
BAB 7
Persediaan



Pengendalian PersediaanPengendalian Persediaan

• Dua tujuan utama dari pengendalian atasDua tujuan utama dari pengendalian atas 
persediaan adalah sebagai berikut :

1 Melindungi persediaan dari kerusakan atau1. Melindungi persediaan dari kerusakan atau 
pencurian.

2 M l k d b d l l2. Melaporkannya dengan benar dalam  laporan 
keuangan



Melindungi PersediaanMelindungi Persediaan

• Pengendalian atas persediaan harus segeraPengendalian atas persediaan harus segera
dimulai saat persediaan diterima.
Dokumendokumen di bawah ini merupakanDokumendokumen di bawah ini merupakan
dokumen yang sering digunakan untuk
pengendalian persediaan:pengendalian persediaan:

• Pesanan pembelian
L i• Laporan penerimaan

• Faktur pemasok



• Pesanan pembelian (purchase order) memberi wewenang
atas pembelian suatu barang dari pemasok.

• Laporan penerimaan harus dilengkapi segera setelah
barang diterima. Laporan penerimaan (receiving report)
harus dilengkapi oleh departemen penerimaan
perusahaan sebagai akuntabilitas awal atas persediaan.
Untuk memastikan persediaan yang diterima adalah barang

di l i h i dyang dipesan, laporan penerimaan harus sesuai dengan
pesanan pembelian barang yang dikeluarkan perusahaan.

• Menggunakan sistem persediaan perpetual untuk
h d j h ilk l t d liperusahaan dagang juga menghasilkan alat pengendalian

yang efektif atas persediaan. Informasi mengenai jumlah
setiap jenis barang selalu tersedia dalam buku besar
pembantu persediaan (subsidiary inventory ledger)pembantu persediaan (subsidiary inventory ledger).



• Pengendalian untuk melindungi persediaan meliputi
mengembangkan dan menggunakan tindakan
keamanan untuk mencegah kerusakan persediaan atau
pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Beberapap p gg y p
contoh tingkat pengamanan meliputi hal‐hal di bawah
ini.

1. Persediaan harus disimpan dalam sebuah gudang1. Persediaan harus disimpan dalam sebuah gudang
atau area lain dengan akses terbatas hanya pada
karyawan yang telah diberi kuasa.

2 Barang berharga mahal dipajang dalam lemari2. Barang berharga mahal dipajang dalam lemari
terkunci.

3. Menggunakan alat: cermin dua arah, kamera, dan
j kpenjaga keamanan.



Melaporkan PersediaanMelaporkan Persediaan

• Untuk memastikan keakuratan jumlah persediaanj p
yang dilaporkan dalam laporan keuangan,
sebuah perusahaan dagang perlu melakukan
penghitungan fisik persediaan (physicalpenghitungan fisik persediaan (physical
inventory), yaitu menghitung persediaan secara
fisik. Setelah jumlah persediaan tersedia dihitung,
bi l h di di kk k d lbiaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam
laporan keuangan.

• Kebanyakan perusahaan menggunakan satu diKebanyakan perusahaan menggunakan satu di
antara tiga macam asumsi arus biaya untuk
menentukan biaya perolehan persediaan.



Asumsi Arus Biaya PersediaanAsumsi Arus Biaya Persediaan

• Masalah akuntansi utama muncul saat barang yang identikg y g
diperoleh dengan biaya yang berbeda pada periode tertentu.
Dalam kasus seperti ini, saat suatu barang dijual, perlu
dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakandilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan
asumsi arus biaya, sehingga ayat jurnal akuntansi yang tepat
dapat dicatat.

• Sebagai ilustrasi, asumsikan tiga unit identik dari barang X
dibeli selamabulan Mei.





• Jika unit tersebut dapat dikenali dengan pembelianp g p
tertentu, maka metode identifikasi spesifik (specific
identification method) dapat digunakan untuk
menghitung biaya unit yang terjual Persediaan akhirmenghitung biaya unit yang terjual. Persediaan akhir
terdiri atas banyaknya unit yang tersisa dalam
persediaan. Jadi, laba kotor, beban pokok penjualan,
d d kh b d kkdan persediaan akhir bervariasi seperti ditunjukkan
dalam contoh di atas.

• Metode identifikasi spesifik tidak praktis kecuali setiapMetode identifikasi spesifik tidak praktis, kecuali setiap
unit dapat dikenali secara akurat. Sebuah diler mobil,
misalnya, dapat menggunakan metode ini karena

i bil iliki i iksetiap mobil memiliki nomor seri yang unik.



• Saat metode masuk‐pertama, keluar‐pertama ( first‐in,
first‐out—FIFO) digunakan, persediaan akhir berasal dari
biaya paling baru, yaitu barang‐barang yang dibeli paling
akhir.

• Sebaliknya, saat metode masuk‐terakhir, keluar‐pertama (
last‐in, first‐out— LIFO) digunakan, persediaan akhir berasal
dari biaya paling awal, yaitu barang‐barang yang dibeli
pertama kali.

• Sementara saat metode biaya rata‐rata tertimbang
(weighted average inventory cost flow method) atau sering
disebut metode biaya rata‐rata (average cost flow method)y ( g )
digunakan, biaya unit persediaan merupakan rata‐rata
tertimbang biaya pembelian.



Metode Biaya Persediaan dalam 
d lSistem Persediaan Perpetual

• Pada bagian ini, metode FIFO, LIFO, dan biaya rata‐Pada bagian ini, metode FIFO, LIFO, dan biaya rata
rata tertimbang diilustrasikan dalam sistem
persediaan perpetual. Kita akan memberi ilustrasi
untuk setiap metode menggunakan data untuk
barang 127B, seperti ditunjukkan berikut ini.



Metode Masuk‐Pertama, Keluar‐
( )Pertama (FIFO)

• Saat metode FIFO dari biaya persediaanSaat etode O da b aya pe sed aa
digunakan, biaya dimasukkan dalam beban pokok
penjualan dengan urutan yang sama saat biaya

b d d ktersebut terjadi. Metode FIFO sering konsisten
dengan arus fisik atau pergerakan barang. Oleh
karena itu metode FIFO memberikan hasil yangkarena itu, metode FIFO memberikan hasil yang
kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh
dari metode identifikasi biaya spesifik untuky p
setiap unit terjual dan yang masih berada dalam
persediaan.



TAMPILAN 3 Ayat Jurnal dan Akun
d l ( )Persediaan Perpetual (FIFO) 



• Buku besar pembantu persediaan untuk barang 127B ditunjukkan
d l T il 3 b i b ik tdalam Tampilan 3 sebagai berikut.

1. Saldo awal pada 1 Januari adalah sebesar Rp20.000.000 (1.000
unit dengan biaya tiap unit Rp20.000).

2 Pada 4 Januari terjual 700 unit dengan harga jual Rp30 000 per2. Pada 4 Januari, terjual 700 unit dengan harga jual Rp30.000 per
unit sehingga total penjualan adalah Rp21.000.000 (700 unit ×
Rp30.000). Beban pokok penjualan adalah Rp14.000.000 (700 unit
dengan biaya per unit Rp20.000). Setelah penjualan, sisa
persediaan adalah Rp6.000.000 (300 unit dengan biaya per unit
Rp20.000).

3. Pada 10 Januari, dilakukan pembelian senilai Rp11.200.000 (500
unit dengan harga per unit Rp22 400) Setelah pembelian dalamunit dengan harga per unit Rp22.400). Setelah pembelian, dalam
pelaporannya persediaan ditulis ke dalam 2 baris, Rp6.000.000
(300 unit dengan biaya per unit Rp20.000) yang merupakan
persediaan awal dan Rp11.200.000 (500 unit dengan biaya per
unit Rp22.400) yang merupakan pembelian pada 10 Januari.



4. Pada 22 Januari, sebanyak 360 unit terjual dengan harga Rp30.000
per unit sehingga total penjualan adalah Rp10.800.000 (360 unit
30 000) D k FIFO b b k k j l× 30.000). Dengan menggunakan FIFO, beban pokok penjualan

adalah sebesar Rp7.344.000 yang terdiri atas Rp6.000.000 (300
unit dengan biaya per unit 20.000), yang merupakan saldo awal,
ditambah Rp1.344.000 (60 unit dengan biaya per unit Rp22.400)p ( g y p p )
yang merupakan pembelian pada 10 Januari. Setelah penjualan,
persediaan tersisa sebesar Rp9.856.000 (440 unit dengan biaya
per unit Rp22.400) yang merupakan pembelian pada 10 Januari.

5 Penjualan pada 28 Januari dan 30 Januari dicatat dengan cara yang5. Penjualan pada 28 Januari dan 30 Januari dicatat dengan cara yang
sama.

6. Saldo akhir pada 31 Januari adalah sebesar Rp18.460.000. Saldo
ini terdiri atas dua lapis persediaan sebagai berikut.ini terdiri atas dua lapis persediaan sebagai berikut.



Metode Masuk‐Terakhir, Keluar‐
( )Pertama (LIFO)

• Saat metode LIFO digunakan dalam sistemSaat metode LIFO digunakan dalam sistem
persediaan perpetual, biaya unit yang terjual
merupakan biaya dari pembelian yang terakhir.p y p y g

• Penggunaan metode LIFO awalnya dibatasi pada
situasi yang sangat jarang di mana unit yangsituasi yang sangat jarang di mana unit yang
terjual diambil dari barang yang diperoleh paling
akhir. Tetapi, untuk tujuan perpajakan, saat inip j p p j
metode LIFO banyak digunakan meskipun
metode ini tidak mencerminkan arus fisik unit.



TAMPILAN 4 Ayat Jurnal dan Akun
d l ( )Persediaan Perpetual (LIFO)



1. Saldo awal pada 1 Januari adalah sebesar Rp20.000.000 (1.000 
it d bi ti it R 20 000)unit dengan biaya tiap unit Rp20.000).

2. Pada 4 Januari, terjual 700 unit dengan harga jual Rp30.000 per 
unit sehingga total penjualan adalah Rp21.000.000 (700 unit ×
Rp30 000) Beban pokok penjualan adalah Rp14 000 000 (700 unitRp30.000). Beban pokok penjualan adalah Rp14.000.000 (700 unit 
dengan biaya per unit Rp20.000). Setelah   penjualan, sisa 
persediaan adalah Rp6.000.000 (300 unit dengan biaya per unit 
Rp20.000).

3. Pada 10 Januari, dilakukan pembelian senilai Rp11.200.000 (500 
unit dengan harga per unit Rp22,400). Setelah pembelian, dalam 
pelaporannya persediaan ditulis ke dalam 2 baris, Rp6.000.000 
(300 unit dengan biaya per unit Rp20 000) yang merupakan(300 unit dengan biaya per unit Rp20.000) yang merupakan 
persediaan awal dan Rp11.200.000 (500 unit dengan biaya per 
unit Rp22.400) yang merupakan pembelian pada 10 Januari.



4. Pada 22 Januari, sebanyak 360 unit terjual dengan harga Rp30.000
per unit sehingga total penjualan adalah Rp10.800.000 (360 unitper unit sehingga total penjualan adalah Rp10.800.000 (360 unit
× 30.000). Dengan menggunakan LIFO, beban pokok penjualan
adalah sebesar Rp8.064.000 (360 unit dengan biaya per unit
22.400) yang merupakan pembelian pada 10 Januari. Setelah
penjualan persediaan tersisa sebesar Rp9 136 000 yang terdiripenjualan, persediaan tersisa sebesar Rp9.136.000 yang terdiri
atas Rp6.000.000 (300 unit dengan biaya per unit Rp20.000) yang
merupakan saldo awal dan Rp3.136.000 (140 unit dengan biaya
per unit Rp22.400) yang merupakan pembelian pada 10 Januari.

5. Penjualan pada 28 Januari dan 30 Januari dicatat dengan cara yang
sama.

6. Saldo akhir pada 31 Januari adalah sebesar Rp17.980.000. Saldo
i i t di i t d l i di b i b ik tini terdiri atas dua lapis persediaan sebagai berikut.



Metode Biaya Rata‐Rata TertimbangMetode Biaya Rata Rata Tertimbang

• Saat metode ini digunakan dalam sistemSaat metode ini digunakan dalam sistem
persediaan perpetual, biaya unit rata‐rata
tertimbang dihitung setiap ada pembelian
yang dilakukan.

• Biaya unit ini digunakan untuk menentukan
beban pokok penjualan sampai pembelian
berikutnya dilakukan dan nilai rata‐rata baru
dihi T k ik i i di b b kdihitung. Teknik ini disebut rata‐rata bergerak
(moving average).



TAMPILAN 5 Ayat Jurnal dan Akun Persediaan 
P l (Bi R R T i b )Perpetual (Biaya Rata‐Rata Tertimbang)



• Ayat jurnal serta buku besar pembantu persediaan
untuk barang 127B, yang ditunjukkan pada Tampilan 5
adalah sebagai berikut.

