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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap pemilihan metode penilaian persediaan pada perusahaan industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2011-2014 dengan jumlah 

sampel sebanyak 44 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder dan data historis. Data sekunder perusahaan dengan cara 

mendownload di situs Bursa Efek Indonesia sektor industri dasar dan kimia tahun 

2011-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, menggunakan 

variabel dummy dan pengujian historis dengan menggunakan regresi logistic. 

Hasil pengujian dengan regresi logistik menunjukkan bahwa variabilitas harga 

pokok penjualan dan struktur kepemilikan secara signifikan berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan. Sedangkan variabilitas persediaan, 

intensitas persediaan, dan likuiditas secara signifikan tidak berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian persediaan. 

 

Kata Kunci: Metode Penilaian Persediaan, Variabilitas Persediaan, Intensitas 

Persediaan, Variabilitas Harga Pokok Penjualan, Struktur 

Kepemilikan, Dan Likuiditas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to determine the factors that influence the selection of 

inventory valuation method on base and chemical industry companies listed on 

stock exchanges in indonesia 2011-2014 with a total sample of 44 companies. 

Datain research is secondary data and historical data. Secondary data by 

downloading on the company’s website indonesia stock exchange chemical and 

basic industry sectors in 2011-2014. This research using quantitative analysis 

method, using dummy variables and historical testing by using logistic regression. 

By logistic regression test results indicate that the variability of cost of goods sold 

and the ownership structure significantly affect the election method of inventory 

valuation. While the variability of inventory, supplies and liquidity intensity did 

not significantly affect the election of the inventory valuation method. 

 

Key Word: inventory valuation method, the variability of inventory, inventory 

intensity, variability in cost of good sold, ownership structure and 

liquidity. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PENDAHULUAN  

Persediaan merupakan bagian 

yang penting bagi perusahaan 

manufaktur dan perusahaan dagang, 

walaupun pada penelitian ini akan 

dibatasi hanya pada perusahaan 

manufaktur saja. Banyak persediaan 

dalam suatu perusahaan manufaktur  

bisa mencapai sekitar 20% dari total 

aktiva. Pada perusahaan manufaktur 

terdapat 3 jenis persediaan, yaitu 

persediaan bahan baku, persediaan 

barang dalam proses, dan persediaan 

barang jadi. 

Penerapan metode akuntansi 

yang berbeda akan menimbulkan 

dampak yang berbeda. Laporan laba 

perusahaan akan berbeda antara 

penggunaan metode FIFO dengan 

metode rata-rata. Penilaian 

persediaan, yaitu: variabilitas 

persediaan, intensitas persediaan, 

variabiitas harga pokok penjualan, 

struktur kepemilikan, dan likuiditas 

Ada beberapa hal yang 

dianggap dapat mempengaruhi 

pemilihan metode penilaian 

persediaan, yaitu variabilitas 

persediaan, intensitas persediaan, 

variabilitas harga pokok penjualan, 

struktur kepemilikan, likuiditas, 

variabilitas laba akuntansi, financial 

leverage, dan margin laba kotor. 

Akan tetapi dalam penelitian ini, 

peneliti hanya menggunakan 

beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi pemilihan metode 

penilaian persediaan, yaitu: 

variabilitas persediaan, intensitas 

persediaan, variabiitas harga pokok 

penjualan, struktur kepemilikan, dan 

likuiditas. 

Dari uraian diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai 

pemilihan metode penilaian 

persediaan, dengan judul “faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan pada perusahaan 

industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di bursa efek indonesia 

tahun 2011-2014”. 

 

a. Identifikasi Masalah 

Dari hal-hal yang diuraikan 

dalam latar belakang, dapat di 

identifikasikann masalah-masalah 

sebagai berikut: 

1. Persediaan yang diteliti adalah 

persediaan yang berasal dari 

perusahaan Industri Dasar dan 



Kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan 

mengeluarkan laporan 

keuangan selama periode 2011-

2014. 

2. Dalam penelitian ini di 

asumsikan menggunakan 

beberapa faktor sebagai tolak 

ukur dalam menilai metode 

penilaian persediaan. 

b. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar 

belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah variabilitas persediaan 

berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan? 

2. Apakah intensitas persediaan 

berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan? 

3. Apakah variabilitas harga 

pokok penjualan berpengaruh 

terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan? 

4. Apakah struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan? 

5. Apakah likuiditas berpengaruh 

terhadap pemeilihan metode 

penilaian persediaan? 

6. Apakah variabilitas persediaan, 

intensitas persediaan, 

variabilitas harga pokok 

penjualan, struktur kepemilikan 

dan likuiditas berpengaruh 

terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan? 

c. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan 

permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh 

variabilitas persediaan terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan pada perusahaan 

industri dasar dan kimia tahun 

2011-2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh 

intensitas persediaan terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan pada perusahaan 

industri dasar dan kimia tahun 

2011-2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh 

variabilitas harga pokok 

penjualan terhadap pemilihan 

metode penilaian persediaan 



pada perusahaan industri dasar 

dan kimia tahun 2011-2014. 

4. Untuk mengetahui pengaruh 

struktur kepemilikan terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan pada perusahaan 

industri dasar dan kimia tahun 

2011-2014. 

5. Untuk mengetahui pengaruh 

likuiditas terhadap pemilihan 

metode penilaian persediaan 

pada perusahaan industri dasar 

dan kimia tahun 2011-2014. 

6. Untuk mengetahui pengaruh 

variabilitas persediaan, 

intensitas persediaan, 

variabilitas harga pokok 

penjualan, struktur kepemilikan 

dan likuiditas terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan? 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

Persediaan adalah bahan-

bahan, bagian yang disediakan, dan 

bahan-bahan dalam proses yang 

terdapat dalam perusahaan untuk 

proses produksi, serta barang-barang 

jadi atau produk yang disediakan 

untuk memenuhi permintaan dari 

konsumen atau pelanggan disetiap 

waktu yang disimpan dan dirawat 

menurut aturan tertentu dalam tempat 

persediaan agar selalu dalam keadaan 

siap pakai dan ditatausahakan dalam 

bentuk buku perusahaan. 

