
BAB V 
KESIMHJLAN DAN SAIIAH

1• Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian teoritis mengenai metode 

penilaian persediaan pada Bab II. Dan tinjauan praktis 
mengenai penilaian .persediaan pada IJT 'X1 yang menjadi - 
obyek peninjauan dalam bab III* Serta berdasarkan pada 
pembahasan yang dilakukan terhadap pokok permasalahan dan 
pengujian hipotesa kerja, maka ternyata bahwa yang penu - 
lis kemukakan pada bab Pendahuluan adalah benar berdasar
kan hal-hal sebagai berikut :

1,1* Penggunaan penilaian persediaan barang jadi dan ba
rang setengah jadi berdasarkan biaya produksi yang sebe - 
narnya terjadi pada periode yang bersangkutan akan memba
wa pengaruh terhadap penyajian persediaan dan penentuan 
rugi-laba secara wajar. Serta dapat diciptakannya suatu 
penentuan harga jual yang wajar melalui pendekatan biaya 
yang sebenarnya.

1.2. Jenis perusahaan yang memproduksi bahan baku menjadi 
barang jadi secara terus menerus dalam jumlah yang banyak 
adalah jonis perusahaan yang menggunakan metode akumulasi 
biaya berdasarkan process costing. Dalam metode ini semua 
biaya yang meliputi biaya pemakaian bahan, upah langsung 
dan biaya tak langsung lainnya yang tcrjadi sojak dari - 
permulaan produksi sampai menjadi barang jadi dikumpulkan
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dan dihitung untuk mengetahui total harga pokok produksi 
yang terjadi. Produk yang selesai pada akhir poriode dinya 
takan dalam satuan sebesar 100#, sedang produk yang belum 
selesai (barang dalam proses) dalam akhir periode dinyata 
kan dalam prosentase tertentu atas tingkat penyelesaian 
suatu barang (konveroi). Penentuan harga pokok persediaan 
dan pembebanannya ke harga pokok penjualan harus diinden- 
tifikasikan dengan biaya yang terjadi dalam periode yang 
bersangkutan serta dengan jumlah yang diproduksi dalam pe 
riode tersebut*

1*3* PT 'X1 adalah perusahaan yang memproduksi bahan baku 
raenjadi barang jadi berupa ban,dengan menggunakan metode 
harga pokok proses (process costing), hal ini. .didasarkan 
pada kenyataan bahwa P'J.1 'X' dalam menentukan harga pokok 
produksinya adalah dengan raengumpulkan seluruh biaya yang 
terjadi dalam periode yang bersangkutan yang meliputi bia 
ya pemakaian bahan, upah dan biaya tak langsung.
Perusahaan telah membentuk suatu rekening buku besar yang 
menampung ketiga jenis biaya tersebut* Naiimn perusa'-aan - 
tidak mempunyai kartu harga pokok produksi per jenis pro
duk yang dihasilkan.

1.4. Pada akhir periode akuntansi terdapat persediaan ba
rang jadi dan barang setengah jadi. Dalam penilaian atas 
kedua jenis barang tersebut perusahaan menggunakan metode 
harga pokok standard, buka menggunakan harga pokok yang 
sebenarnya. Atas penggunaan harga pokok standard ini ter-
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nyata lebih tinggi daripada harga pokok sebenarnya, dengan 
demikian nilai kedua persediaan tersebut terlalu tinggi - 
disajikan dalam neraca, sedang untuk harga pokok penjual- 
annya disajikan terlalu rendali yang mengakibatkan laba 
yang disajikan terlalu tinggi.

1.5. Dalam hal penentuan harga jual perusahaan mengguna - 
kan harga pokok standard ditambah dengan suatu prosentase 
tertentu dari harga pokolc standard tersebut. Namun dalam 
kenyataannya bahwa harga pokok standard lebih tinggi dari 
harga pokok sebenarnya, dengan demilcian harga yang dite. 
rapkan selama ini lebih tinggi dari jika perusahaan menen 
tukan harga jual berdasarkan harga pokok sebenarnya. Wa - 
laupun harga jual lebih rendah namun raasih menutup segala 
biaya yang telah dikeluarkan.

