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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Agensi (agency theory)  

Teori  agensi  menjelaskan  tentang  konsep pemisahan  fungsi  

antara manajemen    sebagai agent dan    pemegang    saham    atau    

pemilik perusahaan  sebagai principle.  Jensen And Meckling  (1976)  

menyatakan bahwa principle merupakan pihak  yang  memberi  

kewenangan  kepada agent untuk   bertindak   atas   nama  principle,   

sedangkan   manajer merupakan agent yang  bertindak  untuk  

kepentingan  pemegang  saham yaitu  untuk  memaksimalkan  kekayaan  

pemegang  saham.  Teori  agensi muncul   karena   adanya   sebuah   

perjanjian   hubungan   kerja   antara principle yang  memiliki  

wewenang  dengan agent atau  pihak  yang  diberi kewenangan  untuk  

menjalankan  perusahaan. Manajer  (agent)  memiliki kewajiban  untuk  

memberikan  informasi  mengenai  perusahaan  kepada pemilik 

perusahaan (principle) karena manajer dianggap lebih memahami dan   

mengetahui   keadaan   perusahaan   yang   sebenarnya.   Namun 

terkadang  manajer  tidak  melaporkan  keadaan  perusahaan  seperti  apa  

yang  sebenarnya. Perbedaan  kepentingan  antara principle dan agent 

dapat   mempengaruhi   berbagai hal   yang   berkaitan   dengan   kinerja 
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perusahaan,  salah  satunya  adalah  kebijakan  perusahaan mengenai 

pajak perusahaan.  

Konsep Agency Theory menurut Anthony dan Gavindarajan 

(2005) adalah hubungan atau kontrak antara Principal (pemilik) dan 

agent (manajemen). Principal mempekerjakanagent untuk melakukan 

tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otoritas 

pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Pada perusahaan 

yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak seagai 

Principal dan CEO (Chief executive Officer) sebagai agent mereka. 

Pemegang saham mempekerjakan CEO (Chief executive Officer) untuk 

bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Agency theory memiliki 

asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh 

kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan 

antara principal dan agent. Pihak principal termotivasi mengadakan 

kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang 

selalu meningkat. Sedangkan agency termotivasi untuk memaksimalkan 

pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam 

hal memperoleh investasi, pinjaman maupun kontrak kompensasi. 

Eisenhardt (1989) mengemukakan bahwa unit analisis dari teori 

agensi ialah kontrak yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen, 

sehingga fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling 

efisien yang mengatur hubungan prinsipal dan agen, di mana dilandasi 

oleh 3 asumsi, yaitu:  
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1. Asumsi tentang sifat manusia Asumsi tentang sifat manusia 

menekankan bahwa manusia memiliki kecenderungan sifat untuk 

mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan 

rasionalitas (bounded rationality), dan menghindari risiko (risk 

aversion).  

2. Asumsi tentang keorganisasian Asumsi keorganisasian 

mengemukakan adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi 

sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara 

prinsipal dan agen. 

3. Asumsi tentang informasi Asumsi tentang informasi mengemukakan 

bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual 

belikan. 

2. Persediaan  

Secara umum, persediaan merupakan komponen utama dalam 

kegiatan perusahaan baik pada perusahaan dagang maupun perusahaan 

manufaktur. Persediaan memiliki peran yang sangat penting bagi 

perusahaan. Dikatakan demikian karena persediaan berperan untuk 

mempertahankan stabilitas operasional perusahaan dan menentukan 

tingkat keuntungan perusahaan. Jika persediaan di kelola dengan baik 

maka proses produksi maupun penjualan akan berjalan dengan lancar 

dan pesanan pembelian dapat terpenuhi sedangkan jika penanganan 

persediaan tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengakibatkan 
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resiko terganggunya proses produksi atau tidak terpenuhinya pesanan 

pembelian yang dapat merugikan perusahaan.  

