidak
terlalu berpengaruh terhadap laba yang akan diperoleh, alasan yang paling tepat
adalah untuk menyelaraskan laporan keuangan yang dibuat dari awal mula
perusahaan tersebut dibangun dan juga agar laporan keungan terlihat lebih
konsisten dari tahun sebelumnya. harga penjualan semen tidak terlalu berfluktuasi
sehingga tidak terlalu berpengaruh.
b. Adapun saran lain yang dapat digunakan oleh perusahaan jika menggunakan
metode pengalokasian biaya persediaan LIFO dapat berguna jika perusahaan
mempunyai kepentingan lain. Seperti jika menunjukkan laporan keuangan
kepada investor maupun pemegang saham, agar terlihat bahwa laba kotor yang
dihasilkan lebih besar dari pada menggunakan metode yang lainnya. Maupun jika
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terjadi deflasi maka laba bruto yang dihasilkan dengan menggunakan metode
LIFO akan meningkat dan berbanding terbalik dengan metode FIFO. Jika
menggunakan metode FIFO laba kotor yang dihasilkan akan lebih besar jika
terjadi inflasi.
c. Adapun saran lain yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah jika terjadi
perubahan nilai tukar (Kurs) dapat mempengaruhi penetapan jumlah produksi
barang yang dihasilkan karena pembelian bahan baku oleh perusahaan ada yang
menggunakan Kurs asing. Jika Kurs mengalami penurunan dilihat dari triwulan
maka lebih menguntungkan menggunakan metode LIFO, jika mengalami
kenaikan maka sebaiknya menggunakan metode FIFO.

Saran untuk penelitian berikutnya :
Disarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan data 3 tahun sebelumnya dan
menggunakan metode penilaian persediaan perpetual, agar terlihat perubahan yang
terjadi terhadap gross profit yang dihasilkan, jika menggunakan metode pengalokasiaan
biaya yang lainnya ditiap tahunnya.
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