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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua 

faktor produksi. Terdapat tiga jenis perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan 

laba, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Perusahaan manufaktur mengubah 

input dasar (bahan baku) menjadi produk yang akan dijual kepada pelanggan. 

Perusahaan dagang membeli dan menjual produk ke pelanggan, namun barang yang 

dijual adalah pembelian dari perusahaan lain. Perusahaan jasa menghasilkan jasa dan 

bukan barang atau produk. Pada umumnya terdapat tiga bentuk perusahaan yaitu 

perusahaan perorangan, persekutuan, dan perseroan. 

Persediaan merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan. Persediaan meliputi 

semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu, dengan tujuan untuk dijual 

atau digunakan dalam siklus operasi normal perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. 

Asset yang dimiliki oleh perusahaan, tetapi tidak untuk dijual atau digunakan dalam 

proses produksi, tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan. 

Jenis persediaan pada perusahaan manufaktur berbeda dengan jenis persediaan pada 

perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur memiliki tiga jenis persediaan, yaitu 

persediaan bahan baku (raw material), persedian barang dalam proses (goods in 

process), dan persediaan barang jadi (finished goods). 
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Persediaan barang, sebagai elemen utama dari modal kerja merupakan aset yang 

selalu dalam keadaan berputar, yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Bagi 

perusahaan manufaktur, persediaan yang terlalu kecil akan mengakibatkan kegiatan 

produksi mengalami penundaan, atau perusahaan berproduksi pada kapasitas rendah 

yang pada akhirnya akan menekan keuntungan yang diperolehnya. Sebaliknya, apabila 

persediaan terlalu besar maka akan mengakibatkan perputaran persediaan yang rendah 

dan juga membawa kosenkuensi berupaya biaya yang timbul dalam mempertahankan 

persediaan, sehingga profitabilitas perusahaan menurun. 

Pemilihan metode persediaan di Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 14 yang memberikan kebebasan untuk menggunakan 

salah satu alternatif metode persediaan yaitu first in first out (FIFO), last in first out 

(LIFO), dan weighted average (rata - rata). Tetapi,Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 

dan Undang-Undang No. 10 tahun 1994 tentang Perpajakan hanya memperbolehkan 

penggunaan metode FIFO dan atau metode rata-rata. Pemilihan metode penilaian 

persediaan ini akan berpengaruh pada harga pokok penjualan dan akhirnya akan 

mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh perusahaan. 

Adanya alternatif-alternatif penilaian pada item-item tertentu, mengharuskan 

manajemen untuk mempertimbangkan metode penilaian yang akan digunakan. 

Penggunaan alternatif-alternatif ini akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan, 

yang tentunya juga berpengaruh pada keputusan yang diambil oleh pemakai laporan 

tersebut. Konsep ini dikenal dengan economic consequences, yaitu pemilihan kebijakan 

akuntansi akan mempengaruhi nilai perusahaan (firm value) (Scott, 2006). 

Perusahaan akan memilih metode yang bisa memberikan keuntungan, seperti pembayaran 

pajak yang relatif lebih kecil. Apabila menggunakan FIFO, maka pajak yang akan dibayar 
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menjadi tinggi, dan bila menggunakan metode LIFO maka perusahaan akan memperoleh 

penghematan pajak. Faktor pajak telah terbukti secara empiris mempengaruhi pemilihan metode 

akuntansi persediaan pada penelitian Morse dan Richardson (1983) dan Cushing dan Le Clere 

(1992). 

Banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang bisa 

mempengaruhi perusahaan dalam memilih metode akuntansi persediaan. Penelitian itu 

telah membuktikan beberapa faktor yang telah mempengaruhi pemilihan metode 

persediaan. Faktor itu antara lain adalah ukuran perusahaan (Niehaus, 1989, Cushing dan 

Le Clere, 1992, Morse dan Richardson, 1983, Zmijewski dan Hagerman, 1981), 

Leverage (Niehaus, 1989, Cushing dan Le Clere, 1992, Harahap dan Jiwana,2007, 

Zmijewski dan Hagerman, 1981) dan Rasio Lancar (Hunt, 1985, Cushing dan Le Clere, 

1992, Harahap dan Jiwana,2007). 

Ukuran perusahaan menentukan pilihan metode akuntansi dari biaya politik yang 

ada, dan Leverage akan mempengaruhi metode pemilihan akuntansi persediaan dari 

besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Besarnya rasio lancar yang dimiliki oleh 

perusahaan juga akan mempengaruhi pemilihan metode persediaan. 

Hasil penelitian empiris yang diperoleh memberikan hasil yang berbeda mengenai 

pengaruh masing-masing faktor yang ada. Adanya hasil penelitian yang berbeda tersebut 

telah mendorong pengujian kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode 

akuntansi pada persediaan. Tetapi penelitian yang dilakukan adalah pemilihan antara 

metode rata-rata dengan metode FIFO. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Jiwana 

(2007) adalah sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode 
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akuntansi. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah adanya penggantian 

variabel yang digunakan, selain itu periode yang digunakan juga berbeda. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan riset mengenai metode 

penilaian persediaan dengan judul: “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pemilihan Metode Penilaian Persediaan Pada Perusahaan Manufaktur (Consumer 

Goods) Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009 - 2010”. 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah perusahaan yang besar cenderung memilih metode penilaian akuntansi 

persediaan rata – rata dibanding FIFO? 

2. Apakah tingkat leverage yang rendah cenderung memilih metode penilaian 

akuntansi persediaan rata – rata dibanding FIFO? 

3. Apakah tingkat rasio lancar yang tinggi cenderung memilih metode penilaian 

akuntansi persediaan rata – rata dibanding FIFO? 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Penulis memfokuskan untuk melakukan penelitian terhadap metode penilaian 

persediaan pada perusahaan-perusahaan manufaktur subsektor Consumer Goods yang 

memakai metode FIFO dan metode rata - rata pada periode pelaporan keuangan tahun 

2009-2010. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan yang besar cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

2. Untuk mengetahui apakah tingkat leverage yang rendah cenderung memilih 

metode penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

3. Untuk mengetahui apakah tingkat rasio lancar yang tinggi cenderung memilih 

metode penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan  

Untuk memberikan bukti empiris bagi para pelaku akuntansi dan pelaku dalam 

ekonomi dalam mengambil keputusan yang tepat mengenai metode arus biaya 

persediaan. 

2. Bagi Penulis 

Untuk membantu memperdalam pengetahuan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan metode penilaian. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk memberikan sumbangan pikiran mampu informasi sebagai bahan 

perbandingkan kepada semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun atas lima bab, dengan tujuan agar mempunyai suatu 

susunan yang sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami 
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hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang 

konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan dengan singkat mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

Bab ini diawali dengan membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisikan teori yang 

relevan dengan masalah penelitian, selanjutnya bab ini akan membahas penelitian-

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dari 

penelitian ini dan perumusan hipotesis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian yang digunakan oleh penulis, 

objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai pembahasan penelitian yang meliputi analisis terhadap data yang 

telah diperoleh dari penelitian. Adapun analisis dalam penelitian ini mencakup analisis 

deskriptif dan pengujian hipotesis. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Bab ini 

berisikan hasil akhir dari penelitian dan analisis yang berbentuk suatu kesimpulan dari 

penulis. Serta saran yang relevan dengan penelitian atau sesuai dengan temuan dalam 

penelitian ini untuk penelitian di masa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS 

 

2.1 Pengertian Persediaan  

Persediaan(inventory) merupakan salah satu elemen penting dalam aktivitas atau 

kegiatan suatu perusahaan manufaktur. Hal ini dikarenakan persediaan merupakan 

salah satu bentuk aset yang paling aktif dalam perusahaan, mempunyai akibat 

langsung terhadap penentuan pendapatan dan penyajian arus dana, sehingga menjadi 

salah satu bagian penting dalam laporan keuangan.  

Definisi persediaan yang dinyatakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang terdapat 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.14 tentang persediaan. 

Persediaan adalah aset: 

(a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; 

(b) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau 

(c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi 

atau pemberian jasa. 

Menurut Kieso et al (2011) definisi persediaan adalah sebagai berikut: 

“Inventories are 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 to be sold.” 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikategorikan 

sebagai persediaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ; 

a. Barang tersebut adalah barang terwujud. 

ANALISIS FAKTOR..., Gradiny Agustina, Ak.-IBS, 2012



9 
 

b. Barang tersebut dimaksudkan untuk dijual, baik langsung maupun tidak 

langsung (melalui proses produksi). 

c. Bahan pembantu (supplies) yang akan dikonsumsikan dalam kegiatan non 

produksi. 

d. Harta perusahaan yang dapat disusutkan 

 

2.2 Sistem Persediaan 

Sistem persediaan merupakan suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan 

untuk mencatat pembelian dan penjualan. Sistem persediaan disebut juga dengan 

metode pencatatan persediaan. Terdapat dua sistem persediaan, yaitu: 

a. Sistem Persediaan Periodik (Periodic Inventory System) 

Dalam sistem periodik, penjual tidak mempunyai catatan mengenai berapa 

banyak unit dari jenis persediaan tertentu yang telah terjual. Pada saat 

persediaan dibeli, persediaan tersebut akan dicatat pada perkiraan pembelian. 

Sedangkan pada saat persediaan dijual yang dicatat hanya harga jual. Dengan 

demikian, harga pokok penjualan tidak dapat diketahui saat terjadinya 

penjualan. Harga pokok penjualan baru dapat diketahui pada akhir periode 

setelah nilai persediaan akhir diketahui melalui stock opname. 

b. Sistem Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory System) 

Dalam system perpetual, baik harga jual maupun jenis dari barang yang 

terjual dicatat untuk setiap penjualan. Dengan sistem perpetual, persediaan 

yang dibeli dicatat pada perkiraan persediaan. Sedangkan pada saat 

persediaan dijual akan dilakukan pencatatan atas harga jual dan harga pokok. 

Dengan demikian harga pokok penjualan dapat diketahui setiap terjadi 
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penjualan. Pada akhir periode, stock opname dilakukan untuk mengetahui 

selisih antara catatan persediaan dengan jumlah fisik persediaan. 

Pada umumnya perusahaan dagang dan manufaktur lebih memilih untuk 

menggunakan sistem persediaan perpetual. Hal ini dikarenakan sistem 

persediaan perpetual akan memberikan pengendalian internal yang lebih baik 

dibandingkan dengan sistem persediaan periodic. Sistem persediaan perpetual 

membutuhkan biaya yang cukup besar dalam penerapannya terutama bagi 

perusahaan yang meiliki jumlah dan jenis persediaan yang banyak. 

Perbandingan  Sistem Perpetual dengan Sistem Periodik 

Berikut merupakan tabel yang mengilustrasikan perbedaan pencatatan jurnal 

pada sistem perpetual dan sistem periodik. 