Persediaan merupakan asset yang sangat penting, baik dalam 

jumlah maupun peranannya dalam kegiatan perusahaan 

(Tuannakota,2000,hal 1). Dalam penelitian ini akan diteliti pada 

perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan 

didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Berikut ini adalah definisi 

persediaan menurut beberapa ahli:  

Menurut Nitisemito (1984:69) inventory atau persediaan barang 

adalah elemen aktiva lancar yang dianggap kurang liquid dibandingkan 

dengan aktiva lancar yang lain misalnya kas, piutang, dan marketable 

securities.  

Sofyan Assauri (2005). 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. 

Menurut Kusuma (2001, p131), persediaan didefinisikan sebagai 

barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada periode 

mendatang. Persediaan dapat berbentuk bahan baku yang disimpan 

untuk diproses, komponen yang diproses, barang dalam proses pada 

proses manufaktur, dan barang jadi yang disimpan untuk dijual. 
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Menurut Alexandri (2009:135) persediaan merupakan suatu 

aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud 

untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu atau persediaan barang-

barang yang masih dalam proses pengerjaan ataupun proses produksi 

bahkan persediaan bahan baku yang telah menunggu pemakaiannya 

didalam proses produksi. 

Sedangkan Mardiasmo (2000:31) dalam bukunya Akuntansi 

Keuangan Dasar mengemukakan bahwa: “Persediaan adalah barang-

barang berwujud yang dimiliki perusahaan dengan maksud untuk:  

1) Dijual (barang dagangan dan barang jadi)  

2) Proses pengolahan diselesaikan kemudian dijual (barang dalam    

    proses)  

3) Akan dipakai untuk memproduksi barang jadi yang akan dijual   

    (bahan baku dan bahan pembantu)” 

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa persediaan tersebut meliputi bahan baku, barang dalam proses, 

barang jadi dan barang dagang yang tujuannya . Dari sini telah nampak 

perbedaan antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang 

jika dilihat dari persediaan yang digunakan. Dalam perusahaan 

manufaktur, persediaan meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan 

barang jadi. Sedangkan dalam perusahaan dagang hanya barang dagang 

saja. Persediaan merupakan bagian penting dalam proses berjalannya 

suatu perusahaan. Dikatakan demikian karena persedian terbilang 
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sangat menentukan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan 

nantinya. Jika persediaan yang dimiliki sangat memadai, maka bukan 

tidak mungkin ada harapan keuntungan yang bisa dicapai, namun akan 

sebaliknya, jika persediaan kurang memadai maka akan berdampak 

pada menurunnya tingkat keuntungan perusahaan bersangkutan 

Terdapat dua sistem pencatatan untuk persediaan, yaitu Sistem 

pencatatan persediaan perpetual (Perpetual Inventory System) dan 

Sistem pencatatan persediaan periodik (Periodic Inventory System). 

3. Variabel Independen 

a. Ukuran Perusahaan 

Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah daripada 

perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki 

kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, sehingga mereka 

mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu perusahaan-

perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumberdaya untuk 

meningkatkan nilai perusahaan karena memiliki akses yang lebih 

baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan 

dengan perusahaan kecil (Yunita, 2011). Selain itu ukuran 

perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. 

Semakin besar perusahaan, maka semakin dikenal oleh masyarakat 

yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang 

memiliki total aktiva dengan nilai aktiva yang cukup besar dapat 
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menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total assets yang 

dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk kegiatan 

operasi perusahaan. 

b.  Variabilitas Persediaan 

Variabilitas persediaan merupakan nilai akhir persediaan 

suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki persediaan yang 

bervariasi, akan memiliki laba yang bervariasi pula. Oleh sebab itu, 

perusahaan yang memiliki laba yang bervariasi, cenderung memilih 

metode yang dapat meningkatkan laba yang akan dilaporkan yaitu 

dengan menggunakan metode FIFO. 