1. Saldo awal pada 1 Januari adalah sebesar1. Saldo awal pada 1 Januari adalah sebesar
Rp20.000.000 (1.000 unit dengan biaya tiap unit
Rp20.000)

2 Pada 4 Januari terjual 700 unit dengan harga jual2. Pada 4 Januari, terjual 700 unit dengan harga jual
Rp30.000 per unit sehingga total penjualan adalah
Rp21.000.000 (700 unit × Rp30.000). Beban pokok
penjualan adalah Rp14 000 000 (700 unit denganpenjualan adalah Rp14.000.000 (700 unit dengan
biaya per unit Rp20.000). Setelah penjualan, sisa
persediaan adalah Rp6.000.000 (300 unit dengan
biaya per unit Rp20 000)biaya per unit Rp20.000).



3. Pada 10 Januari, dilakukan pembelian senilai Rp11.200.000 (500 unit
dengan harga per unit Rp22 400) Setelah pembelian biaya rata ratadengan harga per unit Rp22.400). Setelah pembelian, biaya rata‐rata
tertimbang senilai Rp21.500 dihitung dengan membagi jumlah biaya
persediaan tersedia senilai Rp17.200.000 (Rp6.000.000 + Rp11.200.000)
dengan jumlah persediaan tersedia sebanyak 800 (300 + 500) unit.
Dengan demikian setelah pembelian jumlah biaya persediaan adalahDengan demikian, setelah pembelian, jumlah biaya persediaan adalah
Rp17.200.000 yang terdiri atas 800 unit dengan biaya per unit Rp21.500.

4. Pada 22 Januari, sebanyak 360 unit terjual dengan harga Rp30.000 per
unit sehingga total penjualan adalah Rp10.800.000 (360 unit × 30.000).

k d b b b b k kDengan menggunakan metode biaya rata‐rata tertimbang, beban pokok
penjualan adalah sebesar Rp7.740.000 (360 unit dengan biaya per unit
21.500). Setelah penjualan, persediaan tersisa sebesar Rp9.460.000
(440 unit dengan biaya per unit Rp21.500).

5. Penjualan pada 28 Januari dan 30 Januari dicatat dengan cara yang
sama.

6. Saldo akhir pada 31 Januari adalah sebesar Rp18.280.000 (800 unit
dengan biaya per unit Rp22 850)dengan biaya per unit Rp22.850).



Sistem Persediaan Perpetual 
kTerkomputerisasi 

• Catatan untuk sistem persediaan perpetual dapat dikelola
secara manual. Akan tetapi, bagi perusahaan dengan
jumlah barang persediaan yang begitu besar serta transaksi
pembelian dan penjualan yang banyak, sistem semacam
i i k bi d kt D l k b k kini memakan biaya dan waktu. Dalam kebanyakan kasus,
penyimpanan catatan sistem persediaan perpetual
dilakukan dengan sistem terkomputerisasi.
Si t i i d t dil j tk t k b t j• Sistem ini dapat dilanjutkan untuk membantu manajer
dalam mengendalikan dan mengatur kuantitas persediaan.
Sebagai contoh, barang yang cepat terjual dapat dipesan
ulang sebelum persediaan habis Pola penjualan yang laluulang sebelum persediaan habis. Pola penjualan yang lalu
dapat dianalisis untuk menentukan kapan harus
menyediakan barang untuk penjualan normal dan untuk
barang yang dijual musimanbarang yang dijual musiman.



Metode Biaya Persediaan dalam 
d lSistem Persediaan Perpetual

• Saat sistem persediaan periodik digunakan, hanya
pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan.
Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan
untuk mencatat beban pokok penjualan. Pada akhirp p j
periode akuntansi, penghitungan fisik persediaan
dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan
beban pokok penjualan.p p j

• Seperti sistem persediaan perpetual, asumsi arus biaya
harus dibuat ketika unit yang identik diperoleh dengan
biaya per unit yang berbeda dalam periode tertentubiaya per unit yang berbeda dalam periode tertentu.
Dalam kasus seperti ini, metode FIFO, LIFO, atau biaya
rata‐rata tertimbang digunakan.



Metode Masuk‐Pertama, Keluar‐
( )Pertama (FIFO)

• Untuk memberi ilustrasi mengenai metode FIFOUntuk memberi ilustrasi mengenai metode FIFO
dalam sistem persediaan periodik, kita akan
menggunakan data yang sama dengan barang 127B
dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal
dan pembelian barang 127B pada bulan Januari
d l h b i b ik tadalah sebagai berikut.



• Penghitungan fisik pada tanggal 31 JanuariPenghitungan fisik pada tanggal 31 Januari
menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800
unit. Dengan menggunakan metode FIFO, biaya sisa
persediaan pada akhir periode berasal dari biaya
perolehan paling akhir. Biaya 800 unit dalam

di khi d t l 31 J i dihitpersediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung
sebagai berikut.



• Mengurangkan biaya persediaan per 31 JanuariMengurangkan biaya persediaan per 31 Januari
sebesar Rp18.460.000 dari biaya barang tersedia
untuk dijual sebesar Rp45.180.000 akan
menghasilkan beban pokok penjualan sebesar
Rp26.720.000, seperti ditunjukkan berikut ini.



• Persediaan akhir per 31 Januari sebesarPersediaan akhir per 31 Januari sebesar
Rp18.460.000 berasal dari biaya perolehan
paling akhir Beban pokok penjualan sebesarpaling akhir. Beban pokok penjualan sebesar
Rp26.720.000 berasal dari biaya persediaan
awal dan biaya paling awalawal dan biaya paling awal.

• Tampilan 6 menunjukkan hubungan beban
pokok penjualan untuk bulan Januari danpokok penjualan untuk bulan Januari dan
persediaan akhir per 31 Januari.



TAMPILAN 6
Arus Biaya FIFO



Metode Masuk‐Terakhir, Keluar 
( )Pertama (LIFO)

• Saat metode LIFO digunakan, sisa biaya persediaan pada akhir periode
berasal dari biaya perolehan paling awal. Berdasarkan data yang sama
dengan contoh FIFO, biaya 800 unit dalam persediaan akhir per 31 Januari
adalah Rp16.000.000 yang terdiri atas 800 unit persediaan awal dengan
bbiaya per unit Rp20.000.

• Mengurangkan biaya persediaan per 31 Januari sebesar Rp16.000.000
dari biaya barang tersedia untuk dijual sebesar Rp45.180.000 akan

h ilk b b k k j l b 29 80 000 imenghasilkan beban pokok penjualan sebesar Rp29.180.000, seperti
ditunjukkan berikut ini.



• Persediaan akhir per 31 Januari sebesarPersediaan akhir per 31 Januari sebesar
Rp16.000.000 berasal dari biaya perolehan
paling awal Beban pokok penjualan sebesarpaling awal. Beban pokok penjualan sebesar
Rp29.180.000 berasal dari biaya persediaan
paling akhir Tampilan 7 menunjukkanpaling akhir. Tampilan 7 menunjukkan
hubungan beban pokok penjualan untuk bulan
Januari dan persediaan akhir per 31 JanuariJanuari dan persediaan akhir per 31 Januari.



TAMPILAN 7
Arus Biaya LIFO



Metode Biaya Rata‐Rata TertimbangMetode Biaya Rata Rata Tertimbang

• Metode biaya rata‐rata tertimbang menggunakan biaya unity g gg y
rata‐rata tertimbang untuk menentukan beban pokok
penjualan dan persediaan akhir. Jika pembelian selama satu
periode relatif seragam metode biaya rata rata tertimbangperiode relatif seragam, metode biaya rata‐rata tertimbang
memberikan hasil perhitungan biaya yang mirip dengan arus
barang secara fisik. Biaya unit rata‐rata tertimbang dihitung
dengan cara berikut.



• Sebagai contoh data barang 127B akanSebagai contoh, data barang 127B akan
digunakan sebagai berikut.

• Biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalahy p p
sebagai berikut. Persediaan, 31 Januari:
Rp17.208.000 (800 unit × Rp21.510)p ( p )



• Mengurangkan biaya persediaan per 31Mengurangkan biaya persediaan per 31
Januari sebesar Rp17.208.000 dari biaya
barang tersedia untuk dijual sebesarbarang tersedia untuk dijual sebesar
Rp45.180.000 akan menghasilkan beban
pokok penjualan sebesar Rp27 970 000pokok penjualan sebesar Rp27.970.000,
seperti ditunjukkan berikut ini.



Membandingkan Metode Biaya 
dPersediaan

• Arus biaya yang berbeda diasumsikan untuky y g
masing‐masing dari tiga metode alternatif biaya
persediaan. Perhatikan bahwa jika biaya unit
tetap stabil seluruh metode akan mendapatkantetap stabil, seluruh metode akan mendapatkan
hasil yang sama. Akan tetapi, karena harga
berubah‐ubah, tiga metode tersebut biasanya
k h ilk j l h b b d t kakan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk:
1. Beban pokok penjualan
2. Laba kotor2. Laba kotor
3. Laba bersih
4. Persediaan akhir



• Dengan menggunakan contoh sistemDengan menggunakan contoh sistem
persediaan perpetual dan penjualan sebesar
Rp39 000 000 (1 300 unit × Rp30 000)Rp39.000.000 (1.300 unit × Rp30.000),
perbedaan‐perbedaan ini diilustrasikan
sebagai berikutsebagai berikut



• Perbedaan‐perbedaan di atas menunjukkanPerbedaan perbedaan di atas menunjukkan
akibat dari adanya kenaikan biaya (harga). Jika
biaya (harga) tetap sama, ketiga metode akany ( g ) p , g
menghasilkan hasil yang sama.

• Namun demikian, biaya (harga) terus berubah.Namun demikian, biaya (harga) terus berubah.
Efek dari perubahan biaya (harga) pada metode
FIFO dan LIFO ditunjukkan dalam Tampilan 8.j p
Metode biaya rata‐rata menghasilkan jumlah di
antara yang dihasilkan FIFO dan LIFO.



TAMPILAN 8
Pengaruh dari Perubahan Biaya 

(Harga): Metode Biaya FIFO dan LIFO(Harga): Metode Biaya FIFO dan LIFO



• Selama periode kenaikan harga‐harga, LIFO menyandingkan
lebih banyak biayabiaya dari pembelian persediaan paling
akhir dengan penjualan. Oleh karena itu, bisa dibilang
bahwa metode LIFO nyaris berhasil menandingkan biaya

t i i d d t t i i ( t hi t tsaat ini dengan pendapatan saat ini (matching current costs
against current revenues).

• Selama periode kenaikan harga‐harga, LIFO menawarkan
h t d l j k h il k l kpenghematan dalam pajak penghasilan karena melaporkan

jumlah laba kotor dan laba bersih paling rendah. Tetapi,
persediaan akhir dalam laporan posisi keuangan bisa agak
berbeda dari biaya penggantian saat ini Dalam kasusberbeda dari biaya penggantian saat ini. Dalam kasus
seperti ini, laporan keuangan biasanya memasukkan
catatan yang menyebutkan selisih yang diperkirakan antara
persediaan LIFO dan persediaan jika FIFO digunakanpersediaan LIFO dan persediaan jika FIFO digunakan.



Melaporkan Persediaan dalam 
Laporan Keuangan

• Seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, biayap y g j y , y
merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan.
Akan tetapi, dalam beberapa kasus, persediaan dinilai
berdasarkan pertimbangan lain selain biaya Dua kasusberdasarkan pertimbangan lain selain biaya. Dua kasus
semacam ini timbul saat:

1. biaya penggantian barang dalam persediaan berada diy p gg g p
bawah biaya yang dicatat; dan

2. persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan
normal yang disebabkan oleh kondisi barang (cacatnormal yang disebabkan oleh kondisi barang (cacat,
rusak karena terlalu lama dipajang di toko),
perubahan mode, atau sebab lainnya.



Penilaian pada Nilai yang Lebih 
d hRendah antara Biaya atau Pasar

• Jika biaya penggantian barang dalam persediaan lebih
rendah daripada biaya pembelian awal, metode mana yang
lebih rendah antara nilai pasar atau biaya perolehan (lower‐
of‐cost‐or‐market—LCM) digunakan untuk menilai

di Nil i di k d d l h bipersediaan. Nilai pasar, yang dimaksud adalah biaya
penggantian untuk mendapatkan barang sejenis pada
tanggal persediaan. Nilai pasar ini dibuat berdasarkan
kuantitas yang biasanya dibeli dari sumber pemasok yangkuantitas yang biasanya dibeli dari sumber pemasok yang
biasa.

• Dalam menerapkan metode nilai pasar atau biaya yang
lebih rendah biaya biaya penggantian dapat ditentukanlebih rendah, biaya‐biaya penggantian dapat ditentukan
dengan satu dari tiga cara berikut.
1. Setiap barang dalam persediaan.
2 Kelas atau kategori utama dalam persediaan2. Kelas atau kategori utama dalam persediaan.
3. Persediaan secara keseluruhan.