 

Table 2.1: Ilustrasi Data Persediaan 

Persediaan Awal 100 unit @ $6 = $    600 

Pembelian 900 unit @ $6 = $ 5.400 

Penjualan 600 unit @ $12  = $ 7.200 

Persediaan Akhir 400 unit @ $6 = $ 2.400 

Sumber: Kieso, Waygendt, dan Warfield (2011:410) 
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Table 2.2: Jurnal pada Sistem Perpetual dan Sistem Periodik 

 Sistem Persediaan Perpetual Sistem Persediaan Periodik 

Persediaan Awal, 100 

unit @ $6 

Akun persediaan menunjukkan 

nilai persediaan di tangan sebesar 

$600 

Akun persediaan menunjukkan 

nilai persediaan di tangan sebesar 

$600 

Pembelian 900 unit @ 

$6 

Inventory    5.400 

   Account Payables      5.400 

Purchase    5.400 

     Account Payables   5.400 

Penjualan 600 unit @ 

$12 

Account Receivables 7.200 

      Sales                        7.200 

Cost of Good Sold  3.600 

      Inventory                 3.600 

Account Receivables 7.200 

      Sales                        7.200 

No Entries 

Jurnal Akhir Periode 

untuk Akun 

Persediaan 

No Entries 

Balance inventory account is $ 

2.400  

($600 + $5.400 - $3.600) 

Inventory (ending)    2.400 

Cost of Good Sold    3.600 

        Purchase                     5.400 

        Inventory (beginning)    600 

Sumber: Kieso, Waygendt, dan Warfield (2011:410) 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam 

pencatatan jurnal pada sistem perpetual dan periodik. Pada sistem perpetual, setiap 

transaksi yang berhubungan dengan persediaan dicatat pada akun persediaan, baik 

jika terjadi pengurangan atau penambahan. Sedangkan pada sistem periodik, 

persediaan hanya dicatat atau dijurnal pada akhir periode dan tidak ada pencatatan 

akun harga pokok penjualan. Jurnal tersebut merupakan ayat jurnal penyusuaian 

untuk menghitung jumlah persediaan di akhir periode. Pengurangan dan penambahan 

persediaan dicatat sebagai pembelian dan penjualan persediaan. 
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Ketika perusahaan menggunakan sistem perpetual dan terdapat perbedaan antara 

saldo persediaan dengan penghitungan fisik persediaan, dibutuhkan jurnal terisah 

untuk menyesuaikan akun persediaan perpetual. Jurnal penyesuaian tersebut adalah 

sebagai berikut. 

Table 2.3: Jurnal Penyesuaian Persediaan 

Inventory Over and Short 

     Inventory  

              Xx 

                      xx  

Sumber: Kieso, Waygendt, dan Warfield (2011:411) 

Nilai (xx) diatas didapat dari selisih jumlah persediaan aktual dengan saldo 

persediaan perpetual. Secara umum, selisih lebih atau kurang dari persediaan 

perpetual mencerminkan kesalahan dalam menyatakan nilai harga pokok penjualan. 

Dalam praktik, perusahaan biasanya melaporkan inventory over and short sebagai 

bagian dari other income and expense di laporan laba rugi. 

Perusahaan yang menggunakan sistem periodik tidak melaporkan inventory over 

and short. Alasannya karena metode periodik tidak memiliki catatan akuntansi untuk 

diperbandingkan dengan jumlah persediaan aktual. Sebagai hasilnya, perusahaan 

memasukkan selisih lebih atau kurang persediaan tersebut ke dalam harga pokok 

penjualan. 

Perhitungan laba bersih untuk sistem perpetual dan sistem periodik pada laporan 

keuangan diilustrasikan sebagai berikut. 

1. Sistem Persediaan Perpetual 

Penjualan     $7.200 
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Harga pokok penjualan   (3.600) 

Laba kotor     $3.600 

a. Sistem Persediaan Periodik 

Penjualan     $7.200 

Harga pokok penjualan 

 Persediaan awal  $  600 

 Pembelian   5.400 

Barang tersedia untuk dijual 6.000 

Persediaan akhir  2.400 

Harga pokok penjualan   (3.600) 

Laba kotor     $3.600 

 

2.3 Penilaian Persediaan 

Pada akhir periode akuntansi, total biaya persediaan harus dialokasikan dalam 

persediaan yang masih ada dan persediaan yang terjual selama periode tersebut. 

Terdapat berbagai metode untuk mengalokasikan harga pokok penjualan yang akan 

dilaporkan di Laporan Laba/Rugi dan nilai persediaan akhir yang akan dilaporkan di 

Neraca yaitu metode penilaian persediaan berdasarkan biaya (at cost), penilaian 

persediaan dengan metode lain selain biaya (other than cost), dan berdasarkan teknik 

estimasi. 

Menurut Kieso et al (2011), penilaian persediaan berdasarkan pendekatan biaya 

standar dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode identifikasi khusus 

(specific identification), metode masuk pertama keluar pertama (first in first out 
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method), metode biaya rata-rata (average cost method), metode masuk terakhir 

keluar pertama (last in first out method). 

Menurut Schroeder et al (2009), ada dua alasan pentingnya penilaian persediaan. 

Alasan pertama, persediaan umumnya memiliki porsi yang besar pada aset lancar. 

Akibatnya, persediaan memiliki dampak yang signifikan terhadap modal kerja dan 

posisi perusahaan. Alasan kedua adalah bahwa penilaian persediaan memiliki 

pengaruh yang besar dan langsung terhadap jumlah laba bersih yang dilaporkan. 

Jumlah persediaan yang diungkapkan dalam laporan keuangan tidak mewakili 

penerimaan kas masa depan yang diharapkan dapat dihasilkan, melainkan nilai 

akuisisi biaya yang diharapkan untuk menghasilkan pendapatan di masa mendatang. 

Sejak berlakunya PSAK 14 (Revisi 2008) secara efektif, maka metode masuk 

terakhir keluar pertama (last in first out) sudah tidak diperkenankan lagi untuk 

digunakan dalam menghitung biaya persediaan dengan alasan utama bahwa metode 

tersebut tidak mempresentasikan arus persediaan. Berikut akan dijelaskan lebih rinci 

mengenai metode penilaian persediaan. 

2.3.1 Metode Penilaian Berdasarkan Biaya (At Cost Method) 

Menurut Kieso et al (2011), penilaian persediaan berdasarkan pendekatan 

biaya standar dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode identifikasi 

khusus (specific identification) metode masuk pertama keluar pertama (first in 

first out method), metode biaya rata-rata (average cost method), metode masuk 

terakhir keluar pertama (last in first out method). Berdasarkan metode ini, 

terdapat empat metode dasar penilaian yang umum digunakan: 

a. Identifikasi khusus (specific identification) 

Metode identifikasi khusus digunakan untuk mengidentifikasi setiap 

barang yang dijual dan setiap barang yang masuk ke dalam pos persediaan. 
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Biaya barang-barang yang telah terjual dimasukkan dalam harga pokok 

penjualan, sementara biaya barang-barang khusus yang masih berada di 

tangan dimasukkan  pada persediaan. Metode ini hanya dapat digunakan 

dalam kondisi yang memungkinkan perusahaan untuk memisahkan 

pembelian yang berbeda yang dilakukan secara fisik. 

Perusahaan yang menggunakan metode ini biasanya adalah perusahaan 

dengan volume penjualan rendah, dimana persediaan tersebut memiliki harga 

per unit yang tinggi dan dapat dibedakan dengan mudah satu sama lainnya. 

Metode ini tampak ideal karena mencocokan biaya aktual terhadap 

pendapatan aktual. Perusahaan melaporkan persediaan akhir pada biaya 

aktual. 

Berikut merupakan ilustrasi yang menunjukkan perhitungan persediaan 

dengan menggunakan metode identifikasi khusus. 

Tabel 2.4 Ilustrasi Data Persediaan 

Tanggal Pembelian Dijual Saldo Harga Pokok 

  2 Maret 

15 Maret 

19 Maret 

30 Maret 

2.000 @ $4,00 

6.000 @ $4,40 

 

2.000 @ $4,75 

 

 

4.000 unit 

2.000 unit 

8.000 unit 

4.000 unit 

6.000 unit 

$   8.000 

   26.000 

 

     9.500 

Harga pokok barang tersedia untuk dijual $ 43.900 

Sumber: Kieso, Waygendt, dan Warfield (2011:420) 

Diasumsikan bahwa persediaan akhir persediaan yang berjumlah 6.000 unit 

terdiri dari 1.000 unit dari pembelian tanggal 2 Maret, 3.000 unit dari 

pembelian tanggal 15 Maret, dan 2.000 unit dari pembelian tanggal 30 Maret. 
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Table 2.5 Ilustrasi Perhitungan Persediaan dengan Metode Identifikasi 

Khusus 

Tanggal Unit Harga Pokok per Unit Total Biaya 

2 Maret 1.000 $4,00 $    4.000 

15 Maret 3.000 4,40    13.200 

30 Maret 2.000 4,75      9.500 

Persediaan akhir .6.000  $ 26.700 

Harga barang tersedia untuk dijual                                               $ 43.900 

Dikurang: Persediaan akhir                                                              26.700 

Harga pokok penjualan                                                                  $ 17.200 

Sumber: Kieso, Waygendt, dan Warfield (2011:420) 

 

b. Biaya rata-rata (average cost) 

Metode biaya rata-rata membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap 

unit baik untuk yang sudah terjual maupun yang tersisa. Metode ini 

didasarkan pada asumsi bahwa barang yang terjual seharusnya dibebankan 

dengan biaya rata-rata, yaitu rata-rata tertimbang dari jumlah unit yang dibeli 

pada tiap harga. 

Metode biaya rata-rata biasa juga disebut dengan metode rata-rata 

tertimbang (weighted average method). Di dalam PSAK 14 (Revisi 2008) 

dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan metode biaya rata-rata adalah 

sebagai berikut. 

“Dalam rumus biaya rata-rata tertimbang, biaya setiap item ditentukan 

berdasarkan biaya rata-rata tertimbang dari item yang serupa pada awal 

periode dan biaya item yang serupa yang dibeli atau diproduksi selama suatu 
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periode. Perhitungan rata-rata dapat dilakukan secara berkala atau pada setiap 

penerimaan kiriman, tergantung pada keadaan entitas.” 

 

Perhitungan persediaan pada akhir periode dengan menggunakan metode 

biaya rata-rata pada sistem perpetual dan sistem periodik diilustrasikan 

sebagai berikut. 

a. Sistem Persediaan Perpetual 

Menurut Reeve et al (2008), ketika metode ini digunakan dalam 

sistem perpetual, biaya rata-rata dari setiap jenis item dihitung setiap 

kali perusahaan melakukan pembelian. Biaya unit tersebut digunakan 

untuk menentukan biaya dari setiap penjualan sampai pembelian lain 

dilakukan dan biaya rata-rata dihitung.  

b. Sistem Persediaan Periodik 

Menurut Reeve et al (2008), ketika metode ini digunakan dalam 

sistem periodik, biaya dicocokan dengan pendapatan berdasarkan rata-

rata harga penjualan pokok. Biaya rata-rata unit yang sama digunakan 

untuk menentukan biaya persediaan barang dagang di akhir periode. 