Karena variasi persediaan merupakan nilai persediaan, maka 

variasi persediaan dapat mempengaruhi pemilihan metode akuntansi 

persediaan. Ketika perusahaan memiliki variasi persediaan yang 

kecil, perusahaan memiliki pilihan untuk menggunakan metode rata-

rata atau metode FIFO. Jika menggunakan metode rata-rata, maka 

laba yang dihasilkan akan lebih rendah daripada jika menggunakan 

FIFO. Dengan laba yang lebih rendah, maka perusahaan dapat 

melakukan penghematan pajak (Taqwa, 2001). Variabilitas 

persediaan menggunakan skala pengukuran berupa skala rasio. 

Variabel ini diukur dari koefisien variasi persediaan yang diperoleh 

dengan membagi nilai standar deviasi persediaan akhir dengan nilai 
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persediaan akhir ratarata selama tahun 2008-2010. Jadi, variabilitas 

persediaan diukur dengan cara berikut:  

c.   Leverage 

Financial leverage menurut Sutrisno (2012:201) yaitu : 

“Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki 

beban tetap dengan harapan akan memberikan keuntungan yang 

lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan 

keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Financial leverage 

dengan demikian menunjukkan perubahan laba per lembar saham 

(Earning Per Share atau EPS) sebagai akibat perubahan EBIT”. 

Konsep dari leverage ini sendiri penting bagi investor dalam 

membuat pertimbangan penilaian saham. Para investor umumnya 

cenderung menghindari risiko. Risiko yang timbul dalam 

penggunaan financial leverage disebut dengan financial risk yaitu 

risiko tambahan yang dibebankan kepada pemegang saham sebagai 

hasil penggunaan utang oleh perusahaan. Semakin tinggi leverage, 

semakin besar risiko keuangannya dan sebaliknya Horne dan 

Marchowicz (2005).  

 

d. Intensitas Persediaan  

Intensitas persediaan (Inventory Turnover) merupakan suatu 

ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi apakah tingkat 

persediaan tepat, jika dibandingkan dengan volume usaha. Turnover 
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ini menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang dagangan 

diganti atau dijual dalam satu tahun. Menurut Sundjaja (2002 : 112) 

”Perputaran Persediaan mengukur aktivitas atau likuiditas dari 

persediaan perusahaan”. Untuk perusahaan dagang, perputaran 

persediaannya disebut merchandise turnover. Sedangkan untuk 

perusahaan pabrik, perputaran persediaan bisa dalam bentuk 

perputaran bahan baku, bahan pembantu, suku cadang, barang 

setengah jadi atau perputaran persediaan dalam proses.  

B. Sistem Pencatatan Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory System) 

Menurut Emil Salim (2002:444) Sistem permanent (perpetual). 

Yaitu melakukan pembukuan atas persediaan secara terus menerus yaitu 

dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun 

penjualan.Sistem perpetual ini sering kali digunakan dalam hal persediaan 

memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu 

waktu sehingga perusahaan mengatur pemesanan kembali persediaan saat 

mencapai jumlah tertentu. Contoh perusahaan yang menerapkan misalnya 

perusahaan mobil, perusahaan pesawat terbang, mebel, dan peralatan rumah 

tangga. Sistem perpetual ini juga bisa diterapkan oleh perusahaan selain 

yang dicontohkan di atas dikarena penggunaan wide spreadsheet yang 

disediakan oleh komputer dan penggunaan scanner untuk mengidentifikasi 

setiap item persediaan. Perlakuan akuntansi untuk sistem pencatatan 

persediaan perpetual adalah sebagai berikut :  

1.  Pembelian barang dagangan akan didebit pada akun persediaan.  
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2. Beban angkut pembelian akan didebit pada akun persediaan.  

3. Retur pembelian akan dikredit ke akun persediaan.  

4. Potongan pembelian akan dikredit ke akun persediaan.  

5. Beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan diakui      

    bersamaan dengan pengkuan penjualan dan akun persediaan  

    akan dikredit.  

