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Abstrk 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengakuan, pengukuran, 

pengungkapan, penilaian dan pencatatan persediaan pada PT.Suarmanah Muda Sarana telah 

sesuai atau belum dengan standar Akuntansi keuangan. Perusahaan yang bergerak dibidang 

transportasi BBM serta Agen BBM ini mempunyai persediaan bahan bakar solar. Yang 

dimana tahun 2012 solar tersebut diperjualkan untuk industry-industry yang berada di 

bintan. PT.Suarmanah muda Sarana ini memiliki tiga agen dalam penjualannya, antara lain 

yaitu di batam, natuna, dan bintan. Namun peneliti hanya mengambil penelitian di bintan 

saja. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT,Suarmanah Muda Sarana belum sesuai dengan 

PSAK.no14. ketidak sesuaian terletak pada penilaian dan pencatatan persediaan pada 

perusahaan tersebut. Karena perusahaan tidak menggunakan jurnal disetiap transaksi 

penjualannya. Dan metode fisik, yang membuat perusahaan lambat untuk membuat laporan 

keuangan. 

I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Industri dalam perminyakan saat ini sangat berperan penting dalam perekonomian 

Indonesia. Apa lagi saat ini kebutuhan minyak dalam masyarakat dan kalangan 

perindustrian di Indonesia semakin pesat dengan seiringnya perkembangan teknologi. Maka 

dari itu, perusahaan yang bergerak di bidang Bahan Bakar Minyak (BBM) masih harus 

berfikir jernih dalam mencari asal mula minyak yang baru. 

Menurut PSAK No.14 2012 ialah sebagai berikut: 

(a) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; 

(b) Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau 

(c) Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau 

pemberian jasa. 

Persediaan juga berkaitan dengan kesejahteraan perusahaan. Karena itu jika terjadi 

kesalahan pencatatan maka bisa saja suatu saat perusahaan mengalami kerugian atau 

penurunan laba. Oleh karena itu, mencatat persediaan pada suatu kartu persediaan harus 

berhati-hati atau teliti.  

PT. Suarmanah Muda Sarana adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

teransportasi BBM dan Agen BBM yang berjenis bahan bakar solar, dengan tujuan 



menjalankan bisnis atau usaha dengan orientasi profit dan pelayanan dalam persaingan 

yang sehat untuk kesejahteraan bersama 

Pada penenlitian ini peneliti akan mengambil PT. Suarmanah Muda Sarana sebagai 

perusahaan yang akan diteliti mengenai persediaannya. Prusahaan ini merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang transportasi BBM serta Agen BBM. Dalam penelitian 

ini, penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS AKUNTANSI PERSEDIAAN 

PADA PT.SUARMANAH MUDA SARANA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat dibuat suatu 

perumusan permasalahannya yaitu : 

1. Apakah pengukuran persediaan pada PT.Suarmanah Muda Sarana telah sesuai dengan 

PSAK no.14 ? 

2. Apakah pengakuan persediaan pada PT.Suarmanah MUda Sarana telah sesuai dengan 

PSAK no.14? 

3. Apakah pengungkapan persediaan pada PT.Suarmanah Muda Sarana telah sesuai 

dengan PSAK no.14? 

4. Apakah penilaian dan pencatatan persediaan pada PT. Suarmanah Muda Sarana telah 

sesuai dengan PSAK No.14 . 

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi permaslahan yaitu lebih ditekankan 

hanya pada Persediaan pada PT. Suarmanah Muda Sarana periode tahun 2012. 

D.        Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui apakah pengukuran persediaan pada PT.Suarmanah Muda Sarana 

telah sesuai dengan PSAK no.14. 

2. Untuk mengetahui apakah pengakuan persediaan PT.Suarmanah Muda Sarana telah 

sesuai dengan PSAK no.14. 

3. Untuk mengetahui pengungkapan persediaan pada PT.Suarmanah Muda Sarana telah 

sesuai dengan PSAK no.14. 

4. Untuk mengetahui apakah penilaian dan pencatatan persediaan pada PT.  Suarmanah 

Muda Sarana telah sesuai dengan PSAK No.14. 