• Jumlah penurunan harga dimasukkan dalam beban pokok
penjualan. Hal ini menyebabkan adanya penurunan laba kotor
dan laba bersih pada periode di mana penurunan harga
muncul Penyandingan antara penurunan harga denganmuncul. Penyandingan antara penurunan harga dengan
periode di mana penurunan harga itu muncul merupakan
keuntungan utama dalam penggunaan metode nilai pasar
t bi l bih d hatau biaya yang lebih rendah.

• Sebagai contoh, diasumsikan data berikut ini merupakan data
dari 400 unit identik barang A dalam persediaan 31 Desemberdari 400 unit identik barang A dalam persediaan 31 Desember
2015:



TAMPILAN 9
M hit P di d Nil iMenghitung Persediaan pada Nilai 
Pasar atau Biaya yang Lebih Rendahy y g



Penilaian pada Nilai yang Lebih RendahPenilaian pada Nilai yang Lebih Rendah 
antara Biaya dengan Nilai Realisasi Bersih

• Persediaan yang sudah lewat dari musimnya atau rusak
kebanyakan hanya bisa dijual dengan harga di bawah harga
aslinya. Persediaan semacam ini harus dinilai pada nilai
realisasi bersihnya. Nilai realisasi bersih (NRB—net realizable
value) adalah perkiraan harga jual dikurangi seluruh biayavalue) adalah perkiraan harga jual dikurangi seluruh biaya
yang berkaitan langsung dengan penjualan, seperti komisi
penjualan. Nilai realisasi bersih dihitung dengan cara sebagai
berikutberikut.



• Biaya pelepasan langsung (direct costs of disposals) meliputiy p p g g ( p ) p
biaya penjualan seperti pengiklanan khusus atau komisi
penjualan. Sebagai contoh, diasumsikan bahwa data di bawah
ini merupakan data mengenai sebuah persediaan yang rusak:ini merupakan data mengenai sebuah persediaan yang rusak:

• Oleh karena biaya perolehan lebih tinggi dari nilai realisasi
bersih, persediaan dinilai pada nilai realisasi bersihnya
Rp650 000 yang dihitung sebagai berikutRp650.000 yang dihitung sebagai berikut.

• Nilai realisasi bersih = Rp800.000 – Rp150.000 = Rp650.000



Persediaan di Laporan Posisi 
Keuangan

• Persediaan biasanya disajikan di bagian AsetPersediaan biasanya disajikan di bagian Aset
Lancar dalam laporan posisi keuangan, setelah
akun‐ akun piutang Selain nilai persediaanakun akun piutang. Selain nilai persediaan,
hal‐hal berikut ini juga dilaporkan:

1 Metode untuk menghitung biaya persediaan1. Metode untuk menghitung biaya persediaan
(FIFO, LIFO, atau biaya rata‐rata tertimbang)

2 M d il i di (bi2. Metode penilaian persediaan (biaya, atau
nilai pasar atau biaya yang lebih rendah)



Pengaruh dari Kesalahan Persediaan 
dpada Laporan Keuangan

• Setiap kesalahan persediaan yang terjadi akan
berpengaruh pada Laporan Posisi Keuangan dan
Laporan Laba Rugi. Beberapa alasan bahwa kesalahan
persediaan dapat terjadi termasuk sebagai berikut.p p j g

1. Persediaan fisik yang ada di tangan salah hitung.
2. Biaya‐biaya dialokasikan tidak benar ke dalam

persediaan Contoh: Metode FIFO LIFO rata ratapersediaan. Contoh: Metode FIFO, LIFO, rata‐rata
yang diaplikasikan secara tidak benar.

3. Persediaan yang ada di pengiriman dimasukkan atau
id k b d i ditidak secara benar dari persediaan.

4. Persediaan konsinyasi termasuk atau tidak secara
benar dari persediaan.p



• Kesalahan persediaan selalu meningkat dariesa a a pe sed aa se a u e g at da
persediaan yang ada di pengiriman pada akhir
tahun. Seperti yang didiskusikan pada Bab 6,

k kpersyaratan pengiriman menentukan kapan
kepemilikan terhadap barang berpindah.
K tik b dib li t dij l FOB hi i• Ketika barang dibeli atau dijual FOB shipping
point, kepemilikan berpindah ketika barang telah
diterima oleh pelanggan. Ketika perjanjiannyaditerima oleh pelanggan. Ketika perjanjiannya
adalah FOB destination, kepemilikan berpindah
ketika barang diterima oleh pembeli.



• Untuk mengilustrasikannya asumsikan bahwaUntuk mengilustrasikannya, asumsikan bahwa 
Sinar Express memesan barang dagangan 
berikut dari Indonesian Products:berikut dari Indonesian Products:



• Kesalahan persediaan sering timbul dari persediaan
konsinyasi (consigned inventory). Pengusaha kadang‐
kadang mengirimkan barang dagangan ke pedagang eceran
yang bertindak sebagai agen penjual pengusaha.
P h di b t i i b ( i )Pengusaha, yang disebut pengirim barang (consignor),
mempertahankan kepemilikan sampai barang terjual.

• Barang dagangan tersebut biasanya disebut untuk dikirim
d k i i ( i t) k d dpada konsinyasi (on consignment) kepada pedagang ecer

biasanya disebut penerima barang (consignee).
• Pengaruh Laporan Laba Rugi Kesalahan pada persediaan

k l h jik j l h l l b i t kakan menyalahsajikan jumlah laporan laba rugi untuk
beban pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih.



• Barang dagangan yang belum terjual pada akhir tahung g g y g j p
adalah bagian dari persediaan pengusaha (penerima
barang), walaupun barang tersebut masih ada pada
pihak penerima barang Pada akhir tahun hal itu akanpihak penerima barang. Pada akhir tahun, hal itu akan
mudah bagi pedagang ecer (penerima barang) untuk
tidak benar memasukkan barang terkonsinyasi dalam

d f kpersediaan fisiknya.
• Demikian juga, pengusaha (pengirim barang) harus
memasukkan persediaan konsinyasi ke dalammemasukkan persediaan konsinyasi ke dalam
persediaan fisik walaupun persediaan fisiknya tidak di
tangan.



TAMPILAN 10
Laporan Posisi KeuanganLaporan Posisi Keuangan 

Komparatif—Analisis Horizontal



• Pengaruh Laporan Posisi Keuangan KesalahanPengaruh Laporan Posisi Keuangan Kesalahan
persediaan menyalahsajikan persediaan
dagang aset lancar total aset dan ekuitasdagang, aset lancar, total aset, dan ekuitas
pemilik dari laporan posisi keuangan.
Pengaruh dari kesalahan persediaan padaPengaruh dari kesalahan persediaan pada
laporan posisi keuangan tahun berjalan
dirangkum dalam Tampilan 12dirangkum dalam Tampilan 12.



TAMPILAN 12 Pengaruh Kesalahan
Persediaan pada Laporan PosisiPersediaan pada Laporan Posisi 
Keuangan Periode Berjalan



Analisis dan Interpretasi Keuangan:
Perp taran Persediaan dan J mlahPerputaran Persediaan dan Jumlah 
Hari Penjualan dalam Persediaan

• Sebuah perusahaan dagang harus menyimpan sisa
persediaan dalam jumlah memadai untuk memenuhi
kebutuhan pelanggannya. Kekurangan persediaan
akan mengakibatkan kehilangan penjualan. Namun
sebaliknya terlalu banyak persediaan mengurangisebaliknya, terlalu banyak persediaan mengurangi
likuiditas perusahaan karena dana yang seharusnya
digunakan untuk memperluas atau meningkatkandigunakan untuk memperluas atau meningkatkan
kegiatan operasional, malah tertanam dalam bentuk
persediaan.



• Di samping itu, kelebihan persediaansa p g tu, e eb a pe sed aa
meningkatkan beban seperti penyimpanan,
asuransi, dan pajak properti. Akhirnya, kelebihan

d k k k k kpersediaan akan meningkatkan risiko kerugian
akibat penurunan harga, kerusakan, atau
perubahan dalam pola pembelian pelangganperubahan dalam pola pembelian pelanggan.

• Dua ukuran yang dapat digunakan adalah:
1 Perputaran persediaan (inventory turnover)1. Perputaran persediaan (inventory turnover)
2. Jumlah hari penjualan dalam persediaan

(number of days’ sales in inventory)(number of days sales in inventory).



• Perputaran persediaan (inventory turnover)Perputaran persediaan (inventory turnover) 
mengukur hubungan antara volume  barang 
terjual dan jumlah persediaan yang dimilikiterjual dan jumlah persediaan yang dimiliki 
selama periode tertentu. Rasio ini dihitung 
sebagai berikutsebagai berikut.



• Jumlah hari penjualan dalam persediaan (number ofJumlah hari penjualan dalam persediaan (number of
days’ sales in inventory) merupakan ukuran kasar
atas lamanya waktu yang diperlukan untuk
memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan,
yang dihitung sebagai berikut.



LAMPIRAN



Memperkirakan Biaya PersediaanMemperkirakan Biaya Persediaan
• Mungkin perlu bagi sebuah perusahaan untuk mengetahui

jumlah persediaan karena alasan‐alasan di bawah ini:
1. Catatan persediaan perpetual tidak dibuat.
2. Bencana seperti kebakaran atau banjir yang2. Bencana seperti kebakaran atau banjir yang

menghancurkan persediaan, perusahaan harus
menghitung jumlah.

3. Laporan keuangan bulanan atau kuartal diperlukan,3. Laporan keuangan bulanan atau kuartal diperlukan,
sedangkan perhitungan fisik persediaan dilakukan
setahun sekali.

• Lampiran ini menjelaskan dan mengilustrasikan dua
metode yang banyak dipakai untuk memperkirakan biaya
persediaanpersediaan.



Metode Ritel untuk Memperkirakan 
dBiaya Persediaan

• Metode persediaan ritel (retail inventory method) mengharuskan 
bi d h it l di t h k t k di t dibiaya dan harga ritel dipertahankan untuk persediaan yang tersedia 
untuk dijual. Rasio biaya terhadap harga ritel kemudian digunakan 
untuk mengubah persediaan akhir dengan harga ritel ke perkiraan 
biaya persediaan akhir.y p

• Metode persediaan ritel diterapkan dengan cara berikut ini.
– Langkah 1. Hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya

(at cost) dan pada harga ritel.
– Langkah 2. Hitung rasio biaya terhadap harga ritel atas biaya yang 

tersedia untuk dijual.
– Langkah 3. Hitung persediaan akhir pada harga ritel dengan 

mengurangkan penjualan bersih dari persediaan tersedia untukmengurangkan  penjualan  bersih dari persediaan tersedia untuk 
dijual pada harga ritel.

– Langkah 4. Perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengalikan 
persediaan akhir  pada harga ritel dengan rasio biaya terhadap harga 
ritelritel.



• Saat memperkirakan persentase biaya terhadapSaat memperkirakan persentase biaya terhadap
harga jual (ritel), kita mengasumsikan bahwa
gabungan barang dalam persediaan akhir samag g g p
dengan seluruh barang tersedia untuk dijual.

• Ketika persediaan terdiri atas kelas barang yangKetika persediaan terdiri atas kelas barang yang
berbeda dengan tingkat laba kotor yang berbeda,
persentase biaya, dan persediaan harusp y p
dikembangkan untuk setiap kelas persediaan.



TAMPILAN 13 Menghitung Biaya
d d ldengan Metode Ritel



• Salah satu keuntungan utama metode ritel adalah metode
ini memberikan angka persediaan untuk menyiapkan
laporan keuangan bulanan atau kuartalan saat sistem
periodik digunakan. Toko serba ada dan perusahaan
d j i d t hit l b k t d l bdagang sejenis dapat menghitung laba kotor dan laba
operasi setiap bulan, tetapi melakukan penghitungan fisik
persediaan hanya satu atau dua kali dalam setahun.
Selanjutnya manajemen dapat memantau kegiatan operasiSelanjutnya, manajemen dapat memantau kegiatan operasi
dengan lebih baik dan mengambil tindakan yang
diperlukan.

• Metode ritel juga dapat digunakan sebagai alat bantu• Metode ritel juga dapat digunakan sebagai alat bantu
untuk melakukan penghitungan fisik persediaan. Dalam hal
ini, barang yang dihitung dicatat dalam lembar persediaan
pada harga ritel (jual) bukannya pada biayapada harga ritel (jual), bukannya pada biaya.



Metode Laba Kotor untuk 
k k dMemperkirakan Biaya Persediaan

• Metode laba kotor (gross profit method) menggunakan
perkiraan laba kotor dalam periode tertentu untuk
memperkirakan persediaan pada akhir periode. Laba kotor
biasanya diperkirakan dari tingkat aktual tahun
b l di ik t k l h b hsebelumnya, disesuaikan untuk seluruh perubahan yang

dibuat dalam biaya dan harga jual selama periode berjalan.
• Metode laba kotor diterapkan dengan cara sebagai berikut.