6. Akun persediaan adalah akun pengendali yang didukung dengan  

    buku besar pembantu untuk setiap jenis persediaan   

C. Sistem Pencatatan Persediaan Periodik (Periodic Inventory System)     

Menurut Emil Salim (2002:444) Sistem periodik (physical) yaitu 

pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk 

menentukan jumlah persediaan akhir. Perhitungan tersebut meliputi 

pengukuran dan penimbangan barang – barang yang ada pada akhir satu 

periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga atau biaya. 

Perusahaan yang menerapkan sistem periodik umumnya memiliki 

karakteristik persediaan yang beraneka ragam namun nilainya relatif kecil. 

Disebut sistem periodik karena penghitungan jumlah dan nilai persediaan 

hanya akan diketahui pada akhir periode saja untuk penyiapan pembuatan 

laporan keuangan. Setiap terjadi transaksi pembelian barang maupun 

penjualan barang akun persediaan tidak pernah dimutasi atau tidak pernah 

didebit jika ada pembelian atau dikredit jika ada penjualan. Akun persediaan 

akan diperbaharui nilainya hanya pada akhir periode saja sebelum 
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penyusunan laporan keuangan melalui penghitungan fisik persediaan (stock 

opname) di gudang.  

Saat ini sangat sedikit perusahaan yang menerapkan system periodik 

kecuali untuk perusahaan kecil yang menjual barang barang tertentu secara 

eceran dengan harga yang murah missal permen, korek api, dan lain lain. 

Perlakuan akuntansi untuk sistem pencatatan persediaan periodik adalah 

sebagai berikut:  

1. Pembelian barang dagangan akan didebit pada akun pembelian. 

2. Tidak ada pencatatan pada akun persediaan. 

3. Beban angkut pembelian akan didebit pada akun beban angkut 

    pembelian. 

4. Retur dan potongan pembelian akan dikredit ke akun retur dan 

   potongan pembelian. 

5. Potongan tunai pembelian akan dikredit ke akun potongan tunai 

    pembelian. 

6. Beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dihitung pada   

akhir periode setelah melakukan penghitungan fisik dan 

penilaianpersediaan akhir. 

Metode penilaian persediaan yang boleh digunakan di Indonesia 

sekarang ini ada 2. Metode penilaian persediaan tersebut adalah metode 

rata-rata dan FIFO. Jika dulu metode penilaian persediaan yang 

diperbolehkan ada 3 yaitu metode rata-rata, FIFO dan LIFO, maka sekarang 

menurut PSAK 14 (revisi 2008) telah mengalami perubahan yaitu hanya 
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metode rata-rata dan FIFO saja yang boleh digunakan. Hal ini juga sejalan 

dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang hanya memperbolehkan 

menggunakan metode rata-rata dan FIFO saja. 

D. Metode Persediaan FIFO (First In First Out) 

Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang-barang yang 

digunakan sesuai dengan urutan pembeliannya. Metode ini mengasumsikan 

bahwa barang pertama dibeli adalah barang yang pertama digunakan atau 

dijual (Skousen, 2004). Keunggulan FIFO adalah mendekatkan persediaan 

akhir dengan biaya berjalan. Karena barang/ persediaan pertama yang dibeli 

adalah persediaan yang akan pertama digunakan dalam memproses 

persediaan, maka nilai persediaan akhir akan terdiri dari persediaan akhir, 

terutama jika laju perputaran persediaan cepat. Kelemahan dari FIFO adalah 

bahwa biaya berjalan tidak ditandingkan dengan pendapatan berjalan pada 

laporan laba rugi. 

E. Metode Persediaan Rata-rata  

Terdapat perbedaan dalam metode FIFO dengan Metode Rata-Rata. 

