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ABSTRAK 
 
LESTARI, TRI. “Analisis Akuntansi Persediaan pada House Of Dura Beauty 
Clinic”.  
 
 House Of Dura Beauty Clinic, Palembang is engaged in cosmetics. 
House Of Dura Beauty Clinic is one of the business of PT. Dura Estetika Tama, 
who entered Indonesia on May 3, 1999 and is a subsidiary of Skin Health System 
Singapore. As President Director of Mimi Liliana Wijaya. PT. Dura Skin 
Aesthetics Tama is headquartered at Jl. Review No. 36, Jakarta and has branch 
offices that already spread in the territory of Indonesia. House Of Dura Beauty 
Clinic is one of the branches in Palembang. The research method used is 
descriptive research. Data analysis method used is qualitative method, that is 
method which describes a problem related to data collection, managing data, 
analyze data and take conclusion. The result of the research shows that the 
inventory recording in the company uses periodic record and the inventory 
valuation method used by the company is LIFO (Last In First Out) where the last 
inventory is the first item out. Calculation with the LIFO (Last In First Out) 
method will result in a low net profit. Based on the results of research conducted, 
the authors can conclude that the accounting of merchandise inventory at the 
House Of Dura Beauty Clinic not in accordance with PSAK No.14, and in the 
recording not yet according to existing standards. The author recommends the 
House Of Dura Beauty Clinic in inventory recording should use the Perpetual 
Method and Supply Chain using the FIFO (First In First Out) Method where the 
first incoming goods will come out first. Calculation by method will obtain a high 
net profit and has been in accordance with Statement of Financial Accounting 
Standards. 14 Revision 2016. 
 
 
Keywords: inventory accounting, recording and valuation methods 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1.  Latar belakang 

Perkembangan dunia usaha sekarang ini mengalami persaingan 

yang cukup ketat, baik dalam bidang industri maupun jasa. Persaingan 

tersebut salah satunya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang sangat 

pesat, munculnya para pesaing-pesaing baru yang berpotensi dalam 

mengembangkan produk-produk yang beraneka ragam dan berkualitas. 

Oleh karena itu perusahaan terus dituntut untuk dapat meningkatkan 

seluruh aktivitasnya agar mampu bersaing dalam mempertahankan hidup 

suatu perusahaan, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Maka dari itu 

setiap perusahaan, khususnya perusahaan industri selalu membutuhkan 

persediaan.  

Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu 

golongan yaitu persediaan barang dagangan yang merupakan barang yang 

dibeli untuk tujuan dijual kembali. Sedangkan pada perusahaan jasa 

persediaan yang di perlukan tergantung pada jasa yang dijualnya. Istilah 

persediaan atau (inventory) umumnya di tujukan pada barang barang yang 

dimiliki perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau 

dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual. Deskripsi dan 

pengukuran persediaan biasanya membutuhkan kecermatan karena 



2 
 

investasi dalam persediaan merupakan aktiva lancar paling besar dari 

perusahaan dagang dan manufaktur.  

Terkadang dalam penerapannya, metode pencatatan maupun 

penilaian persediaan belum dilakukan dengan baik oleh perusahaan karena 

beberapa faktor di antaranya kekurangan informasi terhadap metode 

pencatatan dan penilaian persediaan terbaru, kurangnya pengetahuan dari 

pihak perusahaan untuk menerapkan metode yang layak, ataupun 

perusahaan sudah merasa cocok dengan metode yang digunakan selama ini 

sehingga mereka takut jika mengganti dengan metode yang baru akan sulit 

untuk menyesuaikan dengan sistem yang telah diterapkan oleh perusahaan 

selama ini (Anwar dan Karamoy, 2014). 

Metode pencatatan dan penilaian persediaan yang diterapkan oleh 

perusahaan juga tidak semuanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

sebagaimana yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang 

berlaku di Indonesia. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.14 dijelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

persediaan, di antaranya pencatatan persediaan, metode yang digunakan 

dalam penilaian persediaan dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pernyataan persediaan di atas, maka semua faktor 

harus dipertimbangkan dan diseimbangkan secara wajar. Disatu sisi 

perusahaan harus mengembangkan tingkat persediaan yang paling 

ekonomis, disisi yang lain juga harus memperhatikan semua kebutuhan 

untuk produksi, penjadwalan, biaya, dan keinginan pelanggan. Penilaian 



3 
 

persediaan dalam suatu perusahaan bertujuan untuk mengetahui jumlah 

persediaan yang tersedia pada akhir periode, mengetahui jumlah 

persediaan yang telah terpakai dan mencatat hasilnya dalam laporan 

keuangan, serta mengetahui jumlah barang yang tersedia untuk dijual. 

Menurut Saputra (2013), beberapa hal yang menjadi pusat 

perhatian dalam persediaan adalah metode harga pokok persediaan, sistem 

pencatatan, metode penilaian dan penyajian persediaan dalam laporan 

keuangan. Kesalahan dalam menentukan harga pokok persediaan, metode 

pencatatan, metode penilaian, dan penyajian persediaan akan 

menimbulkan kesalahan dalam posisi laporan keuangan yang disajikan, 

bahkan juga akan berpengaruh pada laporan keuangan berikutnya. Pada 

persediaan terdapat dua sistem pencatatan, sistem pencatatan persediaan 

tersebut adalah sistem periodik dan perpetual. 

Suatu perusahaan memakai sistem pencatatan periodik apabila 

setiap ada penjualan atau pembelian barang dagang atau transaksi lain 

yang berkaitan dengan persediaan, tidak dilakukan pencatatan ke dalam 

buku persediaan atau dengan kata lain perusahaan tersebut tidak memiliki 

kartu persediaan. Selanjutnya suatu perusahaan dikatakan mengggunakan 

sistem pencatatan perpetual apabila terjadi transaksi yang berkaitan dengan 

persediaan seperti penjualan, kehilangan, rusak dan lain-lain dicatat 

kedalam kartu persediaan menurut tanggal tejadinya. 
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Pemilihan metode akuntansi persediaan di Indonesia mengacu pada 

PSAK No.14 (IAI, 2016) yang menyatakan bahwa berlakunya tiga metode 

akuntansi persedian yaitu metode First In First Out (FIFO), metode rata-

rata tertimbang (Weighted Average), dan Last In First Out (LIFO). Namun 

pada kenyataannya peraturan perpajakan yang ada di Indonesia tentang 

pajak penghasilan hanya mengakui 2 metode yaitu metode FIFO dan 

metode rata-rata tertimbang (Weighted Avarage). 

Perbedaan metode akuntansi persediaan yang diterapkan dalam 

perusahaan akan mempengaruhi nilai persediaan akhir, harga pokok 

penjualan, dan laba bersih pada perusahaan. Dalam kondisi harga yang 

semakin meningkat, metode FIFO akan menghasilkan nilai persediaan 

akhir yang tinggi dan harga pokok penjualan yang rendah, sehingga laba 

bersih yang diperoleh perusahaan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, 

menggunakan metode LIFO akan menghasilkan persediaan akhir yang 

rendah, harga pokok penjualan yang tinggi, dan laba bersih yang rendah. 

Sedangkan metode rata-rata tertimbang akan menghasilkan nilai 

persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba bersih yang nilainya 

berada diantara metode FIFO dan metode LIFO. 

House Of Dura Beauty Clinic  adalah salah satu cabang dari PT. 

Dura Estetika Tama yang bergerak di bidang kosmetik. Pelayanan yang 

diberikan oleh House Of Dura Beauty Clinic dalam melayani pelanggan 

sangat baik. Tempat yang nyaman dan beautician yang ramah serta 

menggunakan alat-alat yang steril.  
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House Of Dura Beauty Clinic menawarkan berbagai macam 

Executive Treatment yang menggunakan alat-alat yang sudah terbukti 

memiliki kualitas yang sangat baik dan telah sesuai dengan standart seperti 

Facial Dura Microdermabrasi yaitu rangkaian perawatan wajah dengan 

menggunakan alat Microdermabrasi beserta diamond yang memiliki 

fungsi untuk mengangkat sel kulit mati, mengecilkan pori-pori, 

menghaluskan tekstur kulit, dan membersihkan pori-pori serta 

mempertahankan kelembutatan alami kulit wajah. Facial Dura Detox yaitu 

rangkaian perawatan wajah dengan menggunakan alat Detox yang 

berfungsi untuk mengangkat racun yang terdapat pada kulit wajah, sisa 

make up, dan metabolisme tubuh serta mencegah penuaan dini. Facial 

Dura Three Magic Steps merupakan jenis Facial yang menjadi favorit 

karena dengan 1 langkah perawatan anda bisa mendapatkan 3 treatment 

sekaligus yang menggunkan teknologi phototherapy, untuk mendapatkan 

hasil yang optimal dalam waktu yang singkat. Sangat cocok untuk kulit 

yang bermasalah seperti hyper pigmentasi, acne scar, megurangi kerutan-

kerutan halus, pori-pori besar, dan mengangkat sel kulit mati. Facial Dura 

Light Peeling merupakan rangkaian treatment yang menggunakan asam 

buah-buahaan berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati, mengeringkan 

jerawat, dan kulit berminyak, mengencangkan, sekaligus mengurangi 

kerutan dan noda hitam pada kulit dan masih banyak lagi  facial 

Exsecutive lainnya.  
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Dalam metode penilaian persediaan barang House Of Dura Beauty 

Clinic menggunakan metode LIFO (Last In First Out), dimana pada PSAK 

No. 14 revisi 2016 telah dijelaskan bahwa penggunaan metode LIFO (Last 

In First Out) dalam perusahaan akan menghasilkan laba bersih yang 

rendah.  