Biaya rata-rata ditentukan dengan cara membagi total biaya dari 

seluruh unit dari setiap item yang tersedia untuk dijual selama periode 

dengan jumlah unit dari item tersebut. 

Biaya rata-rata  : $5.880/280 unit = $21 

Persediaan   : $21 x 150 unit = $3.150 

 

Persediaan awal, 1 Januari    $2.000 

Pembelian ($1.680+$2.200)      3.880 

Harga pokok barang tersedia untuk dijual  $5.880 
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Persediaan akhir, 31 Januari    (3.150) 

Harga pokok penjualan     $2.730 

c. First In First Out (FIFO) 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa unit yang terjual adalah unit 

yang lebih dahulu masuk atau dibeli, dan sesuai dengan arus fisik persediaan. 

Dalam metode FIFO, unit yang tersedia pada persediaan akhir adalah unit 

yang paling akhir dibeli, sehingga biaya yang dilaporkan akan mendekati atau 

sama dengan biaya penggantian di akhir periode (end-of-period replacement 

cost) 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK 14 (Revisi 2008), yang 

dimaksud dengan metode FIFO adalah sebagai berikut. 

“Formula MPKP (masuk pertama keluar pertama) mengasumsikan item 

persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu 

sehingga item yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau 

diproduksi kemudian” 

 

Kebanyakan perusahaan cenderung menjual persediaan berdasarkan 

urutan pembelian, terutama perusahaan yang persediaannya merupakan 

barang dagang yang mudah rusak dan barang-barang yang modelnya sering 

berubah. 

Perhitungan persediaan pada akhir periode dengan menggunakan metode 

FIFO pada sistem perpetual dan sistem periodik diilustrasikan sebagai 

berikut. 

a. Sistem Persediaan Perpetual 

Berikut merupakan ilustrasi yang menjelaskan penggunaan metode 

FIFO sistem perpetual 

 

ANALISIS FAKTOR..., Gradiny Agustina, Ak.-IBS, 2012



19 
 

Tabel 2.6 Ilustrasi Data Persediaan 

Jan 1 Persediaan Awal 100 unit @ $ 20 

4 Penjualan 70 unit  

10 Pembelian 80 unit @ $ 21 

22 Penjualan 40 unit  

28 Penjualan 20 unit  

30 Pembelian 100 unit @ $ 22 

Sumber: Reeve, Warren, dan Duchac (2008:312) 

Tabel 2.7 Kartu Persediaan Menurut Metode FIFO 

Pembelian Harga Pokok 

Penjualan 

Persediaan 

Tgl Kuantitas Harga 

Pokok 

Total 

Harga 

Kuantitas Harga 

Pokok 

Total 

Harga 

Kuantitas Harga 

Pokok 

Total 

Harga 

Jan1       100 20 2.000 

4    70 20 1.400 30 20 600 

10 80 21 1.680    30 20 600 

       80 21 1.680 

22    30 20 600    

    10 21 210 70 21 1.470 

28    20 21 420 50 21 1.050 

30 100 22 2.200    50 21 1.050 

       100 22 2.200 

31 Balance   2.630 150  3.250 

Sumber: Reeve, Warren, dan Duchac (2008:312) 

Berdasarkan kartu persediaan di atas, dapat dilihat bahwa setelah 

terjadi penjualan persediaan sebanyak 70 unit pada tanggal 4 Januari, 

masih tersisa sebanyak 30 unit dengan harga pokok $20 per unit. 

Persediaan yang dibeli pada tanggal10 Januari sebanyak 80 unit dan 
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30 Januari sebanyak 100 unit tidak dapat dicampur dengan persediaan 

yang sisa sebanyak 30 tadi karena harga pokoknya berbeda. Jadi, 

persediaan akhir yang belum terjual sebesar $3.250. 

b. Sistem Persediaan Periodik 

Berikut merupakan ilustrasi yang menjelaskan penggunan metode 

FIFO pada sistem periodik. 

Tabel 2.8 Ilustrasi Perhitungan Barang Tersedia untuk Dijual 

dengan Metode FIFO 

Jan. 1 Persediaan: 100 unit @ 20 $2.000 

10 Pembelian:   80 unit @ 21   1.680 

30 Pembelian: 100 unit @ 22   2.200 

Tersedia untuk dijual 280  $5.880 

Sumber: Reeve, Warren, dan Duchac (2008:315) 

Perhitungan fisik di atas menunjukkan bahwa terdapat 150 unit 

persediaan pada tanggal 31 Januari. Dengan menggunakan metode 

FIFO, maka nilai persediaan akhir di akhir periode sebesar harga 

pokok persediaan yang paling akhir masuk. Harga 150 unit persediaan 

akhir pada tanggal 31 Januari dihitung dengan cara sebagai berikut. 

Tabel 2.9 Ilustrasi Perhitungan Nilai Persediaan Akhir dengan 

Metode FIFO 

Pembelian, 30 Januari 100 unit @ 22 $2.200 

Pembelian, 10 Januari   50 unit @ 21   1.050 

Persediaan, 31 Januari 150 $3.250 

Sumber: Reeve, Warren, dan Duchac (2008:316) 
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Harga pokok barang yang terjual dihitung dengan cara mengurangi 

harga pokok barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir 

pada tanggal 31 Januari, seperti yang ditunjukan berikut ini. 

Persediaan awal, 1 Januari   $2.000 

Pembelian ($1.680+$2.200)     3.880 

Harga pokok barang tersedia untuk dijual $5.880 

Persediaan akhir, 31 Januari   (3.250) 

Harga pokok penjualan    $2.630 

d. Last In First Out (LIFO) 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang yang terakhir dibeli 

yang lebih dulu dijual. Metode ini tidak sesuai dengan arus fisik barang yang 

terjadi dalam perusahaan karena nilai persediaan akhir dalam metode 

penilaian ini merupakan persediaan yang terlebih dulu dibeli. Namun, LIFO 

adalah metode yang paling baik dalam menandingkan biaya persediaan saat 

ini dengan pendapatan saat ini. 

2.3.2 Penilaian Persediaan dengan Metode Lain Selain Biaya (Other Than Cost) 

Berdasarkan PSAK 14 (Revisi 2008), persediaan diukur berdasarkan biaya 

atau nilai realisasi neto (lower of cost or net realizable value). Menurut Kieso et 

al (2011), persediaan dicatat pada biaya. Namun, jika nilai persediaan turun di 

bawah biaya perolehan, perpindahan dari prinsip biaya historis terjadi. Apapun 

alasan penurunan yaitu keusangan, perubahan tingkat harga, atau barang rusak, 

perusahaan harus menuliskan persediaan ke nilai realisasi neto (net realizable 

value) untuk melaporkan kerugian. Perusahaan meninggalkan prinsip biaya 
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historis ketika utilitas masa depan (kemampuan menghasilkan pendapatan) aset 

turun di bawah biaya aslinya.  

Net Realizable Value- mengingat biaya yang merupakan harga perolehan 

persediaan dihitung dengan menggunakan salah satu metode berbasis biaya 

historis- identifikasi khusus, biaya rata-rata, atau FIFO. Net Realizable Value 

mengacu pada jumlah bersih yang perusahaan harapkan dari penjualan 

persediaan. Secara khusus, net realizable value adalah taksiran harga jual dalam 

kegiatan usaha normal dikurangi perkiraan biaya penyelesaian dan biaya 

perkiraan biaya untuk penjualan 

Sebagai ilustrasi, asumsikan Mander Corp. mempunyai persediaan yang 

belum selesai dengan biaya $950, nilai penjualan $1000, perkiraan biaya 

penyelesaian $50, dan perkiraan biaya penjualan $200. Net realizable value 

perusahaan Mander adalah: 

Inventory Value-unfinished   $1,000 

Less: Estimated cost of completion $ 50 

   Estimated cost to sell   200    250 

Net realizable value    $ 750 

  

Mander melaporkan persediaan didalam posisi laporan keuangannya 

$750. Pada laporan laba/rugi, Mander melaporkan kerugian pada persediaan 

adalah $200 ($950 - $750). Pengurangan dari biaya dibenarkan karena persediaan 

tidak harus dilaporkan pada jumlah yang lebih tinggi dari perkiraan realisasi 

mereka dari penjualan atau penggunaan. Sebagai tambahan, perusahaan seperti 
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Mander harus mengisi hilangnya utilitas terhadap pendapatan pada periode 

kerugian tersebut terjadi, bukan pada periode penjualan. 

2.3.3 Metode Penilaian Persediaan dengan Teknik Estimasi 

Teknik estimasi persediaan digunakan untuk menghasilkan nilai persediaan 

ketika perhitungan fisik persediaan tidak dapat dilakukan, serta untuk 

menyediakan pengecekan independen atas validitas nilai persediaan yang 

dihasilkan oleh sistem akuntansi. Terdapat dua metode penilaian persediaan 

dengan teknik estimasi, yaitu: 

a. Metode Laba Kotor (Gross Profit Method) 

Teknik estimasi persediaan yang paling sederhana adalah metode laba 

kotor (gross profit method) yang menggunakan estimasi laba kotor yang 

direalisasi selama periode tertentu. Metode laba kotor sangat berguna dalam 

mengestimasi harga pokok barang dagang yang rusak akibat kebakaran atau 

bencana alam lainnya. Metode ini dapat juga digunakan oleh auditor untuk 

memastikan keakuratan perhitungan fisik yang dilakukan. 

Metode laba kotor didasarkan pada observasi bahwa hubungan antara 

penjualan dan harga pokok penjualan biasanya relatif stabil. Presentase laba 

kotor diterapkan pada penjualan guna mengestimasi harga pokok penjualan. 

b. Metode Persediaan Eceran (Retail Inventory Method) 

Metode persediaan eceran mengestimasi biaya persediaan berdasarkan 

hubungan antara harga pokok barang dagangan yang tersedia untuk dijual 

dengan harga eceran dari semua barang dagangan harus ditetapkan dan 

ditotalkan. Kemudian, saldo persediaan pada harga eceran ditentukan dengan 

mengurangi penjualan selama periode berjalan dari harga eceran barang 
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yang tersedia untuk dijual selama periode bersangkutan. Estimasi biaya 

persediaan kemudian dihitung dengan mengalikan persediaan eceran dengan 

rasio biaya terhadap harga jual (eceran) barang dagangan yang tersedia 

untuk dijual. Salah satu keunggulan utama dari metode eceran adalah metode 

tersebut dapat digunakan untuk menentukan nilai persediaan dalam 

menyusun laporan bulanan atau triwulanan apabila sistem periodik 

digunakan. Metode persediaan eceran umumnya digunakan oleh perusahaan 

ritel yang menjal barang dalam jumlah dan jenis yang beragam. 

