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ABSTRACT 

Based on PSAK No. 14 (Revised 2008), inventory is asset available for sale in 
normal activitiy, materials in the process of production and or or goods in transit or 
supplies to be used in the process of production and or giving of service.  This case 
support of writer to make a research namely to know the application of inventory 
accounting policy in PT. XYZ. 

In this research the writer uses the quantitative and qualitative descriptive method.  
Data used by writer is gained from the division of accounting and data in month of Mei 
2013.  The writer collects data by study of documentations and interview.  The kind of 
data used in this research is primary data and secondary data.  Data gained is collected, 
evaluated, and analyzed and then described in detail to know the problem and to seek the 
solution. 

The result of this is that PSAK No. 14 (Revised 2008) has been well implemented 
by PT. XYZ, measurement, recording, and valuation of inventory are in accordance with 
generally accepted accounting principles. 
 
Keywords: PSAK No. 14 (Revised 2008), Inventory,  Measurement of Inventory,  

Recording of Inventory, Valuation of Inventory 

 
I. PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Hasil akhir yang diharapkan suatu badan usaha umumnya ialah memperoleh 

pendapatan atau laba semaksimal mungkin.  Dalam proses mendapatkan laba inilah 

penjualan barang dagang maupun jasa menjadi sumber utama pendapatan usaha.  Hal 

ini berlaku untuk semua jenis perusahaan, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, 

maupun perusahaan manufaktur. Oleh sebab itu, perusahaan sebagai suatu unit usaha 

harus dapat mengelola sumber-sumber yang mempunyai nilai ekonomis yang terdapat 

didalam badan usaha yang dijalankannya.  Hal ini tentunya tidak terlepas dari peranan 



pihak manajemen perusahaan dalam pembuatan peraturan-peraturan serta kebijakan 

dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 

akhir perusahaan. 

Salah satu jenis sumber daya di dalam suatu perusahaan ialah persediaan. Kieso, 

et al (2011:408) mengatakan bahwa persediaan ialah aset berupa benda yang dikelola 

oleh perusahaan untuk kemudian dijual dalam kegiatan bisnis perusahaan, atau 

persediaan bisa juga didefiniskan sebagai barang yang digunakan atau dikonsumsi 

perusahaan untuk keperluan produksi barang yang pada akhirnya akan dijual dan 

dipasarkan kepada konsumen. 

Persediaan barang dagang, jasa, ataupun manufaktur merupakan aktiva yang 

paling aktif perputarannya didalam perusahaan karena persediaan terus-menerus 

digunakan akibat adanya transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi terkait dengan 

persediaan tersebut. Oleh karena itulah persediaan memerlukan perencanaan, 

pengelolaan, serta pengawasan yang optimal agar tidak mengganggu kinerja dan 

aktivitas perusahaan tersebut. 

Tersedianya persediaan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan 

pelanggan atau untuk keperluan produksi, merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempertahankan kelangsungan perusahaan.  Jika persediaan tidak dikelola dengan baik, 

maka akan muncul kemungkinan penumpukan persediaan dalam jumlah yang terlalu 

berlebihan yang disebabkan oleh buruknya perputaran persediaan yang akan 

menimbulkan risiko dalam penyediaan dana, modal kerja, peningkatan biaya 

penyimpanan, biaya pemeliharaan, biaya kesempatan, dan risiko yang muncul akibat 

kerusakan persediaan.  Oleh karena itu, didalam pengelolaan persediaan diperlukan 

kecermatan, kehati-hatian, dan perhatian khusus agar risiko yang mungkin muncul dapat 

diminimalisir semaksimal mungkin, Kieso, et al (2011:408). 

Ilmu akuntansi menurut Weygandt, et al (2011:4) terbagi menjadi tiga aktivitas 

dasar, yaitu identifikasi, pencatatan, menginformasikan atau memberitahukan.  Terkait 

dengan aktivitas dasar ilmu akuntansi yang ketiga, yaitu menginformasikan atau 

memberitahukan, diperlukan suatu informasi yang berguna dan dapat dimengerti oleh 

para investor, kreditor, manajemen perusahaan, dan para pengguna lainnya.  Agar dalam 

pelaksanaan penyusunan informasi berupa laporan keuangan dapat dihasilkan informasi 



yang dapat diandalkan, dipercaya, dan seragam, maka diperlukan suatu pedoman atau 

standar. 

Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan 

yang juga merupakan badan yang telah diresmikan pemerintah untuk menyusun Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.  Organisasi profesi ini terus berusaha untuk 

menanggapi perkembangan akuntansi keuangan yang terjadi baik di tingkat nasional, 

regional, maupun global, khususnya yang memiliki pengaruh pada dunia usaha. 