Terdapat dua sistem pencatatan 

untuk persediaan, yaitu Sistem 

Pencatatan Persediaan Perpetual 

(Perpetual Inventory System) dan 

Sistem Pencatatan Persediaan 

periodik (Periodic Inventory System). 

Metode penilaian persediaan 

adalah hal yang penting dalam 

menyusun laporan keuangan yang 

sesuai dengan prinsip akuntansi 

persediaan dan harus dicatat 

berdasarkan harga perolehannya. 

Metode penilaian persediaan 

yang boleh digunakan sebagaimana 

yang diatur dalam SAK ada 3 

metode, yaitu metode penilaian 

persediaan FIFO, LIFO, dan Rata-

rata. Akan tetapi metode yang 

banyak digunakan adalah metode 

penilaian persediaan FIFO dan 

metode penilaian persediaan Rata-

rata. 

Pemilihan metode penilaian 

persediaan merupakan Variabel 

dependen dan bersifat kualitatif yang 

merupakan variabel dummy. Oleh 



karena itu, pengkuran dilakukan 

dengan menggunakan skala nominal. 

Indikator variabel ini memberikan 

nilai 0 pada pemilihan metode FIFO 

dan memberikan nilai 1 pada 

pemilihan metode persediaan rata-

rata. 

a. Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pemilihan 

Metode Penilaian Persediaan 

1. Variabilitas Persediaan 

Menurut Taqwa-2001 (dalam 

Brian Syailendra,2014) variabilitas 

persediaan merupakan variasi dari 

nilai persediaan pada suatu 

perusahaan. Adapun perusahaan 

yang mempunyai nilai persediaan 

yang relatif stabil, maka akan 

berpengaruh terhadap variasi laba 

akan kecil, sedangkan pada 

perusahaan yang mempunyai nilai 

persediaan yang bervariasi setiap 

tahun maka laba yang dihasilkan 

juga akan bervariasi setiap tahun. 

Perusahaan dengan variabilitas 

persediaan kecil bisa memilih 

menggunakan metode rata-rata. yang 

dihasilkan lebih rendah bila 

dibandingkan dengan penggunaan 

metode FIFO sehingga perusahaan 

dapat melakukan penghematan pajak 

(tax saving). Sedang pada 

perusahaan yang variabilitas 

persediaan tinggi akan menggunakan 

metode FIFO sehingga laba menjadi 

lebih besar dan tidak bisa melakukan 

tax saving. 

 

 

2. Intensitas Persediaan 

Intensitas persediaan atau rasio 

perputaran persediaan (inventory 

turnover atau stock turnover) adalah 

ukuran seberapa sering persediaan 

barang dagang terjual dalam waktu 

satu periode. Periode dapat dalam 

masa tahunan ataupun bulanan. 

Perusahaan yang menggunakan 

metode FIFO akan cenderung 

memiliki tingkat perputaran 

persediaan yang tinggi sehingga 

keuntungan yang dihasilkan juga 

tinggi. Perusahaan dengan metode 

rata-rata akan menghasilkan tingkat 

keuntungan yang lebih rendah. 

 

 

3. Variabilitas harga pokok 

penjualan  

Harga pokok penjualan 

merupakan dasar yang ditentukan 

perusahaan dalam menjual 

Variabilitas persediaan = standar deviasi persediaan akhir 

       Rata-rata persediaan akhir 

Intensitas persediaan =  𝐻𝑃𝑃            
           (Persediaanawal+persediaanakhir)/2 



produknya dan mendapatkan laba 

yang diinginkan. harga pokok 

penjualan adalah nilai yang 

ditetapkan oleh perusahaan terhadap 

barang dan jasa dalam hubungannya  

penetapan harga yang didasarkan 

pada besarnya biaya produksi 

ditambahkan dengan keuntungan 

yang diharapkan. 

Dengan adanya perubahan 

harga, pemilihan metode penilaian 

persediaan yang berdasarkan harga 

pokok akan memberi pengaruh yang 

berbeda pada neraca dan persediaan 

akhir. Dengan demikian perusahaan 

yang mempunyai tujuan untuk 

melakukan penghematan pajak atau 

biaya politis akan memilih metode 

penilaian persediaan rata-rata. 

Sedangkan apabila perusahaan ingin 

mendapatkan peningkatan pada 

labanya maka perusahaan akan 

memilih menggunakan metode 

penilaian persediaan FIFO. Karena 

dengan terjadinya peningkatan harga 

maka akan berpengaruh pada 

pendapatan perusahaan. 

 

 

 

 

4. Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan 

ditunjukkan dari besarnya 

kepemimpinan (manajer) suatu 

perusahaan oleh pemilik perusahaan 

shareholder tersebut. Menurut Brian 

Syailendra (2014), pemilihan metode 

akuntansi persediaan antara manajer 

dengan pemilik akan timbul konflik 

kepentingan (agency theory). 

Dimana masing-masing pihak 

berusaha memaksimalkan 

kesejahteraannya. Pemilik akan 

memilih menggunakan metode rata-

rata, sedangkan manajer akan 

memilih menggunakan metode FIFO, 

agar memperoleh laba yang besar 

sehingga kompensasi yang akan 

diterima juga akan menjadi besar. 

Struktur Kepemilikan di ukur 

dengan menggunakan variabel 

dummy, dengan pengukuran 1 (satu) 

jika manajer memiliki saham pada 

perusahaan sedangkan dan 0 (nol) 

jika manajer tidak memiliki saham 

pada perusahaan. 