 

2.4 Teori dan Pendekatan Pemilihan Metode Arus Biaya Persediaan 

Alternatif metode arus biaya persediaan memungkinkan manajemen  memilih 

metode mana akan diterapkan dalam perusahaan dengan memperhatikan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Pemilihan metode arus biaya persediaan didasari 

pada berbagai  pendekatan dan teori sebagai berikut : 

2.4.1 Hipotesis Ricardian (Hipotesis Pajak) 

Classical Ricardian menyatakan bahwa manajer bertujuan tunggal untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan, dengan meminimalkan biaya pajak serta tetap 

respek pada kendala hukum pajak dan kesempatan produksi investasi (Lee dan 

Hsieh, 1985). Morse dan Richardson (1983) mengemukakan bahwa karena 

metode persediaan mempengaruhi pajak penghasilan, manajer perusahaan 

mempertimbangkan pengaruh pajak ketika memilihnya. Sementara itu Watts dan 

Zimmerman (1986) mengemukakan bahwa pengaruh potensial pajak 

mempengaruhi pemilihan prosedur akuntansi. 
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2.4.2 The Political Cost Hypothesis 

Scott (2006) menyatakan bahwa semua orang sama, biaya politik yang lebih 

besar dihadapi oleh manajer, manajer lebih menyukai untuk memilih prosedur 

(metode) akuntansi yang melaporkan laba berbeda dari periode sekarang dengan 

periode yang akan datang. 

The political hypothesis memperkenalkan dimensi politik menjadi pilihan 

kebijakan akuntansi. Sebagai contoh, biaya politik dapat dikenakan profitabilitas 

yang tinggi, yang dapat menarik perhatian media dan konsumen. Perhatian 

tersebut bisa dengan cepat diterjemahkan ke dalam politik "panas" pada 

perusahaan dan politisi dapat menanggapi dengan peraturan pajak baru atau 

peraturan lainnya. Hal ini telah terjadi pada perusahaan-perusahaan minyak 

selama periode pasokan minyak mentah dibatasi, dan harga bensin naik. Di masa 

lalu hal ini menghasilkan kemarahan publik, di Amerika Serikat, dengan pajak 

khusus yang dikenakan pada perusahaan-perusahaan minyak untuk mengambil 

kembali keuntungan berlebih. Akibatnya, manajer perusahaan minyak mungkin 

merasa bahwa beralih ke metode LIFO akan mengurangi kemungkinan hal ini 

terjadi lagi. 

Seringkali, ukuran perusahaan dapat menyebabkan biaya politik. 

Perusahaan yang sangat besar dapat dijadikan standar kinerja yang lebih tinggi, 

misalnya berhubungan dengan memiliki tanggung jawab lingkungan di sekitar 

perusahaan, hal ini karena perusahaan mereka besar dan kuat. Jika perusahaan 

besar mempunyai keuntungan tinggi, biaya politik tersebut akan diperbesar. 

Persaingan asing dapat menyebabkan perusahaan mengurangi 

profitabilitas kecuali terkena dampak yang dapat mempengaruhi proses politik 
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untuk memberikan proteksi impor. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah 

dengan mengadopsi kebijakan akuntansi penurunan-pendapatan dalam upaya 

untuk meyakinkan pemerintah bahwa keuntungan perusahaan sedikit. 

The political cost hypothesis memprediksi bahwa manajer di perusahaan 

yang sangat besar akan memilih kebijakan akuntansi yang lebih konservatif dari 

manajer di perusahaan yang lebih kecil, dan akan cenderung untuk menentang 

standar baru yang lebih rendah melaporkan laba bersih. 

Menurut Morse dan Richardson (1983) berbagai alternatif metode arus biaya 

persediaan memungkinkan manajemen memilih metode yang akan diterapkan 

dalam perusahaan dengan karakteristik perusahaan. Konflik kepentingan antara 

manager dan pemilik dapat timbul ketika perusahaan harus memilih metode arus 

biaya persediaan mana yang harus diterapkan. Hal ini disebabkan adanya hasil 

ekonomi yang diharapkan antara manajer. pemilik dan pemerintah.  

2.4.3 The Debt Convenant Hypothesis 

Menurut Scott (2006), apabila semua hal lain dianggap sama, semakin 

dekat suatu perusahaan melanggar perjanjian akuntansi berbasis utang, semakin 

besar kemungkinan manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang 

melaporkan pergeseran pendapatan dari periode mendatang untuk periode 

berjalan. 

Alasannya adalah bahwa peningkatan laba bersih yang dilaporkan akan 

mengurangi kemungkinan standar teknis. Kebanyakan perjanjian utang berisi 

perjanjian bahwa peminjam harus memenuhi selama ketentuan perjanjian. 

Contohnya, perusahaan peminjam mungkin berjanji untuk mempertahankan 
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cakupan bunga pada tingkat tertentu, modal kerja, dan / atau ekuitas pemegang 

saham. Jika perjanjian tersebut dilanggar, perjanjian utang dapat dikenakan 

sanksi, seperti kendala pada dividen atau pinjaman tambahan. 

Prospek pelanggaran perjanjian membatasi tindakan manajemen dalam 

menjalankan perusahaan. Untuk mencegah, atau setidaknya menunda, 

pelanggaran tersebut, manajemen mungkin mengadopsi kebijakan akuntansi 

untuk menaikkan pendapatan saat ini. Manajer mendapatkan objek untuk 

kebijakan akuntansi yang meningkatkan volatilitas laba, karena ini meningkatkan 

kemungkinan pelanggaran perjanjian masa depan. 

The debt covenant hypothesis memprediksi bahwa manajer di perusahaan 

yang memiliki utang tinggi terhadap ekuitas rasio akan memilih kebijakan 

akuntansi yang kurang konservatif dibandingkan manajer perusahaan dengan 

rasio rendah, dan akan lebih mungkin untuk menentang standar baru yang 

membatasi kemampuan mereka untuk melakukan ini dan / atau yang 

meningkatkan volatilitas laba. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Hubungan antara Ukuran perusahaan dengan Pemilihan Metode 

Persediaan 

Menurut Scott (2006), ukuran perusahaan dapat menyebabkan biaya politik 

(The Political Cost Hypothesis) . Perusahaan yang sangat besar dapat dijadikan 

standar kinerja yang lebih tinggi, misalnya berhubungan dengan memiliki 

tanggung jawab lingkungan di sekitar perusahaan, hal ini karena perusahaan 

mereka besar dan kuat. Jika perusahaan besar mempunyai keuntungan tinggi, 
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biaya politik tersebut akan diperbesar. Jika perusahaan menjadi besar maka 

perusahaan akan mempunyai kewajiban sosial politik yang besar. Perusahaan 

yang besar akan disorot oleh masyarakat dan media massa sehingga 

kewajibannya akan menjadi lebih besar yang berarti bahwa perusahaan yang 

besar mempunyai potensial cash flow yang lebih besar dibanding dengan 

perusahaan kecil. 

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi pemilihan metode akuntansi 

persediaan. Perusahaan besar akan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan 

atau menurunkan laba, agar laporan keuangan bisa rata (Lee dan Hsie, 1985). 

Demikian pula apabila terjadi perubahan harga, maka manajer persediaan bisa 

mengganti metode yang pas keadaan harga yang terjadi, karena pada perusahaan 

besar manajer mempunyai keahlian dan spesialisasi yang lebih dibanding 

perusahaan kecil. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dopuch dan Pincus (1988), 

Zmijewski dan Hagerman (1981), Lindahl (1989), Morse dan Richardson (1983) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran 

perusahaan dengan pemilihan penilaian metode persediaan. 

H1 : Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

 

2.5.2 Hubungan antara Leverage dengan Pemilihan Metode Persediaan 

Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutangnya 

dengan kekayaan yang dimilikinya. Peusahaan dengan leverage tinggi berarti 

perusahaan tersebut mempunyai hutang yang besar sehingga risiko dan biaya atas 
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hutang perusahaan juga tinggi, sedangkan perusahaan dengan leverage rendah 

maka resikonya dan biaya atas hutangnya juga kecil. 

Menurut Scott (2006), semakin tingginya hutang suatu perusahaan, maka 

semakin besar kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian hutang tersebut.  

Oleh karena itu manajer perusahaan akan memilih kebijakan akuntansi yang 

melaporkan peningkatan laba, untuk menghindari adanya kemungkinan 

keterlambatan dalam pembayaran hutang usaha. (The Debt Covenant 

Hypothesis). 

Pemilihan metode akuntansi persediaan oleh perusahaan tergantung dari 

tingkat leverage perusahaan. Apabila perusahaan mempunyai tingkat leverage 

yang tinggi maka perusahaan akan berusaha memilih metode yang bisa 

menaikkan laba yaitu metode FIFO (Zmijeski dan Hagerman, 1981). Sedangkan 

pada perusahaan dengan leverage yang rendah akan memilih metode rata-rata 

agar bisa memperoleh tax saving. 

Penelitian yang dilakukan oleh Niehaus (1989) menunjukkan hubungan yang 

tidak signifikan antara leverage dengan pemilihan penilaian metode persediaan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hunt (1985), Zmijewski dan 

Hagerman (1981) menunjukkan hubungan yang signifikan antara leverage 

dengan pemilihan metode penilaian persediaan. 

H2 : Perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah cenderung memilih 

metode penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

 

2.5.3  Hubungan antara Rasio Lancar dengan Pemilihan Metode Persediaan 

Rasio lancar adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 
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Rasio ini menunjukkan seberapa besar tuntutan kreditor atas suatu kewajiban 

jangka pendek yang dimiliki perusahaan yang dapat dipenuhi oleh aktiva yang 

diperkirakan dapat menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan saat 

jatuh tempo kewajiban tersebut. 

Pada perusahaan yang menggunakan metode persediaan rata-rata cenderung 

memiliki rasio lancar yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang 

menggunakan metode persediaan FIFO (Harahap dan Jiwana, 2007). Hal ini 

karena penggunaan metode persediaan rata-rata akan menghasilkan laba yang 

lebih rendah sehingga perusahaan memperoleh penghematan pajak yang 

menyebabkan lebih kecilnya pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar 

pajak. 

H3 : Perusahaan dengan tingkat rasio lancar yang tinggi cenderung memilih 

metode penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 
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2.6 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah ringkasan penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini: 

Tabel 2.10 Variabel Pemilihan Metode Penilaian Persediaan Pada Penelitian 

Terdahulu 

Variabel Peneliti Hasil Penelitian Tahun 

Ukuran Perusahaan Niehaus Tidak Signifikan 1989 

  Zmijewski dan Hagerman Signifikan 1981 

  Morse dan Richardson Signifikan 1983 

  Cushing dan Le Clere Signifikan 1992 

Leverage Hunt Signifikan 1985 

  Zmijewski dan Hagerman Signifikan 1981 

  Niehaus Tidak Signifikan 1989 

  Cushing dan Le Clere Signifikan 1992 

Rasio Lancar Hunt Tidak Signifikan 1985 

  Cushing dan Le Clere Signifikan 1992 

  Harahap dan Jiwana Signifikan 2007 

Sumber: Olahan Penulis 

 

Pada penelitian terdahulu, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pemilihan metode persediaan (Niehaus, 1989) sedangkan pada 

penelitian Zmijewski dan Hagerman (1981), Morse dan Richardson (1983), dan Cushing 

dan Le Clere (1992). 