2. S a r a n
Dengan memperhatikan uraian-uraian pada bab-bab se 

belumnya, khususnya pada proses penentuan ponialain porso 
diaan barang jadi dan barang sotengah jadi serta pada pe
nentuan harga jual, maka dibawah ini disampaikan beberapa 
saran. Saran-saran ini memungkinkan perusahaan dapat menya 
jikan persediaan dan menentukan harga pokok penjualan seca 
ra v/ajar dalam laporan keuangan serta untuk mempermudah - 
pihak manajemen dalam mengambil kepu'uaan-keputusan okono 
mi. Adapun saran - saran tersebut adalah sebagai bori!:ut:
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2.1. Bahwa penggunaan metode penilaian persediaan barang 
jadi dan setengah jadi berdasarkan harga pokok standard - 
adalah tidak tepat, karena hal ini menyimpang dari prinsip 
harga perolehan (cost principle). Metode harga pokok stan 
dard ini boleh digunakan tetapi selisih antara harga pokok 
standard dengan harga pokok sebenarnya kalau oukup materi 
al harus dialokasikan secara berimbang pada harga pokok - 
penjualan dan persediaan, naraun jika tidak material maka 
dapat dibebankan langsung dalam rugi-laba pada periode - 
yang bersangkutan. Oleh karena itu agar laporan keuangan 
yang disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia 
maka metode penilaian persediaan barang jadi dan setengah 
jadi harus berdasarkan harga pokok produksi yang sebenar
nya,

2.2. Dengan penilaian persediaan barang jadi dan setengah 
jadi berdasarkan harga pokok produksi yang sebenarnya, ma 
ka pembebanan persediaan ke harga pokok penjualan juga - 
berdasarkan harga pokok produksi yang sebenarnya. Dengan 
demikian laba perusahaan tidak diantipasikan terlampau - 
tinggi atau terlampau rendah. Hal ini berarti bahwa peru- 
sahaan harus merabuat tambahan jurnal agar memudahkan pem
bebanan persediaan baring jadi dan setengah jadi ke harga 
pokok penjualannya. Jurnal tersebut adalah sebagai beri' - 
kut !
- Untuk pemakaian bahan baku dan perabantu
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Barang dalam proses
Peraakaian bahan

Rp* xxx
r,p. xxx

- Untuk pembebanan upah tenaga kerja langsung
Barang dalam proses

Biaya upah langsung
Rp. xxx

- Untuk pembebanan biaya tak langsung (overhead)
Barang dalam proses

Biaya tak langsung
Rp* xxx

Rp. xxx

- Pada waktu barang sudah jadi, perlu dibuat jurnal :

Setelah penjurnalan ini dapat dihitung nilai persediaan 
barang jadi per jenis produk dengan jalan mengalikan sal
do persediaan barang jadi tersebut dengan prosentase alo- 
kasi biaya per jenis produk (standard alolcasi ini sudah 
ada); aedang untuk nilai per unitnya, maka jumlah perkali 
an tersebut dibagi dengan jumlah unit yang jadi secara pi 
sik* Dengan demikian nilai persediaan ini sudah bisa diina 
sukkan ke ke masing-masing kartu persediaan.
Nilai persediaan barang setengah jadi pada akhir periode 
untuk setiap jenis produk dapat ditentukan dengan jalan 
mengalikan saldo barang dalam proses pada akhir periode 
dengan prosentase alokaBi biaya per jenis produk*

Persediaan barang jadi 
Barang dalam proses

Rp. xxx
Rp. xxx

2.3« Dengan proses akuntansi yang penulis sarankan maka - 
untuk penentuan harga jual yang wajar mudah , dengan demi
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kian hendaknya pihak manajeinen perusahaan dapat membanding 
kan antara harga jual yang didasarkan dengan harga pokok 
standard dengan harga jual yang ditentukan dengan harga 
pokok produksi yang sebenarnya, dengan adanya perbanding- 
an ini pihak manajeraen dapat mengambil keputusan mengenai 
harga jual secara tepat.

2*4. Walaupun informasi mengenai biaya produksi sudah ter
sediari, namun untuk mengetahui berapa biaya produksi per

i
unit masih diperlukan perhitungan-perhitungan khusus dan 
memerlukan waktu- Guna mengatasi hal demikian ini perlu 
dibuatkan laporan biaya produksi*
Laporan biaya produksi ini berisi semua biaya produksi - 
yang dibebankan dalam proses produksi. Apabila laporan bi 
aya produksi ini dibuat untuk setiap bagian maka biaya - 
produksi yang tercantum dalam laporan tersebut adalah se
mua biaya produksi yang terjadi dalam bagian tersebut. 
Laporan biaya produksi merupakan dasar pembuatan jurnal - 
untuk mentransfer biaya ke bagian berikutnya.
Susunan laporan baiya produksi dibuat sedemikian rupa se
hingga dapat menunjukkan elemen-elemen sebagai berikut :

- Jumlah biaya produksi dan biaya per unit yang diteri 
ma dari bagian sehelumnya.

- Biaya bahan baku, upah, dan biaya frak langsung serta 
biaya per unit yang terjadi pada bagain yang bersang 
kutan.
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- Jumlah biaya produksi dan biaya per unit secara kurau 
latif sampai akhir proses pada bagian yang bersang - 
kutan.

- Biaya barang dalam proses pada awal dan akhir perio
de.

- Biaya produksi total dan biaya per unit yang ditrans 
fer ke bagian lainnya atau ke gudang barang jadi.

Dalam Laporan biaya produksi ini juga ditunjukkan data 
kuantitasnya.
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