 

E.       Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk memahami lebih lanjut Teori-teori Akuntansi yang berkaitan dengan persediaan 

yang dibenarkan oleh pedoman teoritis. 

2. Bagi Perusahaan 

Untuk memberikan bahan informasi bagi perusahaan pada umumnya untuk mengetahui 

bagaimana Analisis Akuntansi Persediaan dan hubungannya terhadap laporan keuangan 

yang sesuai dengan PSAK No.14. 

3. Bagi Pembaca 



Untuk dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti lain untuk meneliti masalah 

yang sama diwaktu yang akan datang 

 

F.         Sistematika Penulisan 

Agar diperoleh suatu gambaran mengenai proposal ini maka disusun sistematika 

pembahasan, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan maslah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisikan mengenai pengertian akuntansi, pengertian 

persediaan, dasar-dasar penilaian persediaan, sifat persediaan, metode 

penilaian persediaan, penelitian terdahulu, serta pengertian 

persediaan menurut PSAK No.14 tahun 2012 tentang persediaan. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisikan mengenai lokasi penelitian, metode analisis 

data, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, dan model 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian di PT.Suarmanah 

Muda Sarana. 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab ini penulis mengisi tentang kesimpulan dari penelitian 

yang diteliti, dan saran untuk PT.Suarmanah Muda Sarana. 

II.       Landasan Teori 

A.       Pengertian Akuntansi 

Ilmu akuntansi merupakan suatu metodologi dan lembaga ilmu pengetahuan 

mengenai system informasi yang dipergunakan untuk entitas ekonomi , dikutip oleh Gade 

2005 dalam (Vernon kam, 1990:2). 

Menurut Gade, (2005:6) definisi akuntansi terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan ilmu akuntansi itu sendiri, banyak pakar-pakar akuntansi yang memberikan 

definisi akuntansi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Akuntansi adalah suatu proses 

pengumpulan, pencatatan, penganalisisan, peringkasan, pengklafikasian dan pelaporan 

transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan 

bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan. 



B.        Pengertian Persediaan 
Istilah yang digunakan untuk menunjukkan barang-barang yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan akan tergantung pada jenis usaha perusahaan. Istilah yang digunakan dapat 

dibedakan untuk usaha dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dan menjualnya 

kembali tanpa mengadakan perubahan bentuk barang, dan perusahaan manufaktur yaitu 

perusahaan yang membeli bahan baku dan mengubah bentuknya untuk dapat dijual 

kembali. 

 

C. Dasar-dasar penilaian persediaan 

Penilaian persediaan yang mencerminkan taksiran penerimaan bersih dana harus 

dikaitkan dengan tujuan ini. Nilai-nilai output mungkin juga relevan dalam penafsiran 

pengukuran persediaan yang mewakili nilainya bagi perusahaan, khususnya dalam kondisi 

di mana perusahaan dapat menjual seluruh persediaannya tanpa mengubah harganya (yaitu 

dimana permintaan produk tersebut bersifat elastic). 

 

D. Sifat persediaan 

Menurut (Hendriksen, 1997:2). Istilah persediaan (inventory) meliputi barang-

barang dagangan yang di maksudkan untuk dijual dalam kondisi usaha normal dan bahan 

baku serta bahan pembantu yang dipergunakan dalam proses produksi untuk dijual. 

 

E. Metode penilaian persediaan 

     -Metode Harga Pokok 

      Fifo, Lifo, Average. 

          -Metode Harga Pokok Atau Harga Pasar yang lebih Rendah 

 Fifo,lifo, average. 

 

         - Metode Harga Jual 

 

III       Metode Penelitian 

A. Lokasi penelitian 

Penelitian ini terletak di Jl.Indun suri No.28 Tanjung Uban,BINTAN. Dengan nama 

perusahaan PT. Suarmanah Muda Sarana. Perusahaan dalam bidang Transportasi BBM 

serta Agen BBM ini mempunyai beberapa cabang di KEPRI antara lain Batam dan Natuna. 

Tetapi, penulis hanya mengambil data penelitian ini dalam satu perusahaan yang berada di 

Bintan saja.   

 

B. Metode Analisis Data 

Adapun jenis dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskritif, 

yaitu metode dengan menyusun data yang diperoleh bagi pemecahan masalah yang 

dihadapi. 