Variabel Leverage berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode persediaan 

pada penelitian Hunt (1985), Zmijewski dan Hagerman (1981) dan Cushing dan Le Clere 

(1992) tetapi tidak signifikan didalam penelitian Niehaus, (1989). 
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Variabel Rasio Lancar berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode 

persediaan pada penelitian Cushing dan Le Clere (1992) dan Harahap dan Jiwana (2007) 

tetapi tidak signifikan didalam penelitian yang dilakukan oleh Hunt, (1985). 
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2.7 Rerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 : Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung memilih metode penilaian 

akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

H2 : Perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

H3 : Perusahaan dengan tingkat rasio lancar yang tinggi cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

subsektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode 

pengamatan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) tahun, yaitu tahun 2009 sampai 

dengan 2010. Sifat dari penelitian ini merupakan kajian historis dimana penulis 

mengambil data-data masa lampau yang dibutuhkan untuk dijadikan sumber 

informasi dalam proses penelitian ini. Data yang digunakan adalah data yang 

diperoleh dari www.idx.co.id.  

 

3.2 Metode Pengumpuluan Data 

3.2.1 Data yang Dihimpun 

Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dengan 

menggunakan ukuran tertentu yang telah ditentukan. Data yang dihimpun dalam 

penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan (annual report) 

untuk tahun 2009-2010. Data sekunder merupakan data yang dikumpul dan diolah 

oleh pihak lain. Metode pengumpulan data yang diperoleh secara tidak langsung  

melalui media perantara berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan 

manufaktur subsektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2009-2010. 
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3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

subsektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2010. 

Metode pengambilan  sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu 

populasi yang dijadikan sampel merupakan populasi yang memiliki kriteria tertentu 

dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Perusahaan yang dipilih sebagai sampel adalah perusahaan yang 

memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur subsektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2009-2010 dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan 

(annual report) untuk tahun 2009-2010. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 

pengamatan. 

3. Perusahaan sampel menerapkan salah satu dari metode arus biaya persediaan yaitu 

metode FIFO atau metode rata-rata untuk semua persediaannya. 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu data 

yang dinyatakan dalam bentuk angka (Priyatno, 2010). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah ada dan tersedia, dan siap 

untuk dialanisis  yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD), dan data yang dapat diakses langsung di website 

www.idx.co.id yang berisikan tentang laporan keuangan perusahaan yang diamati. 

Selain itu, menggunakan cara study literature, yaitu dengan menghubungkan teori-

teori yang diperoleh dari berbagai macam buku, jurnal ilmiah serta artikel yang 
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berkaitan dengan penelitian tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa laporan tahunan (annual report) Perusahaan Manufaktur subsector 

Consumer Goods dengan periode penelitian sampel periode 2009 sampai dengan 

2010 yang telah mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap dan berturut-

turut selama periode pengambilan sampel. 

 

3.3 Metode Pengolahan Data 

3.3.1 Operasionalisasi Variabel 

1. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel terikat (Dependent Variable) adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel independen.Variabel dependent yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini adalah metode penilaian persediaan. 

Metode penilaian persediaan merupakan metode yang digunakan untuk 

menentukan nilai persediaan akhir yang dimiliki perusahaan pada akhir periode. 

Dalam penelitian ini terdapat dua metode penilaian persediaan yang digunakan yaitu 

sebagai berikut: 

a. First In First Out (FIFO) 

Yaitu metode pengelolaan dan penilaian aset dimana aset yang pertama kali 

diproduksi atau diperoleh merupakan aset yang pertama kali dijual atau 

digunakan. Pada saat terjadi inflasi, perusahaan yang menggunakan metode 

FIFO akan memiliki nilai persediaan akhir yang tinggi dan harga pokok 

penjualan yang rendah sehingga akan menghasilkan laba perusahaan yang 

tinggi. 
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b. Rata – rata (Average) 

Yaitu metode penentuan harga persediaan pada biaya rata-rata barang yang 

tersedia untuk dijual dalam suatu periode. Biaya rata-rata ini dihitung dngan 

membagi total biaya dari barang yang tersedia untuk dijual dengan total unit 

yang tersedia untuk dijual. Biaya rata-rata per unit diterapkan pada persediaan 

akhir. 

Dalam melakukan analisis data, pengukuran metode penilaian persediaan 

dikategorikan menjadi dua, dimana FIFO diberi nilai 0, dan Average diberi 

nilai 1. 

2. Variabel Bebas (Independent Variable) 

  Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang dapat berdiri sendiri, 

yang mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, dan rasio 

lancar. 

a. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan net sales dan menggunakan skala 

rasio.  

UP = Ln Net Sales 

b. Leverage 

Leverage menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal 

maupun aset. Rasio ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar perusahaan 

dibiayai oleh pihak luar dibanding dengan kemampuan perusahaan sendiri yang 

digambarkan dengan modal (Harahap dan Jiwana 2007). Pengukuran menggunakan 
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rumus debt ratio (Titman et al, 2011), pengukuran yang sama dilakukan oleh 

Harahap dan Jiwana (2007) dan Zmijewski dan Hagerman (1981). 

 

Leverage = Total Hutang 

                     Total Aset 

c. Rasio Lancar 

Rasio keuangan ini dihitung dengan cara membagi aktiva lancar dengan hutang 

lancar. Nilai dari seyiap tahun penelitian di total dan dibagi dengan jumlah tahun 

pengamatan, yaitu 2. Pengukuran yang sama dilakukan oleh Cushing dan Le 

Clere (1992). 

RL = Aset Lancar 

     Hutang Lancar 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

 

Independen 

 

Ukuran Perusahaan 

 

 

Leverage 

 

 

          
            

          
 

              
           

             
 

 

UP = Ln Net Sales 
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Sumber : Olahan Penulis 

3.3.2 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan persamaan regresi logistik. Analisis data dimulai dengan melakukan 

penginputan data dengan menggunakan Microsoft Excel, dan selanjutnya dilakukan 

pengujian asumsi klasik dan pengujian menggunakan persamaan regresi logistik. 

Tahap-tahap dalam menganalisis data penelitian ini adalah : 

3.3.2.1 Analisis Statistik Frekuensi 

Statistik frekuensi digunakan untuk menyajikan distribusi data dalam beberapa 

kategori, sehingga dapat dilihat banyaknya elemen yang masuk dalam kategori 

tersebut. Variabel dependen dalam penelitian ini diproksikan dengan variabel 

dummy, sehingga dilakukan uji frekuensi. 

3.3.2.2  Analisis Statistik Deskriptif 

Rasio Lancar  Rasio 

Dependen  Metode Pemilihan Persediaan Rata - Rata = 1, 

FIFO = 0 

Nominal 

(Dummy) 
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Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang mengelolah, menyajikan 

data tanpa mengambil keputusan. Dengan kata lain, hanya melihat gambaran secara 

umum dari data yang didapatkan. Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk 

menganalisis dan memberikan gambaran mengenai profil data sampel yang dapat 

dilihat dari rata-rata, nilai maksimum,nilai minimum dan standar deviasi. Statistik 

deskriptif juga digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian 

ini, dan digunakan untuk memberikan gambaran umum dari tiap variabel penelitian. 

3.3.2.3 Pengujian Asumsi Klasik 

 Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu diperlukan pengujian 

asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang menggunakan Regesi Logistik, 

dimana uji ini mengabaikan masalah heterocedacity (Gujarat, 1992). Artinya, variabel 

dependen tidak memerlukan homocedacity untuk masing-masing variabel 

independennya.  

Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan Regesi Logistik.  

a. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2009) uji normalitas bertujuan untuk mengujii apakah data 

terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas pada regresi bisa 

menggunakan beberapa metode, antara lain yaitu dengan metode Kolmogorov-

Smirnov Z untuk menguji normalitas data masing-masing variabel. (Priyatno, 

2010) 

Dalam uji ini pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu: 

a.Jika nilai probabilitas <0.05 maka distribusi data tidak normal 

b.Jika nilai probabilitas > 0.05 maka distribusi data normal 
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b.  Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas adalah uji yang menunjukkan bahwa antar variabel 

independen memiliki hubungan korelasi satu sama lain. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas 

dapat dilihat dari nilai tolerance, Variance Inflation Factor (VIF) ataupun keduanya. 

Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 

Hipotesis Pengujian Multikolinearitas : 

Ho : tidak ada multikolinearitas 

Ha  : ada multikolinearitas  

 Kesimpulan : 

 Jika VIF > 10, atau Tolerance < 0.1 maka Ho Ditolak, (ada multikolonearitas) 

 Jika VIF < 10, atau Tolerance > 0.1 maka Ho Diterima, (tidak ada multikolonearitas) 

3.3.2.4 Menguji Kelayakan Model Regresi Logistik 

 Pengujian kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan menggunakan 

goodness of fitness test yang diukur dengan nilai chi-square pada uji Hosmer and 

Lemeshow dan Model Summary (koefisiensi determinasi). 

 Pengujian Hosmer and Lemeshow Test (Goodness-of-fit-test) bertujuan untuk 

menguji ketepatan atau kecukupan data pada model regresi logistik. Probabilitas yang 

diperoleh kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikasi (α) 5%. 

Hipotesis untuk menilai kelayakan model regresi adalah : 

Ho : Model logistik menunjukkan kecukupan data (fit) 

Ha : Model logistik tidak menunjukkan kecukupan data (tidak fit) 
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 Apabila nilai probabilitas kecil, misalnya kurang dari 0,05, maka model regresi 

logistik tidak menunjukkan kecukupan data. Adapun nilai profitabilita yang digunakan 

pada penelitian ini adalah sebesar 5% (α = 0,05). Sehingga dasar pengambilan keputusan 

uji Hosmer and Lameshow adalah sebagai berikut : 

Jika probabilita > alpha 0,05, maka Ho diterima 

Jika  probabilita < alpha 0,05, maka Ho ditolak 

 Model Summary koefisiensi determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variasi pada variabel-variabel independen mampu menjelaskan variasi pada 

variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka semakin tinggi 

kemampuan variasi variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen. 

Koefisiensi determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai Nagelkerke R 

Square. 

3.3.2.5 Model Regresi Logistik 

 Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis 

regresi logistik karena penelitian ini memiliki variabel dependen merupakan variabel 

yang berskala dummy. Regresi Logistik digunakan untuk menguji apakah variabel 

independen (ukuran perusahaan, leverage dan rasio lancar) berpengaruh terhadap 

variabel dependen (pemilihan metode persediaan). 

 Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai 

berikut : 

Ln 

P =  β0i + β1LnUPi+ β2Levi + β3 RLi + ei 

1-P 
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  Keterangan : 

Ln UPi   =   Ln Ukuran Perusahaan i 

Levi   =   Leverage perusahaan i 

RLi   =   Rasio Lancar perusahaan i 

e i   =   Error 

 

  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel-

variabel bebas yaitu ukuran perusahaan, leverage dan rasio lancar terhadap 

pemilihan metode persediaan. Cara pengujian uji hipotesis dalam persamaan regresi 

logistik dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai probabilita dari pengujian 

wald statistic yang dihasilkan pada saat menguji persamaan regresi logistik.  

