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B A B  I

P E N D A H U L U A N

1 . Pandangan TJmurn

Pembangunan di Indonesia, yang sampai saat ini ma 

siii di.titik beratkan pada pembangunan ekonomi, telah me 

nyebabkan meningkatnya jumlah, besar dan kompleksitas pe 

rusahaan di Indonesia. Selanjutnya, hal ini telah menye- 

babkan persaingan di kalangan para pengusaha untuk dapat 

tetap bertahan atau makin maju usahanya. Untuk itu, ten* 

tu bermacam-macam usaha yang dilakukannya untuk dapat tê  

tap berada dalam dunia usaha guna mewujudkan tujuan para 

pengusaha tersebut.

Agar dalam persaingan untuk mencapai tujuan tidak 

merugikan msing-masing piliak atau menguntungkan diri - 

sendiri, maka pemerintah bersama badan-badan / lembaga — 

lembaga non pemerintah dan pihak swasta lainnya bersepa- 

kat menyusun peraturan, undang-undang dan keputusan-kepu 

tusan untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegi 

atan dari para pengusaha. ,

Salah satu bidang yang bermanfaat dalam pengawa - 

san dan pengendalian adalah bidang akuntansi. Dengan ak- 

tivitas akuntansi dapat dllakukan berbagai analisa menge 

nai operasi perusahaan.
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Bisamping itu dengan menggunakan praktek akuntansi, dlpanr- 

dang dari segi intern perusahaan dapat membantu management 

untuk memberikan i n formal tentang kejadian-kejadian finar^ 

Biil (ekonomi) perusahaan, Sebaliknya dl pandang dari segl 

ekstern, dapat menrpertanggung jawabkan pada pihak luar pe— 

rusahaah (pemegang saham, kreditur, pemerintah, perpajakan 

dan sebagainya) atas posisl keuangan maupun laporan penda— 

patan suatu perusahaan,

Seiring dengan perkembangan dunia usaha tersebut d^ 

atas, maka perkembangan perakuntansian di Indonesia juga 

mengalaml peningkatan, Yang dalam hal ini telah. diterblt -* 

kannya buku "Prinsip Akuntansi Indonesia" untuk dlsepakati 

maupun untuk dlpakai sebagai pedoman oleh masyarakat dan 

pihak yang berkepentingan. Dengan dlterbitkannya buku ter- 

sebut dl atas* diharapkan dapat menyeragamkan pelaksanaan 

akuntansi dalam dunia usaha, Oleh sebab itu bagi suatu per 

usahaan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

balk dan dapat dlterlma senua pihak, maka sepatutnya dalam 

menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan yang ditentu 

kan oleh prinsip akuntansi Indonesia#

Demikianlah halnya yang ter jadi pada perusahaan tern 

bakau di Jember, yang memproses daun tembakau menjadi tem 

bakau mutu ekspor, Perusahaan tersebut dalam melaksanakan 

perhitungan harga pokok penjualan dan penilaian persediaan 

tembakau pada akhir suatu periode tahun buku (laporan keu

angan) belum memenuhi kehendak yang telah dltentukan oleh 

prinsip akuntansi Indonesia* yang menyebutkan sebagai ber-
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ikut s n Harga pokok penjualan ... harus diperhitungkan un

tuk masa yang tidak berbeda dari pada masa penjualan...." 1 

, sedangkan .Persedlaan pada suatu tanggal a da lah saldo 

dari cost yang berkenaan dengan barang-barang yang maeih. 

terslsa sesudah diadakan "matching” antara cost yang terhl- 

sap dengan pendapatan bersangkutan " 2

Jadi dalam skripsi ini penulis ingin membahas pera • 

nan konsep matching cost against revenue dalam menentukan 

harga pokok penjualan dan menilai persediaan yang sesuai d £  

ngan aktivitas perusahaan, sehingga tidak menyimpang dari 

prinsip akuntansi Indonesia seperti yang disebutkan di atas

2. Pen.1ela.8an Judul

Judul yang dipilih dalam skripsi ini a da lah : 

n Peranan Konsep Ifa-tching Cost Against Revenue Dalam Menen- 

tukan Harga Pokok Penjualan Dan Penilaian Persediaan Pa — 

da Perusahaan Tembakau Di Jember n.