Menurut Mazidah (2013),  Neraca merupakan salah satu laporan 

keuangan yang paling penting. Hal ini karena neraca berisi mengenai harta 

kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu. 

Selain itu, neraca juga berisi tentang utang atau modal perusahaan pada 

saat yang bersamaan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pendapatan atau laba yang diperoleh perusahaan tersebut sangat 

rendah. Kondisi tersebut dianggap kurang baik, karena jika laba bersih 

yang diperoleh perusahaan terus menerus rendah, maka perusahaan dapat 

mengalami kebangkrutan. Untuk menentukan metode perhitungan 

persediaan yang tepat bagi House Of Dura Beauty Clinic sehingga dapat 

memperoleh laba yang semakin meningkat. 

Menurut Ransun (2015), tentang Analisis Akuntansi Persediaan 

Barang Dagang Berdasarkan PSAK NO. 14 (Studi Kasus Pada  PT. 

Enseval Putera Megatrading Tbk). Penelitian ini menggunakan metode 

perpetual  dalam mencatat persediaan. Hasil persediaan ini menyatakan 

bahwa perusahaan selalu mencatat setiap adanya transaksi kedalam akun 

transaksi dengan demikian setiap saat dapat diketahui jumlah persediaan. 
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Berdasarkan hasil analisis, sebaiknya perusahaan menggunakan 

metode perpetual dalam melakukan pencatatan persediaan, karena dengan 

metode perpetual tersebut perusahaan dapat mengetahui nilai persediaan 

akhir setiap saat tanpa harus melakukan perhitungan fisik ke gudang. 

Sedangkan untuk penilaian persediaan barang dagang, sebaiknya 

perusahaan menggunakan metode FIFO (First in First out) atau Masuk 

Pertama Keluar Pertama, karena perusahaan dapat menghasilkan laba 

bersih  lebih besar daripada metode Average atau Rata-rata Tertimbang. 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan 

di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

“Analisis Akuntansi Persediaan pada House Of Dura Beauty Clinic”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas maka 

dapat disusun rumusan massalah sebagai berikut 

1. Bagaimana metode pencatatan dan penilaian persediaan barang 

dagang pada House Of Dura Beauty Clinic ? 

2. Bagaimana penerapan akuntansi persediaan barang dagangan yang 

diterapkan di House Of Dura Beauty Clinic yang sesuai dengan 

PSAK No. 14 ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas maka diperlukan pembatasan 

terhadap masalah-masalah yang akan dikaji secara mendalam mengenai 

bagaimana penerapan akuntansi pencatatan dan penialian persediaan pada 

House Of Dura Beauty Clinic, apakah telah sesuai dengan PSAK No.14. 

atau belum. Laporan penjualan barang dagang dan laporan persediaan 

barang dagang yang ada di House Of Dura Beauty Clinic terdiri dari 

beberapa macam produk, seperti produk kosmetik yang dijual, produk 

kosmetik untuk salon dan produk kosmetik untuk facial. Dalam laporan ini 

penulis hanya membahas metode pencatatan dan penilaian persediaan 

barang dagang hanya dibidang produk kosmetik yang dijual saja. Produk 

kosmetik yang dijual tersebut biasanya disebut dengan Skin Rejuv yang 

terdiri dari Cleanser, Toner, Enhance, Englighten dan Sunblock. Karena 

produk Skin Rejuv merupakan produk andalan dari House Of Dura Beauty 

Clinic. 

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Pada dasarnya tujuan ini tidak terlepas dari masalah yang telah 

dirumuskan. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi persediaan barang dagangan 

di House Of Dura Beauty Clinic. 



9 
 

2. Untuk mengetahui adanya kesesuaian penerapan akuntansi 

persediaan barang dagangan di House Of Dura Beauty Clinic dengan 

PSAK No. 14. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

1.5.1. Manfaat Bagi Penulis 

Sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

di bangku kuliah dengan praktek yang sesungguhnya di suatu 

perusahaan. Sehingga terjadi kombinasi yang positif antara teori di 

dunia akademik dengan praktek di dunia usaha. 

 

1.5.2. Manfaat Bagi Perusahaan/Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

House Of Dura Beauty Clinic yang bergerak di bidang usaha 

perdagangan kosmetik mengenai metode penerapan akuntansi 

persediaan yang benar dan sesuai dengan pernyataan standar 

akuntansi keuangan (PSAK) No. 14 revisi 2016 supaya House Of 

Dura Beauty Clinic dapat memperoleh laba yang semakin besar . 

 

1.5.3. Manfaat Bagi Akademik 

Dapat menjadi inspirasi untuk melakukan penelitian lanjutan yang 

berhubungan dengan penerapan metode penerapan akuntansi 

persediaan barang dagangan di kemudian hari sebagai upaya 

penyempurnaan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan LTA ini adalah sebagai berikut :  

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis 

penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi 

dan sampel, definisi operasional variabel penelitian. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan dibahas mengenai data penelitian (data 

perusahaan/organisasi) dan pembahasan. 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian-uraian pada 

bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang 

diharapkan berguna dalam penelitian. 

 



11 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

Berikut teori dan konsep dalam penelitian yakni sebagai berikut: 

2.1.1. Pengertian Akuntansi 

Menurut Rudianto (2012), Akuntansi adalah sebuah sistem 

informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan 

kondisi suatu perusahaan.  

Menurut Reeve (2013), mengatakan bahwa akuntansi 

(accounting) adalah dapat diartikan sebagai sistem informasi yang 

menyediakan laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Dari definisi 

di atas maka akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang 

menyediakan laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan 

mengenai aktivitas ekonomi suatu perusahaan. 

Menurut Abu Bakar A, & Wibowo (2015), Menyatakan 

Bahwa Akuntansi merupakan prosedur mengakui, pencatatan dan 

korespondensi bursa keuangan dari suatu unsur atau 

organisasi.Kesimpulan nya berarti akuntansi merupakan sistem 

informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi 
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perusahaan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan 

transaksi keuangan dan penginterpretasian hasil proses tersebut. 

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, 

meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian 

yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan 

oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk 

pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.  

Akuntansi berasal dari kata asing accounting yang artinya 

bila diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia adalah menghitung 

atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi digunakan di hampir 

seluruh kegiatan bisnis di seluruh dunia untuk mengambil 

keputusan sehingga disebut sebagai bahasa bisnis. 

 

2.1.2. Konsep Laporan Keuangan 

Hery (2012), Laporan keuangan adalah menyajikan secara 

wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 

mengenai posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam 

posisi keuangan. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan 

dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah: 
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1. Laporan Laba Rugi (Income Statement)  

Merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan 

bebanperusahaan untuk satu periode waktu tertentu. 

2. Laporan Ekuitas Pemilik (Statement of Owner’s Equity)  

Adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan 

dari ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu 

tertentu (lapoan perubahan modal). 

3. Neraca (Balance Sheet)  

Adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, 

kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. 

4. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flows)  

Adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk 

dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing 

aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, 

sampai pada aktivitas pendanaan untuk satu periode waktu 

tertentu.laporan arus kas menunjukkan besarnya 

kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama 

periode berjalan serta jumlah kas yang dimiliki perusahaan 

sampai dengan akhir periode. 

 

2.1.3. Pengertian Persediaan  

Kieso, Weygandt dan Warfield (2012:408) menyatakan 

persediaan adalah asset yang dimiliki perusahaan dan tersedia 
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untuk dijual dalam kepentingan bisnis atau merupakan barang yang 

akan digunakan untuk memproduksi barang yang tersedia untuk 

dijual. Dengan demikian persediaan merupakasn suatu komponen 

aset yang sangat penting bagi perusahaan karena persediaan 

merupakan sumber utama dalam merealisasi laba perusahaan. 

Persediaan dalam hal ini mengenai bahan yang akan 

diproses menjadi suatu produksi bagi perusahaan industri 

merupakan hal penentu dalam kelancaran produksinya maka perlu 

adanya suatu persediaan yang memadai, karena adanya dorongan 

untuk memiliki persediaan itu, bukan berarti perusahaan 

menyediakan sebesar-besarnya. Memang dengan mempunyai 

persediaan yang tinggi, misalnya untuk barang jadi, akan 

meminumkan kemungkinan perusahaan tidak mampu memenuhi 

permintaan para langganan. Tetapi disamping itu akan 

menyebabkan investasi yang terlalu besar pada persediaan, dan 

juga kemungkinan adanya bahan yang rusak menjadi semakin 

besar, karena itulah perlunya penyeimbangan antara kerugian 

karena memiliki persediaan, dan manfaat yang akan diperolehnya. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), mengemukakan bahwa 

persediaan adalah aset: 

a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. 

b. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan atau, 
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c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (suplies) untuk 

digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.. 