Pedoman atau standar terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap persediaan 

dijelaskan didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14 (PSAK No. 14) : 

Persediaan.  Standar yang telah ditetapkan oleh IAI ini seharusnya diterapkan dalam 

setiap akuntansi terkait persediaan pada setiap perusahaan yang memiliki persediaan 

didalam operasi kegiatan bisnis yang dijalankannya. Arstanti (2011) didalam penelitiannya 

mengatakan bahwa sejak disahkan oleh IAI pada tahun 1994, PSAK No. 14 telah 

mengalami revisi pada tahun 2008.  PSAK No. 14 (Revisi 2008) : Persediaan 

menggantikan PSAK No. 14 (1994) : Persediaan.  IAI melalui Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan (DSAK) telah mengesahkan PSAK No. 14 (Revisi 2008) : Persediaan pada 

tanggal 16 September 2008 dan mulai diberlakukan secara efektif terhitung sejak tanggal 

1 Januari 2009, namun menurut IAI penerapan lebih dini sangat dianjurkan.  Salah satu 

perbedaan antara PSAK No. 14 (1994) dengan PSAK No. 14 (Revisi 2008) adalah PSAK 

No. 14 (Revisi 2008) telah mengadopsi hampir seluruh pengaturan yang telah ditetapkan 

dalam International Accounting Standard (IAS) 2 (2003) : Inventories, dengan beberapa 

perbedaan atau pengecualian dengan PSAK No. 14 (Revisi 2008) yang akan dipaparkan 

lebih lanjut didalam penelitian ini. 

Di Indonesia, industri jasa menjadi industri yang cukup berkembang dalam 

beberapa tahun ini, hal itu dikarenakan permintaan konsumen (masyarakat ataupun 

perusahaan) akan pekerjaan yang ditawarkan oleh industri ini semakin meningkat.  

Peningkatan ini dapat terjadi karena berbagai macam alasan, seperti misalkan, kebutuhan 

konsumen yang semakin meningkat, ketidakmampuan para konsumen untuk melakukan 

suatu pekerjaan secara mandiri, konsumen di Indonesia yang semakin konsumtif, dll. 



PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak pada industri jasa pemeliharaan 

(retest, repaint, repair) tabung gas elpiji 3kg.  Di Indonesia sendiri, industri ini masih 

terbilang jarang, namun melihat perkembangannya, industri ini semakin bertumbuh seiring 

dengan mulai digemarinya gas elpiji 3kg untuk penggunaan sebagian besar bisnis kuliner 

kelas menengah kebawah, hingga penggunaan pada rumah tangga.     

Dilatar belakangi dari berbagai kondisi menarik yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membuat dan menyajikan penelitian ilmiah yang 

berjudul “Analisis Penerapan PSAK NO. 14 (Revisi 2008) Mengenai Persediaan Pada 

Perusahaan Jasa (Studi Kasus Pada PT. XYZ)”. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pengertian Persediaan 

Kieso, et al (2011:408) menyebutkan bahwa persediaan ialah aset berupa benda 

yang di simpan dan dikelola oleh perusahaan untuk kemudian dijual dalam kegiatan bisnis 

perusahaan, atau persediaan bisa juga didefiniskan sebagai barang yang digunakan atau 

dikonsumsi perusahaan untuk keperluan produksi barang yang pada akhirnya akan dijual 

dan dipasarkan kepada konsumen. 

Berdasarkan penjelasan para ahli yang dikumpulkan penulis melalui beberapa 

literatur dan sumber kepustakaan yang terkait dengan pengertian persediaan maka 

penulis dapat menyimpulkan bahwa persediaan ialah aset berupa barang yang dikelola 

dan disimpan oleh perusahaan untuk kemudian dijual dalam suatu kegiatan bisnis, atau 

persediaan bisa juga berbentuk barang yang akan digunakan perusahaan untuk 

keperluan suatu produksi barang. 

2.1.2. Jenis Persediaan 

Weygandt, et al (2011:250) mengatakan bahwa dalam perusahaan manufaktur, 

beberapa persediaan mungkin bukan merupakan barang siap jual.  Maka sebagai 

hasilnya, perusahaan manufaktur biasanya mengklasifikasikan persediaan menjadi tiga 

kategori: persediaan barang mentah (raw materials), persediaan pekerjaan dalam proses 

(work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods). 



2.1.3. Biaya yang Termasuk dalam Persediaan 

 Berikut adalah biaya-biaya yang termasuk dalam persediaan, Kieso, et al 

(2011:417). 

1. Biaya Produk (Product Cost) 

Biaya produksi adalah biaya yang melekat pada persediaan.  Sebagai 

hasilnya, perusahaan mencatat biaya produksi pada akun persediaan.  

Biaya ini secara langsung terhubung dengan kegiatan yang terkait dengan 

membawa barang ke tempat usaha pembeli dan mengonversi barang-

barang tersebut kedalam kondisi barang siap untuk dijual.  Biaya tersebut 

umumnya mencakup biaya pembelian (costs of purchase), biaya konversi 

(costs of conversion), dan biaya lain-lain (other costs). 