Dalam men j elaskan tentang makna dari judul tersebut 

di atas, penulis mencoba mengartikannya sebagai berikut : 

Peranan a da lah se suatu yang jadi bagian atau yang memegang 

pimpinan yang terutama (dalam ter jadinya sesuatu hal atau 

peristiwa); misalnya tenaga-tenaga ahli dan buruhpun meme «* 

gang peranan penting juga fla.ia.in pembangunan negara. 3

H
Ikatan Akuntan Indonesia, Prinsip Akuntansi Indonesia., 

Jakarta, 1974* hal. 4.

2Ibid, hal. 58.

% , J , S .  PoearwadaQaiata t - Kaimis Umum Bahasa Indonesia, 
P.N* Balai Postalc*, Jakarta, 1976, Peranan.
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Konsep adalah merupakan suatu idea yang mendasari sestza- 

tn*; Menurut Prot .  Dr# S. Hadibroto disebutkan sebagai b £  

rikut :

Konsep dapat didefinisikan sebagai suatu pola mental 
dari id e-id e yang saling berhubungan. Gambaran men - 
tal dari pola yang membentuk suatu konsep meliputi 
pengenalan beberapa aspek yang tldak termasuk dalam 
konsep Itu. Konsep mungkln merupakan titlk tolak ba— 
gl suatu prinsip. Konsep pendapatan umpamanya, mung- 
kin merupakan titlk tolak untuk prinsip penentuan - 
pendapatan (laba) menurut akuntansi* 4

Matching cost against revenue adalah dipertemukannya bi^ 

ya-^blaya / beban terhadup pendapatanny a dalam suatu per^ 

ode dimana pendapatan tersebut ter jadi. Beban dan penda

patan merupakan unsur-unsur dalam perhitungan laporan - 

pendapatan perusahaan / laporan Rugi laba dalam suatu p £  

rlode tertentu.

Yang dimaksud harga pokok penjualan adalah "...termasuk 

sernua upah buruh langsung dan biaya bahan—bahan ditambah 

seluruh biaya pabrlk (produksi) tak langsung dlkoreksl 

dengan jumlah-jumlah saldo awal dan akhir dari persedia

an  " 5

Sedangkan penilaian persediaan adalah penilaian atas peg 

sediaan tembakau pada akhlr tahun buku yang terdiri da — 

rl unsur biaya bahan baku (daun tembakau), biaya pengo — 

lahan (upah langsung) dan biaya produksi tldak langsung*

*S* Hadibroto, Study ̂ erbandingan Antara Akuntansi — 
Atnerlka dan Belanda dan Pengtruhro^7 Terhadap Profesi dl In** 
3onesia. P*fc* Ichtiar Baru. Jakarta. 19S2. aal. 14#

^Ikatan Akuntan Indonesia, op clt. 9 hal* 40 & 41 *
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Dengan adanya penjelasan tersebut di atas, maka - 

pengertian judul skripsi seoara keseluruhan a da lah seba— 

gai berikutV 'Dengan berperannya konsep matching oost -» 

against revenue dalam menentukan harga pokok penjualan 

dan menilai persediaan tembakau, maka perusahaan dapat 

menampllka n  laporan keuangan seperti yang dikehendaki - 

prinsip akuntansi Indonesia,

3* A la sail Pemillhan Judul

Alasan pemillhan judul "Peranan Konsep Matching * 

Cost Against Revenue Dalam Menentukan Harga Pokok Penju

alan Dan Penilaian Persediaan Pada Perusahaan Tembakau 

di Jember" a da lah :

Karena perusahaan ini belum memahami secara menda 

lam konsep matching cost against revenue, maka dalam me— 

laksanakan penentuan harga pokok penjualan memasukan se- 

lisruto \aisur biaya produksl dalam satu tahun yang di - 

matchingkan (dipertemukan) dengan pendapatan pada tahun 

tersebut. Padahal unsur-unsur biaya tersebut ada yang 

merupakan unsur harga pokok penjualan untuk penjualan/— 

pendapatan tahun berikutnya.