– Langkah 1. Hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada
biaya (at cost).

– Langkah 2. Hitung perkiraan laba kotor dengan mengalikan
penjualan bersih dengan persentase laba kotorpenjualan bersih dengan persentase laba kotor.

– Langkah 3. Hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan
mengurangkan perkiraan laba kotor dari penjualan bersih.

– Langkah 4 Perkirakan biaya persediaan akhir denganLangkah 4. Perkirakan biaya persediaan akhir dengan
mengurangkan perkiraan beban pokok penjualan dari
persediaan tersedia untuk dijual.



TAMPILAN 14
M ki k P di dMemperkirakan Persediaan dengan 

Metode Laba Kotor



RANGKUMANRANGKUMAN

• TUJUAN1 Menjelaskan pentingnyaTUJUAN1 . Menjelaskan pentingnya
pengendalian dalam persediaan.

• Dua tujuan utama pengendalian atas• Dua tujuan utama pengendalian atas
persediaan adalah melindungi persediaan dan
melaporkannya dengan benar dalam laporanmelaporkannya dengan benar dalam laporan
keuangan. Sistem persediaan perpetual
meningkatkan pengendalian atas persediaanmeningkatkan pengendalian atas persediaan.



• TUJUAN 2. Menjelaskan tiga asumsi arus biayaj g y
persediaan dan bagaimana pengaruhnya pada
laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan.

• Tiga asumsi arus biaya yang biasa digunakan oleh• Tiga asumsi arus biaya yang biasa digunakan oleh
perusahaan: (1) metode masuk‐pertama, keluar‐
pertama (first‐in first‐out—FIFO); (2) metode
masuk‐terakhir, keluar‐pertama (last‐in,first‐
out—LIFO); dan (3) metode biaya rata–rata
tertimbang Pilihan asumsi arus biaya secaratertimbang. Pilihan asumsi arus biaya secara
langsung akan memengaruhi laporan laba rugi
dan laporan posisi keuangan.



• TUJUAN 3. Menghitung biaya persediaan padaTUJUAN 3. Menghitung biaya persediaan pada
sistem persediaan perpetual: metode masuk‐
pertama, keluarpertama (FIFO); masuk‐terakhir,p , p ( ); ,
keluar‐pertama (LIFO); dan biaya rata‐rata
tertimbang.

• Dalam sistem persediaan perpetual, jumlah unit
dan biaya setiap jenis barang dicatat dalamy p j g
buku besar pembantu persediaan, dengan akun
terpisah untuk setiap jenis barang



• TUJUAN 4. Menghitung biaya persediaan padaTUJUAN 4. Menghitung biaya persediaan pada
sistem persediaan periodik dengan
menggunakan metode masukpertama, keluar‐gg p ,
pertama (FIFO), masuk‐terakhir, keluar‐pertama
(LIFO), dan biaya rata‐rata tertimbang.

• Dalam sistem persediaan periodik, jumlah unit
dan biaya setiap jenis barang dicatat dalamy p j g
buku besar pembantu persediaan, dengan akun
terpisah untuk setiap jenis barang.



• TUJUAN 5 Membandingkan danTUJUAN 5. Membandingkan dan
membedakan penggunaan tiga metode
penghitungan biaya persediaanpenghitungan biaya persediaan.

• Tiga metode biaya persediaan biasanya akan
menghasilkan jumlah yang berbeda untuk: (1)menghasilkan jumlah yang berbeda untuk: (1)
persediaan akhir, (2) beban pokok penjualan
untuk periode tertentu dan (3) laba kotoruntuk periode tertentu, dan (3) laba kotor
(dan laba bersih) untuk periode tertentu.



• TUJUAN 6. Menjelaskan dan memberi ilustrasi mengenai
pelaporan persediaan di laporan keuangan.

• Nilai pasar atau biaya yang paling rendah digunakan untuk
menilai persediaan. Persediaan yang sudah kedaluwarsa,
busuk, atau rusak dinilai pada nilai realisasi bersihnya.

• Persediaan biasanya disajikan dalam bagian Aset Lancar
dalam laporan posisi keuangan, setelah akun‐ akun
piutang. Metode untuk menghitung biaya dan penilaian
persediaan juga dilaporkan.

• Kesalahan dalam melaporkan persediaan berdasarkanp p
penghitungan fisik persediaan akan memengaruhi laporan
posisi keuangan dan laporan laba rugi.



• TUJUAN 7. Menjelaskan dan memberi contoh
perputaran persediaan dan jumlah hari penjualan
pada persediaan terhadap pengaturan persediaan.

• Poin Penting Nilai pasar atau biaya yang paling rendahPoin Penting Nilai pasar atau biaya yang paling rendah
digunakan untuk menilai persediaan. Persediaan yang
sudah kedaluwarsa, busuk, atau rusak dinilai pada nilai
realisasi bersihnya.realisasi bersihnya.

• Persediaan biasanya disajikan dalam bagian Aset
Lancar dalam laporan posisi keuangan, setelah akun‐
akun piutang Metode untuk menghitung biaya danakun piutang. Metode untuk menghitung biaya dan
penilaian persediaan juga dilaporkan.

• Kesalahan dalam melaporkan persediaan berdasarkan
hi fi ik di k hipenghitungan fisik persediaan akan memengaruhi

laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.



Soal IlustratifSoal Ilustratif

• Persediaan awal dan pembelian selama tahunPersediaan awal dan pembelian selama tahun
berjalan dan berakhir pada 31 Desember 2015
dari Perusahaan Santoso adalah sebagaidari Perusahaan Santoso adalah sebagai
berikut.



Instruksi
1. Hitunglah biaya persediaan per 31 Desember 2015 dengan

menggunakan sistem persediaan perpetual dan setiap metode
bi di b ik t i ibiaya persediaan berikut ini.
1. FIFO
2. LIFO
3 Rata rata tertimbang3. Rata‐rata tertimbang

2. Hitunglah biaya persediaan per 31 Desember 2015 dengan
menggunakan sistem persediaan periodik dan setiap metode
biaya persediaan berikut ini.y p
1. FIFO
2. LIFO
3. Rata‐rata tertimbang

3. Diasumsikan bahwa selama tahun fiskal yang berakhir pada 31
Desember 2015, terjadi penjualan sebesar Rp530.000.000 dan
perkiraan tingkat laba kotor adalah 36%. Perkirakan persediaan
akhir per 31 Desember 2015 dengan menggunakan metode labaakhir per 31 Desember 2015 dengan menggunakan metode laba
kotor.



• SolusiSolusi
1. Buku besar persediaan ditampilkan pada 

halaman berikutnyahalaman berikutnya.
2. a. Metode FIFO:



a. Metode FIFO: Rp68.680.000 (Rp11.000.000 ÷ Rp57.680.000)



b. Metode LIFO: Rp61.536.000 (Rp50.000.000 ÷ Rp11.536.000)



c. Metode Rata‐Rata Tertimbang: Rp66.600.000 (1.200 ×
Rp55 500)Rp55.500)



• b. Metode LIFOb. etode O

• c Metode rata‐rata tertimbang Biaya rata‐ratac. Metode rata rata tertimbang Biaya rata rata
tertimbang per unit: Rp406.680.000 ÷ 7.600 unit
= Rp53.510 (Dibulatkan)

• Persediaan, 31 Desember 2015: 1.200 unit, per
unit Rp53.510 = Rp64.212.000



• 3 Lampiran3. Lampiran



Soal DiskusiSoal Diskusi
1. Sebelum pembelian persediaan dicatat, dengan dokumen

apakah laporan penerimaan harus dicocokkan?
2. Mengapa penghitungan fisik persediaan penting

dilakukan secara berkala jika sistem perpetual digunakan?
3. Apakah istilah FIFO dan LIFO mengacu pada teknik yang

digunakan dalam menghitung kuantitas berbagai kelas
sisa persediaan? Jelaskan.

4. Jika persediaan dinilai pada biaya dan tingkat harga yang
secara tetap menurun, manakah dari tiga metode biaya:
FIFO, LIFO, atau biaya rata‐rata tertimbang yang akany g y g
menghasilkan: (a) persediaan paling tinggi, (b) persediaan
paling rendah, (c) laba kotor paling tinggi, dan (d) laba
kotor paling rendah?



5. Manakah dari tiga metode biaya: FIFO, LIFO, atau biaya
rata‐rata tertimbang, yang secara umum akan
menghasilkan biaya persediaan paling mendekati kurang
lebih biaya penggantian sekarang?

6. Jika persediaan dinilai pada biaya dan tingkat harga yang
secara tetap meningkat, manakah dari tiga metode biaya:
FIFO, LIFO, atau biaya rata‐rata tertimbang, yang akan

h ilk b b j k h il t h limenghasilkan beban pajak penghasilan tahunan paling
rendah? Jelaskan.

7. Dikarenakan cacat, suatu barang tidak dapat dijual pada
h j l l B i b i i h di il iharga jual normalnya. Bagaimana barang ini harus dinilai
untuk keperluan pembuatan laporan keuangan?



8. Persediaan pada akhir tahun mengalami kurang catat
sebesar Rp14.750.000: (a) Apakah kesalahan tersebut
menyebabkan lebih catat atau kurang catat pada laba
kotor untuk tahun berjalan? dan (b) Manakah pos dalam
l i i k d khi t h l bih t tlaporan posisi keuangan pada akhir tahun yang lebih catat
atau kurang catat karena kesalahan tersebut?

9. Fargo Co. menjual barang kepada Keepsakes Company
d t l 31 M i d t FOB titik i ipada tanggal 31 Mei dengan syarat FOB titik pengiriman

(shipping point). Jika barang sedang dalam perjalanan
pada akhir tahun fiskal tanggal 31 Mei, perusahaan
manakah yang harus melaporkannya sebagai persediaanmanakah yang harus melaporkannya sebagai persediaan
dalam laporan keuangan? Jelaskan.

10. Produsen mengirimkan barang ke peritel secara
konsinyasi Jika barang tidak terjual pada akhir periodekonsinyasi. Jika barang tidak terjual pada akhir periode,
dalam persediaan siapakah barang tersebut harus
dimasukkan?



LATIHANLATIHAN
• LP 7‐1AMetode arus biaya TJN. 2
• Tiga unit identik dari barang Alpha dibeli selama bulan

Februari seperti ditunjukkan berikut.

• Diasumsikan satu unit terjual pada tanggal 28 Februarij p gg
senilai Rp75.000.

• Hitunglah laba kotor untuk bulan Februari dan persediaan
akhir per 28 Februari menggunakan: (a) metode FIFO; (b)p gg ( ) ; ( )
metode LIFO; dan (c) metode biaya rata‐rata tertimbang.



• LP 7‐1BMetode arus biaya TJN. 2
• Tiga unit identik dari Barang S77 dibeli selama bulan Juni

seperti ditunjukkan berikut.

• Diasumsikan satu unit terjual pada tanggal 27 Juni senilaij p gg
Rp110.000.

• Hitunglah laba kotor untuk bulan Juni dan persediaan akhir
per 30 Juni menggunakan: (a) metode FIFO; (b) metodep gg ( ) ; ( )
LIFO; dan (c) metode biaya rata‐rata tertimbang.



• LP 7‐2A Persediaan perpetual menggunakan metode FIFO   
TJN. 3

• Persediaan awal, pembelian, dan penjualan   barang SJ68 
adalah sebagai berikut.

• Diasumsikan bahwa  perusahaan mnggunakan  sistem 
persediaan perpetual dan metode FIFO, hitunglah: (a) 
beban pokok penjualan   pada tanggal 28 Mei dan (b) 

di 31 M ipersediaan per 31 Mei.



• LP 7‐2B Persediaan perpetual menggunakan metode FIFO TJN. 3
• Persediaan awal, pembelian, dan penjualan   barang FC33 adalah 

sebagai berikut.

• Diasumsikan bahwa  perusahaan mnggunakan  sistem persediaan 
perpetual dan metode FIFO, hitunglah: (a) beban pokok penjualan   
pada tanggal 24 Juli dan (b) persediaan per 31 Juli.



• LP 7‐3A Persediaan perpetual menggunakan metode LIFO  TJN. 3
• Persediaan awal, pembelian dan penjualan   barang SJ68 adalah 

sebagai berikut.

• Diasumsikan bahwa  perusahaan menggunakan  sistem persediaan 
l d d LIFO hi l h ( ) b b k k j lperpetual dan metode LIFO, hitunglah: (a) beban pokok penjualan   

pada tanggal 26Juni dan (b) persediaan per 30 Juni.



• LP 7‐3B Persediaan perpetual menggunakan metode LIFO TJN. 3
• Persediaan awal, pembelian, dan penjualan barang FC33 adalah

sebagai berikut.