 

5. Likuiditas  

Likuiditas merupakan ukuran 

yang paling umum digunakan untuk  

mengetahui kesanggupan perusahaan 

Variabilitas hpp = standar deviasi hpp 

Rata-rata hpp 



dalam memenuhi kewajiban jangka 

pendek.  

Perusahaan yang memiliki 

likuiditas yang tinggi akan lebih 

mendapat kepercayaan dari kreditor. 

Perusahaan ini pada umumnya akan 

memilih metode rata-rata yang akan 

menghasilkan laba yang rendah 

sehingga bisa memperoleh 

penghematan pajak. Sedangkan 

perusahaan dengan likuiditas yang 

rendah akan berusaha menaikan laba 

agar bisa menunjukkan kinerja yang 

bagus. Perusahaan ini akan memilih 

metode FIFO yang akan memberikan 

laba yang relative besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Kerangka Pemikiran 

 

 

           

                                          H1         H1 

           H2      

                                                            H3  

             H4 

        

                                    H5      

             

            

         H6  

 

c. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Variabilitas 

Persediaan Terhadap Metode 

Penilaian Persediaan 

Variabilitas persediaan 

merupakan variasi dari nilai 

persediaan. Apabila semakin kecil 

variasi nilai persediaan maka variasi 

terhadap labanya juga akan semakin 

kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila 

variasi persediaan semakin besar 

maka laba sebuah perusahaan juga 

akan besar. Dari penelitian Cushing 

Asset Lancar  = Aktiva Lancar 

        Hutang Lancar 



& LeClere (dalam Brian Syailendra, 

2014) dalam penelitiannya 

menemukan perbedaan mengenai 

variasi persediaan. Dari 

penelitiannya tersebut menghasilkan 

bahwa perusahaan yang memiliki 

variasi persediaan tinggi 

menggunakan metode persediaan 

FIFO. Sedangkan perusahaan yang 

memiliki variasi persediaan rendah 

menggunakan metode persediaan 

rata-rata. 

Sebelumnya, telah banyak 

penelitian yang dilakukan mengenai 

pengaruh variabilitas persediaan 

terhadap metode penilaian 

persediaan. Penelitian tersebut 

dilakukan oleh Brian Syailendra 

(2014), Sangadah dan Kusmuriyanto 

(2014). Dari penelitian-penelitian ini 

hasil yang diperoleh adalah 

variabilitas persediaan berpengaruh 

signifikan terhadap pemilihan 

metode penilaian  persediaan. Atas 

penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya maka dibuatlah hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 :Diduga variabilitas persediaan 

berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

2. Pengaruh Intensitas 

Persediaan Terhadap Metode 

Penilaian Persediaan 

Intensitas persediaan 

menunjukkan sejauh mana efisiensi 

manajemen dalam mengelola 

persediaan. Semakin rendah 

persediaan akhir, maka dapat 

disimpulkan bahwa manajemen 

persediaan berjalan dengan baik. 

Intensitas persediaan dapat 

mempengaruhi pemilihan metode 

akuntansi persediaan yang 

digunakan. Ketika persediaan pada 

suatu perusahaan tinggi, maka 

manajer akan memilih metode rata-

rata agar persediaannya menjadi 

lebih kecil sedangkan pada 

persediaan suatu perusahaan rendah 

maka perusahaan akan memilih  

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. 

Ada beberapa penelitian 

terdahulu terkait dengan metode 

akuntansi yang menggunakan 

intensitas persediaan, dalam 



penelitiannya yaitu Harahap dan 

Jiwana (2009), Brian Syailendra 

(2014), setijaningsih & Pratiwi 

(2009), Dari beberapa penelitian 

tersebut mendapatkan hasil bahwa 

intensitas perusahaan berpengaruh 

terhadap metode penilaian 

persediaan. Dari hasil penelitian 

tersebut, maka dapat di susun 

hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H2 :Diduga intensitas persediaan 

berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

3. Pengaruh Variabel Harga 

Pokok Penjualan Terhadap 

Metode    Penilaian 

Persediaan 

Harga pokok penjualan 

merupakan konsep yang telah 

digunakan secara luas dalam 

menentukan laba. Kondisi inflasi, 

selain berpengaruh terhadap nilai 

persediaan akhir, juga berpengaruh 

terhadap harga pokok penjualan. 

Metode FIFO pada saat inflasi akan 

menghasilkan harga pokok penjualan 

yang lebih rendah dibandingkan 

dengan LIFO. Hal ini disebabkan 

penilaian harga pokok penjualan 

berupa harga awal untuk FIFO dan 

harga akhir untuk LIFO. Semakin 

rendah harga yang dicatat, maka laba 

yang dihasilkan akan semakin tinggi. 

Dengan laba yang tinggi, akan 

menarik para investor untuk 

berinvestasi. Oleh karena itu, 

perusahaan akan memilih metode 

yang menghasilkan laba yang besar 

untuk dapat meyakinkan para 

investor. 

Ada beberapa penelitian 

terdahulu terkait dengan metode 

akuntansi yang menggunakan 

variabel harga pokok penjualan, 

dalam penelitiannya yaitu Rosna K. 

Harahap dan Dwi Mradipta Jiwana 

(2009) tersebut mendapatkan hasil 

bahwa variabel harga pokok 

penjualan berpengaruh terhadap 

metode penilaian persediaan. Dari 

hasil penelitian tersebut, maka dapat 

di susun hipotesisnya adalah sebagai 

berikut: 

H3 : Diduga variabilitas harga pokok 

penjualan berpengaruh 

terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan. 

4. Pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap 

Metode Penilaian Persediaan  



Struktur kepemilikan 

ditunjukan dari besarnya 

kepemimpinan (manajer) suatu 

perusahaan oleh pemilik perusahaan 

(share holder) tersebut (Brian 

Syailendra, 2014). Struktur 

kepemilikan dibedakan menjadi 2 

yaitu kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusi. Kepemilikan 

manajerial adalah pemegang saham 

dari pihak manajemen secara aktif 

ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan, baik keputusan 

mengenai dividen, kebijaksanaan 

pendanaan maupun kebijakan 

investasi. Sedangkan kepemilikan 

institusi menggambarkan tingkat 

kepemilikan saham oleh institusional 

atau perusahaan 

Berdasarkan penelitian 

terdahulu terkait dengan metode 

akuntansi yang menggunakan 

variabel struktur kepemilikan dalam 

penelitiannya yaitu Brian Syailendra 

(2014) tersebut mendapatkan hasil 

bahwa variabel struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap metode 

penilaian persediaan. Dari hasil 

penelitian tersebut, maka dapat di 

susun hipotesisnya adalah sebagai 

berikut: 

H4 :Diduga struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

5. Pengaruh Likuiditas 

Terhadap Metode Penilaian 

Persediaan 

Menurut Sangadah dan 

kusmuriyanto (2014) Likuiditas 

mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi hutang jangka pendeknya 

dengan menggunakan aktiva lancar. 

Perusahaan dengan likuiditas tinggi 

cendrung memilih metode rata-rata 

yang menghasilkan laba lebih rendah 

sehingga memperoleh tax saving, 

sedangkan perusahaan dengan 

likuiditas yang rendah akan cendrung 

untuk memilih menggunakan metode 

average untuk menaikkan laba 

sehingga menunjukkan kinerja yang 

baik.  

Perusahaan yang memiliki 

likuiditas yang tinggi akan lebih 

mendapat kepercayaan dari kreditur. 

Perusahaan ini pada umumnya akan 

memilih metode-metode rata-rata 

yang akan menghasilkan laba yang 

rendah sehingga bisa memperoleh 

penghematan pajak. Sedangkan 

perusahaan dengan rasio lancar yang 



rendah akan berusaha menaikkan 

laba agar bisa menunjukkan kinerja 

yang bagus. Perusahaan ini akan 

memilih metode FIFO yang akan 

memberikan laba yang relatif besar.  

Ada beberapa penelitian 

terdahulu terkait dengan metode 

akuntansi yang menggunakan 

variable likuiditas, dalam 

penelitiannya yaitu Harahap dan 

Jiwana (2009), penelitian tersebut 

mendapatkan hasil bahwa likuiditas 

berpengaruh terhadap metode 

penilaian persediaan. Atas penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya 

maka dibuatlah hipotesis sebagai 

berikut:  

H5 :Diduga likuiditas pengaruh 

terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan. 

 

3. METODOLOGI 

PENELITIAN 

a. Variabel Penelitian dan 

Definisi Operasional 

Variabel 

Variabel Penelitian dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: 

variabel dependen dan independen. 

Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah metode penilaian 

persediaan. Sedangkan variabel 

independen dalam penelitian ini 

adalah variabilitas persediaan, 

besaran perusahaan, intensitas 

persediaan, struktur kepemilikan, dan 

variabilitas laba akuntansi. 

b. Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan periode 

pengamatan tahun 2011-2014. 

Sampel yang dipilih dalam penelitian 

ini menggunakan metode purposive 

sampling. Kriteria yang digunakan 

dalam pemilihan sampel adalah: 

1. Perusahaan industri dasar dan 

kimia yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2011-

2014. 

2. Perusahaan yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan 

berturut-turut periode 2011-

2014. 

3. Perusahaan yang tidak 

melaporkan laporan keuangan 

dengan nilai nominal Rupiah. 

c. Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder diperoleh dari laporan 



keuangan perusahaan industri dasar 

dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Laporan keuangan 

yang digunakan sebagai data dapat 

diunduh di www.idx.co.id. 

d. Metode Analisis  

Model yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

Ln   =Log Natural 

MPP  =Metode Penilaian 

Persediaan 

β , β1, β2, β3 =Nilai Koefisien dari 

setiap Variabel bebas 

VP   = Variabilitas Persediaan 

IP    = Intensitas Persediaan 

VHPP  = Variabel Harga Pokok 

Penjualan 

SK   = Struktur Kepemilikan 

LD   = Likuiditas  

e    = error 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

a. Deskripsi Objek Penelitian  

Perusahaan yang digunakan 

sebagai sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 44 perusahaan terdiri dari 

perusahaan industri dasar dan kimia 

yang tercatat dibursa efek indonesia 

yang dicatat selama periode 

penelitian tahun 2011-2014. Seluruh 

sampel terlebih dahulu dilihat 

kondisi penggunaan metode 

akuntansi persediaan tersebut yang 

dinyatakan dengan metode FIFO atau 

metode rata-rata. Berdasarkan 

kriteria dalam pemilihan sampel, 

maka perusahaan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

berjumlah 44 perusahaan. Dengan 

menggabungkan pengamatan selama 

4 tahun maka diperoleh sebanyak 44 

x 4 = 176 data. 

Metode penilaian persediaan 

merupakan salah satu teknik 

akuntansi yang digunakan oleh  

perusahaan untuk menilai persediaan 

perusahaan pada satu periode. 

Perusahaan akan memilih salah satu 

alternatif metode tersebut sebagai 

dasar atas pencatatan persediaannya. 

Gambaran tentang perusahaan 

dengan metode penilaian persediaan 

dapat dilihat pada tabel 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Ln     MPP     = β + β1VP + β2 IP + β3 VHPP + β4 SK + β5 AL + e 

           1-MPP 

 

http://www.idx.co.id/


 Tabel 4.1 

Kelompok Sampel Perusahaan Berdasarkan 

  Metode Penilaian   Persediaan 

NO Metode Jumlah Persentase 

1 FIFO 28 15,9% 

2 AVERAGE 148 84,1% 

3 JUMLAH 176 100% 

Dari 176 data pengamatan 

diperoleh sebanyak 28 perusahaan 

atau 15,9% menggunakan metode 

FIFO dalam menyajikan laporan 

persediaannya, sedangkan 148 

perusahaan atau 84,1% 

menggunakan metode Average 

dalam penyajian akuntansi 

persediaannya. 