Sehingga perusahaan dalam menampllkan harga po — 

kok penjualan pada suatu periode over stated dan lapo — 

ran rugi laba under stated, sedangkan nilai persediaan 

tembakau di neraca under stated*

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas* maka 

penulis menetapkan untuk memillh judul skripsi seperti
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yang telah. dl a abut kan oebelumnya. Hal ini adalah sesuai 

pula dengan permasa 1 ahan yang ada, serta kemungkinan apa 

hi la pemeoahan/pembahasan masalah tersebut dilakukan de-* 

ngan menentukan harga pokok penjualan dan menllai perse

diaan yang sesuai dengan konsep matching cost against re 

venue#

4. Tu.juan Penvusunan SkriT?si

!Pujuan penulis menyudun skripsi ini adalah untuk 

member! g^mbaran peranan konsep matching cost against re 

venue dalam hubungannya dengan menentukan harga pokok - 

penjualan dan penilaian persediaan yang dl dasar kan atas 

proses kegiatan usaha perusahaan tembakau di Jember*

Sehubungan dengan persoalan-persoalan tersebut * 

penulis kemudlan mencoba pula untuk mengemukakan jalan 

pemecahannya secara sistimatls* teoritis dan praktls se—  

suai dengan kemampuan yang ada pada penulis*

Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bag! pemilik, direktur perusahaan - 

serta pembaca lain pada umumnya*

5* SlatlTtatlka Skripsi ~

Bab I# Pendahuluan

Bab ini mengemukakan serta menjelaskan secara —  

slngkat mengenai :

1 • Pandangan unmm.

2* Penjelasan judul*

3* Alasan pemillhan judul*
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4. Sujran penyuminan slcripsi,

5. Sistimatika skripsi.

6. Metodologi.

Bab II. Tlnjauan praktis landasan pengertian teoritis.

Bab ini merupakan uraian kerangka dasar pemikiran 

dari teori akuntansi umum yang menjelaskan hubu - 

ngan antara laporan keuangan, prinsip-prinsip - 

akuntansi dan kons ep-konsep dasar dalam teori - 

akuntansi termasuk konsep matching cost against — 

revenue serta penjelasan teoritis biaya, harga p £  

kok penjualan dan persediaan.

Bab III. Tlnjauan umum perusahaan dan tlnjauan praktis me— 

ngenai penentuan harga pokok penjualan dan peni .m 

laian persedlaan.

Bab ini berisikan keadaan umum perusahaan yang - 

terdiri dari sejarah berdirinya, bidang usaha, - 

organisasi dan personalia, siklus kegiatan perusa 

haan, laporan keuangan perusahaan, proses pencata 

tan data akuntansi serta penjelasan secara prak — 

tis penentuan harga pokok penjualan dan penilaian 

persediaan.

Bab IV* Peranan konsep matching cost against revenue da

lam menentukan harga pokok penjualan dan peni —  

laian persediaan.

Di sini akan dibahas masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan dan cara pemecahannya berdasarkan su— 

dut pandangan teori konsep matching post against
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revenue.

Bab V. Kesimpulan dan saran

Sebagai penutup dari skripsi, penulis akan mena — 

rik kesimpulan dari permaaalahan yang ada, serta 

memberikan saran-saran berupa pokok pikiran, se - 

bagai pemecahan masalah yang telah dibahas pada 

bab sebelumnya.

Semoga dengan saran ini bisa memberi manfaat bagi 

pihak yang berkepentingan, yakni pihak managemen 

perusahaan dan pemba ca tulisan pada umumnya.

6* Metodologi

6,1, Permaaalahan.

Perusahaan tembakau di Jember ada lah perusahaan 

yang bergerak dalam bidang pemrosesan tembakau untuk ek£ 

por. Untuk mendapatkan bahan baku ( daun tembakau ) di - 

lakukan pembellan pada bulan Januari-? ebruari dan bulan 

Nopember-Desember dalam periode 1 tahun (Januari sampai 

dengan Desember), hal ini dlsesuaikan dengan znasa panen 

atau petik daun tembakau.

Sedang pemrosesannya dilakukan pada bulan Januari 

sampai dengan Mel dan bulan Nopember-Des ember juga dalam 

periode satu tahun. Pemrosesan ini dilakukan begltu ba

han baku yang di beli tiba di gudang, karena untuk men- 

jaga kwalitas mutu daun tembakau.

