
1 

 

PENERAPAN AKUNTANSI PERSEDIAAN PADA PT. SWAKARYA INDAH 

BUSANA TANJUNGPINANG 

Oleh: 

Elia Sumarni 

100462201243 

ABSTRAK 

PT. Swakarya Indah Busana merupakan perusahaan manufaktur yang 

memproduksi bahan baku kain untuk dijadikan pakaian dalam rangka mencapai 

keuntungan. Rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah apakah 

penerapan akuntansi persediaan pada PT. Swakarya Indah Busana telah sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.14. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi persediaan pada PT. Swakarya Indah 

Busana telah sesuai dengan PSAK No.14. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa PT. Swakarya Indah Busana menggunakan metode FIFO (First In First Out) 

dan menggunakan system perpetual. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa PT. 

Swakarya Indah Busana mencatat biaya asuransi dalam biaya administrasi dan umum 

pada laporan laba rugi dan padam laporan harga poko k produksi tidak dicantumkan 

dalam biaya overhead. PT. Swakarya Indah Busana telah menerapk an akuntansi 

persediaan sesuai PSAK No.14 tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya. Saran 

yang diberikan, sebaiknya biaya asuransi pada laporan labarugi juga dicantumkan 

pada laporan harga pokok produksi dan PT. Swakarya Indah Busana sebaiknya 

membuat catatan atas laporan keuangan agar dapat memperjelas laporan keuangan 

sehingga dapat memudahkan perusahaan dalam mengambil keputusan. 

Kata kunci: Akuntansi Persediaan dan PSAK No. 14  

Latar Belakang 
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Persediaan (inventory) pada perusahaan dagang adalah barang yang tersedia 

untuk di jual kembali kepada pelanggan. Sedangkan pada perusahaan indust ri 

persediaannya merupakan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi yang 

tujuannya sama-sama untuk dijual. 

PT. Swakarya Indah Busana adalah perusahaan manufaktur  yang bergerak 

dibidang garment (konveksi) yang memproduksi pakaian jadi khususnya kemeja. PT 

Swakarya Indah Busana memiliki banyak persediaan untuk proses produksinya. Dan 

bahan baku tersebut di kirim dari pulau jawa, dan kemudian di ekspor ke neraga 

tetangga seperti Singapore. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dibuatlah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari pelitian ini adalah Apakah 

penerapan akuntansi persediaa PT. Swakarya Indah Busana telah sesuai  dengan 

PSAK No. 14 tentang persediaan? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka  dapat 

dirumuskan tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah u ntuk mengetahui apakah 

penerapan akuntansi persediaan telah sesuai deng an PSAK No. 14 tentang 

persediaan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Persediaan 
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Persediaan adalah salah satu aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Karena 

persediaan merupakan suatu aktiva yang harus dilakukan pengendalian intern yang 

baik untuk menjaga persediaan tersedut dari hal-hal yang mungkin terjadi. 

Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, 

persediaan produk dalam proses, persedian bahan baku, persediaan bahan penolong, 

persediaan bahan habis pakai pabrik dan persediaan suku cadang. Dalam perusahaan 

dagang persediaan terdiri dari satu golongan yaitu persediaan barang dagang, yang 

merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali  (Mulyadi, 2010). 

Jenis-jenis Persediaan 

Menurut (Rudianto, 2009:157), jenis persediaan di perusahaan manufaktur 

sebagai berikut: 

a. Persediaan bahan baku  

Persediaan bahan baku adalah bahan dasar yang menjadi komponen utama 

dari suatu produk. Bahan baku merupakan elemen utama dari suatu produk, 

walaupun di dalam sutau produk terdapat elemen lain, misalnya kain adalah 

bahan baku dari pakaian, kayu adalah bahan baku dari meja, kulit adalah 

bahan baku dari sepatu dan lain sebagainya. 

b. Persediaan dalam proses 

Persediaan dalam proses adalah bahan baku yang telah diproses untuk diubah 

menjadi barang jadi tetap sampai pada akhir periode tertentu belum selesai 

proses produksinya. Misalnya pakaian yang belum ada lengannya di dalam 
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industri garment, meja tulis yang belum dihaluskan dan belum dicat di dalam 

industri mebel dan sebagainya. 

c. Persediaan barang jadi 

Persediaan barang jadi adalah bahan baku yang  telah di proses menjadi 

produk jadi yang siap pakai dan siap dipasarkan. Seperti : pakaian jadi, meja 

tulis dan sebagainya. 