            Tabel  4.2 

    Statistik Deskriptif Sampel 

Descriptives Variabilitas Persediaan 

Dari hasil pengujian statistik 

deskriptif pada variabel variabilitas 

persediaan yang dinyatakan dengan 

koefisien variasi persediaan selama 

tahun 2011-2014 diperoleh rata-rata 

untuk perusahaan yang 

menggunakan metode penilaian 

persediaan FIFO adalah sebesar 8,14, 

sedangkan untuk kelompok 

perusahaan yang menggunakan 

metode penilaian persediaan average 

adalah sebesar 7,11. Hal ini berarti 

variabilitas persediaan pada 

perusahaan yang menggunakan 

metode average menunjukkan lebih 

kecil dibandingkan pada perusahaan 

yang menggunakan metode penilaian 

persediaan FIFO. 

       Tabel 4.3 

        Statistik Deskriptif Sampel 

 Descriptives Intensitas Persediaan 

      Dari hasil pengujian statistik 

deskriptif  pada intensitas persediaan 

yang dinyatakan dengan  koefisien 

variasi persediaan selama tahun 

2011-2014 diperoleh rata-rata untuk 

perusahaan yang menggunakan 

metode penilaian persediaan FIFO 

adalah sebesar 1747741345,04, 

sedangkan untuk kelompok 

perusahaan yang menggunakan 

metode penilaian persediaan average 

adalah sebesar 1042,55. Hal ini 

berarti intensitas persediaan pada 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

FIFO 28 8,14 7,896 2 26 

Average 148 7,11 6,864 1 33 

Total 176 7,27 7,024 1 33 

 N Mean Std. Deviation Mnimu

m 

Maximum 

FIFO 
28 1747741345,04 9248174938,783 162 48936742500 

Average 
148 1042,55 1802,402 1 9244 

Total 
176 278050636,13 3688745684,617 1 48936742500 



perusahaan yang menggunakan 

metode average menunjukkan lebih 

kecil dibandingkan pada perusahaan  

yang menggunakan metode penilaian 

persediaan FIFO. 

  Table 4.4 

Statistik Deskriptif Sampel 

Descriptives Variabilitas Hpp 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

FIFO 28 8,71 10,092 2 31 

Average 148 4,57 2,645 1 13 

Total 176 5,23 4,889 1 31 

Dari hasil pengujian statistik 

deskriptif  pada variabilitas harga 

pokok penjualan yang dinyatakan 

dengan  koefisien variasi persediaan 

selama tahun 2011-2014 diperoleh 

rata-rata untuk perusahaan yang 

menggunakan metode penilaian 

persediaan FIFO adalah sebesar 8,71, 

sedangkan untuk kelompok 

perusahaan yang menggunakan 

metode penilaian persediaan average 

adalah sebesar 4,57. Hal ini berarti 

variabilitas harga pokok penjualan 

pada perusahaan yang menggunakan 

metode average menunjukkan lebih 

kecil dibandingkan pada perusahaan 

yang menggunakan metode penilaian 

persediaan FIFO. 

 

 

Table 4.5 

     Statistik Deskriptif Sampel 

Descriptives Struktur Kepemilikan 

Dari hasil pengujian statistik 

deskriptif  pada struktur kepemilikan 

yang dinyatakan dengan  koefisien 

variasi persediaan selama tahun 

2011-2014 diperoleh rata-rata untuk 

perusahaan yang menggunakan 

metode penilaian persediaan FIFO 

adalah sebesar 0,43 , sedangkan 

untuk kelompok perusahaan yang 

menggunakan metode penilaian 

persediaan average adalah sebesar 

0,35. Hal ini berarti bahwa struktur 

kepemilikan manajemen pada 

perusahaan yang menggunakan 

metode average menunjukkan lebih 

kecil dibandingkan pada perusahaan 

yang menggunakan metode penilaian 

persediaan FIFO. 

 

 

 

 

 

 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

FIFO 28 ,43 ,504 0 1 

Avera

ge 
148 ,35 ,479 0 1 

Total 176 ,36 ,482 0 1 



 

 

Table 4.6 

Statistik Deskriptif Sampel 

Descriptives aset lancar     

Dari hasil pengujian statistik 

deskriptif  pada asset lancar yang 

dinyatakan dengan  koefisien variasi 

persediaan selama tahun 2011-2014 

diperoleh rata-rata untuk perusahaan 

yang menggunakan metode penilaian 

persediaan FIFO adalah sebesar 

331,89, sedangkan untuk kelompok 

perusahaan yang menggunakan 

metode penilaian persediaan average 

adalah sebesar 707,36. Hal ini berarti 

bahwa asset lancar pada perusahaan 

yang menggunakan metode average 

menunjukkan lebih besar 

dibandingkan pada perusahaan yang 

menggunakan metode penilaian 

persediaan FIFO. 

 

 

 

 

 

 Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Mann-Whitney Test 

Test Statistics
a
 

Seperti yang terlihat pada tabel 

4.8, nilai asymptotic signifikance dari 

variabel variabilitas persediaan 

sebesar 0,625. Apabila dibandingkan 

dengan tingkat signifikansi 5% maka 

nilainya lebih besar. Dengan 

demikian variabel ini tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan, yang 

berarti tidak ada perbedaan antara 

perusahaan yang menggunakan 

metode FIFO dengan perusahaan 

yang menggunakan metode average 

jika dilihat dari variabilitas 

persediaan. 