• Diasumsikan bahwa perusahaan menggunakan sistem persediaan
l d d LIFO hi l h ( ) b b k k j lperpetual dan metode LIFO, hitunglah (a) beban pokok penjualan

pada tanggal 27 Maret dan (b) persediaan per 31 Maret.



• LP 7‐4A Persediaan perpetual menggunakan metode biaya rata‐rata
tertimbang TJN 3tertimbang TJN. 3

• Persediaan awal, pembelian, dan penjualan barang ZT9O1 adalah sebagai
berikut.

• Diasumsikan bahwa perusahaan menggunakan sistem persediaan
perpetual dan metode biaya rata‐rata tertimbang, hitunglah: (a) biaya
rata‐rata tertimbang per unit setelah pembelian tanggal 15 Juli, (b) bebang p p gg , ( )
pokok penjualan pada tanggal 27 Juli, dan (c) persediaan per 31 Juli.



• LP 7‐5A Persediaan perpetual menggunakan metode biaya rata‐
t t ti b TJN 3rata tertimbang TJN. 3

• Persediaan awal, pembelian, dan penjualan barang WCS12 adalah
sebagai berikut.

• Diasumsikan bahwa perusahaan menggunakan sistem persediaan
perpetual dan metode biaya rata rata tertimbang hitunglah: (a)perpetual dan metode biaya rata‐rata tertimbang, hitunglah: (a)
biaya rata‐rata tertimbang per unit setelah pembelian tanggal 22
Oktober, (b) beban pokok penjualan pada tanggal 29 Oktober, dan
(c) persediaan per 31 Oktober.



• LP 7‐5A Persediaan periodik menggunakan metode FIFO,
LIFO, dan bia ya rata‐ra ta tertimbang TJN. 3

• Unit dari suatu barang tersedia untuk dijual selama tahun
berjalan adalah sebagai berikut.

• Terdapat 23 unit barang dalam persediaan fisik per 31
Desember. Asumsikan perusahaan menggunakan sistem
persediaan periodik, hitunglah biaya persediaan

k ( ) d FIFO (b) d LIFO d ( )menggunakan: (a) metode FIFO, (b) metode LIFO, dan (c)
metode biaya rata‐rata tertimbang.



• LP 7‐5B Persediaan periodik menggunakan metode FIFO, LIFO, danp gg , ,
biaya rata‐rata tertimbang TJN. 3

• Unit dari suatu barang tersedia untuk dijual selama tahun berjalan
adalah sebagai berikut.

• Terdapat 57 unit barang dalam persediaan fisik per 31 Desember.
Asumsikan perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik,
hitunglah biaya persediaan menggunakan: (a) metode FIFO; (b)
metode LIFO; dan (c) metode biaya rata‐rata tertimbang.



• LP 7‐6A Metode nilai pasar atau biaya yang lebih rendahp y y g
TJN. 3

• Berdasarkan data berikut, hitunglah nilai persediaan pada
il i t bi l bih d h G k il inilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Gunakan nilai pasar

atau biaya yang lebih rendah untuk setiap barang persediaan
seperti ditunjukkan di Tampilan 9.



• LP 7‐6B Metode nilai pasar atau biaya yang lebih rendahp y y g
TJN. 3

• Berdasarkan data berikut, hitunglah nilai persediaan pada
il i t bi l bih d h G k il inilai pasar atau biaya yang lebih rendah. Gunakan nilai pasar

atau biaya yang lebih rendah untuk setiap barang persediaan
seperti ditunjukkan di Tampilan 9.



• LP 7‐7A Metode biaya atau nilai realisasi bersih yang lebih y y g
rendah  TJN. 6

• Berdasarkan data berikut, hitunglah nilai persediaan pada 
bi t il i li i b ih l bih d h K i ibiaya atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah. Komisi 
penjualan   adalah 5% dari harga jual. Terapkan biaya atau 
nilai bersih yang lebih rendah pada setiap jenis persediaan.



• LP 7‐7B Metode biaya atau nilai realisasi bersih yang lebihy y g
rendah TJN. 6

• Berdasarkan data berikut, hitunglah nilai persediaan pada
bi t il i li i b ih l bih d h K i ibiaya atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah. Komisi
penjualan adalah 8% dari harga jual. Terapkan biaya atau
nilai bersih yang lebih rendah pada setiap jenis persediaan.



• LP 7‐8A Pengaruh kesalahan persediaan TJN. 6
• Selama penghitungan fisik persediaan pada tanggal 31• Selama penghitungan fisik persediaan pada tanggal 31

Desember 2014, Toko Genesis tidak menghitung
persediaannya dengan benar, yaitu Rp118.350.000,
melainkan salah menghitung menjadi Rp113.900.000.melainkan salah menghitung menjadi Rp113.900.000.
Tunjukkan pengaruh salah saji di laporan posisi keuangan
Genesisper 31 Desember 2014 dan laporan laba rugi untuk
tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.y g p

• LP 7‐8B Pengaruh kesalahan persediaan TJN. 6
• Selama penghitungan fisik persediaan pada tanggal 31• Selama penghitungan fisik persediaan pada tanggal 31

Desember 2014, Toko Pointdexter tidak menghitung
persediaannya dengan benar, yaitu Rp719.880.000,
melainkan salah menghitung menjadi Rp728 660 000melainkan salah menghitung menjadi Rp728.660.000.
Tunjukkan pengaruh salah saji di laporan posisi keuangan
Pointdexter per 31 Desember 2014 dan laporan laba rugi
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.y g p



• LP 7‐9A Perputaran persediaan dan jumlah hari penjualan dalam
persediaan TJN. 6

• Berikut adalah data dari laporan keuangan akhir tahun tanggal 31
Desember untuk Perusahaan Ramayana.

a. Tentukan perputaran persediaan untuk 2015 dan 2014.
b. Tentukan jumlah hari penjualan pada persediaan untuk 2015 dan

2014. Dibulatkan satu angka di belakang koma.
A k h b h di d j l h h ic. Apakah perubahan perputaran persediaan dan jumlah hari
penjualan pada persediaan dari 2014 ke 2015 mengindikasikan
suatu tren yang menguntungkan atau tidak?



• LP 7‐9B Perputaran persediaan dan jumlah hari penjualan dalam
di TJN 6persediaan TJN. 6

• Berikut adalah data dari laporan keuangan akhir tahun tanggal 31
Desember untuk Perusahaan Tantra.

a. Tentukan perputaran persediaan untuk 2015 dan 2014.
b T k j l h h i j l d di k 2015 db. Tentukan jumlah hari penjualan pada persediaan untuk 2015 dan

2014. Dibulatkan satu angka di belakang koma.
c. Apakah perubahan perputaran persediaan dan jumlah hari

penjualan pada persediaan dari 2014 ke 2015 mengindikasikanpenjualan pada persediaan dari 2014 ke 2015 mengindikasikan
suatu tren yang menguntungkan atau tidak?



LatihanLatihan
• L 7‐1 Pengendalian terhadap persediaan TJN. 1
• Saat ini, PT Barata menggunakan sistem persediaan periodik. Peni

Yuliaswati, pemiliknya, sedang mempertimbangkan untuk membeli sistem
komputer yang memungkinkan perubahan menjadi sistem persediaan
perpetual. Peni tidak menyukai sistem persediaan periodik karena sistem

b d k d k f k ktersebut tidak menyediakan informasi tepat waktu mengenai tingkat
persediaan. Peni memperhatikan beberapa kali toko mengalami kehabisan
barang yang penjualannya baik, sementara terdapat banyak sekali barang
yang penjualannya kurang baik. Peni mengkhawatirkan mengenai
k h l l h f k d dkehilangan penjualan saat penghitungan fisik persediaan sedang
dilakukan. Saat ini, PT Herman melakukan penghitungan fisik sebanyak
dua kali dalam setahun. Untuk memperkecil gangguan, toko tersebut
ditutup pada hari dilakukannya penghitungan. Peni percaya menutup toko
d l h k d k h il hiadalah satu‐satunya cara untuk mendapatkan hasil penghitungan
persediaan yang akurat. Apakah mengubah menjadi sistem persediaan
perpetual akan memperkuat pengendalian PT Herman atas persediaan?
Apakah mengubah menjadi sistem persediaan perpetual akan

hil k k b h l k k hi fi ik di ?menghilangkan kebutuhan melakukan penghitungan fisik persediaan?
Jelaskan



• L 7‐2 Pengendalian terhadap persediaan TJN. 1
• PT Caraka merupakan perusahaan ritel kecil yang berlokasi di pertokoan

besar. Toko ini telah menerapkan kebijakan‐kebijakan untuk persediaan
sebagai berikut.

a. Oleh karena toko menjual koper perancang dengan mutu yang palingj p p g g y g p g
baik, seluruh barang persediaan diberi label kepingan dengan alat
pengendali yang akan mengaktifkan alarm jika barang yang diberi label
tersebut diambil dari toko.

b Oleh karena daerah untuk memajang barang di toko terbatas hanyab. Oleh karena daerah untuk memajang barang di toko terbatas, hanya
contoh setiap koper yang diletakkan di lantai. Kapan pun pelanggan
memiih sebuah koper, karyawan toko akan mengambil koper yang sesuai
dari gudang toko. Karena seluruh karyawan memerlukan akses ke
gudang gudang tersebut tidak dikunci Letak gudang berdekatan dengangudang, gudang tersebut tidak dikunci. Letak gudang berdekatan dengan
ruang istirahat yang digunakan oleh seluruh karyawan pertokoan.

c. Kapan saja PT Parno menerima kiriman persediaan baru, barang
langsung dibawa ke gudang. Akuntan PT Parno menggunakan faktur dari
pemasok untuk mencatat jumlah persediaan yang diterima Jelaskanpemasok untuk mencatat jumlah persediaan yang diterima. Jelaskan
apakah setiap prosedur pengendalian di atas telah memadai. Jika tidak,
jelaskan mengapa.



• L 7 3 Persediaan perpetual dengan menggunakan FIFO TJN 2 3• L 7‐3 Persediaan perpetual dengan menggunakan FIFO  TJN. 2, 3
• Persediaan awal, data pembelian, dan penjualan   pemutar DVD jinjing adalah 

sebagai berikut.

• Perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual dan biaya persediaan• Perusahaan menggunakan  sistem persediaan perpetual dan biaya persediaan 
ditentukan dengan metode FIFO.

a. Hitunglah beban pokok penjualan  untuk  setiap penjualan dan   saldo 
persediaan setelah terjadi setiap penjualan   dengan penyajian data seperti 
format yang digambarkan di Tampilan 3format yang digambarkan di Tampilan 3.

b. Berdasarkan data di atas, menurut ekspektasi Anda, dengan menggunakan 
metode LIFO apakah biaya persediaan akan lebih tinggi atau lebih rendah?

• Saldo persediaan, 30 April Rp7.480.000



• L 7‐4 Persediaan perpetual denganL 7 4 Persediaan perpetual dengan
menggunakan LIFO TJN. 2, 3 (Spreadsheet)

• Diasumsikan perusahaan pada Latihan 7‐3Diasumsikan perusahaan pada Latihan 7 3
menggunakan sistem persediaan perpetual dan
biaya persediaan menggunakan metode LIFO.biaya persediaan menggunakan metode LIFO.
Hitunglah beban pokok penjualan untuk setiap
penjualan dan saldo persediaan setelah terjadip j p j
setiap penjualan, dengan penyajian data seperti
format yang digambarkan di Tampilan 4.



• L 7‐5 Persediaan perpetual dengan menggunakan LIFO TJN. 2, 3
(Spreadsheet)(Spreadsheet)

• Persediaan awal, data pembelian, dan penjualan bahan habis pakai
kantor selama bulan Agustus adalah sebagai berikut.

a. Diasumsikan sistem persediaan perpetual digunakan dan biaya
persediaan ditentukan dengan metode LIFO. Hitunglah beban pokok
penjualan untuk setiap penjualan dan saldo persediaan setelah terjadi
setiap penjualan dengan penyajian data seperti format yang
digambarkan di Tampilan 4.

b. Berdasarkan data di atas, menurut ekspektasi Anda, apakah biaya
persediaan akan lebih tinggi atau lebih rendah daripada metode FIFO?

• Saldo persediaan, 31 Agustus Rp10.080.000



• L 7‐6 Persediaan perpetual dengan6 e sed aa pe petua de ga
menggunakan LIFO TJN. 2, 3 (Spradsheet)

• Diasumsikan perusahaan dalam Latihan 7‐5p
menggunakan sistem persediaan perpetual dan
biaya persediaan ditentukan dengan metode
FIFO Hit l h b b k k j l t kFIFO. Hitunglah beban pokok penjualan untuk
setiap penjualan dan saldo persediaan setelah
terjadi setiap penjualan dengan penyajian dataterjadi setiap penjualan dengan penyajian data
seperti format yang digambarkan di Tampilan 3.