Menurut Salim, (2013), persediaan adalah pos-pos aktiva 

yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis 

normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam 

membuat kecermatan. Investasi dalam persediaan biasanya 

merupakan aktiva lancar paling besar dari perusahaan dagang 

(ritel) dan manufaktur. 

Menurut Warren (2011:440), mengatakan persediaan adalah 

barang dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasi bisnis 

perusahan, dan bahan yang digunakan dalam proses produksi atau 

disimpan untuk tujuan itu. Persediaan yang diperoleh perusahaan 

langsung dijual kembali tanpa mengalami proses produksi 

selanjutnya disebut persediaan barang dagang. 

Menurut Sofyan Assauri dalam buku Marihot dan Dearlina 

Sinaga (2013), Persediaan barang ialah sebagai suatu aktiva lancar 

yang meliputi barang-barang yang merupakan milik perusahaan 

dengan sebuah maksud supaya dijual dalam suatu periode usaha 

normal ataupun persediaan barang-barang yang masih dalam 

pekerjaan sebuah proses produksi maupun persediaan bahan baku 

yang juga menunggu penggunaannya di dalam suatu proses 

produksi. 
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Persediaan yaitu barang-barang yang disimpan untuk 

digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. 

Persediaan terdiri dari persediaan barang baku, persediaan barang 

setengah jadi dan persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi 

dan barang setengah jadi disimpan sebelum digunakan atau 

dimasikkan kedalam proses produksi, sedangkan persediaan jadi 

atau barang dagangan disimpan sebelum dijual atau dipasarkan. 

Dengan demikian perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pada 

umumnya memiliki persediaan. 

Sedangkan perusahaan perdagangan minimal memiliki satu 

jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Adanya 

berbagai macam persediaan ini menuntut pengusaha untuk 

melakukan tindakan yang berbeda untuk masing-masing 

persediaan, dan ini akan sangat terkait dengan permasalahan lain 

seperti masalah peramalan kebutuhan bahan baku serta peramalan 

penjualan atau permintaan konsumen. 

Dengan demikian intinya persediaan barang dagang adalah 

untuk dujual dalam operasi bisnis perusahaan, dan sesuai dengan 

pendapat Sartono, Hery, Salim dan Warren maka perusahaan bisa 

saja menyimpan persediaan sebelum dijual di dalam sebuah gudang 

yang sering berlaku untuk pedagan-pedagang besar seperti retail 

yang perputaran persediaannya cukup tinggi dan beragam untuk 
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mengantisipasi penjualan supaya tidak terjadi kekurangan 

persediaan. 

 

2.1.4. Jenis Persediaan 

Menurut Warren (2011:440), Persediaan pada setiap 

perusahaan berbeda dengan kegiatan bisnisnya. Persediaan 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Persediaan barang dagang 

Barang yang ada digudang dibeli oleh pengecer atau 

perusahaan dagang untuk dijual kembali. Barang yang 

diperoleh untuk dijual kembali diperoleh secara fisik tidak 

diubah kembali, barang tersebut tetap dalam bentuk yang 

yang telah jadi ketika meninggalkan pabrik pembuatnya. 

Dalam beberapa hal dapat terjadi komponen yang dibeli 

untuk kemudian dirakit menjadi barang jadi. 

2. Persediaan Manufaktur 

a. Persediaan bahan baku 

Barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara 

lain (misalnya dengan menambang) dan disimpan untuk 

penggunaan langsung dalam membuat barang untuk dijual 

kembali. 

b. Persediaan barang dalam proses 
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Barang yang membutuhkan proses lebih lanjut sebelum 

penyelesaian 

c. Barang jadi 

Barang yang sudah selesai diproses dan siap untuk dijual. 

 

2.1.5. Biaya-Biaya Persediaan 

Penilaian persediaan membutuhkan penilaian yang cermat 

dan sewajarnya untuk dimasukkan sebagai harga pokok dan mana 

saja yang dibebankan pada tahun berjalan. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2012:14) mengatkan bahwa 

biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, biaya produksi 

dan biaya lain-lain yang timbul sampai persediaan berada dalam 

kondisi siap untuk dijual/dipakai. Biaya persediaan yang sering 

dikaitkan atau di artikan sebagai harga pokok penjualan dalam 

perusahaan dagang yaitu biaya pembelian yang meliputi harga 

pembelian, bea masuk/pajak lainnya.  

 

2.1.6. Metode Pencatatan Persediaan 

Metode pencatatan persediaan ada dua, yaitu metode 

perpetual dan metode periodik. Dimana metode ini digunakan 

untuk menganalisis masalah yang penulis angkat. 

a. Metode Pencatatan Persediaan secara Permanen/Perpetual 

(perpetual inventory system).  
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Menurut Hery (2012), mengatakan dalam sistem 

perpetual, catatan mengenai harga pokok dari masing-masing 

barang dagangan yang dibeli maupun yang dijual 

diselenggarakan secara terperinci. Sistem pencatatan ini akan 

secara terus menerus menunjukkan berapa besarnya saldo 

persediaan barang dagangan yang ada di gudang untuk masing-

masing jenis persediaan. Dengan sistem pencatatan perpetual, 

hargga pokok dari barang yang dijual ditentukan setiap kali 

penjualan terjadi.  

Retur penjualan (sales returns) terjadi apabila 

perusahaan menerima kembali barang dagangan yang telah 

dijualnya kepada pelanggan sebagai akibat adanya kerusakan 

barang dagang atau barang yang dijual/dikirimnya tidak sesuai 

dengan kriteria/spesifikasi pesanan pelanggan, sedangkan 

penyesuaian/pengurangan terhadap harga jual diberikan 

kepada pelanggan dimana dalam hal ini perusahaan tidak 

menerima kembali barang dagangan yang telah dijualnya.  

Piutang Reeve (2011:348) menyatakan bahwa sistem 

persediaan perpetual dalam perusahaan dagang menghasilkan 

alat pengendalian persediaan yang efektif,dimana buku besar 

pembantu persediaan menjaga kuantitas persediaan pada 

tingkattertentu, memungkinkan pemesanan kembali tepat pada 

waktunya dan mencegahpemesanan kembali dalam jumlah 
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yang berlebihan. Hasil perhitungan fisik persediaan yang 

dilakukan dibandingkan dengan catatan persediaan. 

Akun persediaan pada awal periode akuntansi 

menunjukkan persediaan tersedia pada tanggal tersebut. 

Pembelian dicatat dengan mendebit persediaan dan mengkredit 

kas/utang usaha. Pada tanggal terjadinya penjualan, harga 

pokok penjualan dicatat dengan mendebit harga pokok 

penjualan dan mengkredit persediaan. 

PSAK No.14 menyatakan dalam sistem persediaan 

perpetual (perpetual inventory system), biaya persediaan akhir 

dan harga pokok penjualan selama tahun berjalan dapat 

ditentukan secara langsung dari catatan akuntansi. Namun, jika 

ada ketidakcocokan antara biaya persediaan pada catatan 

akuntansi dan nilai persedian yang ditentukan melalui 

pemeriksaan stock fisik, maka jumlah persediaanpada catatan 

akuntansi harus disesuaikan. Harga pokok penjualan pada 

catatan akuntansi juga harus disesuaikan. 

b. Metode Pencatatan Fisik/Periodik (physical/periodic 

inventory method). 

Menurut Tjahjono (2010:59) bahwa sistem akuntansi 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu fisik (periodik) dan buku 

(perpetual). Fisik (periodik) adalah metode pencatatan 

persediaan yang tidak mengikuti mutasi persediaan sehingga 
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untuk megetahui jumlah persediaan saat tertentu harus 

diadakan perhitungan fisik atas persediaan barang (stock 

opname). Metode buku (perpetual) adalah metode pencatatan 

persediaan yang mengikuti mutasi persediaan barang setiap 

saat diketahui dari rekening perusahaan. 

Menurut Anggadini (2012), menjelaskan pencatatan 

fisik/periodik (phisical/ periodic inventory) merupakan 

pencatatan persediaan dimana: 

1. Mutasi persediaan tidak mengunakan buku besar 

(inventory) melainkan memakai perkiraan purchases, 

purchases return, sales, sales return dan sebagainya. 

2. Tidak memakai kartu persediaan. 

3. Kalkulasi biaya persediaan dengan menetapkan 

persediaan akhir telebih dahulu melalui perhitungan 

secara fisik selanjutnya dihitung cost of good sold. 

PSAK No 14 menyatakan sistem pencatatan 

fisik/periodic (phisical/ periodic inventory), nilai 

persediaan akhir ditentukan melalui pemeriksaan 

stock fisik (phisical stock-take). Untuk menentukan 

harga pokok penjualan dalam sistem periodik, harus 

menentukan: 

1. Menentukan harga pokok barang yang tersedia 

pada awal periode. 
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2. Menambahkannya pada harga pokok barang yang 

dibeli. 

3. Mengurangkannya dengan harga pokok barang 

yang tersedia pada akhir periode akuntansi. 