Pencatatan Persediaan 

Menurut (Suhayati & Anggadini, 2009:226) ada dua sistem pencatatan 

persediaan yaitu: 

a. Sistem Phisik (Periodic) 

Sistem atau metode ini merupakan metode pencatatan persediaan, dimana:  

1. Mutasi persediaan tidak menggunakan buku besar Inventory melainkan memakai 

perkiraan purchase, Puschase Return, Sales, Sales Return dan sebagainya. 

2. Tidak memakai kartu persediaan. 

3. Kalkulasi biaya persediaan dengan cara menetapkan persediaan akhir terlebih 

dahulu melalui perhitungan secara phisik selanjutnya dihitung cost of good sold. 

Menurut sistem ini setiap pembelian dan penjualan dicatat dalam perkiraan 

yang berbeda yaitu Purchase dan Sales sehingga dari pencatatan akuntansi tidak 

dapat diketahui besarnya persediaan setiap saat. Pada umumnya sistem ini digunakan 

dalam perusahaan dagang. 

b. Perpetual System 
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Pada umumnya sistem ini digunakan dalam perusahaan industri. Menurut 

sistem ini baik baik pembelian maupun penjualan barang dagangan dicatat dalam 

perkiraan yang sama, berdasarkan harga belinya yatu perkiraan Merchandise 

Inventory, sehingga dari catatan-catatan Accounting (Merchandise Inventory) dapat 

diketahui besarnya persediaan barang setiap saat. 

Metode pencatatan perpetual merupakan metode pencatatan persediaan, dimana:  

1. Mutasi persediaan menggunakan perkiraan inventory 

2. Memakai kartu persediaan dalam perhitungan kalkulasi biaya persediaan  

3. Cost of goods sold dihitung setiap terjadi penjualan dengan menetapkan arus 

biayanya. 

M etode Penilaian Persediaan (Inventory Value) 

a. FIFO (First In First Out) 

Berdasarkan asumsi ini harga pokok yang harus dibebankan sebagai harga 

pokok barang yang dijual adalah himpunan harga pokok yang berasal dari pembelian -

pembelian yang paling awal, dengan demikian nilai persediaan akan berasal dari 

himpunan harga pokok yang yang berasal dari pembelian -pembelian terakhir. 

Menurut metode FIFO dalam (Hermawan, 2008), ketika terjadi penjualan maka harga 

perolehan barang yang lebih dahulu dibeli akan  perhitungkan lebih awal.  

b. LIFO (Last In First Out) 

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa himpunan harga p okok yang terakhir 

akan dibebankan sebagai harga barang yang dijual, dengan demikian nilai persediaan 



6 

 

yang akan disajikan pada neraca merupakan himpunan cost yang berasal dari 

pembelian-pembelian yang pertama. 

c. Average cost 

Metode ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa nilai persediaan akhir 

perupakan 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. 

Dalam sistem persediaan terus-menerus, asumsi ini dikenal dengan istilah metode 

rata-rata bergerak (moving averge method ) karena harga pokok perunit akan selalu 

berubah setiap terjadi mutasi dalam persed iaan. Sedangkan berdasarkan sistem rata-

rata tertimbang (weighted average cost method ) karena untuk mendapatkan harga 

pokok perunit, maka persediaan awal serta pembelian -pembelian haruslah 

dijumlahkan dan jumlah himpunan harga pokok secara keseluruhan diba gi dengan 

jumlah himpunan unit persediaan secara keseluruhan. Nilai persediaan diperoleh 

dengan mengalihkan jumlah unit terhadap harga pokok rata -rata tertimbang perunit. 

Kadang-kadang dalam physical system metode ini juga dikenal dengan istilah meode 

rata-rata sederhana (simple average method ). Metode rata-rata tertimbang berbeda 

dengan metode rata-rata sederhana, karena pada metode ini harga pokok perunit yang 

merupakan himpunan harga pokok dari persediaan awal ditambahkan terhadap  

pembelian-pembelian dan dibagi jumlah unit pesediaan yang  merupakan himpunan 

harga pokok tanpa memperhatikan jumlah unit secara keseluruhan. 
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d. Identifikasi Khusus 

Dalam metode ini penilaian persediaan dilakukan berdasarkan identifikasi 

barang masing-masing, karena itu dalam praktik penerapan metode ini tidak mudah 

dilakukan dan apabila ditinjau dari segi pengelolaannyapun biasanya manfaat yang 

didapat lebih kecil daripada pengorb anan yang harus dilakukan untuk melakukan 

penilaian itu sendiri, karena itu menurut biaya yang rel atif lebih besar dibandingkan 

metode lainnya, juga metode ini menuntut waktu yang lebih banyak. 