 

 

 

 



C. Jenis Penelitian 

Berikut sumber dan jenis data dalam penelitian ini : 

1. Penelitian di perpustakaan 

 

2. Penelitian di lapangan 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  dibagi menjadi 3, 

yaitu: 

1. Wawancara 

2. Pengamatan 

3. Kepustakaan 

 

E. Jenis Data 

 Dari data diatas penulis mendapat dua teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Data primer 

2. Data Skunder 

 

IV. HASIL PENELITIAN  

A.  Sejarah Perusahaan 

PT. Suarmanah Muda Sarana merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang 

transportasi BBM beserta agen BBM. Perusahaan ini hanya menjual bahan bakar minyak 

berjenis solar, yang di salurkan ke industry-industry khusunya yang berada di Bintan. 

 Perusahaan ini didirikan pada tanggal 05 Oktober 2005 oleh Bapak Suardi dengan 

jumlah anggota 22 karyawan. perusahaan ini berlokasi di jalan Indun Suri No.28 Tnjung 

Uban Bintan Provinsi Kepulauan Riau.   

B.        Hasil Penelitian 

 PT.Suarmanah Muda Sarana Merupakan perusahaan yang persediannya bermetode 

Fisik. Membahas mengenai prosedur yang terjadi jika di runtun dari persediaan pertama 

kali di ambil hingga dijual kembali dapat dikatakan belum seberapa memiliki jalur yang 

cukup baik seperti prosedur yang diterapkan pada perusahaan perusahaan lainnya. 

 

 PT. Suarmanah Muda Sarana merekap seluruh aktivitas yang dilakukan sesuai 

dengan prosedur. Siklus yang terjadi itu dimulai dengan melihat berapa liter pemesanan 

dalam setiap industry. Harus diketahui juga Bahan Bakar Minyak yang berjenis solar ini 

hanya menyalurkan ke Industry-Industry saja tidak untuk masyarakat. Jadi dalam 

pengeluaran persediaan, tidak setiap hari perusahaan menjual persediaannya. 

 

C.        Pengukuran Persediaan 

 Persedian diukur berdasarkan biaya perolehan mana. PT.Suarmanah Muda Sarana 

telah melakukan pengukuran persediaan seperti yang tertera pada PSAK N0.14. persediaan 

barang dagangnya dinyatakan dengan biaya atau nilai realisasi bersih mana yang lebih 

rendah.  

 



D.        Pengakuan Persediaan 

 Dimana yang dianggap menjadi biaya perolehan dalam pengakuan kepemilikan 

solar pada PT.Suarmanah Muda Sarana yakni merupakan nilai yang tertera pada nilai yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. Mengenai biaya angkut, PT.Suarmanah Muda Sarana 

melakukan pencatatan beban pengangkutan atau pengiriman solar. Karena biasanya mitra 

solar tidak datang langsung ke PT.Suarmanah Muda Sarna untuk melakukan transaksi. 

Biasanya mitra ingin membeli solar melalu telfon langsung kepihak managemen 

PT.Suarmanah Muda Sarana. 

 

E.        Pengungkapan Persediaan 

 Biaya persedian dalam PT.Suarmanah Muda Sarana masih bisa dibilang sebagai 

beban. Karena pembeli (supplier) terkadang tidak membayar lunas disetiap pemesanan 

solar. Biasanya, bisa dibilang Hutang dahulu baru dibayar dikemudian waktu. 

PT.Suarmanah Muda Sarana memiliki barang dagang jadi, sebab diambil langsung dari 

pertamina tempat penyimpanan bahan bakar minyak dan tidak disimpan digudang sendiri. 

 

 Biaya persedian dalam PT.Suarmanah Muda Sarana yang diakui sebagai beban 

selama periode berjalan, sering sekali disebut sebagai beban pokok penjualan. Karena 

terkadang suatu mitra sering memsan booking dahulu. Ada dua macam persediaan diakui 

sebagai beban. Yaitu, pihak mitra membayar setengah harga penjualan atau sekitar 30% 

pembayaran uang muka yang sering disebut (DP) dan lalu melunasi setelah pemesanan 

kedua bertransaksi lagi. Yang kedua sitem booking dari pihak mitra, yaitu pemesanan solar, 

pengangkutan solar dari perusahaan ke mitra dan laluakan dilunasi setelah pemesanan solar 

berikutnya. Tapi perlu diketahui, tidak semua mitra yang membayar memakai DP atau 

Hutang. Biasanya pihak mitra yang melakukan cara DP atau hutang ini karena Alasan 

Tertentu. 