Rumus: 

Harga Pokok Penjualan  = nilai persediaan awal + 

biaya barang yang dibeli/dibuat – nilai persediaan 

akhir 

Dengan cara ini bertambahnya barang dagang 

atau berkurangnya barang dagang atau keluar 

masuknya barang dagangan tidak bisa dideteksi secara 

langsung. Akibat dari cara ini adalah barang dagang 

yang tercatat dalam pembukuan perusahaaan pada 

akhir periode adalah barang dagang pada awal periode 

sehingga pada akhir periode nilainya harus dihitung 

kembali dengan persediaan akhir periode.Barang 

dagang akhir periode harus dihitung fisiknya secara 

langsung agar dapat menggambarkan nilai persediaan 

barang dagang yang sesungguhnya dalam laporan 

keuangan. 
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Tabel 2.1 
Perbedaan Metode Periodik dan Metode Perpetual 

 
KET. METODE 

PERIODIK 

METODE 

PERPETUAL 

Pembelian 

barang  

dagangan 

tunai/ kredit 

Pembelian         xxx 

    Kas/Utang        xxx 

Persediaan           xxx 

   Kas/Utang         xxx 

Retur 

pembelian 

Kas/Utang           xxx 

   Retur Pembelian     

xxx 

Kas/Utang           xxx 

   Persediaan                

xxx 

Potongan 

pembelian 

Kas                      xxx 

 PotonganPembelian  

xxx 

Kas                     xxx 

   Persedia                   

xxx 

Beban 

angkut 

pembelian 

Beban Angkut  

Pembelian         xxx 

    Kas                        

xxx 

Persediaan          xxx 

   Kas                          

xxx 

Penjualan 

tunai/kredit 

Kas/Piutang      xxx 

    Penjualan              

xxx 

Kas/Piutang         xxx 

   Penjualan                 

xxx 

HPP                      xxx 

   Persediaan                

xxx 

Retur 

penjualan 

Retur penjualan    

xxx 

    Kas/piutang            

xxx 

Retur Penjualan      

xxx 

    Kas/Piutang        

xxx 
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Persediaan            xxx 

    HPP                  xxx 

Potongan 

penjualan 

Potongan penjualan  

xxx 

    Kas                   xxx 

Potongan Penjualan  

xxx 

    Kas                   xxx 

Beban 

angkut 

penjualan 

Beban angkut  

penjualan                 

xxx 

    Kas                          

xxx 

Beban Angkut  

Penjualan                 

xxx 

    Kas                             

xxx 

Sumber : Akuntansi Dasar Tahun 2014 

  

2.1.7. Metode Penilaian Persediaan 

Menurut PSAK No. 14 Penilaian terhadap persediaan 

adalah menentukan nilai persediaan akhir yang akan dicantumkan 

dalam neraca. Pada akhir periode akuntansi, total biaya persediaan 

harus dialokasikan dalam persediaan yang masih ada untuk 

dilaporan di neraca sebagai aset dan dalam persediaan yang terjual 

selama periode tersebut untuk dilaporkan laba rugi sebagai beban 

“harga pokok penjualan” Ada beberapa metode untuk menentukan 

nilai persediaan yaitu sebagai berikut : 

a. Metode FIFO (First in First Out) 

Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang-barang 

digunakan (dikeluarkan) sesuai urutan pembeliannya. Dengan 

kata lain, metode ini mengasumsikan bahwa barang pertama 
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yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan (dalam 

perusahaan manufaktur) atau dijual (dalam perusahaan 

dagang). Dalam semua kasus FIFO, persediaan dan harga 

pokok penjualan akan sama pada akhir bulan terlepas dari 

apakah yang dipakai adalah sistem persediaan perpetual atau 

periodik. 

b. Metode LIFO (Last In First Out) 

Metode LIFO membandingkan biaya dari barang-barang 

yang paling akhir dibeli terhadap pendapatan. Jika yang 

digunakan adalah persediaan periodik, maka akan 

diasumsikan bahwa biaya dari total kuantitas yang terjual 

atau dikeluarkan selama satu bulan berasal dari pembelian 

yang paling akhir. 

c. Metode Rata-Rata (Average) 

Menurut metode biaya rata-rata didasarkan pada anggapan 

bahwa barang tersedia untuk dijual adalah homogen (sejenis). 

Pada metode ini harga perolehan barang yang tersedia untuk 

dijual dilakukan atas dasar harga perolehan rata-rata 

tertimbang. Metode ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa 

nilai persediaan akhir merupakan himpunan harga pokok 

rata-rata dari persediaan itu sendiri, sehingga baik nilai 

persediaan maupun harga pokok barang yang dijual selalu 

akan mempunyai bagian yang sama terhadap harga pokok 
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yang terhimpun dari persediaan tersebut. Metode biaya rata-

rata (average cost method) menghitung harga pos-pos yang 

terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata barang 

yang sama yang tersedia selama suatu periode. 

 

2.1.8. Penyajian terhadap Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang harus dibuat perusahaan harus 

memberikan informasi yang cukup untuk pihak-pihak didalam dan 

diluar perusahaan. Sehingga baik manajemen dan pihak luar yang 

berkepentingan dalam mengambil keputusan yang informatif. 

Perusahaan harus melaporkan informasi mengenai kegiatan 

usahanya secara relevan, dipercaya, dan dapat diperbandingkan. 

Penilaian persediaan yang diterapkan harus diungkapkan dalam 

suatu penjelasan laporan keuangan yang menguraikan secara garis 

besar semua kebijakan akuntansi yang diikuti basis penilaian 

seperti metode harga pokok (FIFO, LIFO, Average ) harus 

dijelaskan sesuai PSAK No. 14 Revisi 2016. 

Laporan keuangan persediaan barang dagang disajikan baik 

dalam neraca maupun dalam perhitungan laba rugi. Persediaan 

barang dagang yang tercantum dalam neraca mencerminkan nilai 

barang dagang yang ada pada tanggal neraca, yang biasanya juga 

merupakan akhir dari suatu periode akuntansi. Dalam perhitungan 
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laba rugi persediaan barang dagang muncul dalam harga pokok 

penjualan.  

Hubungan antara persediaan barang dagang di neraca dan 

laporan laba rugi. Bahkan, ada saling berhubungan antara 

persediaan barang dagang padatahun berjalan dengan tahun 

sebelumnya dan tahun yang akan datang. Dari adanyasaling 

hubungan ini, terlihat betapa pentingnya pos ini dalam menentukan 

laba (rugi) dan posisi keuangan perusahaan, tidak saja terhadap 

tahun berjalan, tetapi jugaterhadap tahun sebelumnya dan tahun 

yang akan datang. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Menurut Sambuaga (2013), dalam penelitiannya tentang Evaluasi 

Akuntansi Persediaan pada PT. Sukses Era Niaga Manado, bertujuan 

untuk membandingkan catatan persediaan terhadap hasil perhitungan fisik 

sehingga memungkinkan perusahaan untuk menelusuri perbedaan dalam 

total persediaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntansi 

persediaan pada PT. Sukses Era Niaga Manado sudah sesuai dengan 

PSAK No. 14, karena metode yang digunakan oleh PT. Sukses Era Niaga 

adalah metode FIFO.  

Menurut Anwar (2014),  tentang  Analisis Penerapan Metode 

Pencatatan Dan Penilaian Terhadap Persediaan Barang Menurut PSAK 

No.14 Pada PT. Tirta Investama Dc Manado, bertujuan untuk mengetahui 
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adanya kesesuaian penerapan metode pencatatan dan penilaian persediaan 

barang di PT. Tirta Investama dengan PSAK NO.14 tentang Persediaan. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa metode pencatatan dan penilaian 

persediaan barang yang diterapkan oleh PT.Tirta Investama sebagian besar 

telah sesuai dengan PSAK No.14, karena penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan teknik analisis kuantitatif yang sifatnya 

menguraikan, menggambarkan serta membandingkan suatu data. 

Menurut Rohayah (2016), tentang  Analisis Perlakuan Akuntansi 

Persediaan pada PT. Tongfong Indonesia bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana perlakuan akuntansi pada penilaian dan penyajian pada PT. 

Tongfong Indonesia telah sesuai dengan PSAK NO. 14 atau belum. Hasil 

dari pene;itian tersebut yaitu Pengungkapan dan Pencatatan yang dibuat 

oleh PT. Tongfong Indonesia tidak sesuai dengan PSAK NO.14 karena 

pada saat terjadi transaksi penjualan perusahaan hanya membuat satu 

pencatatan seperti pada penjualan Gum Base Tech 013 TF, Perusahaan 

mendebet rekenig Kas dan mengkredit Gum Base Tech 013 TF sedangkan 

pada PSAK NO.14 pada saat perusahaan melakukan transaksi penjualan 

dibuat dua pencatatan, yang pertama, perusahaan mendebet rekening kas 

atau piutang dagang dan mengkredit penjualan sebesar harga jual barang 

tersebut. Dan yang kedua, perusahaan mendebet rekening harga pokok 

penjualan dan mengkredit rekening persediaan barang dagangan. 

Menurut Saputra (2013) tentang Analisis Akuntansi Persediaan 

Barang Dagang Pada PT. Inti Kreasi Kantor Wilayah Pekanbaru Riau. 
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Tujuan penulis melakukan penelitian pada PT. Inti Kreasi adalah untuk 

mengetahui apakah penerapan akuntansi persediaan pada perusahaan 

sesuai dengan PSAK NO.14 atau belum. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa dalam penerapan akuntansi persediaan yang diterapkan oleh PT. 