2. Biaya Periode (Period Cost) 

Biaya periode adalah biaya-biaya yang secara tidak langsung 

berhubungan dengan akuisisi atau produksi barang, seperti beban 

penjualan.  Dalam keadaan yang biasanya terjadi, beban umum dan 

administrasi tidak termasuk dalam biaya persediaan.  

3. Diskon Pembelian (Purchase Discount) 

 Diskon dagang atau pembelian adalah pengurangan atau penurunan harga 

jual barang kepada konsumen.  Diskon ini dapat dijadikan sebagai insentif 

kepada konsumen pada saat pembelian pertama kali atau pesanan 

pembelian dalam jumlah banyak. 

2.1.4. Pencatatan Persediaan 

 Menurut Kieso, et al (2011:409) suatu perusahaan dapat menggunakan salah satu 

dari dua sistem untuk memelihara keakuratan pencatatan biaya dari persediaan, yaitu 

metode pencatatan perpetual (perpetual system) dan metode pencatatan periodik 

(periodic system). 

 

 



2.1.5. Penilaian Persediaan 

Di Indonesia metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya dua, yaitu 

penilaian persediaan dengan menggunakan metode first in first out (FIFO) dan penilaian 

persediaan dengan menggunakan metode rata-rata (Average).  Ketika PSAK No.14 

mengenai akuntansi persediaan belum mengalami revisi (pada tahun 2008), metode 

penilaian persediaan yang diperbolehkan di Indonesia ada tiga, yaitu penilaian persediaan 

dengan menggunakan metode FIFO, rata-rata, dan LIFO (Last In First Out).  Namun 

secara efektif mulai 1 januari 2005 International Financial Reporting Standard (IFRS) tidak 

memperbolehkan penggunaan metode LIFO, sehingga metode penilaian persediaan yang 

diperbolehkan hanya metode FIFO dan metode rata-rata.  Dan PSAK No.14 (Revisi 2008) 

menerapkan peraturan yang sama dengan peraturan IFRS yang dimulai pada tahun 

2005.  Sehingga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saat ini metode penilaian 

persediaan yang diperbolehkan di Indonesia adalah metode FIFO dan rata-rata. 

Namun, terdapat satu lagi metode yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam 

penilaian persediaan pada beberapa kondisi tertentu.  Berdasarkan PSAK No. 14 (Revisi 

2008), biaya untuk persediaan yang secara umum tidak dapat ditukar dengan persediaan 

lain (not ordinary interchangeable) dan barang atau jasa yang dihasilkan dan dipisahkan 

untuk proyek tertentu harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi khusus terhadap 

biayanya masing-masing. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui PSAK No. 14 (Revisi 2008), 

Identifikasi khusus biaya artinya adalah biaya-biaya tertentu yang diatribusikan ke unit 

persediaan tertentu.  Cara ini merupakan perlakuan yang sesuai bagi unit yang 

dipisahkan untuk proyek tertentu, baik yang dibeli maupun dihasilkan.  Namun demikian, 

identifikasi khusus biaya tidak tepat ketika terdapat jumlah besar unit dalam persediaan 

yang dapat menggantikan satu sama lain (ordinarily interchangeable).  Dalam keadaan 

demikian, metode pemilihan unit yang masih berada dalam persediaan dapat digunakan 

untuk menentukan dampaknya bagi rugi laba. 

 Biaya persediaan, kecuali yang disebutkan pada paragraf sebelumnya, harus 

dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau 



rata-rata tertimbang.  Perusahaan harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap 

semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. 

2.1.6. Prinsip Utama PSAK No. 14 (Revisi 2008) : Persediaan 

Pada tanggal 16 September 2008 DSAK telah mengesahkan PSAK No. 14 (Revisi 

2008) untuk menggantikan PSAK No. 14 (1994) dan berlaku efektif terhitung sejak 

tanggal 1 Januari 2009, namun menurut IAI penerapan lebih dini sangat dianjurkan.  

PSAK No. 14 (Revisi 2008) merupakan hasil konvergensi yang dilakukan IAI melalui 

DSAK dengan International Accounting Standard (IAS). 

 PSAK No. 14 (Revisi 2008) yang terkait dengan akuntansi persediaan mengatur 

mengenai pengukuran, penilaian, pengakuan, dan pengungkapan persediaan.  Tujuan 

dari pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab 

sebelumnya, maka penulis memutuskan untuk menjadikan perusahaan yang bergerak 

pada bidang jasa manufaktur sebagai objek penelitian.  Dalam penelitian ini, perusahaan 

yang akan dijadikan objek penelitian adalah PT. XYZ.  PT. XYZ bergerak pada industri 

jasa pemeliharaan (retest, repaint, repair) tabung gas elpiji 3kg dan berlokasi di Bekasi.  

Penelitian ini berfokus pada kebijakan akuntansi persediaan bahan baku yang 

diterapkan oleh PT. XYZ.  Kemudian melihat apakah kebijakan akuntansi persediaan 

bahan baku yang diterapkan oleh PT. XYZ telah sesuai atau tidak dengan PSAK No. 14 

(Revisi 2008) : Persediaan dan juga beberapa teori terkait persediaan. 