• Saldo persediaan, 31 Agustus Rp10.560.000p , g p



• L 7‐7 Biaya FIFO, LIFO dalam sistem persediaan perpetual
TJN. 2, 3

• Unit barang berikut ini tersedia untuk dijual selama tahun
berjalan:

• Perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual
dan terdapat 52 unit sisa barang pada akhir tahun.
Berapakah jumlah biaya persediaan akhir menggunakan

d ( ) FIFO d (b) LIFO?metode: (a) FIFO dan (b) LIFO?
• b. Rp22.000.000



• L 7‐8 Metode arus biaya rata‐rata tertimbang dalam sistem
di t l TJN 2 3persediaan perpetual TJN. 2, 3

• Unit barang berikut ini tersedia untuk dijual selama tahun berjalan:

• Perusahaan menggunakan metode biaya rata‐rata tertimbang
dalam sistem persediaan perpetual. Hitung beban pokok penjualan
untuk setiap penjualan dan saldo persediaan setelah setiapuntuk setiap penjualan dan saldo persediaan setelah setiap
penjualan dengan penyajian data seperti format yang digambarkan
di Tampilan 5.

• Total beban pokok penjualan, Rp351.750.000p p j , p



• L 7‐9 Metode arus biaya rata‐rata tertimbang dalam sistem
di t l TJN 2 3persediaan perpetual TJN. 2, 3

• Unit barang berikut ini tersedia untuk dijual selama tahun berjalan:

• Perusahaan menggunakan metode biaya rata‐rata tertimbang
dalam sistem persediaan perpetual. Hitung beban pokok penjualan
untuk setiap penjualan dan saldo persediaan setelah setiapuntuk setiap penjualan dan saldo persediaan setelah setiap
penjualan dengan penyajian data seperti format yang digambarkan
di Tampilan 5.

• Total beban pokok penjualan, Rp617.600.000p p j , p



• L 7‐10 Persediaan perpetual dengan0 e sed aa pe petua de ga
menggunakan FIFO TJN. 3

• Diasumsikan perusahaan dalam Latihan 7‐9p
menggunakan sistem persediaan perpetual.
Hitunglah beban pokok penjualan untuk setiap

j l d ld di t l h t j dipenjualan dan saldo persediaan setelah terjadi
setiap penjualan dengan asumsi perusahaan
menggunakan metode FIFO. Sajikan data sepertimenggunakan metode FIFO. Sajikan data seperti
format yang digambarkan di Tampilan 3.

• Total beban pokok penjualan, Rp608.000.000p p j , p



• L 7‐11 Persediaan perpetual dengane sed aa pe petua de ga
menggunakan LIFO TJN. 3

• Diasumsikan perusahaan dalam Latihan 7‐9p
menggunakan sistem persediaan perpetual.
Hitunglah beban pokok penjualan untuk setiap

j l d ld di t l h t j dipenjualan dan saldo persediaan setelah terjadi
setiap penjualan dengan asumsi perusahaan
menggunakan metode LIFO. Sajikan data sepertimenggunakan metode LIFO. Sajikan data seperti
format yang digambarkan di Tampilan 4.

• Total beban pokok penjualan, Rp632.000.000p p j , p



• L 7‐12 Persediaan periodik menggunakan tiga metode TJN.p gg g
2, 4

• Unit barang berikut ini tersedia untuk dijual selama tahun
b j lberjalan:

• Terdapat 32 unit sisa barang dalam persediaan fisik pada 31p g p p
Desember. Perusahaan menggunakan sistem persediaan
periodik. Hitunglah biaya persediaan dengan menggunakan
metode: (a) FIFO (b) LIFO dan (c) biaya rata‐rata tertimbangmetode: (a) FIFO, (b) LIFO, dan (c) biaya rata‐rata tertimbang.

• Rp49.104.000



• L 7‐13 Persediaan periodik menggunakan tiga metode beban pokok
penjualan TJN. 2,4

• Unit barang berikut ini tersedia untuk dijual selama tahun berjalan:

• Terdapat 48 unit sisa barang dalam persediaan fisik pada 31 Desember.
Perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik. Hitunglah biaya
persediaan dan beban pokok penjualan dengan menggunakan ketigapersediaan dan beban pokok penjualan dengan menggunakan ketiga
metode, sajikan jawaban Anda dengan mengikuti tabel di bawah ini:

• a. Persediaan, Rp39.888.000



• L 7‐14 Membandingkan metode persediaan  TJN. 5
• Diasumsikan  perusahaan secara terpisah menentukan persediaan 

menggunakan FIFO dan LIFO dan kemudian membandingkan 
hasilnya.

a Dalam setiap kolom berikut ini tempatkan tanda yang tepat [kuranga. Dalam setiap kolom berikut ini, tempatkan tanda yang tepat [kurang 
dari (<), lebih besar dari (>), atau sama (=)] untuk setiap hasil 
perbandingan, jika diasumsikan sedang berada dalam periode kenaikan 
harga‐harga.

– Persediaan FIFO   __________ Persediaan LIFO
– Beban pokok penjualan FIFO   __________ Beban pokok penjualan 

LIFO
L b b ih FIFO L b b ih LIFO– Laba bersih FIFO   __________ Laba bersih LIFO

– Pajak penghasilan FIFO  __________ Pajak penghasilan LIFO
b. Mengapa manajemen lebih memilih menggunakan LIFO 
dibandingkan FIFO dalamperiode kenaikan harga‐harga?dibandingkan FIFO dalamperiode kenaikan harga harga?



• L 7‐15 Persediaan pada biaya atau nilai pasar yang lebihp y p y g
rendah dan persediaan pada bia ya atau nilai realisasi
bersih yang lebih r endah TJN. 5 (Spreadsheet)
B d k d t b ik t i i hit l h il i di d• Berdasarkan data berikut ini, hitunglah nilai persediaan pada:
(a) biaya atau nilai pasar yang lebih rendah dan (b) biaya atau
nilai realisasi bersih (NRB) yang lebih rendah. Sajikan data
dalam format yang digambarkan di Tampilan 9.



L 7 16 P di d l l i i k TJN 6• L 7‐16 Persediaan dalam laporan posisi keuangan TJN. 6
• Berdasarkan data dalam Latihan 7‐15 dan diasumsikan biaya ditentukan

dengan metode FIFO, tunjukkan bagaimana persediaan akan muncul
dalam laporan posisi keuangan.p p g

• L 7‐17 Pengaruh kesalahan dalam perhitungan fisik persediaan TJN. 6
• Manggarai White Water menjual perahu kano, kayak, rakit, dan peralatan

k l l i S l hi fi ik di b l dkapal lainnya. Selama penghitungan fisik persediaan berlangsung pada
tanggal 31 Desember 2014, Manggarai White Water tidak mencatat
persediaan pada nilai yang benar, yaitu Rp338.500.000, melainkan salah
menghitung menjadi Rp324.650.000.

a. Sebutkan pengaruh kesalahan pada laporan posisi keuangan Manggarai
White Water per 31 Desember 2014.

b. Sebutkan pengaruh kesalahan pada laporan laba rugi Manggarai White
Water untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.Water untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014.

c. Jika tidak dibetulkan, bagaimana kesalahan akan memengaruhi laporan
laba rugi 2015?

d. Jika tidak dibetulkan, bagaimana kesalahan akan memengaruhi laporan
i i k 31 D b 2015?posisi keuangan 31 Desember 2015?



• L 7‐18 Pengaruh kesalahan dalam perhitungan fisik persediaan
TJN 6TJN. 6

• Toko Sepeda Motor Mayang Sari menjual sepeda motor berikut
suku cadangnya. Selama penghitungan fisik persediaan
berlangsung pada tanggal 31 Desember 2014 Toko Sepeda Mayangberlangsung pada tanggal 31 Desember 2014, Toko Sepeda Mayang
Sari tidak mencatat persediaan pada nilai yang benar, yaitu
Rp618.900.000, melainkan salah menghitung menjadi
Rp640.500.000.

a. Sebutkan pengaruh kesalahan pada laporan posisi keuangan Toko
Sepeda Motor Mayang Sari per 31 Desember 2014.

b. Sebutkan pengaruh kesalahan pada laporan laba rugi Toko Sepeda
Motor Mayang Sari untuk tahun yang berakhir pada 31 DesemberMotor Mayang Sari untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2015.

c. Jika tidak dibetulkan, bagaimana kesalahan akan memengaruhi
laporan laba rugi 2015?p g

d. Jika tidak dibetulkan, bagaimana kesalahan akan memengaruhi
laporan posisi keuangan 31 Desember 2015?



• L 7‐19 Kesalahan dalam persediaan TJN. 6p
• Selama tahun 2015, akuntan menemukan
persediaan pada akhir tahun 2014 telah
mengalami kurang catat sebesar Rp33 000 000mengalami kurang catat sebesar Rp33.000.000.
Tetapi, bukannya memperbaiki kesalahan
tersebut, akuntan mengasumsikan kelebihan
pencatatan sebesar Rp33.000.000 dalam
penghitungan fisik persediaan tahun 2015 akan
menyeimbangkan dan meniadakan kesalahanmenyeimbangkan dan meniadakan kesalahan.
Apakah terdapat kekurangan dalam asumsi
akuntan tersebut? Jelaskan.



• L 7‐20 Perputaran persediaan TJN. 7
• Data berikut diambil dari laporan tahunan terakhir PT Indofood• Data berikut diambil dari laporan tahunan terakhir PT Indofood

Sukses Makmur Tbk., perusahaan penghasil produk makanan dan
minuman dan PT Alkindo Naratama Tbk. perusahaan dan
distributor bubur kertas dan produk kertas:

a. Hitunglah rasio perputaran persediaan untuk Indofood dan
Alkindo. Bulatkan menjadi satu angka desimal.

b. Apakah Anda perkirakan perputaran persediaan Alkindo akan
lebih tinggi atau lebih rendah daripada Indofood? Mengapa?



• L 7‐21 Perputaran persediaan dan jumlah hari penjualanp p j p j
dalam persediaan TJN. 7

• Alfamart, Alfa Express, dan Hero, adalah tiga jaringan peritel
t b di I d i M j di kterbesar di Indonesia. Manajemen persediaan merupakan
aspek penting dalam usaha ritel. Laporan posisi keuangan
terakhir untuk ketiga perusahaan tersebut menunjukkan
informasi persediaan:



• Beban pokok penjualan untuk setiap perusahaan adalah:

a. Hitunglah jumlah hari penjualan dalam persediaan dan
perputaran persediaan untuk ketiga perusahaan tersebut.
Bulatkan ke hari terdekat dan satu angka desimal.

b. Jelaskan pengertian Anda atas hasil yang diperoleh di (a).
Jik Alf E iliki j l h h i j l d lc. Jika Alfa Express memiliki jumlah hari penjualan dalam
persediaan milik Alfamart, berapakah tambahan arus kas yang
akan dihasilkan dari persediaan yang secara relatif lebih kecil
daripada posisi persediaan rata‐rata aktualnya?p p p y



• Lampiran
• L 7‐22Metode ritel
• Sebuah perusahaan yang menggunakan metode ritel dari biaya

persediaan menentukan bahwa persediaan pada harga ritel adalah
sebesar Rp1 235 000 000 Jika rasio biaya terhadap harga ritelsebesar Rp1.235.000.000. Jika rasio biaya terhadap harga ritel
adalah 54%, berapakah jumlah persediaan yang dilaporkan dalam
laporan keuangan?

• Lampiran
• L 7‐23Metode ritel
• Sebuah perusahaan yang menggunakan metode ritel dari biayaSebuah perusahaan yang menggunakan metode ritel dari biaya

persediaan menentukan bahwa persediaan pada harga ritel adalah
sebesar Rp396.400.000. Jika rasio biaya terhadap harga ritel adalah
61%, berapakah jumlah persediaan yang dilaporkan dalam laporan
keuangan?keuangan?



• Lampiran
• L 7‐24Metode ritelL 7 24Metode ritel
• Sebuah perusahaan yang menggunakan metode ritel dari

biaya persediaan menentukan bahwa persediaan pada
harga ritel adalah sebesar Rp775.000.000. Jika rasio biayaharga ritel adalah sebesar Rp775.000.000. Jika rasio biaya
terhadap harga ritel adalah 66%, berapakah jumlah
persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan?