Inti Kreasi belum sesuai dengan PSAK NO.14 karena dalam penelitian ini 

perlakuan akuntansi terhadap susut persediaan, perusahaan tidak 

mengurangi nilai persediaan dalam menentukan nilai persediaan akhir, 

perlakuan akuntansi terhadap diskon dari transaksi pembelian perusahaaan 

tidak memasukkan diskon pembelian sebagai pengurang nilai persediaan 

tapi mencatatnya sebagai pendapatan lain-lain, perlakuan akuntansi 

terhadap ongkos angkut, perusahaan tidak memasukkan biaya angkut 

sebagai penambah nilai perolehan dari persediaan, dan perlakuan 

akuntansi terhadap pencatatan barang konsiyasi, perusahaan tidak 

memisahkan pencatatan antara barang konsiyasi dengan barang milik 

perusahaan.  

Menurut Barchelino (2016), tentang Analisis Penerapan PSAK No. 

14 Terhadap Metode Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang 

Dagangan Pada PT. Surya Wenang Indah Manado. Penulis bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK No. 14 pada PT. Surya 

Wenang Indah Manado sesuai dengan standar PSAK No. 14 atau belum. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa metode pencatatan dan penilaian 

persediaan barang dagang yang diterapkan oleh PT. Surya Wenang Indah 

Manado sebagian besar telah sesuai dengan PSAK No.14 karena metode 
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pencatatan yang diterapkan pada perusahaan PT. Surya Wenang Indah 

Manado dalam mencatat persediaan barang dagangannya menggunakan 

Metode Perpetual Terkomputerisasi dan sedangkan untuk metode 

penilaian persediaan barang dagangannya adalah dengan menggunakan 

Metode FIFO (First in First out) / MPKP (Masuk Pertama Keluar 

Pertama) dimana barang dagangan yang pertama dibeli adalah persediaan 

yang pertama harus dijual.  

Perbedaan dengan penelitian terdahulu, penulis akan menghitung 

pencatatan persediaan barang dagang pada House Of Dura Beauty Clinic 

dengan membandingkan metode perpetual dan metode periodik, dan 

menilai persediaan barang dagang pada House Of Dura Beauty Clinic 

dengan membandingkan metode LIFO, FIFO, dan Average sesuai dengan 

PSAK No. 14 Revisi 2016. Hasil perhitungan ini akan menunjukkan 

apakah House Of Dura Beauty Clinic menerapkan akuntansi persediaan 

yang sedah sesuai dengan PSAK No. 14 Revisi 2015 atau belum. 

  

2.3. Kerangka Pemikiran 

House Of Dura Beauty Clinic adalah perusahaan dagang yang 

mempunyai aktifitas utama menjual prodak kecantikan yang bermerk 

DuraSkin. Usaha ini diperlukan pencatatan dan penilaian persediaan yang 

akurat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat sesuai 

dengan PSAK NO.14 Revisi 2016, karena metode yang digunakan dalam 

mencatat dan menilai persediaan akan membantu pihak manajemen dalam 
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membuat keputusan agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan barang 

sehingga selalu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, demikian juga 

dalam hal sistem pencatatan dan penilaian menentukan jumlah persediaan 

serta harga pokok penjualan yang nantinya akan dilaporkan dan disajikan 

dalam laporan keuangan rugi laba perusahaan. 

Dalam penentuan pencatatan persediaan menggunakan metode 

FIFO, LIFO, Avarage dan penilaian persediaan menggunakan metode 

periodik dan perpetual. Penulis akan membandingkan metode pencatatan 

dan penilaian persediaan, maka metode yang lebih tepat dan 

menguntungkan bagi House Of Dura Beauty Clinic (sesuai PSAK No. 14 

Revisi 2015). 
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Untuk lebih memperjelas penelitian ini dapat dilihat dari 

konsepsional sebagai berikut: 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

PSAK No. 14 

Metode 
Perpetual 

Metode Pencatatan 
Persediaan 

Akutansi Persediaan Pada House Of Dura 
Beauty Clinic 

Metode 
Periodik 

Metode Penilaian 
Persediaan 

Average LIFO FIFO 

Analisa dan Pembahasan 

Rekomendasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada House Of 

Dura Beauty Clinic yang merupakan cabang dari PT. Dura Estetika 

Tama Jakarta.  House Of Dura Beauty Clinic beralamat di Jalan 

Mayor Salim Batubara No. 2632, Blok G-H Sekip Pangkal 

Palembang. Telp. 0711-370192.  

 

3.1.2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan kurang lebih 

selama dua bulan.  

 

3.2. Jenis Dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Data 

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi 

penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. 

Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, 

matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita 

gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian 
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ataupun suatu konsep. Kuncoro (2011:27) data dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu: 

a. Data Kualitatif 

Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka 

(numerik) yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, 

wawancara atau bahan tertulis. Pada Metode ini penulis 

melakukan wawancara secara langsung dengan bagian 

Akuntansi pada hari senin 20 Maret 2017 yaitu Natalia 

Kristina di House Of Dura Beauty Clinic. 

b. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam 

bentuk angka-angka. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data Kuantitatif. Data kuantitatif yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, 

dalam hal ini yang berhubungan dengan pencatatan 

persediaan yang dihasilkan oleh House Of Dura Beauty 

Clinic. Adapun data yang diperoleh penulis dapatkan yaitu 

laporan persediaan dan penjualan barang dagang. 

 

3.2.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari Data 

Primer dan Data Sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh 
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secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah House 

Of Dura Beauty Clinic. 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari luar objek 

perusahaan yaitu berasal dari referensi dalam buku-buku serta 

hasil-hasil penelitian sebelumnya menyangkut judul penelitian 

penulis pendukung teori penelitian yang akan dilaksanakan. 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

1. Menurut Reeve (2013), mengatakan bahwa akuntansi (accounting) 

adalah dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan 

laporan keuangan untuk para pemangku kepentingan mengenai 

aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. 

  

2. Menurut PSAK No. 14 Revisi 2016, Persediaan adalah aktiva yang 

tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses 

produksi dan atau dalam perjalanan atau dalam bentuk bahan atau 

perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau 

pemberian jasa. 

 

3. Menurut PSAK NO. 14 Revisi 2016, Pencatatan persediaan dibedakan 

menjadi dua macam yaitu Sistem Periodik dan Perpetual. Sistem 

Periodik untuk mencatat pembelian rekening persediaan tidak didebet 

dan pada saat terjadi penjualan tidak dikredit. Sedangkan Sistem 
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Perpetual perusahaan menggunakan catatan yang berkesinambungan 

untuk setiap mutasi persediaan. 

 

4. Menurut PSAK NO. 14 Revisi 2016, Penilaian terhadap persediaan 

adalah menentukan nilai persediaan akhir yang akan dicantumkan 

dalam neraca. Pada akhir periode akuntansi, total biaya persediaan 

harus dialokasikan dalam persediaan yang masih ada untuk dilaporan 

di neraca sebagai aset dan dalam persediaan yang terjual selama 

periode tersebut untuk dilaporkan laba rugi sebagai beban harga pokok 

penjualan. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam  proses  penelitian  dan  penulisan  skripsi  ini,  penulis  

mengadakan pengumpulan data dengan cara: 

1. Observasi  

Pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang 

diteliti yaitu House Of Dura Beauty Clinic. Metode ini 

dimaksudkan untuk mengamati bagian-bagian yang terkait yaitu 

akuntansi dan gudang persediaan. 

2. Teknik wawancara 

Penulis melakukan serangkaian tanya jawab secara langsung 

dengan pihak perusahaan yang berwenang yaitu bagian akuntansi 
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untuk mengetahui lebih jelas mengenai persediaan dan informasi 

yang berkaitan dengan perusahaan. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dalam hal ini penulis memperoleh data dengan cara pengutipan 

langsung terhadap data yang dimiliki perusahaan seperti laporan 

keuangan, dan gambaran umum perusahaan meliputi struktur 

organisasi, laporan persediaan, dan penjualan barang dagang. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian yang 

dilakukan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan 

kuantitatif. Data kualitatif pada umumnya dalam bentuk pernyataan kata-

kata atau gambaran tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk 

penjelasan dengan kata-kata atau tulisan. Pada Metode ini penulis 

melakukan wawancara secara langsung dengan bagian Akuntansi. 

Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dianalisis dengan teknik 

statistic. Data kuantitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan, dalam hal ini yang berhubungan dengan pencatatan 

persediaan yang dihasilkan oleh House Of Dura Beauty Clinic. Adapun 

data yang diperoleh penulis dapatkan yaitu laporan persediaan dan 

penjualan barang dagang. Jadi, ada dua analisis data yaitu dengan metode 

non statistic untuk data kualitatif, dan dengan metode statistic untuk data 

kuantitatif.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Sejarah Perusahaan 

House Of Dura Beauty Clinic adalah salah satu bisnis kosmetik 

dari PT. Dura Estetika Tama, yang masuk ke Indonesia pada tanggal 3 

Mei 1999 dan merupakan anak Perusahaan dari Skin Health System 

Singapura. Sebagai President Directornya Ibu Mimi Liliana Wijaya.  