Data kebijakan akuntansi persediaan PT. XYZ yang digunakan didalam penelitian 

ini adalah data pada bulan Mei 2013.  Data PT. XYZ yang digunakan didalam penelitian 

ini adalah data perhitungan persediaan bahan baku PT. XYZ pada bulan Mei 2013. 

 

  



3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Jenis Data 

Terdapat dua jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu data 

primer dan data sekunder.  Data primer menurut Sekaran, et al (2010:180) adalah 

informasi yang didapat peneliti dari “tangan pertama” dan digunakan untuk tujuan spesifik 

dari suatu penelitian.  Sedangkan data sekunder adalah informasi yang didapatkan dari 

sumber yang telah ada sebelumnya. 

Data primer yang digunakan penulis didalam penelitian ini adalah kebijakan 

akuntansi persediaan yang digunakan oleh PT. XYZ.  Data primer ini didapatkan langsung 

dari PT. XYZ melalui divisi accounting pada PT. XYZ.   

Lalu untuk data sekunder, penulis menggunakan SAK (Standar Akuntansi 

Keuangan), yaitu PSAK No. 14 (Revisi 2008), SAK lain yang mungkin dapat membantu 

penulis dalam melakukan penelitian, dan data kepustakaan lainnya yang terkait dengan 

penelitian yang diangkat oleh penulis. 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan 

data.  Pertama adalah dengan melakukan riset langsung kepada objek penelitian (field 

research).  Dan yang kedua adalah dengan melakukan studi terhadap data kepustakaan 

ataupun literatur yang terkait dengan penelitian yang diangkat oleh penulis (library 

research). 

Berikut adalah penjelasan mengenai riset lapangan (field research) dan riset 

kepustakaan (library research). 

1. Field Research, yaitu dengan mengunjungi langsung perusahaan tempat penulis 

melakukan penelitian.  Terdapat beberapa cara dalam melakukan field research, 

seperti wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan penelitian yang 

diangkat oleh penulis, ataupun dengan meminta dokumentasi data yang tersedia 

pada PT. XYZ yang terkait dengan persediaan.  Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan field research dengan melakukan wawancara kepada salah seorang 



staff dari divisi accounting PT. XYZ untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

oleh penulis terkait dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. 

2. Library Research, yaitu adalah dengan melakukan pencarian data pada data-data 

kepustakaan ataupun literatur terkait.  Data seperti ini biasanya digunakan untuk 

memperkuat penelitian sebagai dasar teori atas penelitian yang diangkat oleh 

penulis.  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa data kepustakaan 

yang terkait dengan akuntansi persediaan dan PSAK No. 14 (Revisi 2008) : 

Persediaan. 

3.3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus pada PT. XYZ.  Menurut Sekaran, et al 

(2010:30) studi kasus adalah terlibat secara lebih dalam, dan melakukan analisis 

kontekstual dengan membandingkan permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis 

dengan situasi serupa yang terjadi pada organisasi lain.  Pemakaian studi kasus untuk 

memecahkan suatu masalah organisasi jarang sekali digunakan.  Hal ini biasanya 

disebabkan karena organisasi lain yang dijadikan bahan perbandingan enggan untuk 

memaparkan permasalahan yang sedang terjadi didalam organisasinya. 

Penelitian ini melakukan analisa data dengan menggunakan analisis deskriptif 

kualitatif kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data sesuai kenyataan 

yang ada, kemudian dilakukan perhitungan, lalu dibandingkan dengan teori dan standar 

yang berlaku umum, (dalam penelitian ini PSAK No. 14) sehingga pada akhirnya dapat 

dilakukan analisis kritis yang mendalam, serta memberikan kesimpulan dan saran bagi 

objek penelitian. 

IV. Analisis dan Pembahasan 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat PT. XYZ 

Pada akhir tahun 2011, tepatnya pada bulan Desember 2011 di Mustika Jaya, 

Bekasi berdiri sebuah perusahaan dengan nama PT. XYZ.  Perusahaan ini bergerak pada 

bidang industri jasa pemeliharaan tabung gas elpiji 3kg.  Jasa pemeliharaan tabung gas 

elpiji 3kg yang dilakukan PT. XYZ meliputi pekerjaan retest tabung, repaint tabung, retest 



dan repaint tabung, penggantian valve (katup) pada tabung, dan pekerjaan pemeliharaan 

lainnya.  PT. XYZ merupakan rekanan bisnis atau mitra dari PT. Pertamina (Persero) 

yang merupakan salah satu dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbesar di 

Indonesia. 

Pada Desember 2011, PT. XYZ dapat melakukan produksi (pemeliharaan) tabung 

gas elpiji 3kg sebanyak 14.000 unit tabung selama satu periode pemeliharaan, yaitu 

selama satu bulan.  Ketika itu PT. XYZ memiliki 26 orang karyawan, dimana 10 

diantaranya adalah karyawan yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan tabung gas 

elpiji 3kg di workshop, sementara sisanya merupakan karyawan bagian manajemen 

perusahaan. 