Biaya-biaya Dalam Persediaan  

Menurut (Fahmi, 2012), biaya persediaan manufaktur terdiri atas tiga 

komponen: 

a. Bahan baku atau bahan mentah 

Meliputi  biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk. 

b. Tenaga kerja 

Meliputi biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

produk jadi. 

c. Overhead 

Meliputi biaya tidak langsung pada proses manufaktur, seperti saran a 

penyusutan peralatan manufaktur dan biaya prasarana. 

Penyajian Persediaan Dalam Laporan Keuangan 

Pada laporan neraca persediaan sebagai harga lancar. Pada L aporan laba rugi, 

metode penilaian persediaan berpengaruh dalam penentuan nilai persediaan awal, 

persediaan akhir harga pokok penjualan dan penetuan laba kotor.  
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Menurut (Hermawan S. 2008:81), menjelaskan bahwa persediaan barang 

dagangan disajikan di neraca bagian aktiva lancar yang biasanya akan berada 

di bawah piutang usaha. Sedangkan harga pokok penju alan akan dilaporkan 

dalam laporan laba rugi sebagai pengurang atas penjualan.  

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.14 Tentang Persediaan 

Definisi 

Paragraf 05 

Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini:  

Persediaan adalah asset: 

a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa  

b. Dalam proses produksi untuk penjualan  

c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi 

atau pemberian jasa. 

Pengungkapan Persediaan 

Paragraf 09 

Biaya bersediaan harus meliputi semua baiaya pembelian, biaya konversi dan 

biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat 

ini. 

Paragraf 23 

Biaya persediaan, kecuali yang disebut dalam paragraf  21, harus dihitung 

dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP) atau rata-

rata tertimbang. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua 
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persediaan yang dimiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang 

memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumus biaya yang berbe da diperkenankan. 

Pengungkapan 

Paragraf 34 

Laporan keuangan harus mengungkapkan:  

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk 

rumus biaya yang digunakan  

b. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang 

sesuai bagi entitas 

c. Jumlah tercatat persediaan yang tercatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk 

menjual 

d. Jumlahpersediaan yang diakui sebegai beban selama periode berjalan  

e. Jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang ju mlah persediaan 

yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan  

f. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan yang diakui sebagai 

pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan  

g. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya  pemulihan nilai persediaan yang 

diturunkan 

h. Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.  
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M ETODE PENELITIAN  

Identifikasi Penelitian 

Identifikasi penelitian ini adalah membandingkan penerapan atau 

implementasi dengan teori atau k etentuan yang berlaku umum sesuai dengan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). 

Untuk dapat melaksakan penelitian diperlukan sejumlah data sebagai berikut:  

a. Informasi mengenai gambaran umum perusahaan  

b. Laporan neraca per 31 Desember 2012 

c. Laporan harga pokok produksi per 31 Desember 2012  

d. Laporan Laba rugi per 31 desember 2012 

e. Laporan penjualan selama tahun 201 2 

f. Laporan persediaan barang per 31 desember 201 2 

g. Kartu persediaan PT. Swakarya Indah Busana  

h. Data-data lain  yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

ANALISIS DATA DAN EVALUASI 

Pengertian Persediaan 

 Persediaan pada PT. Swakarya Indah Busana merupakan bahan baku berupa 

kain yang dibeli dan kemudian diproduksi menjadi pakaian jadi untuk kemudian 

dijual kembali dalam kegiatan operasi perusahaan. Persediaan bahan baku dan 
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persediaan barang jadi PT. Swakarya Indah Busana disimpan secara terpisah, dalam 

hal ini bahan baku disimpan di gudang bahan baku, sedangkan barang jadi disimpan 

di gudang barang jadi. PT. Swakarya Indah Busana dalam kegiatan operasionalnnya 

terdapat beberapa jenis persediaan, yaitu:  

a. Persediaan Bahan Baku 

Di gudang bahan baku persediaan yang disimpan terdiri atas bahan baku kain dan 

bahan baku pendukung berupa aksesoris. Bahan baku kain di simpan di gudang ba han 

baku sedangkan bahan baku pendukung disimpan di gudang stock. 