PT. Dura Skin Estetika Tama berkantor pusat di Jl. Kaji No. 36, 

Jakarta dan mempunyai kantor cabang yang sudah tersebar di wilayah 

Indonesia. House Of Dura Beauty Clinic adalah salah satu cabang yang 

ada di Palembang. 

Produk duraskin diproduksi oleh duraskin Laboratories, USA. 

Dengan formula yang sama, produk ini sudah dipasarkan dibeberapa 

negara lainnya di kawasan Asia seperti : Hongkong, Malaysia, Taiwan, 

China, dan Singapore. Meskipun dibuat di USA, duraskin 

diformulasikan khusuS untuk wanita Asia, karena sudah sesuai dengan 

iklim dikawasan Asia. Duraskin sudah terbukti kualitas dan 

keefektifannya. Mutunya sangat diperhatikan dari penelitian hingga 

pabrikasi. 
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4.1.2. Visi Dan Misi Perusahaan 

1. Sebagai wadah yang mampu memberikan solusi bagi masalah kulit 

yang dialami para member The Dura Skin Club pada khususnya 

dan pemakai produk Dura Skin pada umumnya. 

2. Memberikan kemudahan bagi seluruh member The Dura Skin Club 

pada khususnya dan pemakai produk Dura Skin pada umumnya. 

3. Memberikan kemudahan bagi seluruh member The Dura Skin 

Clubdalam hal memperoleh fasilitas perawatan kulit dan fasilitas-

fasilitas lainnya yang disediakan PT. Dura Estetika Tama. 

4. Sebagai wadah pengembangan dan pembinaan diri bagi seluruh 

member The Dura Skin Club sehingga para member mampu 

menjadi pribadi mandiri yang percaya diri. 

 

4.1.3. Struktur Organisasi House Of Dura Beauty Clinic 

Struktur Organisasi merupakan susunan dan hubungan antara 

setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi 

atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya 

dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas 

pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan yang 

lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi 

yang dibatasi. 
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House Of Dura Beauty Clinic memiliki struktur organisasi yang 

biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan menengah 

dimana setiap bawahan bertanggung jawab atas tugas dan wewenang 

kepada satu atasan. Mengingat jumlah karyawan yang tidak terlalu 

banyak dan tugas-tugas yang diberikan tidak terlalu komplek sehingga 

koordinasi untuk berbagai bagian di dalam perusahaan dapat 

dilaksanakan dengan baik oleh pimpinannya. 
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Struktur organisasi House Of Dura Beauty Clinic : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : House Of Dura Beauty Clinic 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi House Of Dura Beauty Clinic 
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4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Aktivitas Perusahaan berkaitan dengan Persediaan Barang 

Dagang 

Persediaan yang dimiliki oleh House Of Dura Beauty Clinic 

adalah kosmetik yang bervariasi, masing-masing persediaan 

kosmetik dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Misalnya untuk 

jenis kosmetik yang kategori kosmetik yang harus di masukan 

kedalam pendingin untuk menjaga keawetan kosmetik tersebut 

perusahaan menyiapkan lemari pendingin kusus kosmetik dan juga 

persediaan barang kosmetik yang diatur sesuai dengan merek 

demikian juga dengan barang dagang lainnya yang ada pada 

persediaan perusahaan. Seperti produk yang digunakan untuk salon 

seperti cream-cream untuk creambath, hair spa, smoothing dan 

lain-lain, untuk facial seperti cream massage, gel aloe vera, masker 

wajah, cream anti iritasi dan masih banyak lagi.  

Pada penelitian ini akuntansi persediaan barang yang 

dihitung adalah jenis persediaan yang dijual, biasanya disebut 

dengan Paket Skin Rejuv terdiri dari Cleanser, Toner, Enhance, 

Enlighten, dan Sunblock. Masing-masing produk memiliki fungsi 

tersendiri, Cleanser atau biasanya disebut dengan sabun muka ini 

berbentuk gel lembut yang berfungsi membersihkan kulit dari 

kotoran, sel-sel kulit mati dan rias wajah.  
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Cleanser dura skin mengadung sari tumbuh-tumbuhan 

seperti aloe vera dan citric acid mampu membersihkan kulit 

dengan lembut dan menjaga kelembapan kulit. Toner adalah 

penyegar alami untuk mengurangi iritasi pada kulit yang berfungsi 

untuk mengangkat kotoran, mengencangkan kulit dan 

mempersiapkan Ph kulit. Enhance berfungsi untuk mencerahkan 

kulit dan mengandung glycolic acid dan vitamin A yang mampu 

merangsang pertumbuhan sel kulit baru, sehingga memperbaiki 

tekstur kulit tidak rata, mengecilkan pori-pori mengurangi kerutan 

halus dan menyingkirkan sel kulit mati sehingga kulit menjadi 

lebih kenyal.  

Enlighten merupakan kombinasi alpha arbutin, 

melanostatin, dan vitamin C yang berfungsi untuk mencerahkan 

warna kulit dan mengurangi pigmentasi dengan mengontrol 

produksi melanin, sekaligus melembabkan tanpa membuat kulit 

berminyak. Sunblock adalah sejenis pelembab yang melindungi 

kulit dari paparan sinar matahari yang memiliki kandungan SPF 30 

tidak lengket dan tidak berminyak. Sehingga sangat cocok untuk 

kulit yang cenderung berminyak. Paket Skin Rejuv bisa ditebus 

dengan harga Rp. 3.350.000,-. 
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House Of Dura Beauty Clinic memiliki beraneka ragam 

persediaan untuk kebutuhan sehari-hari. Jenis-jenis persediaan 

yang dimiliki House Of Dura Beauty Clinic menurut kegiatan 

bisnisnya. 

1. Persediaan barang dagang 

Barang yang ada digudang dibeli oleh pengecer atau 

perusahaan dagang untuk dijual kembali. Barang yang 

diperoleh untuk dijual kembali diperoleh secara fisik tidak 

diubah kembali, barang tersebut tetap dalam bentuk yang 

yang telah jadi ketika meninggalkan pabrik pembuatnya. 

Dalam beberapa hal dapat terjadi komponen yang dibeli 

untuk kemudian dirakit menjadi barang jadi. 

 

2. Persediaan Manufaktur 

a. Persediaan bahan baku 

Barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan 

cara lain (misalnya dengan menambang) dan 

disimpan untuk penggunaan langsung dalam 

membuat barang untuk dijual kembali. 

b. Persediaan barang dalam proses 

Barang yang membutuhkan proses lebih lanjut 

sebelum penyelesaian. 
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c. Barang jadi 

Barang yang sudah selesai diproses dan siap untuk 

dijual. 

Persediaan barang dagang yang dijual oleh House 

Of Dura Beauty Clinic seluruhnya merupakan persediaan 

milik PT. Dura Estetika Tama. Persediaan barang dagang 

ini di order dari perusahaan besar di Jakarta, jika stok 

persediaan barang dagang telah habis maka dilakukan order 

pembelian yang ditangani langsung oleh pemilik 

perusahaan sekaligus. 

Dalam operasinya House Of Dura Beauty Clinic 

sering menemukan persediaan rusak maka perusahaan perlu 

melakukan pencatatan retur pembelian. 

Hutang dagang     Rp xxx 

Persediaan Barang Dagang   Rp xxx 

Ketentuan mengenai barang yang diakui menjadi 

persediaan perusahaan adalah diakui jika sudah sampai dan 

diterima oleh bagian gudang yang diantar langsung oleh 

supplier atau pemasok. Untuk pajak pertambahan nilai yang 

dibebankan perusahaan supplier kepada perusahaan, 

perusahaan membebankan kembali kepada pembeli dan 

langsung ditambahkan ke harga jual barang. 
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4.2.2. Metode Pencatatan Persediaan Pada House Of Dura Beauty 

Clinic 

House Of Dura Beauty Clinic mencatat persediaan barang 

dagangannya dengan sistem penulisan secara manual dan ada 

beberapa pencatatan yang menggunakan sistem komputerisasi, 

tetapi lebih banyak menggunakan sistem pencatatan secara manual. 

Sehingga dalam menyajikan data dari setiap transaksi pemasukan 

maupun pengeluaran barang dagangan masih belum terlalu akurat. 

Metode Pencatatan yang digunakan pada House Of Dura Beauty 

Clinic yaitu metode periodik dengan jurnal dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 

 Metode Pencatatan Persediaan Fisik (Periodik) adalah 

metode pencatatan persediaan yang tidak mengikuti mutasi 

persediaan sehingga untuk megetahui jumlah persediaan saat 

tertentu harus diadakan perhitungan fisik atas persediaan barang 

(stock opname). 

House Of Dura Beauty Clinic membeli sebagian besar 

produk obat-obatan dibeli dari pabrik PT. Dura Estetika Tama yang 

berada di Jakarta sehingga harga jualnya cenderung sedikit mahal, 

mengingat adanya biaya angkut terhadap produk tersebut. 

Pencatatan pembelian ini dilakukan oleh bagian akuntansi apabila 
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barang yang dipesan telah diterima oleh bagian gudang dan 

dokumen dasar pencatatannya adalah faktur pembelian.  