Seiring dengan berjalannya waktu, PT. XYZ terus berusaha mengembangkan 

dirinya untuk menjadi salah satu perusahaan pemeliharaan tabung gas elpiji 3kg yang 

terbaik di Bekasi, bahkan jika memungkinan di Indonesia.  Hal tersebut harus dilakukan 

oleh PT. XYZ karena semakin meningkatnya penggunaan tabung gas elpiji 3kg oleh 

masyarakat, dan hal itu membuat order  atas pemeliharaan tabung gas elpiji 3kg yang 

dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) semakin meningkat pada tiap bulannya.  Hingga 

Mei 2013, PT. XYZ dapat mengerjakan order yang datang dari PT. Pertamina (Persero) 

dengan melakukan produksi (pemeliharaan) hingga mencapai 22.500 tabung per 

bulannya.  Saat ini PT. XYZ memiliki total karyawan sebanyak 36 orang.  Dalam rangka 

meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan, PT. XYZ juga telah menambah mesin-mesin 

yang digunakan dalam proses pemeliharaan tabung gas elpiji 3kg, dan PT. XYZ kini 

memiliki masing-masing 2 unit mesin yang digunakan didalam proses pemeliharaan pada 

workshopnya seperti mesin blasting tabung, mesin evakuasi gas tabung, mesin pembuka 

valve, dll. 

4.1.2 Striktur Organisasi Pada PT. XYZ  

Setiap perusahaan dituntut untuk mempunyai suatu struktur organisasi didalam 

bisnis yang mereka jalankan.  Dengan hal ini perusahaan dapat menentukan batasan 

atau tugas dari masing-masing individu atau golongan didalam perusahaan serta 

hubungan antara yang satu dengan yang lain.  Karyawan diharapkan untuk dapat 

mengetahui kewajiban serta haknya dalam perusahaan, dengan mengacu pada hal 



tersebut diharapkan masing-masing karyawan dapat menjalankan tugas dan 

kewajibannya secara maksimal.  Berikut ini merupakan struktur organisasi dari PT. XYZ. 

Struktur Organisasi PT. XYZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Manajer PT. XYZ 

4.1.3 Jenis-jenis Persediaan Pada PT. XYZ 

Persediaan bahan baku (raw material inventory) menjadi satu-satunya jenis 

persediaan yang terdapat pada PT. XYZ.  Berikut ini adalah persediaan bahan baku yang 

digunakan PT. XYZ dalam melakukan pemeliharaan tabung gas elpiji 3kg. 

1. Bahan Baku Pokok 

Merupakan bahan baku inti yang digunakan dalam proses pemeliharaan tabung 

gas elpiji 3kg.  Dalam hal ini bahan baku pokok yang dimiliki PT. XYZ antara lain 

adalah cat hijau, thiner, pasir besi, sealtape, dan plat balancer. 
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2. Bahan Baku Penunjang 

Merupakan bahan baku penunjang yang digunakan dalam proses pemeliharaan 

tabung gas elpiji 3kg.  Dalam hal ini bahan baku penunjang yang dimiliki PT. XYZ 

antara lain adalah cat merah, cat putih, sarung tangan kain, sarung tangan karet, 

dan masker. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bagian ini penulis membagi analisis dan pembahasan menjadi tiga sub topik, 

yaitu pengukuran persediaan, pencatatan persediaan, serta penilaian persediaan PT. 

XYZ.  Lalu pada sub topik pengukuran dan penilaian persediaan PT. XYZ dilakukan 

analisis untuk kemudian melihat kesesuaiannya dengan PSAK No. 14 : Persediaan. 

4.2.1 Pengukuran Persediaan PT. XYZ 

PT. XYZ memilih untuk melakukan pengukuran persediaan bahan baku (raw 

material inventory) berdasarkan biaya perolehan (initial cost) dengan pertimbangan 

bahwa persediaan bahan baku yang digunakan untuk proses pemeliharaan adalah 

bahan baku yang dibeli secara langsung oleh divisi purchasing dari pihak lain (vendor).  

Sehingga divisi accounting PT. XYZ mencatat persediaan bahan baku berdasarkan biaya 

yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan baku, atau dengan kata lain sebesar biaya 

perolehan dari masing-masing bahan baku yang telah dibeli. 

Sebagai contohnya adalah ketika PT. XYZ melakukan pembelian cat hijau dari 

vendor dengan transaksi sebesar Rp 42.840.000 untuk 1.260 kg cat hijau, PT. XYZ 

mengukur persediaan bahan baku cat hijau dengan menggunakan biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan pembelian cat hijau tersebut, yaitu sebesar Rp 42.840.000 

atau Rp 34.000 untuk setiap unit (kg) cat hijau didalam persediaan bahan baku yang 

dimilikinya.  