Pada variabel Intensitas 

persediaan dilihat dari nilai 

asymptotic significance sebesar 

0,907. Apabila dibandingkan dengan 

tingkat signifikansi 5% maka 

nilainya lebih besar. Dengan 

demikian variabel ini tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan, yang 

 Variabilitas 

Persediaan 

Intensitas 

Persediaan 

Variabilitas 

Hpp 

Struktur 

Kepemilikan 

aset lancar 

Mann-Whitney U 1952,000 2043,000 1976,000 1912,000 1888,000 

Wilcoxon W 12978,000 2449,000 13002,000 12938,000 12914,000 

Z -,489 -,117 -,394 -,777 -,744 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,625 ,907 ,694 ,437 ,457 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

FIFO 28 331,89 332,823 23 1223 

Average 148 707,36 4298,714 4 46498 

Total 176 647,63 3944,410 4 46498 



berarti tidak ada perbedaan antara 

perusahaan yang menggunakan 

metode FIFO dengan perusahaan 

yang menggunakan metode average 

jika dilihat dari intensitas persediaan. 

Begitu juga dengan variabilitas 

Harga pokok penjualan, struktur 

kepemilikan dan asset lancar. 

Dimana nilai asymptotic 

signifikancenya lebih besar dari 

tingkat signifikansi 5%. Yang berarti 

tidak ada perbedaan antara 

perusahaan yang menggunakan 

metode FIFO dengan perusahaan 

yang menggunakan metode average. 

         Tabel 4.9 

Pengujian regresi logistik secara parsial 

     Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1a 

VariabilitasPersediaan ,034 ,035 ,977 1 ,323 1,035 

IntensitasPersediaan ,000 ,000 ,113 1 ,737 1,000 

VariabilitasHpp -,177 ,060 8,642 1 ,003 ,838 

StrukturKepemilikan -1,022 ,485 4,433 1 ,035 ,360 

Asetlancar ,000 ,000 ,462 1 ,497 1,000 

Constant 2,840 ,498 32,521 1 ,000 17,118 

b. Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan 

analisis regresi logistik dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

bantuan program komputer SPSS 

Versi 17. Hasil yang diperoleh dari 

penghitungan regresi logistik yang 

telah dilakukan menghasilkan bentuk 

persamaan regresi logistik sebagai 

berikut : 

Ln MPP =2,840+0,034VP+0,000IP–0,177VHPP– 1,022SK+0,000AL + e 

   1-MPP 

Dari hasil pegujian hipotesis 

atas pengaruh masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut: 

1. Variabilitas Persediaan 

Pengujian pengaruh variabilitas 

persediaan terhadap pemilihan 

metode penilaian persediaan 

didasarkan pada nilai Wald. Dalam 

hal ini diperoleh nilai Wald sebesar 

0,977 dengan signifikansi sebesar 

0,323. Nilai signifikansi yang lebih 

besar dari 0,05 menunjukkan tidak 

adanya pengaruh yang signifikan dari 

variabel variabilitas persediaan 

terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. Hal ini mengandung arti 

bahwa hipotesis 1 ditolak. Dengan 

demikian tidak terbukti bahwa 

variabilitas persediaan berpengaruh 

terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

2. Intensitas Persediaan 

Pengujian pengaruh variabel 

intensitas persediaan terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan didasarkan pada nilai 

Wald. Dalam hal ini diperoleh nilai 



Wald sebesar 0,113 dengan 

signifikansi sebesar 0,737. Nilai 

signifikansi yang lebih besar dari 

0,05 menunjukkan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan dari 

variabel intensitas persediaan 

terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. Hal ini mengandung arti 

bahwa hipotesis 2 ditolak. Dengan 

demikian tidak terbukti bahwa 

intensitas persediaan berpengaruh 

terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

 

3. Variabilitas Haraga Pokok 

Penjualan  

Pengujian pengaruh variabilitas 

harga pokok penjualan  terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan didasarkan pada nilai 

Wald. Dalam hal ini diperoleh nilai 

Wald sebesar 8,642 dengan 

signifikansi sebesar 0,003. Nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 

0,05 menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan dari variabel 

variabilitas harga pokok penjualan  

terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. Hal ini mengandung arti 

bahwa hipotesis 3 diterima. Dengan 

demikian terbukti bahwa variabilitas 

harga pokok penjualan berpengaruh 

terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

 

4. Struktur Kepemilikan 

Pengujian pengaruh variabel 

Struktur Kepemilikan terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan didasarkan pada nilai 

Wald. Dalam hal ini diperoleh nilai 

Wald sebesar 4,433 dengan 

signifikansi sebesar 0,035. Nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 

0,05 menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan dari variabel struktur 

kepemilikan perusahaan terhadap 

pemilihan metode persediaan. Hal ini 

mengandung arti bahwa hipotesis 4 

diterima. Dengan demikian terbukti 

bahwa struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap pemilihan 

metode penilaian persediaan. 

5. Likuiditas 

Asset lancar  sebagai ukuran 

likuiditas jika dilihat dari Pengujian 

pengaruh variabel likuiditas terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan didasarkan pada nilai 

Wald. Dalam hal ini diperoleh nilai 

Wald sebesar 0,462 dengan 

signifikansi sebesar 0,497. Nilai 



signifikansi yang lebih besar dari 

0,05 menunjukkan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan dari 

variabel likuiditas terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan. Hal ini mengandung arti 

bahwa hipotesis 5 ditolak. Dengan 

demikian tidak terbukti bahwa 

likuiditas berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

 

c. Pembahasan  

Pada penelitian ini 28 

perusahaan memilih menggunakan 

metode penilaian persediaan FIFO 

dan 148 perusahaan memilih 

menggunakan metode penilaian 

persediaan rata-rata.  

Berikut ini akan dibahas 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan metode penilaian 

persediaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengaruh Variabilitas 

Persediaan Terhadap Metode 

Penilaian Persediaan 

Hasil pengujian univariat, 

variabilitas persediaan diperoleh 

bukti bahwa tidak  ada perbedaan 

yang signifikan antara pemilihan 

metode penilaian persediaan FIFO 

dengan pemilihan metode penilaian 

persediaan rata-rata. Begitu juga 

dengan hasil  pengujian multivariate 

yang menunjukkan hasil bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan 

terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Rosna K. Harahap dan Dwi 

Mradipta Jiwana (2009) yang 

menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara 

variabilitas persediaan dengan 

pemilihan metode penilaian 

persediaan. Akan tetapi penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Brian 

Syailendra (2014) dan Siti Sangadah 

dan Kusmuriyanto (2014) yang 

membuktikan bahwa variabilitas 

persediaan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pemilihan 

metode penilaian persediaan. 