Karena penjualannya untuk pa saran ekspor (le - 

lang) di Bremen (Jerman Barat), maka nasa penjualan tern 

bakau tersebut dlsesuaikan dengan masa periode lelang
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dl Bremen, yaitu dalam 'bulan. Mei sampai dengan September 

pada periode satu tahun.

Berdasarkan kegiatan tersebut diatas, maka perusa 

haan dalam menentukan harga pokok penjualan dan menilai 

persediaan menetapkan suatu kebijaksanaan akuntansi seba 

gai berikut :

♦
6.1.1. Dalam menentukan harga pokok penjualan, perusahaan 

membebankan unsur-unsur biaya proses produksi yai 

tu biaya upah langsung/pengolahan dan biaya produk 

si tldak langsung (overhead) bulan Januari sampai 

dengan Mei da*i bulan Nopember-Desember. Sehingga 

dalam menyusun laporan rugi laba, komponen/unsur 

biaya tersebut dipertemukan (matching) dengan pen 

jualan masa periode Mei sampai dengan September.

6*1.2. Untuk penilaian persediaan ini yang dimaksud ada

lah persediaan tembakau yang dlnilai sebesar har

ga daun tembakau yang dibeli pada bulan Nopember- 

Desember*

Berdasarkan penjelasan kegiatan di atas (pembelian bahan 

baku, prosesing-dan penjualan ekspor) yang nanti akan lg 

bih di jelaskan pada bab berikutnya, maka dalam hal ini 

perusahaan kurang memahami peranan konsep matching untuk 

menentukan harga pokok penjualan dan menilai persediaan 

yang sesuai dengan siklus kegiatan perusahaan.

Akibatnya dalam menampilkan harga pokok penjualan 

menjadi over stated dan laporan rugi laba under stated, 

karena biaya proses produksi bulan Nopemb er—JDesember di—
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bebankan pada harga pokok penjualan pada periode laporan 

rugi laba dibuat. Sedangkan biaya proses produksi bulan 

Nopember-Desember merupakan unsur biaya (harga pokok pe£ 

jualan) untuk penjualan tahun berikut nya atau dengan pe£ 

kataan lain merupakan sisa biaya yang tldak/belum habis 

sesudah. diadakan "matching'1 antara biaya yang terhisap — 

dengan pendapatan yang bersangkutan. Sehingga praktiB da 

lam hal ini berkaitan dengan nilai persediaan tembakau * 

pada akhir periode menjadl tinder stated.

\ 6.2. Hipotesa kerja

Berdasarkan p$rmasalahan tersebut di atas, maka 

penulis menyusun hipotesa kerja sebagai berikut : 

Perusahaan harus melakukan reklaedjfikasl atas biaya pro— 

duksi yang akan dibebankan dalam perhitungan harga pokok 

penjualan, sehingga dapat dipertenrukannya biaya yang me

rupakan unsur harga pokok penjualan dengan pendapatannya 

dalam suatu periode akuntansi yang sama.

Yang akhir nya perhitungan harga pokok penjualan , 

laporan rugi laba- dan nilai persediaan dapat ditampilkan 

secara benar dan diakul sesuai dengan prinsip akuntansi 

Indonesia.

6.3. Scope analisa
%

Dalam pembahasan ini, terbatas ha nya mengenai p«— 

nentuan harga pokok penjualan dan penilaian persediaan 

yang dipandang tepat dan dikehendaki berdasarkan konsep 

matching cost against revenue. Dengan per kataan lain — 

pembahasan leblh. di tltlk beratkan pada scope teori “
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akuntansi umum.

6*4* Prosedur pengumpulan dan pengolahan data

Hetode pengumpulan data dilakukan dengan oara me— 

ngadakan peninjauan secara umum ter ha dap perusahaan tem* 

bakau di Jember, wawancara dengan fearyawan yang berwe - 

nangf survey data/catatan perusahaan serta kegiatan yang 

berlangsung dan langkah selanjtitnya ialah survey kepusta 

kaan.

