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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor industri manufaktur Indonesia pada tahun 2015 oleh 

pemerintah melalui Mentri Koordinator Perekonomian mengutip data dari 

Badan Statistik Indonesia (BPS) dijadikan sebagai tulang punggung 

ekonomi, khususnya industri yang berorientasi ekspor dan yang menyerap 

banyak tenaga kerja. Kinerja industri manufaktur sepanjang 2015 mencapai 

Rp.2.097.71 triliun atau berkontribusi 18.1% terhadap PDB nasional. 

Kondisi perekonomian pada tahun 2015 lebih sulit ketimbang tahun 

sebelumnya, secara nilai industrinya manufaktur nasional masih mengalami 

pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya investasi, baik 

dari investor baru maupun pelaku usaha yang melakukan ekspansi. Investasi 

bertambah kemudian ekspor produk manufaktur meningkat menjadi 70.9% 

dari total ekspor nasional. Sektor manufaktur ditargetkan dapat meningkat 

menjadi 18.5% pada tahun 2016 dengan laju pertumbuhan industri sebesar 

5.7%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa tingkat 

konsumsi masyarakat masih mampu tumbuh besar sebesar 5.49%. namun 

terus mengalami penurunan menjadi 5.15% (2014) dan kemuadian anjlok 

sebesar 4.96% (2015) tertahannya konsumsi juga terlihat dari tingkat 

pertumbuhan Indeks. Kelompok barang yang mengalami tren penurunan 
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cukup tajam adalah adalah kelompok non makanan, seperti peralatan 

komunikasi, perlengkapan rumah tangga, serta produk pakaian.  

Sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu bagian dari 

perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Industri barang konsumsi 

yang masih menjadi pilihan utama para investor dalam menginvestasikan 

dana mereka. Hal itu dikarenakan saham-saham dari perusahaan-

perusahaan dalam industri barang konsumsi yang masih menawarkan 

potensi kenaikan. Dan juga indusri barang konsumsi terdiri dari 5 sub 

sektor, yaitu sub sektor Makanan dan Minuman, Sub Sektor Rokok, Sub 

Sektor Farmasi, Sub Sektor Komestik dan Barang Rumah Tangga, dan Sub 

Sektor Peralatan Rumah Tangga. Produk-produk yang di hasilkan tersebut 

bersifat konsumtif yang disukai orang sehingga para produsen dalam 

industri ini memiliki tingkat penjualan yang tinggi yang terdampak pula 

pertumbuhan sector industri ini. Perusahaan manufaktur ini merupakan 

penopang utama pengembangan industri di sebuah negara, dimana dapat 

digunakan untuk melihat perkembangan baik dari aspek kualitas produk 

yang dihasilkannya maupun kinerja industry secara keseluruhan. 

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), setidaknya lima 

jaringan ritel menunjukan kinerja sangat baik dalam hal pertumbuhan 

pendapatan dan laba pada 2016. Kelima jaringan industri barang konsumsi 

tercatat mengalami pertumbuhan pendapatan 15% pada periode 2015-2016. 

Karena industri barang konsumsi di Indonesia kedepannya juga bakal 

menjadi terus menjanjikan baik bagi peritel asing maupun lokal. 
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Menguatnya sektor barang dan konsumsi dipengaruhi oleh aksi beli yang 

dilakukan oleh pelaku pasar.  

Penting bagi  perusahaan dagang maupun manufaktur dalam 

pengelolaan persediaannya, khususnya yang bergerak disektor industri 

barang konsumsi, persediaan merupakan kunci yang begitu vital, karenanya 

kegiatan utama mereka (perusahaan) berkaitan secara langsung dengan 

persediaan, ketika sebuah manajemen perusahaan kurang tepat dalam 

pengambilan keputusan pemilihan metode persediaan akan menimbulkan 

kekacauan sehingga dapat menimbulkan indikasi rugi bagi perusahaan 

seperti hal nya fenomena diatas yang terjadi dibeberapa perusahaan, hal itu 

sangatlah merugikan perusahaan,sehingga ini perlu diperhatikan apalagi 

menyangkut jumlah keuntungan yang akan di peroleh perusahaan. 