b. Persediaan Barang Dalam Proses 

Untuk persediaan barang dalam proses di PT. Swakarya Indah Busana terdapat 

divisi finishing  dan divisi packing  yaitu terdiri atas bahan baku kain yang telah dijahit 

sehingga menjadi pakaian jadi namun belum siap untuk dijual karena belum 

dilakukan pembersihan benang -benang jahitan dan obras yang tertinggal serta beluk 

dilakukan penyetrikaan. 

c. Persediaan Barang Jadi 

Untuk persediaan barang jadi yang terdapat pada PT. Swakarya Indah Busana 

adalah pakaian jadi yang siap dipakai dan siap di distribusikan kepada para pemesan. 

Yaitu: 

1. Kemeja lengan Panjang  
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2. Kemeja Lengan Pendek 

3. Celana Panjang 

4.Celana Pendek 

5. T-shirt 

Biaya-Biaya Dalam Persediaan PT. Swakarya Indah Busana  

PT. Swakarya Indah Busana memproduksi barang jadi pakaian dengan biaya -

biaya sebagai berikut: 

a. Biaya Bahan Baku 

Bahan baku merupakan material yang digunakan dalam proses produksi PT. 

Swakarya Indah Busana, berikut bahan baku yang digunakan:  

1. Bahan Baku Kain 

Bahan baku kain merupakan bahan dasar dalam pembuatan pakaian yang dibeli 

dari dalam dan luar negeri. 

2. Bahan Pendukung 

Bahan pendukung terdiri atas aksesoris dan packing. Aksesoris merupakan 

komponen-komponen yang menjadi bahan pendukung dalam pembuatan kain 

diantaranya adalah benang jahit, zipper (resleting), kancing, pengeras/ interlining, 

ID lebel, care lebel, corresponding size, elastic string, hook dan bar, washing 

lebel. 
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b. Biaya Upah Langsung 

Biaya upah langsung merupakan gaji dan upah karyawan bagian produksi yang 

pekerjaannya berkaitan langsung dengan proses produksi suatu produk. Yang masuk 

dalam katergori ini adalah: 

1. Cutting 

Karyawan bagian cutting  bertugas untuk memotong kain sesuai dengan pola 

yang telah dibuat sebelumnya, dimana sebelumnya kain tersebut dipotong, kain 

dihamparkan untuk disusun menjadi satu bed (kain siap pakai), sehingga kain siap 

untuk dipotong sesuai dengan pola yang menggunaka  mesin pemotong listik. 

2. Sewing 

Karyawan bagian sewing bertugas menjahit potongan kain yang sudah dipotong 

sesuai pola oleh bagian cutting. 

3. Finishing Dan Packing  

Karyawan bagian finishing bertuga membersihkan benang -benang jahitan dan 

obrasan yang tertinggal kemudian menyetrika pakaian yang besaral dari departemen 

sewing. sedangkan bagian packing bertugas mengemas pakaian jadi hasil 

penyetrikaan dengan memasukkanny a ke dalam Polybag dan memasukkannya ke 

dalam kotak sesuai dengan pesanan. 

Biaya Overhead Pabrik 

Biaya overhead parrik merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang 

menunjang proses produksi, namun tidak dapat ditelusuri secara mudah kepada 

masing-masing unit produksi. 
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Pengukuran Persediaan Barang Jadi  

M etode Pencatatan 

PT. Swakarya Indah Busana mencatat persediaan barang jadi dengan 

menggunakan metode perpetual, yaitu metode pencatatan yang dilakukan terus 

menerus yang dicatat dalam kartu persediaan setiap kali terjadi transaksi. Hal ini 

dilakukan mengingat persediaan yang dimiliki oleh perusahaan cukup beragam, 

sehingga dapat dilihat dengan jelas dari mana sumber persediaan, baik dari hal 

jumlah, harga pokok penjualan per unit dan total persediaan barang jadi yang 

dimiliki. 