4.2.2 Pencatatan Persediaan PT. XYZ 

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dipaparkan sebelumnya pada landasan 

teori, dijelaskan bahwa terdapat dua metode pencatatan persediaan, yaitu dengan 

metode pencatatan persediaan perpetual dan periodik.  Berdasarkan data persediaan 

yang didapatkan dari PT. XYZ dan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah 



seorang staff dari divisi accounting, maka dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ memilih 

untuk menggunakan metode pencatatan persediaan periodik dalam melakukan 

pencatatan persediaan bahan baku yang dimilikinya.   

Dengan memilih untuk melakukan pencatatan persediaan bahan baku secara 

periodik, maka PT. XYZ melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir 

periode produksi (pemeliharaan), yaitu setiap satu bulan sekali.  Hal ini dilakukan untuk 

menghitung berapa banyak persediaan bahan baku yang telah digunakan dalam satu 

periode produksi.  Hasil dari perhitungan fisik persediaan ini kemudian dijadikan dasar 

untuk melakukan pencatatan persediaan bahan baku pada akhir periode produksi 

(pemeliharaan). 

Walaupun telah melakukan pencatatan persediaan bahan baku dengan metode 

pencatatan periodik dan melakukan perhitungan fisik persediaan secara konsisten pada 

setiap akhir periode produksi (pemeliharaan), namun PT. XYZ belum melakukan 

penjurnalan atas setiap transaksi ataupun penggunaan persediaan yang terkait dengan 

pencatatan persediaan bahan baku yang digunakannya.  Oleh karena itu, penulis 

menambahkan beberapa jurnal yang terkait dengan pencatatan persediaan yang 

diharapkan dapat membantu PT. XYZ dalam melakukan pencatatan persediaan 

persediaan bahan baku di masa yang akan datang.  Berikut beberapa jurnal pencatatan 

persediaan baik secara periodik maupun perpetual yang dapat digunakan oleh PT. XYZ 

dengan mengambil contoh atas pembelian bahan baku cat hijau pada bulan Mei 2013. 

 

 

 

 

 

 

  



Jurnal Pencatatan Persediaan Cat Hijau (Periodik) 

Transaksi Jurnal Pencatatan Periodik 

Stock Awal 

Persediaan 

Akun persediaan cat hijau menunjukkan jumlah 

persediaan di tangan sebesar Rp 6.030.000 

Pembelian 

Persediaan Secara 

Kredit 

Purchase     42.500.000 

     Account Payable     42.500.000 

Membayar Biaya 

Angkut (Freight 

Costs) Saat 

Pembelian 

PT. XYZ tidak dapat melakukan penjurnalan atas 

pembayaran biaya angkut, hal ini dikarenakan biaya 

angkut tidak dibebankan oleh penjual dan telah 

termasuk dalam harga cat hijau (Rp 42.500.000). 

Saat Terjadi Retur 

Pembelian (Purchase 

returns and 

allowances) 

PT. XYZ tidak dapat melakukan penjurnalan atas retur 

pembelian, hal ini dikarenakan tidak terjadi retur 

pembelian pada bulan Mei 2013.  

Pembayaran Hutang 

atas pembelian 

Persediaan  

Account Payable     42.500.000 

     Cash                          42.500.000 

Sumber : Data diolah penulis 

Berdeda dengan pencatatan persediaan secara periodik, pencatatan persediaan 

secara perpetual secara berkelanjutan mencatat persediaan setiap terjadi transaksi yang 

mempengaruhi akun persediaan.  Oleh karena itu, suatu perusahaan yang menggunakan 

metode pencatatan perpetual akan mencatat seluruh pembelian dan penggunaan barang 

kedalam akun persediaan saat transaksi terjadi.  Metode pencatatan persediaan secara 

perpetual sangat direkomendasikan untuk perusahaan yang melakukan pembelian dan 

penggunaan persediaan (ataupun penjualan) dengan interval yang tinggi dalam satu 

periode pencatatan persediaan.  



Jurnal Pencatatan Persediaan Cat Hijau (Perpetual) 

Transaksi Jurnal Pencatatan Perpetual 

Stock Awal 

Persediaan 

Akun persediaan cat hijau menunjukkan jumlah 

persediaan di tangan sebesar Rp 6.030.000 

Pembelian 

Persediaan Secara 

Kredit 

Inventory     42.500.000 

     Account Payable     42.500.000 

Membayar Biaya 

Angkut (Freight 

Costs) Saat 

Pembelian 

PT. XYZ tidak dapat melakukan penjurnalan atas 

pembayaran biaya angkut, hal ini dikarenakan biaya 

angkut tidak dibebankan oleh penjual dan telah 

termasuk dalam harga cat hijau (Rp 42.500.000) 

Saat Terjadi Retur 

Pembelian (Purchase 

returns and 

allowances) 

PT. XYZ tidak dapat melakukan penjurnalan atas retur 

pembelian, hal ini dikarenakan tidak terjadi retur 

pembelian pada bulan Mei 2013. 