Berdasarkan PSAK No.14 (2008), persediaan merupakan ketersediaan aset 

untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa dalam suatu proses produksi untuk 

penjualan tersebut dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa. Sedangkan, pengertian 

persediaan menurut Dwi Martani, Sylvia Veronika NPS, Ratna 

Wulandhani, Aria Farahmita, Edward Tanujaya (2012:245) adalah sebagai 

berikut “Satu Aset yang sangat penting bagi suatu entitas baik bagi 

perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya”.   

Setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang   manufaktur 

maupun perdagangan, mempunyai  persediaan  yang berbeda-beda. Sutrisno  

(2012)  Perbedaan persediaan  untuk  masing-masing  perusahaan tersebut 
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adalah jenis persediaannya. Pada perusahaan dagang,  sesuai  dengan  

kegiatannya  dimana perusahaan  ini  melakukan  kegiatan  membeli barang 

untuk dijual lagi, maka persediaan utama yang  dimiliki    berupa  persediaan  

barang dagangan, dan persediaan bahan penolong, serta persediaan 

perlengkapan kantor. Sedangkan  untuk   perusahaan   manufaktur   

mempunyai beberapa  macam  persediaan  utama  diantaranya persediaan   

bahan   baku,   persediaan   bahan setengah jadi dan persediaan barang jadi.  

Dilihat dari sisi fungsi nya, penyajian informasi persediaan dapat 

menjadi alat bantu untuk para investor serta pemakai lainnya guna 

memprediksi arus kas dimasa yang akan datang. Peran persediaan sangatlah 

penting, karena persediaan menjembatani kegiatan pembelian, produksi, 

dan penjualan yang mana ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan 

utama diperusahaan dalam meraih visi dan misi nya. Dalam kegiatan 

normal, jumlah persediaan yang tersedia akan mempengaruhi jumlah kas 

yang diperlukan selama periode berikutnya untuk mendapatkan barang yang 

akan dijual selama periode tersebut, hal itu sebagai pertimbangan guna 

mengambil keputusan manajemn dalam pengambilan keputusan di masa 

mendatang. Persediaan memiliki fungsi yaitu memprediksi baik arus kas 

masuk dari penjualan maupun arus kas keluar yang diperlukan karena 

pembelian barang (Nugroho dan Edy, 2017).  

Adapun fenomena kasus yang mana terjadi pada PT.Tiga Pilar 

Sejahtera Food Tbk (AISA) mengindikasikan dalam laporan keuangannya 

atas adanya pelanggaran pencatatan/perhitungan laporan keuangan. Dengan 
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dugaan overstatement pada laporan keuangan tahun 2017 sebesar Rp 4 

triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA dan 

sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA 

entitas food. Kasus ini menunjukan pentingnya perhitungan laporan 

keuangan dalam sebuah perusahaan. Apabila terjadi kesalahan dalam 

perhitungan fisik perusahaan akan mengakibatkan kekeliruan persediaan 

akhir, aset lancar dan total aset dalam neraca (Sari, 2019). Di samping itu, 

kesalahan dalam perhitungan fisik perusahaan akan menimbulkan 

kekeliruan harga pokok penjualan, laba kotor, dan net income pada laporan 

laba rugi. Harga pokok penjualan sendiri adalah pengeluaran-pengeluaran 

langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan perolehan, 

penyiapan dan penempatan persediaan tersebut agar dapat dijual (Baridwan, 

2008). 

Pemilihan metode  persediaan dapat memiliki pengaruh besar dan 

signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan , oleh karena itu, 

pemilihan metode persediaan  memiliki arti penting bagi manajer dan pihak 

lain dalam menganalisa dan mengartikan laporan keuangan suatu 

perusahaan. Banyak variasi metode persediaan telah berkembang untuk 

membuat dan menghitung alokasi antara harga pokok penjualan dan 

persediaan. Konsep utama akuntansi persediaan adalah arus biaya. Jika 

seluruh persediaan yang diperoleh perusahaan atau dibuat pada periode 

terjualnya, maka harga pokok penjualan (HPP) akan sama dengan biaya 

pembelian atau pembuatan barang. Namun jika persediaan memilki sisa 
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pada akhir periode akuntansi,ini penting untuk menentukan keputusan 

persediaan mana yang telah terjual dan biaya mana yang tersisa pada neraca. 

Prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum (GAAP) menawarkan beberapa 

pilihan bagi perusahaan untuk menentukan keputusan yang paling teapat 

untuk urutan biaya mana yang akan dipindahkan dari neraca dan tidak 

diakui sebagai HPP pada laporan laba rugi (Rudy, dkk 2015) 

Menurut Assouri (1978), persediaan adalah sebagai suatu aktiva 

yang meliputi barang-barang milik perusahaan yang dimaksud untuk dijual 

dalam suatu periode usaha yang normal/ persediaan bahan baku yang 

menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Persediaan bagi 

perusahaan dagang adalah barang dagangan yang disimpan untuk dijual 

dalam operasi normal perusahaan tanpa mengubah bentuk dan kualitas 

barang, atau dapat dikatakan tidak ada proses produksi sejak barang dibeli 

sampai dijual kembali oleh perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan 

manufaktur, persediaan adalah bahan yang terdapat dalam proses produksi 

atau yang disimpan untuk tujuan tertentu.  

Berdasarkan PSAK 14 (1994), pemilihan metode akuntansi yang 

diakui di Indonesia ada tiga. Metode akuntansi tersebut yaitu metode Masuk 

Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau yang sering disebut dengan First In 

First Out (FIFO), Masuk Terakhir Keluar Pertama (MTKP) atau yang sering 

disebut dengan Last In First Out (LIFO), dan metode rata-rata atau weighted 

average. Tetapi sekarang ini terdapat revisi yang membedakan metode 

akuntansi persediaan atau dengan kata lain telah dilakukannya revisi PSAK 

Pengaruh Ukuran Perusahaan…, Mochamad Farkhan Assidiq, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



10 
 

14 (revisi 2008). Jika sebelum revisi terdapat 3 metode akuntansi persediaan 

yang diakui, maka setelah adanya revisi, metode akuntansi yang diakui 

hanya FIFO dan weighted average. Dengan kata lain, metode LIFO sudah 

tidak diakui di PSAK 14 (revisi 2008). 

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan metode 

akuntansi persediaan merupakan faktor utama dalam kelancaran 

operasional perusahaan. Dengan menggunakan metode pengukuran yang 

berbeda akan menghasilkan output yang berbeda.Beberapa penelitian telah 

dilakukan sebelumnya guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

perusahaan dalam memilih metode penilaian persediaannya, diantaranya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Marwah (2012) dalam penelitiannya 

menggunakan variabel, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas dan laba 

sebelum pajak, hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan, sedangkan leverage, likuiditas dan laba sebelum pajak, tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

Setiyanto dan Laksito (2012) dalam penelitiannya menggunakan 

variabel variabilitas persediaan, besaran perusahaan, financial leverage, 

rasio lancar, intensitas persediaan, margin laba kotor, dan variabilitas harga 

pokok penjualan. Hasilnya menunjukkan variabilitas persediaan , besaran 

perusahaan, dan intensitas persediaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap pemilihan metode penilaian persediaan, sedangkan financial 

Pengaruh Ukuran Perusahaan…, Mochamad Farkhan Assidiq, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