 

4.2.3. Metode Penilaian Persediaan Barang Pada House Of Dura 

Beauty Clinic 

Metode Penilaian Persediaan Barang yang diterapkan Pada 

House Of Dura Beauty Clinic adalah Metode LIFO.Metode LIFO 

membandingkan biaya dari barang-barang yang paling akhir dibeli 

terhadap pendapatan. Jika yang digunakan adalah persediaan 

periodik, maka akan diasumsikan bahwa biaya dari total kuantitas 

yang terjual atau dikeluarkan selama satu bulan berasal dari 

pembelian yang paling akhir. Perhitungan persediaan barang 

menggunakan Metode LIFO (Last In First Out) dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

Besarnya persediaan akhir yang akan disajikan dalam neraca yaitu : 

20 Unit X Rp. 560.000,- Rp. 11.200.000,- 

25 Unit X Rp. 450.000,- Rp. 11.250.000,- 

50 Unit X Rp. 750.000,- Rp. 37.500.000,- 

200 Unit X Rp. 900.000,- Rp. 180.000.000,- 

100 Unit X Rp. 350.000,- Rp. 35.000.000,- 

395 Unit   Rp. 280.550.000,- 

Sumber : Data diolah (2016) 
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Persediaan yang dimiliki oleh House Of Dura Beauty Clinic 

adalah obat perawatan wajah (kosmetik) yang bervariasi, masing-

masing persediaan obat dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. 

Misalnya untuk jenis obat yang kategori obat yang harus di 

masukan kedalam pendingin untuk menjaga keawetan obat tersebut 

perusahaan menyiapkan lemari pendingin kusus obat dan juga 

persediaan barang obat-obatan diatur sesuai dengan merek obatan, 

demikian juga barang dagang lainnya yang ada pada persediaan 

perusahaan. 

House Of Dura Beauty Clinic memiliki beraneka ragam 

persediaan kosmetik untuk kebutuhan sehari-hari. Jenis-jenis 

persediaan kosmetik yang dimiliki House Of Dura Beauty Clinic 

menurut kondisinya. 

a. Persediaan barang jadi yaitu persediaan yang disimpan 

sementara digudang penyimpanan sebelum dijual kepada 

konsumen dengan berbagai jenis barang yang tersimpan. 

b. Persediaan barang dalam perjalanan. 

Persediaan barang dagang yang dijual oleh House Of 

Dura Beauty Clinic seluruhnya merupakan persediaan milik 

House Of Dura Beauty Clinic sendiri. Persediaan barang 

dagang ini di order dari perusahaan besar di Jakarta yaitu 

PT. Dura Estetika Tama.  
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4.2.4. Penyajian Dalam Laporan Keuangan 

Penyajian laporan Laba rugi pada House Of Dura Beauty 

Clinic dengan Metode LIFO (Last In First Out) dapat dilihat pada : 

                Tabel 4.1. 

Laporan Laba-Rugi pada House Of Dura Beauty Clinic 

Metode LIFO (Last In First Out) 

    Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 

Penjualan Bersih  Rp.1.467.500.000,- 
Harga Pokok 
Penjualan 

 
(Rp. 1.356.100.000,-) 

Laba Kotor  Rp.     111.400.000,- 
Beban Usaha   
Beban Penjualan Rp. 500.000,-  
Beban 
administrasi  
dan umum Rp. 450.000,- 

 

  Rp.            950.000,- 
Laba usaha  Rp.     110.450.000,- 
Pendapatan diluar 
usaha : 

  

Pendapatan 
Bunga 

 
Rp.         5.000.000,- 

Laba bersih  
sebelum pajak 

 
Rp.     115.450.000,- 

Pajak Penghasilan  (Rp.      28.862.500,-) 
   
Laba bersih 
setelah pajak 

 Rp.       86.587.500,- 
 

Sumber : Data diolah (2016) 

Harga pokok persediaan bagi House Of Dura Beauty Clinic  

telah ditentukan sebelumnya oleh kantor pusat, namun untuk 

sedikit menggambarkan perhitungan harga pokok yang dilakukan 
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kantor pusat dapat diuraikan sebagai berikut : harga pokok 

persediaan barang dagangan terdiri atas harga beli ditambah semua 

pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan perolehan barang 

tersebut, termasuk biaya transportasi yang telah disepakati oleh 

perusahaan. Harga beli yaitu harga yang sesuai dengan yang 

dicantumkan di dalam purchase order (order pembelian) yang 

digunakan. 

 

4.3. Pembahasan dan Analisa 

4.3.1. Metode Pencatatan Persediaan secara Permanen/Perpetual 

(Perpetul Inventory System). 

House Of Dura Beauty Clinic dalam pencatatan persediaan 

menggunakan metode Pencatatan Fisik/Periodik (Physical/Periodic 

Inventory Method). Menurut PSAK No. 14 dalam melakukan 

pencatatan persediaan diwajibkan menggunakan metode 

Permanen/Perpetual (perpetual inventory system).  

Menurut PSAK No. 14 Pencatatan persediaan seharusnya 

menggunakan metode perpetual (perpetual inventory system), 

dimana biaya persediaan akhir dan harga pokok penjualan selama 

tahun berjalan dapat ditentukan secara langsung dari catatan 

akuntansi. Penyajian jurnal pencatatan persediaan dengan metode 

Permanen/Perpetual (perpetual inventory system) dapat dilihat 

pada Lampiran 3.  
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Dalam penjurnalan Metode Perpetual dan Periodik terdapat  

perbedaan khusus, metode Perpetual melakukan pencatatan 

aktivitas keluar masuk persediaan dan HPP ketika transaksi 

penjualan. Sedangkan metode Periodik tidak mencatat HPP saat 

transaksi penjualan. Dengan Metode Perpetual kita bisa 

mengatahui posisi nilai persediaan kapan saja, karena selalu di 

bukukan/dijurnal setiap ada aktivitas keluar masuk.  

 

4.3.2. Perbandingan Metode Penilaian Persediaan Barang Pada 

House Of Dura Beauty Clinic 

4.3.2.1. Metode Penilaian Persediaan Barang Pada House Of 

Dura Beauty Clinic menggunakan metode FIFO (First 

In First Out) 

House Of Dura Beauty Clinic dalam menghitung 

penilaian persediaan menggunakan metode LIFO, dimana 

pada PSAK No.14 perhitungan penilaian persediaan 

dengan menggunakan metode LIFO tidak diperlukan. 

arena penggunaan metode LIFOakan menghasilkan 

persediaan akhir yang rendah, harga pokok penjualan yang 

tinggi, dan laba bersih yang rendah. 

House Of Dura Beauty Clinic perlu melakukan 

perubahan metode dalam perhitungan penilaian perusahaan. 

Sehingga laba yang diperoleh akan lebih baik dari 
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sebelumnya. Perhitungan dengan menggunakan Metode 

FIFO mengasumsikan bahwa barang-barang digunakan 

(dikeluarkan) sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata 

lain, metode ini mengasumsikan bahwa barang pertama 

yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan (dalam 

perusahaan manufaktur) atau dijual (dalam perusahaan 

dagang). Penyajian perhitungan penialain persediaan 

dengan menggunakan metode FIFO dapat dilihat pada 

Lampiran 4.  

Besarnya persediaan akhir yang akan disajikan 

dalam neraca yaitu : 

5 Unit X Rp. 300.000,- Rp. 1.500.000,- 

100 Unit X Rp. 750.000,- Rp. 75.000.000,- 

200 Unit X Rp. 900.000,- Rp. 180.000.000,- 

100 Unit X Rp. 350.000,- Rp. 35.000.000,- 

405 Unit X  Rp. 291.500.000,- 

Sumber : Data diolah (2016) 

Dari data yang telah disajikan terlihat bahwa dengan 

sistem perpetual melalui metode penilaian FIFO (First In 

First Out), informasi tentang jumlah pembelian, penjualan 

atau harga pokok barang dijual setiap transaksi demi 

transaksi terdapat di dalam rekening pembukuan. Kuantitas 

dan Barang yang tersedia untuk dijual, kuantitas dan barang 
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yang dijual serta kuantitas persediaan ditentukan pada saat 

yang bersamaan yaitu pada setiap kali terjadi transaksi yang 

mempengaruhi secara langsung terhadap masing-masing 

elemen ataupun komponen aliran persediaan tersebut. Efek 

transaksi pembelian terhadap kuantitas dan total persediaan 

ditentukan pada setiap kali terjadi transaksi pembelian. 

Sedangkan efek transaksi penjualan terhadap kuantitas dan 

total barang dijual serta kuantitas dan total persediaan 

ditentukan setiap kali terjadi transaksi penjualan. 

Dengan demikian, penilaian dan pencatatan 

persediaan dengan komputerisasi dapat langsung 

menginformasikan jumlah kuantitas dan total barang yang 

tersedia untuk dijual yang ada dalam House Of Dura 

Beauty Clinic. Kantor pusat dapat langsung mengetahui 

setiap transaksi persediaan dan dapat langsung 

mengetahui jumlah fisik persediaan yang ada pada House 

Of Dura Beauty Clinic sebelum atau tanpa diadakan 

perhitungan secara fisik.  