Pembayaran Hutang 

atas pembelian 

Persediaan  

Account Payable     42.500.000 

     Cash                          42.500.000 

Sumber : Data diolah penulis 

Dengan beberapa contoh jurnal pencatatan persediaan secara periodik maupun 

perpetual diatas, penulis berharap PT. XYZ dapat secara konsisten untuk melakukan 

penjurnalan atas setiap pencatatan persediaan yang dilakukan dan juga dapat memilih 

metode pencatatan persediaan yang tepat bagi bisnis yang dijalankan. 

4.2.3 Penilaian Persediaan  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah seorang staf 

dari divisi accounting dan dengan melihat perhitungan persediaan bahan baku yang 



dilakukan oleh PT. XYZ, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan memilih untuk 

melakukan penilaian persediaan bahan baku (raw material inventory) dengan 

menggunakan metode FIFO (First In First Out method).  Dalam metode ini persediaan 

yang dibeli paling awal adalah persediaan yang akan pertama kali digunakan. 

Setelah mengetahui metode penilaian persediaan yang digunakan oleh PT. XYZ, 

penulis mencoba untuk memperlihatkan perbedaan antara perhitungan penilaian 

persediaan bahan baku dengan metode FIFO secara periodik dan metode FIFO secara 

perpetual dengan menggunakan data persediaan bahan baku inti PT. XYZ pada bulan 

Mei 2013.  Dalam penilaian persediaan bahan baku, penulis memilih satu jenis bahan 

baku inti untuk kemudian dilakukan penilaian.  Bahan baku tersebut ialah cat hijau 

(tabung).  Penilaian persediaan dilakukan berdasarkan pada kajian teoritis yang telah 

dipaparkan sebelumnya pada bagian landasan teori.  Hal ini diharapkan dapat membantu 

PT. XYZ dalam menentukan metode penilaian persediaan bahan baku di masa yang akan 

datang.  Berikut penilaian persediaan tersebut. 

Tabel 4.1 

Ilustrasi Data Persediaan Cat Hijau (Tabung) Bulan Mei 2013 

Cat Hijau (Tabung) 

Tanggal Penjelasan Unit 
/ kg 

Harga 
Pokok / unit 

Total Biaya Saldo / 
unit 

1 Mei „13 Beginning 
Inventory 

180 @ Rp 33.500 Rp 6.030.000 180 

 Purchases 1.26
0 

Rp 34.000 Rp 42.840.000 1.440 

 Inventory 
Used 

1.16
0 

  280 



31 Mei „13    Rp 48.870.000  

Sumber : Divisi Accounting PT. XYZ 

Tabel 4.2 

Ilustrasi Perhitungan Persediaan Cat Hijau (Tabung) dengan metode FIFO 

(Periodik) 

Cat Hijau (Tabung) 

Tanggal Penjelasan Unit / 
kg 

Harga Pokok / 
unit 

Total Biaya 

1 Mei 
„13 

Beginning 
Inventory 

180 @ Rp 33.500 Rp 6.030.000 

 Purchases 1.260 Rp 34.000 Rp 42.840.000 

 TOTAL 1.440  Rp 48.870.000 

Sumber : Data diolah penulis 

Berdasarkan perhitungan fisik diatas, nantinya dapat dilihat bahwa terdapat 280 

unit persediaan dengan nilai Rp 9.520.000 pada akhir bulan Mei.  Dengan menggunakan 

metode FIFO, maka nilai persediaan bahan baku pada akhir bulan Mei adalah sebesar 

harga pokok persediaan bahan baku yang paling akhir masuk.  280 unit persediaan 

dengan nilai Rp 9.520.000 pada akhir bulan Mei didapatkan dengan perhitungan sebagai 

berikut. 

Tabel 4.3 

Ilustrasi Perhitungan Persediaan Cat Hijau (Tabung) dengan metode FIFO 

(Periodik) 

Tanggal Unit / kg Harga Pokok / 
unit 

Total Biaya 

31 Mei „13 280 @ Rp 34.000 Rp 9.520.000 



TOTAL 280  Rp 
9.520.000 

Sumber : Data diolah penulis 

Berikut adalah perhitungan bahan baku yang digunakan (direct materials used) 

yang didapat dari harga pokok persediaan bahan baku tersedia untuk digunakan, lalu 

dikurangi persediaan akhir (Rp 9.520.000). 