• Lampiran
• L 7‐25Metode ritel (Spreadsheet)

B d k d b ik i i ki k bi di• Berdasarkan data berikut ini, perkirakan biaya persediaan
per 30 Juni dengan menggunakan metode ritel:



i• Lampiran
• L 7‐26 Metode laba kotor
• Persediaan telah hancur karena kebakaran pada tanggal 13 p gg

Desember. Data berikut ini  diperoleh dari catatan   
akuntansi:

a. Perkirakan nilai persediaan yang hancur.p y g
b. Jelaskan secara singkat situasi di mana pemakaian metode 

laba kotor menjadi berguna.
• Persediaan hancur: Rp414.000.000Persediaan hancur: Rp414.000.000



• LampiranLampiran
• L 7‐27Metode laba kotor
• Berdasarkan data berikut ini perkirakan biayaBerdasarkan data berikut ini, perkirakan biaya
persediaan akhir dengan menggunakan metode laba
kotor:



• LampiranLampiran
• L 7‐28Metode laba kotor

d k d b ik i i ki k bi• Berdasarkan data berikut ini, perkirakan biaya
persediaan akhir dengan menggunakan

d l b kmetode laba kotor:



Soal Seri ASoal Seri A

• S 7‐1A Persediaan perpetual FIFO  TJN. 2, 3  (Spreadsheet)p p , ( p )
• Persediaan awal Toko Alat Tulis Kalimalang serta data 

pembelian dan penjualan  selama  periode tiga bulan yang 
b khi d 31 A t 2014 d l h b i b ik tberakhir pada 31 Agustus 2014 adalah sebagai berikut.



• Instruksi
1. Catat data persediaan, pembelian, dan beban pokok penjualan

dalam catatan persediaan perpetual sama dengan yang
digambarkan di Tampilan 3 dengan menggunakan metode FIFO.

2 Hitunglah jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan2. Hitunglah jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan
dalam periode tersebut. Buatlah ayat jurnal dalam akun
penjualan dan beban pokok penjualan. Diasumsikan seluruh
penjualan dilakukan secara kredit.

3. Hitunglah laba kotor dari penjualan dalam periode tersebut.
4. Hitunglah biaya persediaan akhir per 31 Agustus 2014.
5. Berdasarkan data di atas, menurut ekspektasi Anda, apakah biaya, p , p y

persediaan akan lebih tinggi atau lebih rendah jika menggunakan
metode LIFO?

• 3. Rp193.350.000



• S 7‐2A Persediaan perpetual LIFO TJN. 2, 3
• Saldo awal Toko Alat Tulis Kalimalang dan data pembelian

dan penjualan selama periode tiga bulan ditunjukkan
dalam Soal 7‐1A.

• Instruksi
1. Catat data persediaan, pembelian, dan beban pokok

penjualan dalam catatan persediaan perpetual samapenjualan dalam catatan persediaan perpetual sama
dengan yang digambarkan di Tampilan 4 dengan
menggunakan metode LIFO.

2. Hitunglah jumlah penjualan, jumlah beban pokok2. Hitunglah jumlah penjualan, jumlah beban pokok
penjualan, dan jumlah laba kotor dari penjualan dalam
periode tersebut.

3 Hitunglah biaya persediaan akhir per 31 Agustus 20143. Hitunglah biaya persediaan akhir per 31 Agustus 2014.
• 2. Laba kotor, Rp89.900.000



• S 7‐3A Persediaan perpetual   metode biaya rata‐rata tertimbang  
TJN 2 3TJN. 2, 3

• Saldo awal Toko Alat Tulis Kalimalang dan data pembelian dan 
penjualan  selama  periode tiga bulan ditunjukkan dalam Soal 7‐1A.

• Instruksi• Instruksi
1. Catat data persediaan, pembelian, dan beban pokok penjualan 

dalam   catatan persediaan perpetual sama dengan yang 
digambarkan di Tampilan 5 dengan menggunakan metode biayadigambarkan di Tampilan 5 dengan menggunakan   metode biaya 
rata‐rata tertimbang.

2. Hitunglah jumlah penjualan,   jumlah beban pokok penjualan, dan   
jumlah laba kotor dari penjualan dalam   periode tersebut.

3. Hitunglah biaya persediaan akhir per 31 Agustus 2014.
• 2. Laba kotor, Rp193.100.000



• S 7‐4A Persediaan periodik dengan ketiga metode  TJN. 2, 3
• Saldo awal Toko Alat Tulis Kalimalang dan data pembelian dan penjualan  selama  

i d i b l di j kk d l S l 1Aperiode tiga bulan ditunjukkan dalam Soal 7‐1A.
• Instruksi
1. Hitunglah persediaan pada 31 Agustus 2014 dan beban pokok penjualan selama

tiga bulan menggunakan metode FIFO dan sistem persediaan periodiktiga bulan menggunakan metode FIFO dan  sistem persediaan periodik.
2. Hitunglah persediaan pada 31 Agustus 2014 dan beban pokok penjualan selama

tiga bulan menggunakan metode LIFO dan  sistem persediaan periodik.
3 Hitunglah persediaan pada 31 Agustus 2014 dan beban pokok penjualan selama3. Hitunglah persediaan pada 31 Agustus 2014 dan beban pokok penjualan selama

tiga bulan menggunakan   metode biaya rata‐rata tertimbang dan  sistem 
persediaan periodik. Bulatkan biaya rata‐rata tertimbang per unit ke satu angka 
desimal.

4. Bandingkan laba kotor dan persediaan pada 31 Agustus 2014 menggunakan 
tampilan di bawah ini:

• 2. Persediaan, Rp23.500.000



• S 7‐5A Persediaan periodik dengan ketiga metode TJN. 2, 4
(Spreadsheet)(Spreadsheet)

• Toko Perlengkapan Maju Jaya menggunakan sistem
persediaan periodik. Perincian mengenai persediaan
perlengkapan per 1 November 2013, faktur pembelian selama
tahun berjalan, dan penghitungan fisik persediaan pada
tanggal 31 Oktober 2014, dirangkum sebagai berikut.tanggal 31 Oktober 2014, dirangkum sebagai berikut.



• Instruksi
1 Hit l h il i di 31 Okt b 2014 d k t d1. Hitunglah nilai persediaan per 31 Oktober 2014 dengan menggunakan metode

FIFO. Sajikan data dalam format kolom sebagai berikut.

Jika persediaan dari model tertentu terdiri atas keseluruhan pembelian ditambah sebagianp p g
pembelian lainnya yang diperoleh dengan biaya per unit yang berbeda, gunakan baris terpisah
untuk setiap pembelian.

2. Hitunglah nilai persediaan per 31 Oktober 2014 dengan menggunakan metode
LIFO, mengikuti prosedur yang ditunjukkan di (1).

3 Hi l h il i di 31 Ok b 2014 d k d3. Hitunglah nilai persediaan per 31 Oktober 2014 dengan menggunakan metode
biaya rata‐rata tertimbang mengikuti format yang ditunjukkan di (1).

4. Bahas metode mana (FIFO atau LIFO) yang akan dipilih untuk keperluan pajak
penghasilan dalam periode (a) kenaikan harga‐harga dan (b) penurunan
hargahargahargaharga.

• 1. Rp10.700.000



• S 7‐6A Persediaan dengan biaya atau nilaiS 7 6A Persediaan dengan biaya atau nilai
pasar yang lebih rendah TJN. 6

• Data persediaan secara fisik Perusahaan• Data persediaan secara fisik Perusahaan
Andalas Products per 31 Desember 2014
adalah di bawah iniadalah di bawah ini.



• Data mengenai jumlah pembelian dan biayaData mengenai jumlah pembelian dan biaya
dari faktur pembelian terakhir selama tahun
berjalan dan faktur pembelian sebelumberjalan dan faktur pembelian sebelum
pembelian terakhir dirangkum dalam tabel di
bawah inibawah ini.



• Instruksi
• Hitunglah persediaan pada biaya pembelian (at cost) dan juga pada biayaHitunglah persediaan pada biaya pembelian (at cost) dan juga pada biaya

atau nilai pasar yang lebih rendah menggunakan metode FIFO. Catat biaya
per unit yang sesuai pada Daftar Persediaan dan lengkapi harga
persediaan. Jika ada dua biaya per unit berbeda yang bisa digunakan
untuk satu jenis barang, lakukan sesuai petunjuk di bawah ini:

1. Gambar garis pada angka yang menunjukkan jumlah dan tuliskan jumlah
dan biaya per unit pembelian terakhir.
d b b k l k l h d b b l2. Pada baris berikutnya, tuliskan jumlah dan biaya per unit pembelian

sebelum pembelian terakhir.
3. Jumlahkan kolom biaya dan kolom pasar dan tuliskan nilai jumlah yang

l b h d d k l l b h d h flebih renda pada kolom Nilai yang Lebih Rendah B atau P. Daftar
Persediaan barang pertama telah dilengkapi sebagai contoh.



• Lampiran
• S 7‐7A Metode ritel; metode laba kotor
• Data terpilih mengenai persediaan, pembelian, dan penjualan 

k P h H di d P h S iuntuk   Perusahaan Hasanudin  dan Perusahaan Soegiono 
adalah sebagai berikut.



• Instruksi
1. Hitunglah perkiraan nilai persediaan Perusahaan

Hasanudin per 31 Agustus menggunakan metode ritel
dengan menyajikan rincian perhitungan.

2. Perkirakan nilai persediaan Perusahaan Soegiono per
30November menggunakan metode laba kotor dengan
menyajikan rincian perhitungan.

3. Diasumsikan Perusahaan Soegiono melakukan
penghitungan fisik persediaan pada tanggal 30 November
dan menemukan sisa persediaan sebesar Rp369.750.000.p p
Berapakah perkiraan kerugian persediaan karena
pencurian atau kerusakan selama bulan Maret sampai
November?



Soal Seri BSoal Seri B

• S 7‐1B Persediaan perpetual FIFO  TJN. 2, 3 (Spreadsheet)p p , ( p )
• Persediaan awal PT Citra serta data pembelian dan penjualan 

selama   periode tiga bulan yang berakhir pada 30 Juni 2014 
d l h b i b ik tadalah sebagai berikut.



• Instruksi
1. Catat data persediaan, pembelian, dan beban pokok penjualan

dalam catatan persediaan perpetual sama dengan yang
digambarkan di Tampilan 3 dengan menggunakan metode FIFO.

2 Hitunglah jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan2. Hitunglah jumlah penjualan dan jumlah beban pokok penjualan
dalam periode tersebut. Buatlah ayat jurnal dalam akun
penjualan dan beban pokok penjualan. Diasumsikan seluruh
penjualan dilakukan secara kredit.

3. Hitunglah laba kotor dari penjualan dalam periode tersebut.
4. Hitunglah biaya persediaan akhir per 30 Juni 2014.
5. Berdasarkan data di atas, menurut ekspektasi Anda, apakah biaya, p , p y

persediaan akan lebih tinggi atau lebih rendah jika menggunakan
metode LIFO?

• 3. Rp214.474.000



• S 7‐2B Persediaan perpetual LIFO  TJN. 2, 3 
(Spreadsheet)(Spreadsheet)

• Saldo awal PT Citra dan data pembelian dan penjualan 
selama   periodetiga bulan ditunjukkan  dalam Soal 7‐
1B1B.

• Instruksi
1 Catat data persediaan pembelian dan beban pokok1. Catat data persediaan, pembelian, dan beban pokok 

penjualan dalam   catatan persediaan perpetual sama 
dengan yang digambarkan di Tampilan 4 dengan 
menggunakan metode LIFOmenggunakan metode LIFO.

2. Hitunglah jumlah penjualan, jumlah   beban pokok 
penjualan, dan   jumlah laba kotor dari penjualan 
dalam periode tersebutdalam   periode tersebut.

3. Hitunglah biaya persediaan akhir per 30 Juni 2014.
• 2. Laba kotor, Rp213.170.000aba oto , p 3 0 000



• S 7‐3B Persediaan perpetual metode biaya rata‐rata
tertimbang TJN. 2 3tertimbang TJN. 2, 3

• Saldo awal PT Citra dan data pembelian dan penjualan
selama periode tiga bulan ditunjukkan dalam Soal 7‐
1B.

• Instruksi
1 C t t d t di b li d b b k k1. Catat data persediaan, pembelian, dan beban pokok

penjualan dalam catatan persediaan perpetual sama
dengan menggunakan metode biaya rata‐ratag gg y
tertimbang.

2. Hitunglah jumlah penjualan, jumlah beban pokok
j l d j l h l b k t d i j lpenjualan, dan jumlah laba kotor dari penjualan

dalam periode tersebut.
3. Hitunglah biaya persediaan akhir per 30 Juni 2014.3. Hitunglah biaya persediaan akhir per 30 Juni 2014.
• 2. Laba kotor, Rp214.396.000



• S 7‐4B Persediaan periodik dengan ketiga metode  TJN. 2, 3
• Saldo awal PT Citra dan data pembelian dan penjualan selama   periode tiga bulan 

ditunjukkan dalam Soal 7‐1Bditunjukkan dalam Soal 7‐1B.
• Instruksi
1. Hitunglah persediaan pada 30 Juni 2014 dan beban pokok penjualan selama   

tiga bulan menggunakan metode FIFO dan  sistem persediaan periodik.
2 Hit l h di d 30 J i 2014 d b b k k j l l2. Hitunglah persediaan pada 30 Juni 2014 dan beban pokok penjualan selama   

tiga bulan menggunakan metode LIFO dan  sistem persediaan periodik.
3. Hitunglah persediaan pada 30 Juni 2014 dan beban pokok penjualan selama   

tiga bulan menggunakan   metode biaya rata‐rata tertimbang dan  sistem 
persediaan periodik Bulatkan biaya rata rata tertimbang per unit ke satu angkapersediaan periodik. Bulatkan biaya rata‐rata tertimbang per unit ke satu angka 
desimal.