1. Perumusan masalah pertama dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut: 

Ho1:  Perusahaan dengan ukuran yang kecil cenderung memilih metode penilaian 

akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Ha1:  Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung memilih metode penilaian 

akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Yang secara statistik dinotasikan 

 Ho1 : β ≤ 0 

 Ha1 : β > 0 

Jika probabilita > alpha 0,05 dan arah koefisien regresi logistik negatif, maka Ho 

diterima 
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Jika probabilita < alpha 0,05 dan arah koefisien regresi logistik positif, maka Ho 

ditolak 

2. Perumusan masalah kedua dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut: 

Ho2: Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Ha2: Perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Yang secara statistik dinotasikan 

 Ho2 : β ≥ 0 

 Ha2 : β < 0 

Jika probabilita > alpha 0,05 dan arah koefisien regresi logistik positif, maka Ho 

diterima 

 Jika probabilita < alpha 0,05 dan arah koefisien regresi logistik negatif, maka Ho 

ditolak 

3. Perumusan masalah ketiga dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut: 

Ho3: Perusahaan dengan tingkat rasio lancar yang rendah cenderung memilih 

metode penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Ha3: Perusahaan dengan tingkat rasio lancar yang tinggi cenderung memilih 

metode penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Yang secara statistik dinotasikan 

 Ho1 : β ≤ 0 
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 Ha1 : β > 0 

Jika probabilita > alpha 0,05 dan arah koefisien regresi logistik negatif, maka Ho 

diterima 

 Jika probabilita < alpha 0,05 dan arah koefisien regresi logistik positif, maka Ho 

ditolak 

 

3.3.2.6 Chi Square Omnibus test of Model Coefficients (Pengujian Simultan) 

Jika pengujian Omnibus test of Model Coefficients menunjukkan hasil yang 

signifikansi, maka secara keseluruhan variabel independen dimasukkan (enter) 

dalam model atau dengan kata lain ada variabel yang dikeluarkan (remove) dalam 

model. 

Dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilita : 

 Jika probabilita > alpha 0,05, maka Ho diterima 

 Jika probabilita < alpha 0,05, maka Ho ditolak 

` 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor consumer goods yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2009 – 2010. Berdasarkan kriteria 

pemilihan sampel, yaitu purposive sampling maka diperoleh sampel sebanyak  38 

pengamatan dari  71 pengamatan yang ada. Periode penelitian dimulai dari tahun 2009 – 

2010. 

Populasi      71 pengamatan 

Perusahaan yang tidak lengkap laporan  

keuangannya selama periode penelitian  (19) 

Perusahaan yang menggunakan lebih dari 

satu metode akuntansi persediaan   (14) 

Total sampel      38 pengamatan 
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4.2 Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Analisis Statistik Frekuensi 

Statistik frekuensi digunakan untuk menyajikan distribusi data kedalam beberapa 

kategori, sehingga dapat dilihat banyaknya elemen yang termasuk kedalam suatu 

kategori tertentu. 

Tabel 4.1 Statistik Frekuensi  

 

 

Dari tabel 4.1, terlihat bahwa perusahaan yang menggunakan metode rata-rata lebih 

besar dibandingkan metode FIFO. Berdasarkan hasil uji frekuensi sebanyak 28 

pengamatan atau sebesar 73,7% dengan pemilihan metode rata – rata dan 10 pengamatan 

atau sebesar 26,3% dengan pemilihan metode FIFO selama periode tahun 2009-2010. 

 

4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah bagian dari ilmu statistik yang hanya mengolah, menyajikan 

data tanpa mengambil keputusan. Dengan kata lain hanya melihat gambaran secara 

umum dari data yang didapatkan. 

Dibawah ini merupakan statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 
 

  
 

  

 

Metode

10 26,3 26,3 26,3
28 73,7 73,7 100,0
38 100,0 100,0

FIFO
Rata - Rata
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

Descriptive Statistics

38 25,12 30,52 27,5134 1,47607
38 ,00 ,95 ,3821 ,26111
38 ,52 91,43 6,3844 14,49503
38

Ukuran
Leverage
Rasio Lancar
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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Pada tabel diatas, diketahui bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai 

minimum sebesar 25,12, dengan nilai maksimum sebesar 30,52 rata-rata yang didapat 

dari 38 observasi adalah sebesar 27,5134 dan standar deviasi sebesar 1,47607. Variabel 

leverage mempunyai nilai minimum sebesar 0,00, dengan nilai maksimum sebesar 0,95, 

rata-rata yang didapat dari 38 observasi adalah sebesar 0,3831 dan standar deviasi 

sebesar 0,26111. Variabel rasio lancar mempunyai nilai ninimum sebesar 0,52, dengan 

nilai maksimum sebesar 91,43 dengan rata-rata yang didapat dari 38 observasi adalah 

sebesar 6,3844 dan standar deviasi sebesar 14,49503. 

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu diperlukan pengujian 

asumsi klasik. Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang menggunakan Regesi Logistik,.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas pada regresi bisa menggunakan beberapa metode, antara 

lain yaitu dengan metode Kolmogorov-Smirnof Z untuk menguji normalitas data 

residual. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

38
,0000000

,36720991
,207
,095

-,207
1,278
,076

N
Mean
Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negativ e

Most Extreme
Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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Metode pengambilan keputusan untuk uji normalitas yaitu : 

Jika signifikansi (Asymp.sig) > 0.05 maka data berdistribusi normal  

Jika signifikansi (Asymp.sig) < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.  

Karena signifikansi lebih dari 0.05 jadi dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menunjukkan bahwa antara variabel independen mempunyai 

hubungan langsung (korelasi) yang sangat kuat. Multikolinearitas terjadi jika 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih besar dari 10 atau nilai Tolerance 

lebih kecil 0,1 (Priyatno, 2010). 

Ho : tidak ada multikolinearitas 

Ha : ada multikolinearitas 

Pengambilan keputusan : 

Jika VIF > 10, atau Tolerance < 0,1 maka Ho Ditolak, (ada multikolinearitas) 

Jika VIF < 10, atau Tolerance > 0,1 maka Ho Diterima, (tidak ada 

multikolinearitas) 

Dari hasil pengolahan data statistik diperoleh tabel pengujian multikolinearitas 

sbb : 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

 
 

Coefficientsa

-2,254 1,186 -1,901 ,066
,118 ,043 ,390 2,732 ,010 ,980 1,021

-,545 ,247 -,319 -2,205 ,034 ,950 1,052
-,006 ,004 -,207 -1,425 ,163 ,944 1,059

(Constant)
Ukuran
Leverage
Rasio Lancar

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent  Variable: Metodea. 
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Dari tabel diatas, diketahui bahwa seluruh variabel independen mempunyai nilai 

VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi 

yang digunakan terhindar dari masalah multikolineritas. Sehingga Ho diterima, 

yang berarti bahwa antara variabel independen yang digunakan tidak ada 

multikolinearitas sehingga tidak  mempunyai hubungan langsung (tidak ada 

korelasi).  

 

4.2.4 Menguji Kelayakan Model Regresi Logistik 

Pengujian kelayakan model regresi logistik dilakukan dengan menggunakan goodness of 

fitness test yang diukur dengan nilai chi-square pada uji Hosmer and Lemeshow dan 

Model Summary. 

a. Hosmer and Lemeshow Test (Goodness-of-fit-test) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji ketepatan atau kecukupan data pada model regresi 

logistik. Hipotesa : 

H0 :  model logistik yang digunakan fit dengan data. 

Ha :  model logistik yang digunakan tidak fit dengan data. 

Apabila nilai probabilita kecil, misalnya kurang dari 0,05, maka model regresi logistik 

tidak menunjukkan kecukupan data. Nilai probabilita yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebesar 5% (α = 0,05). Sehingga dasar pengambilan keputusan uji  Hosmer and 

Lemeshow adalah sebagai berikut : 

Jika probabilita > alpha 0,05, maka H0 diterima 

Jika probabilita < alpha 0,05, maka H0 ditolak 

Berikut ditampilkan hasil uji Hosmer and Lemeshow Test : 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Hosmer and Lemeshow 
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Pada tabel hasil pengujian Hosmer and Lemeshow dapat diketahui nilai chi square = 

3,137 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,926 > 0,05. Maka Ho diterima yang berarti 

bahwa pada model logistik yang digunakan fit dengan data. 

b. Model Summary (Koefisien Determinasi) 

Model summary dalam regresi logistik sama dengan pengujian R
2
 pada persamaan 

regresi linear. R
2 

menunjukkan estimasi variasi dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Tabel  4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
 

  

Koefisien determinasi yang dilihat dari nilai Nagelkerke R2 adalah 0,564. Artinya kombinasi 

variabel independen yaitu ukuran perusahaan, leverage dan rasio lancar mampu menjelaskan 

variasi dari variabel dependen yaitu faktor – faktor yang mempengaruhi pemilihan metode 

persediaan sebesar 56,4% sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak 

diikutsertakan dalam model. 

4.2.5 Uji Regresi Logistik 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi 

logistik karena penelitian ini memiliki variabel dependen merupakan variabel yang 

berskala dummy.  Cara pengujian uji hipotesis dalam persamaan regresi logistik dapat 

Hosmer and Lemeshow Test

3,137 8 ,926
Step
1

Chi-square df Sig.

Model Summary

25,290a ,386 ,564
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 8 because
parameter est imates changed by  less than ,001.

a. 
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dilihat dengan cara membandingkan nilai probabilita dari pengujian Wald Statistic yang 

dihasilkan pada saat menguji persamaan regresi logistik. 

a. Uji Hipotesis (Pengujian Parsial) 

Table 4.7 Hasil Uji Regresi Logistik 
  

 

 

Uji Hipotesis 1 

Ho1:  Perusahaan dengan ukuran yang kecil cenderung memilih metode penilaian 

akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Ha1:  Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung memilih metode penilaian 

akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Dasar pengambilan keputusan: 

Jika probabilita > alpha 0,05 dan arah koefisien regresi logistik negatif, maka Ho 

diterima. 

Jika probabilita < alpha 0,05 dan arah koefisien regresi logistik positif, maka Ho ditolak. 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jika pengujian dilakukan secara 

parsial (uji individu), Koefisien regresi logistik untuk variabel ukuran perusahaan 

sebesar 1,090 dengan nilai ods ratio sebesar 2,974 menunjukan bahwa peluang pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap pemilihan metode rata – rata sebesar 2,974 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan pemilihan metode FIFO. Variabel ukuran perusahaan memiliki 

Variables in the Equation

1,090 ,496 4,826 1 ,028 2,974
-6,108 2,869 4,534 1 ,033 ,002
-,487 ,288 2,856 1 ,091 ,614

-23,897 12,894 3,435 1 ,064 ,000

Ukuran
Leverage
RL
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: Ukuran, Leverage, RL.a. 
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nilai wald sebesar 4,826 dengan p-value 0,028 < alpha 0,05. Hasil menunjukkan 

signifikan maka H01 ditolak yang berarti perusahaan dengan ukuran yang besar 

cenderung memilih metode penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Uji Hipotesis 2 

Ho2 : Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Ha2 : Perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Dasar pengambilan keputusan: 

Jika probabilita > alpha 0,05 dan arah koefisien regresi logistik positif, maka Ho 

diterima. 