PT. Swakarya Indah Busana selain melakukan pencatatan dengan metode 

perpetual juga melakukan pemeriksaan terhadap persediaan pada akhir periode 

akuntansi. 

M etode Penilaian 

Pada PT. Swakarya Indah Busana metode  penilaian p ersediaan yang 

digunakan adalah dengan menggunakan metode FIFO (Fisrt In First Out) dengan 

alasan persediaan barang jadi pada perusahaan cukup beragam. Perusahaan akan 

menjual barang jadi sesuai dengan urutan produksinya. Barang jadi pad PT. Swakarya 

Indah Busana diproduksi berdasarkan pesanan.  

4.1 Penyajian Persediaan Dalam Laporan Keuangan PT. Swakarya Indah 

Busana 
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Penyusunan laporan keuangan dilakukan oleh PT. Swakarya Indah Busana 

setiap akhir periode yakni tanggal 31 Desember. Persediaan PT. Swakarya Indah 

Busana dilaporkan di laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.  

A.  Penyajian Persediaan Di Dalan Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

Penyajian atas nilai persediaan ditempatkan pada sebelah aktiva lancar dan 

diurutkan menurut likuiditasnya (yang paling lancar menurut perusahaan), yaitu kas, 

piutang dagang, tempatkan di atas persediaan. Persediaan dengan menggunakan 

metode FIFO akan memberikan informasi persediaan yang lebih dipercaya di neraca, 

dan nilai persediaan terlihat lebih realistis dan wajar selama satu periode maupun 

antar periode. 

B.  Penyajian Persediaan Dalam Lapora n Laba Rugi 

Pada laporan laba rugi, persediaan disajikan p ada bagian harga pokok 

penjuala,. Dalam laporan ini yang tampak disajikan hanya persediaan barang jadi saji. 

Nilai persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok barang jadi akhir dan 

dikurangi dengan jumlah persediaan di akhir periode, maka didapatkan harga pokok 

penjualan. Rincian biaya-biaya produksi disajikan dalan laporan harga pokok 

produksi yang didalamnya dicantumkan biaya -biaya yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan bahan baku (pembelian bah an baku, bahan baku awal dan persediaan 

bahan baku akhir), upah langsung, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan perusahaan 

dalam proses produksi. 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan sebelunya maka dapat di ambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengertian atau defenisi persediaan telah sesuai dengan PSAK No.14 tentang 

persediaan yang menerangkan bahwa persediaan adalah bahan baku yang 

diolah atau diproduksi untuk menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. 

Penggolongan persediaan pada PT. Swakarya Indah Busana meliputi 

persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses dan persediaan 

barang jadi. 

b. Biaya-biaya dalam persediaan PT. Swakarya Indah Busana telah sesuai 

dengan PSAK No.14 kecuali biaya asuransi yang diungkapkan sebagaimana 

mestinya, pengalokasian biaya asuransi dicantumkan dalam biaya administrasi 

umun pada laporan laba rugi. 

c. PT. Swakarya Indah Busana telah melakukan pen catatan dan penilaian 

persediaan dengan FIFO dan metode perpetual, hal ini sesuai dengan 

PSAK.14 tentang persediaan. 

d. persediaan oleh PT. Swakarya Indah Busana telah disajikan pada laporan 

neraca dan laporan laba rugi. Pada laporan neraca persediaan dicantumkan 



17 

 

pada kelompok aktiva lancar yang merupakan kekayaan bagi perusahaan, dan 

pada laporan laba rugi persediaan dilaporkan dalam perhitungan harga pokok.  

5.2  Saran 

 Berdasarkan penelitan yang dilakukan oleh penulis, penulis mencoba 

memberikan saran sebagai berikut:  

a. Pengalokasian biaya-biaya telah dilakukan cukup baik, penulis menyarankan 

agar pengalokasian biaya asuransi seharusnya juga terdapat pada biaya 

overhead  pabrik yaitu asuransi bagi karyawan pabrik dan gedung pabrik. Dan 

biaya asuransi pegawai kantor dan asuransi gedung kantor ditetapkan pada 

biaya administrasi dan umum. 

b. Penulis menyarankan agar PT. Swakarya Indah Busana membuat catat an atas 

laporan keuangan untuk dapat memperjelas maksud dari laporan keuangan 

dan agar dapat menguraikan kebijakan atau hal -hal penting yang di anut oleh 

perusahaan. 
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