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ABSTRAK
Analisis Faktor Rasio Keuangan Yang Berpengaruh Dalam
Pemilihan Metode Akuntansi Persediaan

W

Penilaian persediaan dapat dilakukan dengan berbagai metode. Setiap metode dapat
memberikan nilai persediaan yang berbeda. Terdapat tiga jenis metode penilaian
persediaan yaitu FIFO, LIFO dan average. Metode yang diakui dalam UU Perpajakan
di Indonesia adalah FIFO dan average. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menguji pengaruh variabilitas persediaan, ukuran perusahaan, leverage, rasio lancar
dan margin laba kotor terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. Pengujian
digunakan analisis regresi logistik. Hasil pegujian menunjukkan bahwa variabel Ln
UP dan MLK memiliki pengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan.
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Kata kunci: FIFO, average dan variabilitas persediaan.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Masalah
Perkembangan perekonomian secara makro saat ini menuntut perusahaan

untuk dapat menghasilkan produk yang berkualitas agar mampu bersaing dengan
perusahaan yang lain. Dalam melakukan proses produksi, perusahaan memiliki

W

berbagai komponen yang digunakan untuk dapat menghasilkan suatu produk sesuai
dengan tujuan perusahaan. Bagi perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang
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salah satu komponen yang diperlukan untuk berproduksi adalah persediaan.
Persediaan dikelompokkan sebagai aktiva lancar karena sifatnya yang likuid.
Persediaan juga biasanya menjadi komponen aktiva yang paling besar dalam
komposisinya di dalam laporan keuangan. Persediaan meliputi semua barang yang
dimiliki oleh perusahaan pada saat tertentu yang tersedia untuk tujuan operasional

©

perusahaan maupun untuk dijual.

Penilaian persediaan diperlukan untuk menghitung persediaan akhir yang

dimiliki oleh suatu perusahaan yang kemudian akan digunakan untuk menghitung
harga pokok penjualan. Tujuan dari penilaian persediaan adalah untuk menandingkan
pendapatan dan biaya sehingga pada akhirnya akan diperoleh nilai laba pada periode
yang bersangkutan. Penilaian persediaan dapat dilakukan dengan berbagai metode.
Setiap metode dapat memberikan nilai yang berbeda. Sehingga, pemilihan metode
persediaan yang akan digunakan oleh suatu perusahaan dapat ditentukan oleh tiap-

1

2

tiap perusahaan sesuai dengan kondisi dari perusahaan. Pemilihan ini akan
berdampak pada penyajian laporan keuangan.
Berdasarkan PSAK No.14 (IAI, 2002), pemilihan metode akuntansi
persediaan yang diakui di Indonesia ada tiga jenis, yaitu First In First Out (FIFO),
rata-rata tertimbang (weighted average), dan Last In First Out (LIFO). Namun di
dalam UU Perpajakan Indonesia No.7 Th.1983 dan UU No.10 Th. 1994 tentang pajak
penghasilan yang diakui sebagai metode penilaian persediaan yaitu hanya metode
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FIFO dan weighted average. Sedangkan metode LIFO dalam peraturan perpajakan di
Indonesia tidak diakui, karena akan memberikan nilai laba yang paling kecil diantara
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ketiganya. Sistem pencatatan persediaan itu sendiri ada dua jenis yaitu sistem
pencatatan perpetual (secara terus menerus) dan sistem pencatatan fisik (stock
opname).

Sistem

pencatatan

ini

merupakan

cara

dari

perusahaan

untuk

mengendalikan persediaan barang yang dimilikinya.

Manajer dalam sebuah perusahaan untuk memilih kebijakan akuntansi

©

tertentu yang akan digunakan dapat terjadi dari sudut pandangnya terhadap pengaruh
yang nantinya akan ditimbulkan bagi kepentingan pribadinya. Misalnya dalam
menilai keberhasilan manajemen, salah satu hal yang diperhatikan adalah laba yang
dihasilkannya. Jika kebijakan akuntansi yang dibuat cenderung mengurangi laba
maka manajer akan menolak kebijakan tersebut karena menggambarkan prestasi
mereka yang kurang baik dan mengakibatkan kompensasi mengakibatkan
kompensasi mereka berkurang. Hal ini dapat berarti ketidakmampuan manajer dalam
menjalakan perusahaan dan dapat membahayakan posisi mereka ( Hendriksen,1993 ).
Beberapa hal seperti pajak, kepentingan pemegang saham, dan nilai perusahaan

3

menjadi pertimbangan bagi para manajer dalam memilih metode akuntansi
persediaan.
1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut:
Apakah variabilitas persediaan, ukuran perusahaan, leverage, rasio lancar,

1.3

Tujuan Penelitian
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dan margin laba kotor berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh rasio-rasio
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keuangan (variabilitas persediaan, ukuran perusahaan, leverage, rasio lancar, dan
margin laba kotor) terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan.
1.4

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
1. Emiten atau perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat membantu emiten
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dalam membuat kebijakan akuntansinya secara khusus kebijakan mengenai
metode persediaan apa yang akan digunakan untuk menilai persediaan yang
dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut.

