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BAB 3 

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil deskripsi bab sebelumnya dan tinjauan pustaka, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi persediaan produk jadi gula pada 

PT perkebunan Nusantara X sebagai berikut: 

1. PT Perkebunan Nusantara X merupakan perusahaan manufaktur yang 

memproduksi gula dan tetes sebagai produk bersama sehingga biaya 

yang ditimbulkan dari produksi kedua produk tersebut akan 

dialokasikan menggunakan metode alokasi biaya bersama atas dasar 

nilai pasar hipotesis. 

2. Rumus arus biaya yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan 

produk jadi gula adalah rata-rata (average). 

3. Persediaan produk jadi gula dinyatakan berdasarkan mana yang lebih 

rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Perusahaan akan 

mencatat adanya beban atau kerugian akibat penurunan nilai. 

4. Perusahaan mencatat penurunan nilai persediaan dengan metode beban 

pokok penjualan dan membandingkan antara mana yang lebih rendah 

antara nilai persediaan dan harga pasar di akhir tahun. 

5. Pencatatan persediaan produk jadi gula dilakukan menggunakan 

metode periodik sampai tahun 2015 dan menggunakan metode 

perpetual sejak 2016. 

6. Persediaan produk jadi gula disajikan sebagai bagian dari persediaan 

yang dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara X. Persediaan merupakan 

aset lancar yang disajikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan 

dan laporan laba rugi sebagai bagian dari beban pokok penjualan. 

7. Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap persediaan produk jadi 

gula telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 

14 tentang persediaan. 
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3.2 Saran 

 Adapun saran yang diberikan penulis kepada perusahaan adalah: 

1. Perusahaan lebih mengoptimalkan kinerja pabrik gula yang 

mengalami kerugian akibat biaya produksi yang lebih tinggi 

dibandingkan harga pasar. Untuk pabrik gula yang biaya 

produksinya lebih rendah dibandingkan harga pasar maka 

kinerjanya perlu dipertahankan dan ditingkatkan. 

2. Data yang digunakan untuk analisis adalah data perusahaan pada 

tahun 2015 ketika perusahaan masih menggunakan metode 

periodik dan sejak 2016 perusahaan menggunakan metode 

perpetual. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan 

perusahaan sebaiknya tetap menggunakan metode perpetual. 

3. Perusahaan sebaiknya mencatat penurunan persediaan pada akun 

khusus seperti “beban kerugian persediaan” atau “selisih biaya 

produksi dan pasar” agar perusahaan dapat memantau fluktuasi 

nilai dari selisih biaya perolehan dan harga pasar secara pasti. Akun 

tersebut dapat disajikan dalam kelompok beban pokok penjualan 

jika nilainya tidak material. 

4. Perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan kesesuaian 

perlakuan akuntansi yang sudah ada dan tetap memperbarui 

kebijakannya sesuai dengan PSAK terbaru. 

5. Perusahaan sebaiknya melakukan perbandingan antara biaya 

perolehan dan harga pasar tiap bulan karena harga gula di pasar 

sering mengalami kenaikan dan penurunan dalam jangka waktu 

bulanan sehingga perusahaan dapat mengetahui nilai realisasi dari 

persediaan produk jadi gula secara akurat. 
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