F.         Sistem Pencatatan Persediaan 

 Dalam melakukan pencatatan setiap transaksinya PT.Suarmanah Muda Sarana 

menggunakan sistem fisik. Perlu diketahui bahwa PT.Suarmanah Muda Sarana melakukan 

setiap pengeluaran persediaannya tidak pernah menggunakan kartu persediaan. Jadi setiap 

peresdiaan yang akan dikeluarkan PT.Suarmanah langsung menulis bukti transaksi ke pihak 

bank untuk pihak PERTAMINA (seperti nota bukti/formulir pembayaran dari bank). 

CONTOH : dilakukan transaksi pembelian solar untuk PT.PULAU NIKOI (20 kl = 20000 

liter) senilai Rp.220.000.000,- tunai dengan harga perliternya Rp.11.000,-. Solar merupakan 

persediaan yang masuk dalam katagori BBM (Bahan Bakar Minyak) maka jurnalnya 

menjadi. 

 

BBM   Rp 200.000.000,- 

 Kas   Rp 200.000.000,- 

G.       Metode Penghitungan Persediaan 

 Penilaian persediaan berarti menentukan nilai dari persediaan. Penentuan nilai ini 

sangat erat kaitannya didalam menentukan jumlah harta pada saat tertentu yang sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. 

Di PT.Suarmanah Muda Sarana metode penilaian persediaan yang digunakan adalah 

metode FIFO. Metode ini merekta terapkan baik dari segi harga maupun solarnya. 



Pemilihan metode ini mereka lakukan atas keputusan dan pertimbangan bersama demi 

kesejahteraan perusahaan. Dan guna agar tidak ada penumpukkan solar digudang. 

 

 Jika pada pembelian solar mengalami kenaikan harga, PT.Suarmanah Muda Sarna 

menyikapi sesuai dengan konsep FIFO. Karena setiap penjualan solar setiap saat dengan 

waktu yang tidak terduga, bisa saja sering mengalami naik turun harga solar. Hingga 

membuat perusahaan harus berfikir jernih untuk menyikapi kenaikan harga solar tersebut. 

Karena solar berbahan cair, PT.Suarmanah Muda Sarana tidak pernah menyimpan 

persediaannya didalam gudang. Jadi, jika ada pemesanan solar maka pihak PT.Suarmanah 

Muda Sarana langsung menghubungi pihak PERTAMINA. Jika yang terjadi kenaikan dari 

pihak pertamina, maka yang biasanya dilakukan adalah harga jual ke mitra langsung diubah 

pada saat terjadinya pemesanan. Dan secara otomatis harga pokok penjualanpun ikut 

berubah sehingga akan menjadi rata-rata tertimbang. 

 

H.        Metode Fisik 

 Tantangan yang terus dihadapi oleh perusahan-perusahaan besar pada umumnya 

menggunakan metode fisik adalah memiliki pemimpin yang cukup ligat guna 

memepertahankan kesejahteraan perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh (Baridwan, Zaki 

2010) : ada masalah yang timbul jika digunakan metode fisik (…) bila barang yang dimiliki 

jenis dan jumlahnya banyak, maka perhitungan fisik akan memakan waktu yang cukup 

lama dan akibatnya laporan keuangan juga akan terlambat. 

 .PT.Suarmanah Muda Sarana melakukan pencatatan harga setiap item solar 

berdasarkan pada harga prolehan dan pada harga solar perliter. Penghitungan persediaan 

akhir dapat diperoleh langsung dari system yang digunakan.karena PT.Suarmanah Muda 

Sarana tidak menyimpan solar digudang sendiri, maka untuk menghitung nilai persediaan 

akhir tidak bisa dengan menggunakan solar yang tersedia untuk dijual langsung dengan 

jumlah-jumlah solar yang akan dikeluarkan. 