2. Investor, melalui laporan keuangan para investor dapat mengidentifikasi
kondisi suatu perusahaan secara khusus yang dibahas dalam penelitian ini
mengenai metode penilaian persediaan yang digunakan oleh perusahaan
sehingga kondisi persediaannya dapat diketahui. Diharapkan penelitian ini
dapat menjadi salah satu referansi yang dapat membantu investor agar lebih
cermat dalam melakukan investasi pada sebuah perusahaan.

4

3. Pemerintah, dalam hubungannya dengan menetapkan aturan perpajakan
diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam
pembuatan aturan pajak yang ada kaitannya dengan masalah persediaan
perusahaan.
4. Pengembangan ilmu, diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam
pengembangan ilmu bidang studi akuntansi.
1.5

Batasan Penelitian

W

1. Data yang diteliti dalam dalam penelitian ini yaitu data keuangan pada
perusahaan-perusahaan manufaktur. Data tersebut berupa data sekunder
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yang diambil dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut yang
telah dipublikasikan.

2. Rentang waktu dari data keuangan yang diperlukan yaitu dari tahun 20032007.

3. Metode akuntansi penilaian persediaan yang akan dibahas secara mendetail

©

adalah metode FIFO dan weighted average. Hal ini sisebabkan karena di
dalam aturan perpajakan metode yang ketiga yaitu LIFO tidak diakui.

4. Rasio keuangan yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabilitas
persediaan, ukuran perusahaan, leverage, rasio lancar dan margin laba kotor.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan pada analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya, maka berikut akan diuraikan kesimpulan dari penelitian ini sebagai

W

berikut:
1. Hasil pengujian dengan metode regresi logistik menunjukkan bahwa
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variabilitas persediaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode
akuntansi persediaan. Hal ini berarti ketika suatu perusahaan menerapkan
metode akuntansi persediaan FIFO atau average maka pemilihan tersebut
tidak berkaitan dengan variabilitas persediaan.
2. Hasil uji regresi logistik menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan FIFO atau average yang
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akan digunakan oleh perusahaan manufaktur. Perusahaan yang memilih
untuk menggunakan metode average umumnya berukuran besar. Sedangkan

perusahaan yang memilih menggunakan metode FIFO umumnya berukuran
kecil. Hal ini dapat dikaitkan dengan besar kecilnya perolehan laba yang
akan diperoleh dalam penggunaan metode yang berbeda tersebut.
3. Hasil pengujian regresi logistik memperlihatkan bahwa variabel leverage
tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. Hal ini
berarti ketika suatu perusahaan menerapkan metode akuntansi persediaan
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FIFO atau average maka pemilihan tersebut tidak berkaitan dengan rasio
leverage.
4. Hasil pengujian regresi logistik memperlihatkan bahwa variabel rasio lancar
tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. Hal ini
berarti ketika suatu perusahaan menerapkan metode akuntansi persediaan
FIFO atau average maka pemilihan tersebut tidak berkaitan dengan rasio
lancar.
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5. Pengujian regresi yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan hasil
yang menyatakan bahwa margin laba kotor berpengaruh terhadap pemilihan
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metode akuntansi persediaan FIFO maupun average. Hal ini dapat
dimungkinkan terjadi karena adanya perbedaan nilai laba yang dihasilkan
akibat dari penggunaan metode yang berbeda. Sehingga dalam pemilihan
metode persediaan yang akan digunakan, perusahaan dapat melihat rasio
margin laba kotor sebagai indikator dalam pemilihan tersebut.
Keterbatasan Penelitian dan Saran
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5.2

Setiap penelitian yang telah dilakukan secara khusus pada penelitian ini,

memiliki kelemahan sehingga dengan uraian beberapa saran berikut diharapkan pada
penelitian selanjutnya yang serupa akan lebih baik lagi.
1. Penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga akan lebih baik jika
pada penelitian berikutnya dimungkinkan untuk mengambil data primer
baik berupa penyebaran kuesioner untuk mengetahui faktor lain yang
mempengaruhi para manajer memilih metode akuntansi persediaan.
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2. Pemilihan variabel dalam penelitian menyangkut beberapa rasio yang
dianggap dapat memiliki pengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi
persediaan. Akan lebih baik lagi jika pada penelitian selanjutnya digunakan
rasio keuangan lainnya yang dianggap relevan dengan metode akuntansi
persediaan seperti rasio aktivitas yang mencakup rasio perputaran
persediaan. Hal ini disarankan karena kemungkinan terdapat pengaruh
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persediaan.

W

antara rasio perputaran persediaan dengan pemilihan metode akuntansi
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