Dari data-data yang kemudian didapatkan diadakan 

pengolahan untuk di ana lisa penoasalahannya, kemudian di 

tarik kesimpulan dan sekaligus pula diberJJtan saran yang 

diperlukan*
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TINJAUA.N PRAKTIS IANDASAN PENGERTIAN TEORITIS

1 * laporan Keuangan

Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkem 

bangan suatu perusahaan oangatlah pnrlu untuk mengetahui 

kondisl keuangan perusahaan tersebut* Kondisi keuangan - 

suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keu * 

ngan perusahaan yang bersangkutan*

laporan keuangan adalah merupakan hasil akhir da

ri pada proses akuntansi dan penyusunannya harus berda * 

sarkan pada prinsip akuntansi yang lazim. Hasil akhir 

yang lazim diper oleh pada akhir dari proses akuntansi 

adalah; laporan keuangan berupa daftar neraca dan daftar 

rugi laba* Untuk neraca, yaitu laporan yang menunjukan 

keadaan keuangan suatu per usahaan pada tanggal terten — 

tu* Sedangkan laporan rugi laba adalah laporan yang menun 

jukan hasil usaha dan biaya-biaya selama suatu perlode 

akuntansi.

Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara pe — 

riodlk dan periode yang biasa digunakan adalah tahunan, 

yaitu mulai 1 Januari sampai dengan akhlr tanggal (31) — 

Desember* Periode akuntansi yang sering juga disebut de

ngan istllah tahun buku, bisa Juga dimulal dari tanggal

1 2

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN KONSEP 
MATCHING COST AGAINST REVENUE ...

KARYO LAKSMONO



13

a e la in tanggal 1 Januari, Walaupun periode akuntansi (ta 

hun buku) yang digunakan itu ada lab. tahunan, macagamen - 

maaiii dapat menyusun laporan keuangan untuk periode yang 

leblh pendek, misalnya bulanan, triwulan/kwartal.

Seperti yang di jelaskan di atasf dengan di can - 

tim'ka.nnya kalimat, babwa neraca maupun rugi laba didasar 

lean sesuai dengan prins ip-prins ip akuntansi, naka penting 

sekali untuk memahami apa yang tersimpul dalam pengertian 

kalirnt tersebut* Yaitu, prinsip akuntansi ada lah dasar —  

maupun konsep-konsep yang menjadi pedoman bagi penilaian 

dan penyajian harta benda dan hutang-hutang dalam menyu — 

aun neraca. Dlsamping itu pr ins ip-pr ins ip akuntansi meru

pakan dasar untuk menentukan jumlah biaya maupun basil 

(pendapatan) yang teroermin pada penyusunan perhitungan 

rugi laba.

Untuk lebih jelascya hubungan antara laporan keu— 

angan, prinsip-prinsip akuntansi dan konsep-konsep dasar 

dalam teori akuntansi yang dipakai dalam dunla perakun — 

tanaian di Indonesia, maka per in dimengerii ter lebih dah£ 

lu kerangka dasar pemlkiran dari teori akuntansi umum. 

Secara skematis kerangka dasar tersebut dapat di gambar- 

kan sebagai berikut (gambar 2.1.) 11

Soemarso SH,“ laporan Keuangan dan Plmpinan Perusaha 

an", Ma.lalah Akuntansi. Volome II* Nomer 7, 1981# hal.22.
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GAKBAH 2*1* 

KERA-fcGKA TZJORI AXUKTANSI

LAPORAN

KEUAKGAK

/ V

Prosedur akuntansi 
yang diterapkan 
dalam praktek

/ V

Prosedur akuntansi
--------------- -----------------/ ^

Prinsip-prinsip akuntansi 
yang diterima oleh umum

Doktrin Akuntansi :
- materialitas
- konsistensi
- dapat diperbandingkan
- obyektivitas
- konservatip

Asumsi-asumsi akuntansi :
-  Xesataan usaha yang terpisah 

^  —  Perusahaan berjalan
- Uang sebagai alat pengukur 

A  - Biaya historis
v - Periode fiskal

- Pengakuan pendapatan
- hempertemukan pendapatan dan biaya

'rujuan
akuntansi A

sr

•*
Fokok pembahasan

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN KONSEP 
MATCHING COST AGAINST REVENUE ...