Perbedaan itu adalah pada metode ini barang-barang yang dipakai atau 

dijual akan dibebani harga pokok rata-rata. Perhitungan harga pokok rata-

rata dilakukan dengan cara membagi jumlah harga perolehan dengan 

kuantitasnya. Cara ini mengurangi dampak dari fluktuasi harga. Menurut 

Warren (2005: 462-466), pada sistem periodik, metode ini disebut metode 

rata-rata tertimbang (weighted average method) dan pada sistem perpetual 

dikenal dengan nama metode rata-rata bergerak (moving average method). 
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Keterbatasan dalam metode rata-rata adalah nilai persediaan secara terus 

menerus mengandung pengaruh dari kos paling awal dan nilai-nilai tersebut 

bisa mempunyai lag yang signifikan di belakang current price dalam periode 

yang mengalami perubahan harga yang cepat, naik atau turun. Pada saat 

harga stabil, penggunaan metode yang berbeda akan menghasilkan laba 

yang tidak jauh berbeda. Penggunaan penilaian metode akuntansi 

persediaan akan menghasilkan laba yang berbeda apabila terjadinya 

kenaikan harga (inflasi) atau penurunan harga (deflasi). Apabila terjadi 

inflasi maka metode FIFO akan menghasilkan laba yang lebih besar 

dibandingkan metode rata-rata. Sebaliknya pada saat deflasi, penggunaan 

metode FIFO akan menghasilkan laba yang lebih kecil dibandingkan 

dengan metode rata-rata (Jogiyanto,1998,Hal 330). 

F. Penelitian Terdahulu  

No Peneliti Variabel Hasil 

1. Salma Taqwa (2001)  Ukuran Perusahaan 

 Struktur Kepemilikan 

 Financial Leverage 

 Variabilitas Persediaan 

 Rasio Lancar 

 Signifikan 

 Tidak Signifikan 

 Tidak Signifikan 

 Signifikan 

 Tidak Signifikan 

2. Mukhlasin (2001)  Variailitas Laba Akuntansi 

 Variabilitas Persediaan 

 Ukuran Perusahaan 

 Intensitas Modal 

 Intensitas Persediaan 

 Tidak Signifikan 

 Tidak Signifikan 

 Signifikan 

 Signifikan 

 Tidak Signifikan 
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 Variabilitas HPP  Signifikan 

3. Abdullah (1999)  Variabilitas Persediaan 

 Ukuran Perusahaan 

 Financial Leverage 

 Rasio Lancar 

 Profitabilitas 

 Tidak Signifikan 

 Tidak Signifikan 

 Tidak Signifikan 

 Tidak Signifikan 

 Tidak Signifikan 

4. Astuti (2005) 

 

 

 Variabilitas Persediaan 

 Variabilitas Laba Akuntansi 

 Ukuran Perusahaan 

 Intensitas Modal 

 Variabilitas HPP 

 Klasifikasi Industri 

 

 Signifikan 

 Tidak Signifikan 

 Tidak Signifikan 

 Signifikan 

 Tidak Signifikan 

 Tidak Signifikan 

5. 

 

Sri Rejeki Metallia 

(2007). 

 

 Struktur Kepemilikan 

 Ukuran Perusahaan  

 Rasio Perputaran 

Persediaan   

 

 

 Tidak Signifikan 

 Signifikan 

 Signifikan 

 

 

G. Kerangka Pemikiran  

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan, variabilitas persediaan, leverage, dan intensitas 

persediaan terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan pada 
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perusahaan sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017-2019.  

Kerangka Skema Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Hipotesis Penelitian 

1. Hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan pemilihan metode 

akuntansi persediaan 

       Perusahaan  besar  cenderung  memilih  metode  rata-rata  karena  

biaya  pajak  yang  dibayarkan relatif lebih kecil dibandingkan ketika 

perusahaan menggunakan metode FIFO. Penggunaan metode rata-rata 

selain bisa memperoleh penghematan pajak, juga bisa menghindari 

political cost atau biaya politis (Riswan, 2016). Semakin besar ukuran 

Ukuran Perusahaan 

Leverage 

Variabilitas Persediaan 

Intensitas Persediaan 

Metode Akuntansi 

Persediaan 
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perusahaan, maka perusahaan akan memilih metode rata-rata  yang  

dapat  menurunkan  laba  sehingga  perusahaan  bisa  melakukan  tax  

saving  dan  menghindarkan  perusahaan  dari  biaya  politik,  sedangkan 

untuk perusahaan  kecil perusahaan  akan memilih metode yang dapat 

menaikkan laba yaitu metode FIFO untuk dapat memperoleh pinjaman 

dari bank karena bank menilai kinerja perusahaan melalui laba yang 

dihasilkan (Riswan, 2016).  