Jika probabilita < alpha 0,05 dan arah koefisien regresi logistik negatif, maka Ho ditolak. 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jika pengujian dilakukan secara 

parsial (uji individu), Koefisien regresi logistik untuk variabel leverage negatif sebesar 

6,108 dengan nilai ods ratio sebesar 0,002 menunjukan bahwa peluang pengaruh 

leverage terhadap pemilihan metode rata – rata sebesar 0,002 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode FIFO. Variabel leverage memiliki nilai wald sebesar 4,534 

dengan p-value 0,033 < alpha 0,05. Hasil menunjukkan signifikan maka H02 ditolak yang 

berarti perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

 

Uji Hipotesis 3 
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Ho3 : Perusahaan dengan tingkat rasio lancar yang rendah cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Ha3 : Perusahaan dengan tingkat rasio lancar yang tinggi cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

Dasar pengambilan keputusan: 

Jika probabilita > alpha 0,05 dan arah koefisien regresi logistik negatif, maka Ho 

diterima. 

Jika probabilita < alpha 0,05 dan arah koefisien regresi logistik positif, maka Ho ditolak. 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jika pengujian dilakukan secara 

parsial (uji individu). Koefisien regresi logistik untuk variabel rasio lancar negatif 

sebesar 0,487 dengan nilai ods ratio sebesar 0,614 menunjukan bahwa peluang pengaruh 

rasio lancar terhadap pemilihan metode rata – rata sebesar 0,614 kali lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode FIFO. Variabel rasio lancar memiliki nilai wald sebesar 

2,856 dengan p-value 0,91 > alpha 0,05. Hasil menunjukkan tidak signifikan maka H03 

tidak dapat ditolak yang berarti perusahaan dengan tingkat rasio lancar yang rendah 

cenderung memilih metode penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. 

 

4.2.6 Chi Square Omnibus tests of Model Coefficients (Pengujian Simultan) 

Jika pengujian Omnibus of Model Coefficients menunjukkan hasil yang signifikan, maka 

secara keseluruhan variabel independen dimasukkan (enter) dalam model atau dengan 

kata lain tidak ada variabel yang dikeluarkan (remove) dalam model dapat berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

ANALISIS FAKTOR..., Gradiny Agustina, Ak.-IBS, 2012



55 
 

H0 :  ukuran perusahaan, leverage dan rasio lancar tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pemilihan metode rata – rata. 

Ha :  ukuran perusahaan, leverage dan rasio lancar berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan metode rata – rata. 

 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilita : 

Jika probabilita > alpha 0,05, maka H0 diterima 

Jika probabilita < alpha 0,05, maka H0 ditolak 

Hasil Omnibus tests of Model Coefficients (pengujian simultan) ditunjukkan pada tabel 

berikut : 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan 
 

 

 

Hasil Omnibus Tests of Model Coefficients diketahui nilai chi square = 18,512 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Maka H0 ditolak yang berarti bahwa ukuran 

perusahaan, leverage dan rasio lancar berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode 

rata - rata. 

 

4.3 Analisis Pembahasan Hipotesis 

Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

perusahaan manufaktur di Indonesia memilih metode akuntansi persediaan rata-rata. Hal 

Omnibus Tests of Model Coefficients

18,512 3 ,000
18,512 3 ,000
18,512 3 ,000

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.
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ini dapat diintrepretasikan bahwa sebagian besar perusahaan berupaya untuk 

meminimalkan labanya sehingga pajaknya menjadi lebih rendah. 

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa perusahaan dengan 

ukuran yang besar cenderung memilih metode penilaian akuntansi persediaan rata-rata 

dibanding FIFO. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Cushing Dan 

Le Clere, 1992, Morse dan Richardson, 1983, Harahap dan Jiwana, 2007) variabel 

ukuran perusahaan menunjukkan koefisiensi regresi dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,028 yang lebih kecil daripada α (5%), hasil menunjukkan signifikan maka H0 ditolak 

yang berarti  bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar probabilitas 

pemilihan metode rata-rata. Perusahaan besar akan memilih metode rata-rata yang bisa 

menurunkan laba yang dihasilkan. Apabila laba tidak terlalu besar maka perusahaan bisa 

menghindari political cost dan memperoleh penghematan pajak. Sedangkan perusahaan 

kecil akan memilih metode FIFO agar bisa meningkatkan laba. Adanya laba yang besar 

akan memberikan gambaran kinerja yang baik, sehingga kemungkinan memperoleh dana 

dari kreditur akan meningkat. 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa perusahaan dengan 

tingkat leverage yang rendah cenderung memilih metode penilaian akuntansi persediaan 

rata-rata dibanding FIFO. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya 

(Hunt, 1985, Cushing Dan Le Clere, 1992) variabel leverage menunjukkan koefisiensi 

regresi negatif dengan tingkat signifikansi sebesar 0.033 yang lebih kecil daripada α 

(5%), hasil menunjukkan signifikan maka H0 ditolak yang berarti bahwa semakin rendah 

nilai leverage perusahaan maka semakin besar probabilitas pemilihan metode rata-rata. 

Leverage perusahaan signifikan pada tingkat 5%, yang berarti sesuai dengan hipotesis. 

Perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah akan memilih metode rata-rata yang 
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bisa menurunkan laba yang dihasilkan. Apabila laba tidak terlalu besar maka perusahaan 

bisa memperoleh penghematan pajak. Apabila perusahaan mempunyai tingkat leverage 

yang tinggi maka perusahaan akan berusaha memilih metode yang bisa menaikkan laba 

yaitu metode FIFO (Zmijeski dan Hagerman, 1981). 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan perusahaan dengan tingkat rasio 

lancar yang rendah cenderung memilih metode penilaian akuntansi persediaan rata-rata 

dibanding FIFO. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Hunt, 1985). 

Variabel rasio lancar menunjukkan koefisiensi regresi negatif sebesar 0,487 dengan nilai 

ods ratio sebesar 0,614 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.091 yang lebih besar 

daripada α (5%), hasil menunjukkan tidak signifikan maka H0 tidak dapat ditolak yang 

berarti  bahwa perusahaan dengan tingkat rasio lancar yang rendah cenderung memilih 

metode penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian Hunt (1985), dimana perusahaan akan berusaha meningkatkan 

kesejahteraannya melalui metode yang bisa meminimalkan pajak. Dengan demikian 

perusahaan akan memilih metode akuntansi persediaan tanpa memperhatikan besarnya 

hutang jangka pendek pada perusahaan itu. Perusahaan akan memilih metode yang bisa 

memperoleh penghematan pajak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah ukuran perusahaan, leverage dan rasio 

lancar mempengaruhi pemilihan metode akuntansi persediaan pada suatu perusahaan. 

Hasil penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris bahwa : 

1. Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung memilih metode penilaian 

akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. Hasil uji hipotesis ini sesuai 

dengan hipotesis penelitian 

2. Perusahaan dengan tingkat leverage yang rendah cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. Hasil uji hipotesis ini 

sesuai dengan hipotesis penelitian 

3. Perusahaan dengan tingkat rasio lancar yang rendah cenderung memilih metode 

penilaian akuntansi persediaan rata-rata dibanding FIFO. Hasil uji hipotesis ini 

tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini  hanya menggunakan tiga variabel (ukuran perusahaan, leverage 

dan rasio lancar) 
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2. Penelitian ini hanya menggunakan periode selama dua tahun yaitu dari tahun 

2009 sampai dengan tahun 2010. Karena itu penelitian ini hanya terbatas pada 

sampel perusahaan pada periode tersebut.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan dari industri consumer 

goods. Karena itu penelitian ini tidak dapat digeneralisir untuk digunakan dalam 

pemahaman lintas industri atau diaplikasikan untuk industri selain consumer 

goods. 

4. Penelitian ini hanya memfokuskan pada perusahaan yang menggunakan salah 

satu metode persediaan, rata – rata atau FIFO dan tidak menggunakan perusahaan 

yang menggunakan kedua metode dalam penghitungan persediaannya. 

 

5.3 Saran 

Dari keterbatasan yang ada, maka disarankan untuk : 

5.3.1 Untuk perusahaan : 

Hasil penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris bahwa ukuran 

perusahaan dan leverage mempengaruhi pemilihan metode akuntansi persediaan. Oleh 

karena itu bagi manajer suatu perusahaan dapat mempertimbangkan faktor-faktor 

tersebut dalam memilih metode akuntansi persediaan pada perusahaannya. 

Faktor yang harus dipertimbangkan adalah ukuran perusahaan dan leverage. 

Apabila perusahaan berukuran besar, maka manajer dapat memilih metode rata-rata, 

sebaliknya apabila perusahaan kecil maka metode yang tepat adalah metode FIFO. 

Penggunaan metode rata-rata selain bisa menghindari biaya politik (political cost) juga 

memperoleh penghematan pajak. Sedangkan pada perusahaan kecil, untuk mendapatkan 
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dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya membutuhkan laba yang tinggi agar 

dianggap mempunyai kinerja yang bagus.  

Apabila tingkat leverage perusahaan rendah, maka metode yang tepat adalah 

metode rata-rata, agar perusahaan bisa memperoleh penghematan pajak. Hal ini 

disebabkan jika perusahaan mempunyai biaya pajak yang besar menunjukkan potensial 

cash outflow yang besar. Kondisi yang seperti ini tidak disukai oleh investor, sehingga 

tujuan untuk memaksimalisasi nilai perusahaan tidak akan tercapai. Sedangkan apabila 

perusahaan mempunyai tingkat leverage yang tinggi maka perusahaan akan memilih 

metode yang bisa menaikkan laba yaitu metode FIFO.  

5.3.2 Untuk penelitian yang akan datang : 

1. Memasukkan variabel tambahan lain seperti : margin laba kotor, intensitas 

persediaan, variabel harga pokok penjualan, struktur kepemilikan, dan rasio 

keuangan lainnya. 

2. Memperpanjang jumlah tahun pengamatan agar diperoleh hasil yang lebih akurat. 

3. Menggunakan sampel seluruh perusahaan go public sehingga dapat dilakukan 

perbandingan antar tiap jenis industri. 