Jika variabilitas persediaan 

tinggi maka perusahaan akan 

memilih menggunakan metode 

penilaian persediaan FIFO, dan jika 

variabilitas persediaan tetap maka 

perusahaan akan menggunakan 

metode penilaian persediaan 



average. Hal ini terjadi karena 

metode akuntansi persediaan yang 

digunakan oleh perusahaan 

cenderung sama untuk setiap 

tahunnya. Selain dari faktor 

variabilitas persediaan, faktor 

manajemen nampaknya juga sangat 

menentukan dalam pemilihan metode 

penilaian persediaan tersebut. 

2. Pengaruh Intensitas 

Persediaan Terhadap Metode 

Penilaian Persediaan  

Hasil pengujian univariate, 

intensitas persediaan diperoleh bukti 

bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara pemilihan metode 

penilaian persediaan FIFO dengan 

pemilihan metode penilaian 

persediaan rata-rata. Begitu juga 

dengan hasil  pengujian multivariate 

yang menunjukkan hasil bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan 

terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Herlin Tundjung Setijaningsih ; 

Cecilia Dewi Pratiwi (2009), Brian 

Syailendra (2014) dan Siti Sangadah 

dan Kusmuriyanto (2014) yang 

menunjukkan hasil bahwa intensitas 

persediaan tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan. Akan tetapi 

penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rosna 

K. Harahap dan Dwi Mradipta 

Jiwana (2009) yang membuktikan 

bahwa intensitas persediaan memiliki 

pengaruh yang signifikan. 

Dari hasil penelitian ini maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

perusahaan yang menggunakan 

metode penilaian persediaan rata-

rata, adakalanya memiliki persediaan 

akhir yang tinggi sehingga memiliki 

intensitas persediaan yang rendah 

dan adakalanya memiliki persediaan 

akhir yang rendah sebagaimana jika 

perusahaan menggunakan metode 

penilaian persediaan FIFO. Selain itu 

juga bisa dikarenakan banyaknya 

sampel perusahaan yang 

menggunakan metode penilaian 

persediaan rata-rata dibandingkan 

dengan perusahaan yang 

menggunakan metode penilaian 

persediaan FIFO. Sehingga 

persediaan yang dinilai 

menggunakan metode penilaian 

persediaan rata-rata cenderung lebih 

konstan dari metode penilaian 

persediaan FIFO sehingga intensitas 



persediaan yang dihasilkan akan 

lebih rendah. Namun tidak semua 

perusahaan yang memiliki tingkat 

intensitas yang tinggi menghasilkan 

efektifitas dan efisiensi dalam 

kegiatan operasionalnya. Sebab lain 

yang dapat memungkinkan tingkat 

intensitas yang tinggi dapat terjadi 

adalah kasus yang terjadi pada 

perusahaan yang mengalami 

kadaluarsa pada produknya. Hal ini 

cenderung menimbulkan kerugian 

terhadap perusahaan. 

3. Pengaruh Variabilitas Harga 

Pokok Penjualan Terhadap 

Metode Penilaian Persediaan 

Hasil pengujian univariate, 

variabilitas Harga pokok penjualan 

diperoleh bukti bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara 

pemilihan metode penilaian 

persediaan FIFO dengan pemilihan 

metode penilaian persediaan rata-

rata. Berbeda dengan hasil  pengujian 

multivariate yang menunjukkan hasil 

bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap pemilihan 

metode penilaian persediaan.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya, 

penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rosna 

K. Harahap dan Dwi Mradipta 

Jiwana (2009) yang menyatakan 

bahwa variabilitas harga pokok 

penjualan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pemilihan 

metode penilaian persediaan. Akan 

tetapi penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan 

olehHerlin Tundjung Setijaningsih ; 

Cecilia Dewi Pratiwi (2009) dan Siti 

Sangadah dan Kusmuriyanto (2014) 

yang membuktikan bahwa 

variabilitas harga pokok penjualan 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

Dari hasil penelitian ini maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

karena adanya dampak inflasi yang 

terjadi pada tahun 2010. Dimana 

dengan adanya kenaikan tingkat 

inflasi, harga pokok penjualan akan 

mengalami kenaikan sehingga dapat 

mempengaruhi nilai pada harga 

pokok penjualan di laporan 

keuangan, yang juga akan 

mempengaruhi laba yang akan 

diperoleh oleh perusahaan. Secara 

umum perusahaan ternyata 

mengharapkan laba yang rendah 

karena pajaknya juga rendah, 



sehingga ketika inflasi perusahaan 

akan tetap menggunakan metode 

rata-rata yang menunjukkan harga 

pokok penjualan yang tinggi dengan 

laba yang rendah dibandingkan jika 

menggunakan metode FIFO. 

4. Pengaruh Struktur 

Kepemilikan Terhadap 

Penilaian Persediaan 

Hasil pengujian univariate, 

struktur kepemilikan diperoleh bukti 

bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan yang menjadi 

pertimbangan penting bagi manajer 

dalam menentukan metode 

pencatatan persediaan antara 

pemilihan metode penilaian 

persediaan FIFO dengan pemilihan 

metode penilaian persediaan rata-

rata. Berbeda dengan hasil  pengujian 

multivariate yang menunjukkan hasil 

bahwa adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap pemilihan 

metode penilaian persediaan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, 

penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Brian 

Syailendra (2014) yang 

membuktikan bahwa struktur 

kepemilikan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap metode penilaian 

persediaan. 