4. Bandingkan laba kotor dan persediaan pada 30 Juni 2014 menggunakan tampilan 
di bawah ini.

• 2. Persediaan, Rp31.240.000



• S 7‐5B Persediaan periodik dengan ketiga metode TJN. 2, 4p g g ,
(Spreadsheet)

• PT Cika menggunakan sistem persediaan periodik. Rincian
i di l k 1 J i 2014 f ktmengenai persediaan perlengkapan per 1 Januari 2014, faktur

pembelian selama tahun berjalan, dan penghitungan fisik
persediaan pada tanggal 31 Desember 2014, dirangkum
sebagai berikut.



• Instruksi
1. Hitunglah nilai persediaan per 31 Desember 2014 dengan

menggunakan metode FIFO. Sajikan data dalam format kolom
sebagai berikut.

Jika persediaan dari model tertentu terdiri atas keseluruhan pembelian
ditambah sebagian pembelian lainnya yang diperoleh dengan biaya perditambah sebagian pembelian lainnya yang diperoleh dengan biaya per
unit yang berbeda, gunakan baris terpisah untuk setiap pembelian.

2. Hitunglah nilai persediaan per 31 Desember 2014 dengan
menggunakan metode LIFO, mengikuti prosedur yang ditunjukkan
di (1).

3. Hitunglah nilai persediaan per 31 Desember 2014 dengan
menggunakan metode biaya rata‐rata tertimbang mengikuti
format yang ditunjukkan di (1)format yang ditunjukkan di (1).

4. Bahas metode mana (FIFO atau LIFO) yang akan dipilih untuk
keperluan pajak penghasilan dalam periode (a) kenaikan harga‐
harga dan (b) penurunan harga‐harga.g ( ) p g g

• 1. Rp18.545.000



• S 7‐6B Persediaan dengan biaya atau nilaiS 7 6B Persediaan dengan biaya atau nilai
pasar yang lebih rendah TJN. 6

• Data persediaan secara fisik PT Katusa per 31• Data persediaan secara fisik PT Katusa per 31
Desember 2014 adalah sebagai berikut.



• Data mengenai jumlah pembelian dan biayaData mengenai jumlah pembelian dan biaya
dari faktur pembelian terakhir selama tahun
berjalan dan faktur pembelian sebelumberjalan dan faktur pembelian sebelum
pembelian terakhir dirangkum dalam tabel di
bawah ini:bawah ini:



• Instruksi
• Hitunglah persediaan pada biaya pembelian (at cost) dan juga pada biayag p p y p ( ) j g p y

atau nilai pasar yang lebih rendah menggunakan metode FIFO.Catat biaya
per unit yang sesuai pada Daftar Persediaan dan lengkapi harga
persediaan. Jika ada dua biaya per unit berbeda yang bisa digunakan
untuk satu jenis barang, lakukan sesuai petunjuk di bawah ini:j g p j

1. Gambar garis pada angka yang menunjukkan jumlah dan tuliskan jumlah
dan biaya per unit pembelian terakhir.

2. Pada baris berikutnya, tuliskan jumlah dan biaya per unit pembelian
sebelum pembelian terakhirsebelum pembelian terakhir.

3. Jumlahkan kolom biaya dan kolom pasar dan tuliskan nilai jumlah yang
lebih rendah pada kolom Nilai yang Lebih Rendah B atau P. Daftar
persediaan barang pertama telah dilengkapi sebagai contoh.

• Total LCM, Rp41.873.000



• Lampiran
• S 7‐7BMetode ritel; metode laba kotorS 7 7B Metode ritel; metode laba kotor
• Data terpilih mengenai persediaan, pembelian, dan penjualan 

untuk PT   Melawai dan PT Benhill adalah sebagai berikut.



Instruksi
1. Hitunglah perkiraan nilai persediaan PT Melawai per

28 Februari menggunakan metode ritel dengan
menyajikan perincian perhitungan.menyajikan perincian perhitungan.

2.
1. a. Perkirakan nilai persediaan PT Benhill per 31Oktober

menggunakan metode laba kotor dengan menyajikanmenggunakan metode laba kotor dengan menyajikan
perincian perhitungan.

2. b. Diasumsikan PT Benhill melakukan penghitungan fisik
persediaan pada tanggal 31Oktober dan menemukan sisapersediaan pada tanggal 31Oktober dan menemukan sisa
persediaan sebesar Rp366.500.000. Berapakah perkiraan
kerugian persediaan karena pencurian atau kerusakan
selama bulan Mei sampai Oktober?p



Kasus dan ProyekKasus dan Proyek
• KP 7‐1 Etika dan perilaku profesional dalam bisnis
• PT Bambang mengalami penurunan pada penjualan dan

pendapatan operasinya untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Oktober 2014. Julia Ferez, pengawas PT Bambang,
menyarankan agar semua pesanan yang diterima sebelum
akhir tahun buku dikirimkan paling lambat tengah malam
31 Oktober 2014, bahkan jika bagian harus bekerja lembur.

• Karena PT Bambang mengirimkan barang dengan
menggunakan FOB titik pengiriman (shipping point), PT
Bambang akan mencatat semua pengiriman sebagai

j l t k t h b khi d 31 Okt bpenjualan untuk tahun yang berakhir pada 31 Oktober
2014, sehingga akan menutup penurunan pada penjualan
dan pendapatan operasi. Diskusikan apakah Julia Ferez
bersikap secara profesionalbersikap secara profesional.



• KP 7‐2 LIFO dan arus persediaanp
• Di bawah ini merupakan percakapan yang terjadi antara Jarot

Ontoseno, manajer gudang PT Murniati Wholesale, dan akuntan PT
Murniati Wholesale, Sutiman. Muniarti mengoperasikan gudang
regional besar yang memasok produk makanan sehari hari danregional besar yang memasok produk makanan sehari‐hari dan
produk lainnya untuk toko bahan makanan di komunitas yang lebih
kecil.
– Jarot: Sutiman, bisakah Anda menjelaskan tentang laporan bulanan, j g p

ini?
– Sutiman: Tentu saja, Jarot. Apa yang bisa saya bantu?
– Jarot: Saya tidak mengerti bagaimana prosedur metode persediaan

masuk terakhir keluar pertama Metode ini tidak masuk akalmasuk‐terakhir, keluar‐pertama. Metode ini tidak masuk akal.
– Sutiman: Jarot, Anda tidak mengerti. Kita hanya mengasumsikan

bahwa produk yang kita distribusikan adalah produk yang terakhir kita
terima. Kita tidak harus mendistribusikan produk sesuai cara ini pada
kkenyataannya.

– Jarot: Saya selalu berpikir bahwa akuntansi seharusnya menampilkan
apa yang sebenarnya terjadi. Bagi saya itu terlihat seperti “kepura‐
puraan”! Mengapa tidak melaporkan yang sungguh‐sungguh terjadip g p p y g gg gg j
saja?

• Tanggapi pendapat Jarot.



• KP 7‐3 Pembiayaan persediaan
P h K ik l i i d 2015• Perusahaan Kartika memulai operasinya pada 2015 
dengan menjual satu macam produk.  Data 
pembelian dan penjualan selama tahun berjalanpembelian dan penjualan selama  tahun  berjalan 
adalah sebagai berikut.



• Pada 4 Januari 2015, pimpinan perusahaan, Jojon Sakti,
meminta saran Anda untuk pembiayaan 32.000 unit
persediaan fisik yang dihitung pada 31 Desember 2014.
Selain itu, karena perusahaan berencana untuk

b k li i d k J j S kti i tmengembangkan lini produknya, Jojon Sakti meminta saran
Anda dalam penggunaan sistem persediaan perpetual
untuk masa yang akan datang.

1 Hit l h bi di 31 D b 20141. Hitunglah biaya persediaan 31 Desember 2014
menggunakan sistem persediaan periodik dan (a) metode
FIFO, (b) metode LIFO, dan (c) metode biaya rata‐rata
tertimbangtertimbang.

2. Hitunglah laba kotor masing‐masing tahun untuk masing‐
masing metode dalam nomor (1).



• 3.
a. Jelaskan berbagai sudut pandang tentang mengapa 

masing‐masing metode pembiayaan persediaan mungkin 
menghasilkan hasil operasi paling baik untuk tahun 2014.

b. Mana di antara ketiga metode pembiayaan persediaan 
yang mencerminkan biaya penggantian persediaan terbaik 
pada Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2014.

c. Metode pembiayaan persediaan manakan yang akan Anda 
pilih untuk  tujuan perpajakan?

d. Diskusikan keuntungan dan kerugian penggunaan sistemd. Diskusikan  keuntungan dan kerugian penggunaan  sistem 
persediaan perpetual. Berdasarkan data yang ditampilkan 
dalam kasus ini, apakah ada indikasi yang menunjukkan 
kecukupan tingkat persediaan selama tahun berjalan?p g p j



• KP 7‐4 Rasio persediaan untuk Dell dan HP
• Dell Inc dan Hewlett‐Packard Development Company L P (HP)• Dell Inc., dan Hewlett‐Packard Development Company, L.P. (HP)

merupakan perusahaan manufaktur peralatan komputer dan
aksesorinya. Namun, kedua perusahaan memiliki strategi yang
berbeda. Dell menggunakan strategi build‐to‐order sebagai strategi

di l k l l i h lutaman, dimana pelanggan memesan komputer melalui halaman
Web. Pesanan kemudian diproduksi dan dikirimkan kepada
pelanggan dalam beberapa hari setelah hari pemesanan.
Sebaliknya, HP menggunakan strategi build‐to‐stock, di manaSebaliknya, HP menggunakan strategi build to stock, di mana
komputer diproduksi terlebih dulu untuk persediaan, kemudian
persediaan komputer tersebut dijual ke pengecer, seperti Best Buy.
Kedua strategi dapat dilihat dari perbedaan antara rasio
perputaran persediaan dan jumlah hari penjualan dalamperputaran persediaan dan jumlah hari penjualan dalam
persediaan antara kedua perusahaan. Di bawah ini merupakan
informasi laporan keuangan Dell dan HP untuk tahun buku yang
baru saja berakhir (dalam jutaan):



a Hitunglah rasio perputaran persediaan dana. Hitunglah rasio perputaran persediaan dan 
jumlah hari penjualan dalam   persediaan 
untuk masing‐masing perusahaan Bulatkanuntuk masing masing  perusahaan. Bulatkan 
ke satu angka desimal.

b Interpretasikan perbedaan antara rasio keduab. Interpretasikan perbedaan antara rasio kedua  
perusahaan.



• KP 7‐5Membandingkan rasio persediaan dua perusahaang p p
• Tiffany Co., merupakan perusahaan peritel perhiasaan,

sedangkan Amazon.com menggunakan jasa, fitur dan
t k l i t k j l d k l l iteknologi e‐commerce untuk menjual produknya melalui
internet. Di bawah ini disajikan Laporan Posisi Keuangan
Tiffany dan Amazon.com terbaru:



• Beban pokok penjualan dilaporkan masing‐masingp p j p g g
perusahaan sebagai berikut.

a. Hitunglah perputaran persediaan dan jumlah hari
penjualan dalam persediaan untuk Tiffany danpenjualan dalam persediaan untuk Tiffany dan
Amazon.com. Bulatkan ke dua angka desimal.

b. Interpretasikan hasilnya.



• KP 7‐6 Membandingkan rasio persediaan tigaKP 7 6 Membandingkan rasio persediaan tiga
perusahaan

• Industri peritel barang barang umum memiliki• Industri peritel barang‐barang umum memiliki
beberapa segmen yang diwakilkan oleh
perusahaan perusahaan di bawah ini:perusahaan‐ perusahaan di bawah ini:



• Di bawah ini merupakan beban pokokDi bawah ini merupakan beban pokok
penjualan, persediaan awal, dan persediaan
akhir (dalam jutaan) dari laporan tahunanakhir (dalam jutaan) dari laporan tahunan
perusahaan terbaru ketiga perusahaan:



a Hitunglah rasio perputaran persediaan untuka. Hitunglah rasio perputaran persediaan untuk 
ketiga  perusahaan. Bulatkan ke satu angka 
desimaldesimal.

b. Hitunglah jumlah hari penjualan dalam   
persediaan untuk ketiga perusahaanpersediaan untuk ketiga  perusahaan. 
Bulatkan ke satu angka desimal.
I ik h il b d k ic. Interpretasikan hasilnya berdasarkan masing‐
masing konsep penjualan  perusahaan.