KARYO LAKSMONO



13

Ihfltan Akuntansi

Sebelum mengerti tujuan akuntansi# mala terlebih 

dahulu dimengerti arti dari pada akuntansi* Akuntansi bu 

kanlah tata-buku (boukhouden), terbukti dari a da nya isti 

lah khusus untuk tata-buku yaitu : bookeeping, Hubungan 

antara tata-buku dan akuntansi la lah# balwa tata-buku m g  

rupakan sebagian dari akuntansi# yaitu teknik akunting 

untuk mencatat* Sedang akuntansi sendiri mempunyai arti 

yang luas, misalnya pendapat dari Finney dan Hillers da

lam bukunya memberikan definlsl sebagai berikut :

* Accounting is the art of recording# classif lying # 
and summarizin^'in significant manner and in term 
of money# transaction and events which, are# in part 
at least, of financial character and inter preting 
the result there of rt. 2

Dan juga seperti yang dijelaskan oleh A.P,B. (acoouii 

ting principle board) :

" Accounting is a service activity# its function is 
to provide quantitative information, prin&rilly f i ~  
nancial position in nature# about economic entities, 
that is intended to be useful in making economic 
decisions n. 3

Dari kedua difinisi tersebut di atas, dapat lah disimpul- 

kan bahwa akuntansi merupakan suatu kegiatan pencatatan, 

pengelompokan dan peringkasan jtransaksi-transaksi dan ke— 

jadian-kejadian finansiil yang dinyatakan dengan uang yang 

berguna untuk informasi dalam mengambil keputusan balk un-

o
Soegeng Soetedjo, Akuntansi Intermediate, Pusat Ifeusa 

gement Dan Pengembangan Pakultas Ekonomi Un a i r # B ab  I, Hal.T•

•^Accounting Principles Board, Statement no.4 • "Basic 
ConcfeTrtAnd Accounting Principles Underlying Financial State
ment uf Business Enterprisess Hew YrekiTAitCPAP*1970*halfe9
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tuk kepentingan laporan, pengawasan, interpretasi dan - 

anaIlea*

Jadi berdasar pengertian di atas, tujuan utama. 

akuntansi adalah menyediakan i n f o r m a l  keuangan untuk d^ 

gunakan dalam pembus.tan keputusan. Bidang lapangan yang 

di cakup akuntansi bermacam—m c a m ,  eeperti yang di sebut 

kan dalam buku n Masalah Akuntansi n karangan Prof.DR.S. 

Jiadibroto j bahwa akuntansi meliputi bidang :

- General Accounting
-  Auditing
• Cost Accounting
- Management Accounting
- Tax Accounting
- Accounting System
- Budgeting Accounting
- Governmental Accounting
- Accounting Instruction. 4

Dalam pembahaean skripsi ini lebih dititik berat— 

kan pada scope bidang akuntansi umzm. Dari segi akuntan

si umum, d imana titlk beratnya adalah laporan untuk pi —  

hak—pihak ekstern, maka hasil akuntansinya dicapai de — 

ngan mengeluarkan laporan keuangan* Oleh karena pihak- 

pihak ekstern perusahaan mempunyal maksud yang berbeda— 

beda ter ha dap hasil laporan keuangan, maka pendekatan 

yang paling balk dalam penyusunan laporan keuangan ada

lah berdasarkan prinsip—prinsip akuntansi yang disepaka 

ti dan diterima oleh umum,

Asumsi - Asumsi Akuntansi

Suatu teori selalu diciptakan atas dasar asumsi—

4S* Hadibroto, Masalah Akuntansi. Lembaga Penerbit - 
Pakultas Bkonomi Universitas Indonesia, 1980, hal* 64*
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asumsi tertentu# Karena mengdbstraksikan aesuatu

teorl (dalam kegiatan ilrau pengetahuan) aelalu melibat— 

kan asumsi-asumsi. Begitu Juga pada teori akuntansi - 

umum, ada tujuh asumsi yang mendasarinya yakni :

a. Kesatuan usaha yang terpisah (spesl£lc separate—  

entity).

b. Kontiunitas usaha (going concern),

c. Uang sebagai alat pengukur (money measuring unit)

d* Biaya historis (historical cost),

e. Pembagian akuntansi dalam periode-periode (perio

dicity).

f. Pengakuan pendapatan (revenue recoginition)*

g* Pertemuan pendapatan dan biaya (matching cost - 

against revenue).