Hal ini terjadi karena adanya 

kepentingan tujuan yang berbeda 

antara pemilik saham dengan 

manajer perusahaan. Manajer lebih 

cenderung menggunakan metode 

FIFO karena menghasilkan laba yang 

tinggi dengan tujuan untuk 

memperoleh bonus, sedangkan 

pemilik saham memilih 

menggunakan metode rata-rata untuk 

menekan pajak yang akan 

dibayarkan. 

5. Pengaruh Likuiditas 

Terhadap Metode Penilaian 

Persediaan 

Hasil  pengujian univariate, 

asset lancar sebagai ukuran likuiditas 

diperoleh bukti bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara 

pemilihan metode penilaian 

persediaan FIFO dengan pemilihan 

metode penilaian persediaan rata-

rata. Begitu juga dengan hasil  

pengujian multivariate yang 

menunjukkan hasil bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini konsisten 



dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Siti Sangadah dan 

Kusmuriyanto (2014) yang 

membuktikan bahwa asset lancar 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pemilihan metode penilaian 

persediaan. Akan tetapi penelitian ini 

tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rosna K. 

Harahap dan Dwi Mradipta Jiwana 

(2009) yang menyatakan bahwa asset 

lancar memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pemilihan 

metode penilaian persediaan. 

Dari hasil penelitian ini maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

asset lancar yang sesuai dengan 

hipotesis pajak menyatakan bahwa 

perusahaan akan memaksimalkan 

kesejahteraannya melalui metode 

yang dapat meminimalkan pajak. 

Dengan demikian  perusahaan akan 

memilih metode akuntansi 

persediaan tanpa memperhatikan 

hutang jangka pendek pada 

perusahaan itu. Perusahaan akan 

memilih metode yang bisa 

pemperoleh penghematan pajak (tax 

saving). 

 

 

5. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk 

melihat apakah variabilitas 

persediaan, intensitas persediaan, 

variabilitas harga pokok penjualan, 

struktur kepemilikan dan asset lancar 

mempengaruhi metode penilaian 

persediaan pada suatu perusahaan. 

Selain itu juga bertujuan untuk 

melihat apakah ada perbedaan antara 

perusahaan yang menggunakan 

metode FIFO dengan perusahaan 

yang menggunakan metode rata-rata 

jika dilihat dari variabel-variabel 

tersebut. Untuk itu dilakukan 

beberapa pengujian, yaitu pengujian 

univariat dan pengujian multivariate 

pada data yang terdapat pada 

perusahaan industri dasar dan kimia 

yang listing di BEI tahun 2011-2014. 

Beberapa kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Berdasarkan pengujian 

univariate dan pengujian 

multivariate (parsial) 

variabilitas persediaan tidak 

berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan pada perusahaan 

industri dasar dan kimia yang 



terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2011-2014. 

2. Berdasarkan pengujian 

univariate dan pengujian 

multivariate (parsial) intensitas 

persediaan tidak berpengaruh 

terhadap pemilihan metode 

penilaian persediaan pada 

perusahaan industri dasar dan 

kimia yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia tahun 2011-

2014. 

3. Berdasarkan pengujian 

univariate variabilitas harga 

pokok penjualan tidak 

berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan berbeda dengan 

pengujian multivariate (parsial) 

pengujian ini berbengaruh 

secara signifikan terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan pada perusahaan 

industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2011-2014. 

4. Berdasarkan pengujian 

univariate struktur kepemilikan 

tidak berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan berbeda dengan 

pengujian multivariate (parsial) 

pengujian ini berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan pada perusahaan 

industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2011-2014.  

5. Berdasarkan pengujian 

univariate dan pengujian 

multivariate (parsial) likuiditas 

(asset lancar) tidak 

berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan pada perusahaan 

industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2011-2014. 

Berdasarkan pengujian 

multivariate (simultan) 

variabilitas persediaan, 

intensitas persediaan, 

variabilitas harga pokok 

penjualan, struktur kepemilikan 

dan likuiditas (asset lancar) 

berpengaruh terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan pada perusahaan 

industri dasar dan kimia yang 

terdaftar di bursa efek 

Indonesia tahun 2011-2014. 



a. Saran  

Hasil penelitian ini minimal 

dapat mendorong dan memicu 

dilakukan penelitian berikutnya 

dengan mempertimbangkan 

keterbatasan-keterbatasan yang ada. 

Diharapkan penelitian yang akan 

datang dapat memperbaiki faktor-

faktor sebagai berikut: 

1. Menambah sampel penelitian 

agar diperoleh hasil yang bisa 

menunjukkan pengaruh yang 

sesungguhnya terhadap 

pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

2. Menggunakan responden selain 

perusahaan industri dasar dan 

kimia. 

3. Menambah data primer untuk 

mendukung data sekunder yang 

digunakan. hal ini 

dimaksudkan untuk 

mengetahui alasan dari manajer 

dalam  mengambil keputusan 

pemilihan metode penilaian 

persediaan. 

4. Menambah variabel penelitian 

seperti intensitas modal, 

klasifikasi industri. 

 

 

b. Keterbatasan Penelitian 

Adapun kerterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam penelitian ini periode 

waktu yang digunakan adalah 

hanya 4 tahun. Sedangkan 

penelitian yang baik 

mengguakan tahun pengamatan 

yang lebih banyak. 

2. Dalam penelitian ini yang 

menjadi fokus penelitian 

adalah pemilihan metode 

penilaian persediaan FIFO dan 

average yang digunakan 

perusahaan selama tahun 

penelitian. 

3. Data yang penulis ambil adalah 

data sekunder yaitu dari 

laporan keuangan yang yang 

dipublikasikan oleh perusahaan 

dan bukan data primer yaitu 

memberikan pertanyaan 

kepada responden mengenai 

kebijakan yang diambil oleh 

perusahaan. 
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