Perhitungan bahan baku yang digunakan (direct materials used) : 

Harga pokok persediaan bahan baku yang tersedia Rp 48.870.000 

Persediaan bahan baku akhir    (Rp 9.520.000) 

Direct Materials Used     Rp 39.350.000 

Tabel 4.4 

Ilustrasi Perhitungan Persediaan Cat Hijau (Tabung) dengan metode FIFO 

(Perpetual) 

Pembelian Inventory Used Persediaan 

Tgl Unit 
(Kg) 

Harga 
Pokok 
(Rp) 

Total 
Harga (Rp) 

Unit 
(Kg) 

Harga 
Pokok 
(Rp) 

Total 
Harga (Rp) 

Unit 
(Kg) 

Harga 
Pokok 
(Rp) 

Total 
Harga (Rp) 

1 Mei  

„13 

      180 33.500 6.030.000 

Mei „13 1.260 34.000 42.840.000    180 33.500 6.030.000 

       1.260 34.000 42.840.000 

       1.440  48.870.000 

Mei „13    180 33.500 6.030.000    



    980 34.000 33.320.000    

    1.160  39.350.000    

31 Mei 
„13 

      280 34.000 9.520.000 

       280  9.520.000 

Sumber : Data diolah penulis 

Dengan menggunakan penilaian persediaan dengan metode FIFO (First In First 

Out method), PT. XYZ mampu menyajikan data yang menunjukkan segala pengadaan 

maupun pemakaian persediaan bahan baku secara lengkap.  Selain itu, penilaian 

persediaan bahan baku juga dilakukan untuk mengikuti sirkulasi antar bahan baku yang 

masuk dan yang keluar baik secara kuantitas maupun secara nilai. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan akuntansi persediaan 

dalam penilaian persediaan bahan baku yang dilakukan oleh PT. XYZ telah sesuai 

dengan PSAK No. 14 (Revisi 2008), yaitu dengan metode FIFO (First In First Out). 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang direpresentasikan melalui analisis dan 

pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yang terkait dengan analisis penerapan PSAK No. 14 (Revisi 2008) pada 

kebijakan akuntansi persediaan bahan baku yang digunakan pada PT. XYZ.  Berikut ini 

adalah beberapa kesimpulan tersebut. 

1. Pengukuran persediaan yang digunakan oleh PT. XYZ dalam pengukuran 

persediaan bahan baku (raw material inventory) adalah berdasarkan biaya 

perolehan (initial cost).  Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

persediaan bahan baku yang digunakan untuk proses pemeliharaan adalah 

bahan baku yang dibeli secara langsung oleh divisi purchasing dari pihak lain.  

Sehingga divisi accounting PT. XYZ mencatat persediaan bahan baku 

berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan baku, atau 



dengan kata lain sebesar biaya perolehan dari masing-masing bahan baku 

yang telah dibeli.  Dengan menggunakan pengukuran berdasarkan biaya 

perolehan (initial cost) dalam pengukuran persediaan persediaan bahan baku, 

maka dapat dikatakan bahwa PT. XYZ telah menerapkan pengukuran 

persediaan bahan baku yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam PSAK No. 14 (Revisi 2008), 

yaitu dengan pengukuran persediaan bahan baku berdasarkan biaya 

perolehan (initial cost).    

2. Metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT. XYZ adalah metode 

pencatatan periodik.  Dengan memilih pencatatan persediaan dengan metode 

pencatatan periodik, maka PT. XYZ melakukan perhitungan fisik (stock 

opname) pada setiap akhir periode produksi (pemeliharaan), atau setiap satu 

bulan sekali. 

3. Penilaian persediaan yang digunakan oleh PT. XYZ dalam penilaian 

persediaan bahan baku (raw material inventory) adalah dengan menggunakan 

metode FIFO (First In First Out).  Dengan metode ini, perusahaan berasumsi 

bahwa bahan baku yang dibeli paling awal adalah bahan baku yang akan 

pertama kali digunakan.  

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan 

oleh penulis. 

1. PT. XYZ sebaiknya tetap mempertahankan konsistensinya dalam melakukan 

pengukuran persediaan bahan baku, yaitu dengan menggunakan biaya 

perolehan (initial cost) sebagai acuan dalam mengukur persediaan bahan baku 

yang dimilikinya sesuai dengan PSAK No. 14 (Revisi 2008). 

2. PT. XYZ sebaiknya tetap mempertahankan konsistensinya dalam melakukan 

penilaian dan pencatatan persediaan bahan baku, yaitu dengan metode FIFO 

(First In First Out) dan pencatatan secara periodik.  Selain itu, PT. XYZ 



disarankan untuk tetap memperhatikan teori yang terkait dengan persediaan 

dan juga PSAK No. 14 (Revisi 2008) sebagai dasar penilaian dan pencatatan 

persediaan bahan baku. 

3. Untuk penelitian berikutnya, sangat disarankan untuk mendapatkan data yang 

lebih lengkap sehingga analisis terhadap penerapan PSAK No. 14 (Revisi 

2008) dapat membahas seluruh peraturan yang terdapat pada PSAK No. 14 

(Revisi 2008) yaitu mengenai pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan 

penyajian. 

4. Untuk penelitian berikutnya, sangat disarankan untuk melakukan penelitian 

terkait analisis penerapan PSAK No. 14 (Revisi 2008) dengan objek penelitian 

perusahaan yang bergerak pada industri selain industri jasa.  Dan juga 

pemilihan jenis persediaan selain jenis persediaan bahan baku (raw 

materialinventory). 
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