 

E.        Penyajian Laporan Keuangan 

 Persediaan dapat dilihat dalam laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan 

yang dimiliki PT.Suarmanah Muda Sarana. Nilai persediaan ini erat kaitannya dalam 

penghitungan Harga Pokok Penjualan, dimana untuk menghitung dapat diketahui dalam 

nialai persedian awal, pembelian dan nilai persediaan akhir dalam periode berjalan. 

 Penjualan persediaan seharusnya juga dimiliki oleh perusahaan dalam kartu 

persediaan atau buku pembantu persediaan, agar tidak terjadi keterlambatan dalam 

pembuatan laporan keuangan. Namun, tanda bukti yang dimiliki oleh perusahaan hanya 

formulir setoran pembayaran saja. 

 

V. PENUTUP 

A.        Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa akuntansi persediaan yang diterapkan oleh PT.Suarmanah Muda Sarana belum 

sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan yang berarti belum sesuai dengan 

Prinsip Akuntansi berterima Umum (PABU). 

 

 

 



B.         Saran 

 Berikut beberapa saran yang bisa diberikan berdasarkan kesimpulan yang ada : 

1. Mengenai pencatatan kenaikkan dan penurunan harga agar dapat diperhatikan lagi. 

Agar tidak ada kecurangan dalam pihak tertentu. Dan dibuat kartu persediaan atau buku 

pembantu persediaan agar tidak ada kekeliruan dalam penjualan persediaan. 

2. Mengenai penggunaan FIFO, perusahaan diharuskan untuk konsisten dengan satu 

metode saja. Dikarenakan biar tidak merumitkan pembuatan laporan keuangan . 

 

3. Mengenai Penilaian persediaan seharusnya PT.Suarmanah Muda Sarana menggunakan 

metode Perpectual, ini dikarenakan agar pembuatan laporan keuangan tidak terlambat. 

Dan juga karena perusahaan PT.Suarmanah Muda Sarana ini termaksud perusahaan 

besar yang bergerak dibidang agen sekaligus pengangkut BBM ke industry-industry 

besar. 

 

4. Dalam mencatat setiap masuk dan keluarnya solar dalam perusahaan, seharusnya 

PT.Suarmanah Muda Sarana menggunakan pencatatan dengan cara manual, agar data 

yang dilalui sewaktu waktu bisa dilihat kembali. Tidak hilang datanya karena leptop 

atau computer sewaktu-waktu rusak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Pustaka 

Ariesty Putri K.D , 2008 “Pengaruh Pemilihan Metode Akuntansi Persediaan, Variabilitas 

Harga Pokok Persediaan dan Variabilitas Persediaan Terhadap PER” : Surabaya. 

Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Arniati.  2012. “Analisi Akuntansi Persediaan Obat-obatan Pada RSUD Abdul Wahab 

Sjharane”: Samarinda. Jurnal Universitas Mulawarman 

Baridwan Zaki. 2010. Intermediate Accounting Edisi Delapan. Yogyakarta : Fakultas 

Ekonomi UGM 

Chairul Bahtiar , 2013 “Analisis Persediaan Bahan Baku Tebu Pada Pabrik Gula Pandji 

PT.Perkebunan Nusantara IX (Persero)” : Situbondo, Jawa Timur 

Eldon S.Hendrikson. 1997 Teori Akuntansi. Jakarta: Edisi Keempat Jilid 2 penerbit 

salemba empat 

Firdaus A.Dunia, Dan Abdullah Wasilah. 2009. Akuntansi Biaya Edisi Dua. penerbit:  

Salemba Empat 

Gade Muhammad. 2005. Pengantar Akuntansi. Jakarta : Fakultas Ekonomi UI  Penerbit : 

Salemba Empat 

Muhammad Yasmin, 2012 “Analisis Perputaran Piutang dan Persediaan Barang Dagang 

Pada CV.Surya Jaya” : Samarinda: Jurnal Universitas Mulawarman 

PSAK NO.14, 2012. Pernyataan standar akuntansi keuangan. Jakarta: Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan 

Revve, J. M., Warren, C. S., & Duchac, J. E. 2010. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Salemba 

Empat 

 