4. Pada penelitian berikut sampel diperluas dengan perusahaan yang mengganti metode 

persediannya, agar diketahui faktor – faktor yang mempengaruhi perubahan metode 

persediaan tersebut. 
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Lampiran 1 

Daftar Nama-nama Perusahaan Subsektor Consumer Goods 

No. Nama Perusahaan Bidang Usaha 
Metode 

Persediaan 

1 PT. Akasha Wira International Tbk 2009 Food and Beverages FIFO 

2 PT. Cahaya Kalbar Tbk 2009 Food and Beverages Rata-rata 

3 PT. Davomas Abadi Tbk 2009 Food and Beverages FIFO 

4 PT. Delta Djakarta Tbk 2009 Food and Beverages Rata-rata 

5 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2009 Food and Beverages Rata-rata 

6 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 2009 Food and Beverages Rata-rata 

7 PT. Mayora Indah Tbk 2009 Food and Beverages Rata-rata 

8 PT. Ultra Jaya Milk Industri Tbk 2009 Food and Beverages Rata-rata 

9 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 2009 Pharmaceuticals Rata-rata 

10 PT. Kalbe Farma Tbk 2009 Pharmaceuticals Rata-rata 

11 PT. Merck Tbk 2009 Pharmaceuticals Rata-rata 

12 PT. Pyridam Farma Tbk 2009 Pharmaceuticals Rata-rata 

13 PT. Schering Plough Indonesia Tbk 2009 Pharmaceuticals FIFO 

14 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 2009 Pharmaceuticals Rata-rata 

15 
PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia (PS) Tbk 

2009 
Pharmaceuticals FIFO 

16 PT. Mustika Ratu Tbk 2009 Cosmetics and Household FIFO 

17 PT. Mandom Indonesia Tbk 2009 Cosmetics and Household Rata-rata 

18 PT. Kedaung Indah Can Tbk 2009 Houseware Rata-rata 

19 PT. Langgeng Makmur Industri Tbk 2009 Houseware Rata-rata 
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Data Variabel Penelitian     Lampiran 2 

No Nama Perusahaan 

Ukuran 

Perusahaan Leverage Rasio Lancar 

Ln Net Sales TL/TA CA/CL 

1 PT. Akasha Wira International Tbk 2009 25,62 0,617364 2,257792186 

2 PT. Akasha Wira International Tbk 2010 26,11 0,692203 1,51144347 

3 PT. Cahaya Kalbar Tbk 2009 27,81 0,469747 4,798621353 

4 PT. Cahaya Kalbar Tbk 2010 27,3 0,636962 1,672347381 

5 PT. Davomas Abadi Tbk 2009 26,73 0,840719 91,4303127 

6 PT. Davomas Abadi Tbk 2010 28,11 0,662093 15,90688907 

7 PT. Delta Djakarta Tbk 2009 27,33 0,211471 4,531190601 

8 PT. Delta Djakarta Tbk 2010 27,03 0,162613 6,330807865 

9 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2009 30,42 0,841084 0,515097008 

10 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2010 30,52 0,299307 2,598043462 

11 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 2009 28,11 0,894097 0,658866408 

12 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 2010 28,21 0,585587 0,944962707 

13 PT. Mayora Indah Tbk 2009 29,19 0,499914 2,290441359 

14 PT. Mayora Indah Tbk 2010 29,61 0,536165 2,580761563 

15 PT. Ultra Jaya Milk Industri Tbk 2009 28,11 0,310592 2,116318076 

16 PT. Ultra Jaya Milk Industri Tbk 2010 28,26 0,351577 2,000683438 

17 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 2009 27,47 0,291842 3,050226212 

18 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 2010 27,54 0,249977 3,716746292 

19 PT. Kalbe Farma Tbk 2009 29,84 0,260937 2,986964461 

20 PT. Kalbe Farma Tbk 2010 29,96 0,17922 4,393648267 

21 PT. Merck Tbk 2009 27,35 0,183853 5,038238224 

22 PT. Merck Tbk 2010 27,4 0,165035 6,227523889 

23 PT. Pyridam Farma Tbk 2009 25,16 0,269282 2,099285155 

24 PT. Pyridam Farma Tbk 2010 25,22 0,000232 3,008792731 

25 PT. Schering Plough Indonesia Tbk 2009 26,38 0,904641 0,921339403 

26 PT. Schering Plough Indonesia Tbk 2010 26,29 0,948138 0,888688362 

27 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 2009 29,13 0,251186 3,468365319 

28 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 2010 29,27 0,263223 3,368467345 

29 PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia (PS) Tbk 2009 26,76 0,173972 5,452691703 

30 PT. Bristol-Myers Squibb Indonesia (PS) Tbk 2010 26,44 0,159277 5,688557818 

31 PT. Mustika Ratu Tbk 2009 26,57 0,134591 7,178830222 

32 PT. Mustika Ratu Tbk 2010 26,64 0,126384 7,613430479 

33 PT. Mandom Indonesia Tbk 2009 27,96 0,114439 7,263106561 

34 PT. Mandom Indonesia Tbk 2010 28,01 0,094303 10,6844899 

35 PT. Kedaung Indah Can Tbk 2009 25,14 0,279978 5,532106166 

36 PT. Kedaung Indah Can Tbk 2010 25,12 0,256002 7,335829 

37 PT. Langgeng Makmur Industri Tbk 2009 26,67 0,261996 2,784279708 

38 PT. Langgeng Makmur Industri Tbk 2010 26,72 0,340315 1,762363176 
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Lampiran 3 

Hasil Pengolahan Data 
GET 

  FILE='C:\Users\Gradiny\Desktop\data mentah.sav'. 

DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

FREQUENCIES 

  VARIABLES=Metode 

  /ORDER=  ANALYSIS . 

 

Frequencies 
 
[DataSet1] C:\Users\Gradiny\Desktop\data mentah.sav 

 

 
 

 
 
DESCRIPTIVES 

  VARIABLES=Ukuran Leverage RL 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX . 

 

Descriptives 
 
[DataSet1] C:\Users\Gradiny\Desktop\data mentah.sav 

 

 
 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 

Statistics

Metode
38
0

Valid
Missing

N

Metode

10 26,3 26,3 26,3
28 73,7 73,7 100,0
38 100,0 100,0

FIFO
Rata - Rata
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e
Percent

Descriptive Statistics

38 25,12 30,52 27,5134 1,47607
38 ,00 ,95 ,3821 ,26111
38 ,52 91,43 6,3844 14,49503
38

Ukuran
Leverage
Rasio Lancar
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation
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  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Metode 

  /METHOD=ENTER Ukuran Leverage RL 

  /SAVE RESID . 

 

NPar Tests 
 
[DataSet1] C:\Users\Gradiny\Desktop\data mentah.sav 

 

 
 
REGRESSION 

  /MISSING LISTWISE 

  /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA 

  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 

  /NOORIGIN 

  /DEPENDENT Metode 

  /METHOD=ENTER Ukuran Leverage RL 

  /SAVE RESID . 

 

Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\Gradiny\Desktop\data mentah.sav 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

38
,0000000

,36720991
,207
,095

-,207
1,278
,076

N
Mean
Std.  Dev iat ion

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negativ e

Most Extreme
Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

Variables Entered/Removedb

Rasio
Lancar,
Ukuran,
Leverage

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: Metodeb. 
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Model Summary

,568a ,323 ,263 ,38307
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std.  Error of
the Est imate

Predictors: (Constant), Rasio Lancar,  Ukuran, Leveragea. 

ANOVAb

2,379 3 ,793 5,405 ,004a

4,989 34 ,147
7,368 37

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), Rasio Lancar, Ukuran, Leveragea. 

Dependent Variable: Metodeb. 

Coefficientsa

-2,254 1,186 -1,901 ,066
,118 ,043 ,390 2,732 ,010 ,980 1,021

-,545 ,247 -,319 -2,205 ,034 ,950 1,052
-,006 ,004 -,207 -1,425 ,163 ,944 1,059

(Constant)
Ukuran
Leverage
Rasio Lancar

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coef f icients

Beta

Standardized
Coef f icients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics

Dependent  Variable: Metodea. 

Coefficient Correlationsa

1,000 ,124 -,212
,124 1,000 -,095

-,212 -,095 1,000
2,00E-005 2,40E-005 ,000
2,40E-005 ,002 -,001

,000 -,001 ,061

Rasio Lancar
Ukuran
Leverage
Rasio Lancar
Ukuran
Leverage

Correlations

Covariances

Model
1

Rasio Lancar Ukuran Leverage

Dependent Variable: Metodea. 
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Logistic Regression 
 
[DataSet1] C:\Users\Gradiny\Desktop\data mentah.sav 

 

 
 

 
 

Block 0: Beginning Block 
 

Collineari ty Diagnosticsa

3,030 1,000 ,00 ,00 ,03 ,03
,749 2,012 ,00 ,00 ,00 ,92
,219 3,716 ,00 ,00 ,97 ,03
,001 46,965 1,00 1,00 ,00 ,02

Dimension
1
2
3
4

Model
1

Eigenvalue
Condit ion

Index (Constant) Ukuran Leverage Rasio Lancar
Variance Proportions

Dependent  Variable: Metodea. 

Case Processing Summary

38 100,0
0 ,0

38 100,0
0 ,0

38 100,0

Unweighted Cases a

Included in Analysis
Missing Cases
Total

Selected Cases

Unselected Cases
Total

N Percent

If  weight is in ef f ect, see classif ication table for the total
number of  cases.

a. 

Dependent Variable Encoding

0
1

Original Value
FIFO
Rata - Rata

Internal Value
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Block 1: Method = Enter 
 

 
 

 
 

Classification Tablea,b

0 10 ,0
0 28 100,0

73,7

Observed
FIFO
Rata - Rata

Metode

Overall Percentage

Step 0
FIFO Rata - Rata

Metode Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut v alue is ,500b. 

Variables in the Equation

1,030 ,368 7,811 1 ,005 2,800ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variables not in the Equation

5,754 1 ,016
4,229 1 ,040
3,732 1 ,053

12,270 3 ,007

Ukuran
Leverage
RL

Variables

Overall Stat istics

Step
0

Score df Sig.

Omnibus Tests of Model Coefficients

18,512 3 ,000
18,512 3 ,000
18,512 3 ,000

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

Model Summary

25,290a ,386 ,564
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 8 because
parameter est imates changed by  less than ,001.

a. 
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Hosmer and Lemeshow Test

3,137 8 ,926
Step
1

Chi-square df Sig.

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

3 3,645 1 ,355 4
3 2,762 1 1,238 4
2 1,259 2 2,741 4
1 ,982 3 3,018 4
1 ,593 3 3,407 4
0 ,366 4 3,634 4
0 ,257 4 3,743 4
0 ,088 4 3,912 4
0 ,043 4 3,957 4
0 ,006 2 1,994 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Step
1

Observed Expected
Metode = FIFO

Observed Expected
Metode = Rata - Rata

Total

Classification Tablea

6 4 60,0
2 26 92,9

84,2

Observed
FIFO
Rata - Rata

Metode

Overall Percentage

Step 1
FIFO Rata - Rata

Metode Percentage
Correct

Predicted

The cut v alue is ,500a. 

Variables in the Equation

1,090 ,496 4,826 1 ,028 2,974
-6,108 2,869 4,534 1 ,033 ,002
-,487 ,288 2,856 1 ,091 ,614

-23,897 12,894 3,435 1 ,064 ,000

Ukuran
Leverage
RL
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: Ukuran, Leverage, RL.a. 
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