11 
 

leverage, rasio lancar, margin laba kotor, dan variabilitas harga pokok 

penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan 

Penelitian dari Asrofin (2014) dengan judul pengaruh struktur 

kepemilikan, ukuran perusahaan dan rasio perputaran persediaan terhadap 

pemilihan metode persediaan pada perusahaan manufaktur yang go public 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2010-2012 telah memberikan 

kesimpulan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan, ukuran persediaan, dan rasio 

perputaran berpengaruh positif terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rudy, dkk (2015), meneliti tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi 

persediaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2011-

2013.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlasin (2001), menguji faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilihan metode persediaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan pengaruhnya terhadap 

earning price ratio. Penelitian ini menghasilkan ukuran perusahaan, 

intensitas modal, intensitas persediaan, dan variabilitas harga pokok 

penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan metode 

persediaan, sedangkan variabilitas persediaan dan variabilitas laba 

akuntansi tidak berpengaruh secara siginifikan..  
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Dari penelitian terdahulu, terdapat berbagai hasil yang berbeda-beda 

antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Beberapa variabel yang 

telah diteliti oleh peneliti sebelumnya menghasilkan bahwa ada beberapa 

variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan 

metode akuntansi persediaan. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan, 

yaitu untuk menguji kembali beberapa variabel yang sudah pernah diteliti 

untuk menambah wawasan dan ilmu untuk para pengguna laporan 

keuangan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu: Pada penelitian ini periode tahun laporan keuangan yang 

digunakan adalah dari tahun 2017-2019, sedangkan pada penelitian 

seblumnya menggunakan periode tahun laporan keuangan tahun 2013-

2016. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan laporan keuangan 

perusahaan  sektor industri barang konsumsi sebagai obyek perusahaan 

yang diteliti, sedangkan pada penelitian sebelumnya peneliti menggunakan 

laporan keuangan perusahaan sub sektor tekstil dan garment. 
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B.  Periodesasi penelitian  

Periode yang digunakan pada penelitian ini adalah data dari tahun 

2017 sampai dengan 2019. Sedangkan penelitian sebelumnya data yang 

digunakan adalah tahun 2013 sampai dengan 2016. 

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan 

dengan judul : PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, 

VARIABILITAS PERSEDIAAN, LEVERAGE, DAN INTENSITAS 

PERSEDIAAN TERHADAP PEMILIHAN METODE AKUNTANSI 

PERSEDIAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019) 

C. Perumusahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini, 

maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam 

pemilihan metode akuntansi persediaan?  

2. Apakah variabilitas persediaan dapat mempengaruhi perusahaan 

dalam pemilihan metode akuntansi persediaan? 

3. Apakah leverage dapat mempengaruhi perusahaan dalam pemilihan 

metode akuntansi persediaan? 

4. Apakah intensitas persediaan dapat mempengaruhi perusahaan 

dalam pemilihan metode akuntansi persediaan? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

pemilihan metode akuntansi persediaan.  

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabilitas persediaan 

terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh financial leverage terhadap 

pemilihan metode akuntansi persediaan. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas persediaan 

terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan. 

E. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini mengangkat permasalahan yang dibatasai 4 variabel 

independen yaitu, ukuran perusahaan, variabilitas persediaan, leverage, dan 

intensitas persdiaan. Dan 1 variabel dependen yaitu, metode pemilihan 

akuntansi persediaan. Selain itu, peneliti juga dibatasi laporan keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat teoritis 

maupun praktis bagi banyak pihak. Adapaun maanfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan informasi serta 

wawasan bagi para pembaca. 

2. Bagi penulis, sebagai pengetahuan serta pengalaman selama 

menimba ilmu di perkuliahan. 
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3. Bagi akademik, sebagai sarana pengembangan ilmu pengethuan 

akuntansi khususnya yang berkaitan dengan persediaan. Penelitian 

ini juga dapat digunakan sebagai kontribusi dalam pengembangan 

teori dan dapat menambah literature yang berkaitan dengan metode 

akuntansi persediaan. 

4. Bagi perusahaan, bentuk aplikasi pengethauan yang selama ini 

diperoleh diperkliahan serta menambah pengetahuan tentang 

pemilihan metode akuntansi persediaan. 

5. Bagi investor dan calon investor, sebagai bahan dalam 

mempertimbangkan terhadap keputusan investasi yang akan 

dilakukan disuatu perusahaan dilihat dari pencatatan akuntansi 

persediaannya. 

6. Bagi masyarakat, menambah pengetahuan serta refrensi tentang 

metode kauntansi persediaan. 
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