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan 

metode akuntansi persediaan 

2. Hubungan antara Variabilitas Persediaan dengan pemilihan 

metode akuntansi persediaan.  

Variabilitas persediaan merupakan variasi dari nilai persediaan 

dan menggambarkan operasional perusahaan  yang  mencerminkan  

teknik  persediaan  dan  akuntansi  persediaan  serta  pergerakan-

pergerakan persediaan itu sendiri (Kukuh Setiyanto, 2012). Variabilitas 

persediaan dapat mempengaruhi pemilihan metode akuntansi 

persediaan. Karena, pemilihan metode persediaan yang berbeda akan 

menghasilkan nilai persediaan yang berbeda. Ketika terjadi inflasi, 

penggunaan metode FIFO akan menghasilkan variasi persediaan yang 

tinggi yang akan berdampak pada naiknya laba. Sebaliknya, 

penggunaan metode rata-rata ketika terjadi inflasi tidak terlalu 

menyebabkan variasi persediaan yang terlalu tinggi sehingga labanya 

juga akan lebih rendah daripada menggunakan metode FIFO. Atas dasar 
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variasi nilai persediaan dan laba yang dihasilkan inilah mengapa 

variabilitas persediaan dapat mempengaruhi pemilihan metode 

akuntansi persediaan.  

H2: Variabilitas Persediaan berpengaruh secara signifiakn terhadap 

pemiliahan metode akuntansi persediaan 

3. Hubungan antara Leverage dengan pemilihan metode akuntansi 

persediaan. 

Setyanto (2012) mengemukakan ketika leverage perusahaan 

tinggi, maka hutang perusahaan juga tinggi. Dengan hutang yang tinggi, 

maka perusahaan akan mencoba untuk menaikkan total asset dengan 

cara memilih metode penilaian persediaan yang dapat menambah total 

asset. Perusahaan akan memilih metode FIFO ketika terjadi inflasi 

karena akan menaikkan persediaan akhir yang nantinya akan berakibat 

pada naiknya asset lancar dana laba yang dihasilkan juga naik sehingga 

kemampuan untuk membayar hutang juga akan naik. Sebaliknya, ketika 

leverage rendah, maka perusahaan dapat memilih metode yang dapat 

menurunkan laba agar biaya pajaknya juga turun. 

H3: Leverage berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode 

akuntansi persediaan 

4. Hubungan antara Intensitas Persediaan dengan pemilihan metode 

akuntansi persediaan 

Intensitas persediaan menunjukkan sejauh mana efisiensi 

manajemen dalam mengelola persediaan. Semakin rendah persediaan 
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akhir, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen persediaan berjalan 

dengan baik. Intensitas persediaan dapat mempengaruhi pemilihan 

metode akuntansi persediaan yang digunakan. Ketika persediaan tinggi, 

maka manajer akan memilih metode rata-rata agar persediaannya 

menjadi lebih kecil daripada ketika menggunakan metode FIFO. Hal ini 

dilakukan agar kinerja manajer dalam mengelola persediaan dianggap 

baik oleh perusahaan karena semakin rendah persediaan, maka semakin 

efisien pula pengelolaan persediaannya. Anthony et al., dalam 

Mukhlasin (2002) menyatakan bahwa perputaran persediaan dan hari 

perputaran persediaaan dipengaruhi oleh metode persediaan.  

H4: Intensitas Persediaan berpengaruh signfikan terhadap pemilihan  

metode akuntansi persediaan. 
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