 

4.3.2.2. Metode Penilaian Persediaan Barang Pada House Of 

Dura Beauty Clinic Metode FIFO (First In First Out) 
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Berikut ini penyajian laporan keuangan House Of 

Dura Beauty Clinic dengan menggunakan Metode FIFO 

(First In First Out).                

 

                             Table 4.2. 

             Laporan Laba-Rugi pada House Of Dura Beauty Clinic 

           Metode FIFO (First In First Out) 

                                                  Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 

Penjualan 
Bersih 

 
Rp. 1.467.500.000,- 

Harga Pokok 
Penjualan 

 (Rp. 1.288.000.000,-
) 

Laba Kotor  Rp.     179.500.000,- 
Beban Usaha   
Beban 
Penjualan Rp. 500.000,- 

 

Beban 
administrasi  
dan umum Rp. 450.000,- 

 

  Rp.            950.000,- 
Laba usaha  Rp.     178.550.000,- 
Pendapatan 
diluar usaha : 

  

Pendapatan 
Bunga 

 
Rp.         5.000.000,- 

Laba bersih  
sebelum pajak 

 
Rp.     183.550.000,- 

Pajak 
Penghasilan 

 (Rp.      45.887.500,-
) 

   
Laba bersih 
setelah pajak 

 Rp.    137.662.500,- 
 

Sumber : Data diolah (2016) 
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Tabel 4.2 menguraikan perhitungan penilaian 

persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out) 

Laba bersih yang diperoleh House Of Dura Beauty Clinic 

mengalami kenaikan yang cukup pesat dibandingkan 

dengan menggunakan perhitungan penilaian persediaan. 

Perhitungan dengan menggunakan metode FIFO (First In 

First Out) telah sesuai denga PSAK No. 14. 

 

4.3.2.3. Metode Penilaian Persediaan Barang Pada House Of 

Dura Beauty Clinic menggunakan metode rata-rata 

tertimbang (Weighted Average) 

Pada metode ini harga perolehan barang yang 

tersedia untuk dijual dilakukan atas dasar harga perolehan 

rata-rata tertimbang. Metode ini didasarkan pada suatu 

asumsi bahwa nilai persediaan akhir merupakan himpunan 

harga pokok rata-rata dari persediaan itu sendiri, sehingga 

baik nilai persediaan maupun harga pokok barang yang 

dijual selalu akan mempunyai bagian yang sama terhadap 

harga pokok yang terhimpun dari persediaan tersebut. 

Penyajian perhitungan penilaian persediaan dengan 

menggunakan metode rata-rata tertimbang (Weighted 

Average) dapat dilihat pada Lampiran 5. 
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Besarnya persediaan akhir yang akan disajikan dalam 

neraca yaitu : 

405 Unit X Rp. 693.000,- Rp. 280.665.000,- 

 

Metode metode rata-rata tertimbang (Weighted 

Average) menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam 

persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang sama 

yang tersedia selama suatu periode. 

 

4.3.2.4. Laporan Laba-Rugi dengan menggunakan Metode 

Rata-rata Tertimbang (Weighted Average) 

Metode biaya rata-rata didasarkan pada anggapan 

bahwa barang tersedia untuk dijual adalah homogen 

(sejenis). Pada metode ini harga perolehan barang yang 

tersedia untuk dijual dilakukan atas dasar harga perolehan 

rata-rata tertimbang. Metode biaya rata-rata (average cost 

method) menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam 

persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang sama 

yang tersedia selama suatu periode. Penyajian laopran laba 

rugi dengan menggunakan metode Rata-rata Tertimbang 

(Weighted Average) dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 

Laporan Laba-Rugi House Of Dura Beauty Clinic 

dengan menggunakan Metode Rata-rata Tertimbang 

(Weighted Average) 

Periode yang Berakhir 31 Desember 2016 

Penjualan 
Bersih 

 
Rp. 1.467.500.000,- 

Harga 
Pokok 
Penjualan 

 

(Rp.1.298.390.000,-) 
Laba Kotor  Rp. 169.110.000,- 
Beban Usaha   
Beban 
Penjualan Rp. 500.000,- 

 

Beban 
administrasi  
dan umum Rp. 450.000,- 

 

  Rp.              950.000,- 
Laba usaha  Rp.    168.160.000,- 
Pendapatan 
diluar usaha : 

  

Pendapatan 
Bunga 

 
Rp.         5.000.000,- 

Laba bersih  
sebelum 
pajak 

 

Rp.    173.160.000,- 
Pajak 
Penghasilan 

 
(Rp.     43.290.000,-) 

   
Laba bersih 
setelah pajak 

 Rp.    129.870.000,- 
 
 

  Sumber : Data diolah (2016) 
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Tabel 4.3 menjelaskan bahwa perhitungan dengan 

menggunakan Metode Average laba bersih yang diperoleh 

perusahaan lebih besar dari pada laba bersih dengan 

menggunakan metode LIFO (Last In First Out), tetapi lebih 

kecil dari laba bersih yang diperoleh dengan perhitungan 

persediaan metode FIFO (First In First Out). 

Dari data yang telah disajikan terlihat bahwa dengan 

sistem perpetual melalui metode penilaian FIFO (First In 

First Out), informasi tentang jumlah pembelian, penjualan 

atau harga pokok barang dijual setiap transaksi demi 

transaksi terdapat di dalam rekening pembukuan. Kuantitas 

dan barang yang tersedia untuk dijual, kuantitas dan barang 

yang dijual serta kuantitas persediaan ditentukan pada saat 

yang bersamaan yaitu pada setiap kali terjadi transaksi yang 

mempengaruhi secara langsung terhadap masing-masing 

elemen ataupun komponen aliran persediaan tersebut. Efek 

transaksi pembelian terhadap kuantitas dan total persediaan 

ditentukan pada setiap kali terjadi transaksi pembelian. 

Sedangkan efek transaksi penjualan terhadap kuantitas dan 

total barang dijual serta kuantitas dan total persediaan 

ditentukan setiap kali terjadi transaksi penjualan. 
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Data perbandingan Laba rugi pada Tabel 4.4 

penilaian dan pencatatan persediaan dengan komputerisasi 

yang diterapkan oleh House Of Dura Beauty Clinic 

dianggap belum baik. Karena House Of Dura Beauty Clinic 

dalam perhitungan penilaian dan pencatatan persediaan 

menggunakan metode LIFO (Last In First Out). Sedangakn 

pada PSAK No. 14 metode LIFO (Last In First Out ) tidak 

diakui. 

Penulis memberikan rekomendasi untuk House Of 

Dura Beauty Clinic supaya mengganti metode penilaian 

dan pencatatan persediaan dengan menggunakan metode 

FIFO (First In First Out). Dan menggunakan metode 

perpetual dalam perhitungan penilaian perusahaannya. 

Karena  dari perhitungan laba rugi dengan menggunakan 

metode FIFO (First In First Out) Laba bersih yang 

diperoleh meningkat lebih besar dari sebelumnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Metode pencatatan yang diterapkan pada House Of Dura Beauty Clinic dalam 

mencatat persediaan barang adalah metode periodik yang tidak mengikuti mutasi 

persediaan sehingga untuk megetahui jumlah persediaan saat tertentu harus 

diadakan perhitungan fisik atas persediaan barang (stock opname). Hal tidak 

sesuai dengan PSAK No 14 karena perusahaan tidak dapat selalu mengetahui 

bertambahnya barang dagang atau berkurangnya barang dagang atau keluar 

masuknya barang dagangan tidak bisa dideteksi secara langsung. Akibat dari cara 

ini adalah barang dagang yang tercatat dalam pembukuan perusahaaan pada akhir 

periode adalah barang dagang pada awal periode sehingga pada akhir periode 

nilainya harus dihitung kembali dengan persediaan akhir periode. Barang dagang 

akhir periode harus dihitung fisiknya secara langsung agar dapat menggambarkan 

nilai persediaan barang dagang yang sesungguhnya dalam laporan keuangan. 

 

2. Metode penilaian persediaan yang pada House Of Dura Beauty Clinic 

menggunakan metode LIFO (Last In First Out),barang masuk terakhir keluar 

pertaman. Dimana pada PSAK No. 14 telah dijelaskan bahwa penggunaan 

metode LIFO(Last In First Out) dalam perusahaan akan menghasilkan laba bersih 

yang rendah.  
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5.2. Saran 

1.  Metode Pencatatan Persediaan pada House Of Dura Beauty Clinic sebaiknya 

menggunakan meode Permanen/Perpetual (Perpetual Inventory System). Karena 

biaya persediaan akhir dan harga pokok penjualan selama tahun berjalan dapat 

ditentukan secara langsung dari catatan akuntansi. 

 

2.  Metode penilaian persediaan yang pada House Of Dura Beauty Clinic sebaiknya 

menggunakan Metode FIFO (First In First Out) karena akan menghasilkan nilai 

persediaan akhir yang tinggi dan harga pokok penjualan yang rendah, sehingga 

laba bersih yang diperoleh perusahaan menjadi lebih tinggi. Metode FIFO (First 

In First Out) juga telah sesuai dengan peraturan PSAK No.14. 
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