a. Kesatuan usaha yang terpisah

Dengan mengasumsikan adanya kesatuan usaha, 

maka akuntansi akan dapat membatasi diri pada hal - 

hal dimana ia mempunyai kepentingan, yakni kesatuan 

usaha yang bersangkutan. Sega la seeuatunya dipandang 

dari sudut kesatuan usaha dimana la bertanggung Ja - 

wab, Banya untuk kesatuan usaha tadi, akuntansi akan 

bekerja tldak kepada yang lain. Atau dengan kata lain 

perusahaan dianggap sebagai "unit akuntansi" yang te£ 

pisah dari pemiliknya, pimplnannya dan pegawainya yang 

merupakan bagian dari kesatuan usaha tersebut. Asumsi 

Ini akan sangat penting artinya pada perusahaan-peru- 

flahaan yang berbentuk parseorangan atau partnership*
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b, Kontiunltas usaha

Dalam asumsi ini ada anggapan baiura suatu pe

rusahaan itu akan hidup terus, dalam arti diharapkan 

tidak akan ter Jadi likwidasi dimasa yang akan da tang. 

Ini tidak berarti bahwa dapat dipastlkan perusahaan 

akan berdlri terus sepanjang rasa, tetapi asumsi ini 

berarti bahwa perusahaan akan tetap berdirl dalam — 

jangka waktu yang cukup lama untuk menyelesalkan ren 

cana-rencana jangka pendeknya, kontrak-kontrak dan 

p er jan j ian-p er janj iannya .

Karena laporan keuangan di susun seoara perio 

dik (yang rnnti leblh dijelaskan pada halaman selan- 

jutnya), maka setiap waktu tertentu akuntan dapat me 

nilai apakah asumsi ini maslh berlaku untuk perusa - 

haan yang bersangkutan. Tetapi apabila terdapat buk- 

tl yang jelas bahwa suatu perusahaan itu terus mena— 

rus menderita kerugian yang besar atau perusahaan - 

akan berhentl, maka laporan keuangan yang dibuat ada 

lah laporan likwidasi.

Alasan utama dari asumsi ini ada lah agar para 

pembaca laporan keuangan dapat mengadakan predikoi — 

prediksi keuangan.

c. Uang sebagai alat pengukur

Para akuntan menganggap bahwa uang merupakan 

alat pengukur yang paling balk untuk harta, hutang - 

dan modal beserta perubahan—perubahan yang ter jadi 

di dalamnya.
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Asumsi ini membawa akibat bahwa laporan - la— 

poran keuangan hanya memuat kegiatan-kegiatan yang 

dapat diukur dengan uang. Kegiatan-kegiatan yang ti- 

dak -dapat dinyatakan dengan uang dianggap sebagai 

suatu hal yang terlalu subyektip untuk diukur dan d£ 

laporkan. Dengan demikian laporan keuangan tidak me-* 

nyajikan gambaran yang lengkap mengenai perusahaan. 

Hal ini dikarenakan ia tidak menyajikan ha 1-ha 1 yang 

sifatnya kwalitatip seperti misalnya kwa litas pimpi— 

nan perusahaan yang hebat, kwalitas barang yang baik 

dan lain-lain*

Biasanya akuntan membatasi asumsi uang seba — 

gai alat pengukur ini lanya pada transaksi-transaksi 

usaha yang telah terjadi saja, Perubahan da lam nilai 

pasar biasanya tidak dianggap Bebagai transaksi usa— 

ha, Behingga tidak dilakukan pencatatan dan pelapo- 

ran terhadapnya,

Penggunaan uang sebagai alat pengukur diser — 

tai dengan asumsi bahwa nilai uang tersebut adalah 

stabil dan perubahan-perubahan daya beli yang terja- 

di tidak akan mengakibatkan penyesuaian-penyesuaian* 

Tetapi jika terjadi perubahan daya beli yang menyolok 

(dalam keadaan inflasi), maka asumsi ini tidak benar* 

fiebab laporan keuangan yang disusun dengan da ear bi- 

aya hist oris akan memberikan gambaran yang tidak se- 

suai dengan keadaan (daya beli dari pada uang turun)f 

dan dengan demikian kegunaanryya akan berkurang.

1*
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d» Biaya perolehan

Asumsi Ini menghendaki agar hartap hutang dan 

modal yang diperoleh perusahaan hendaknya dlcatat d£ 

ngan harga perolehan/harga hiotoris/at cost* Harga — 

perolehan adalah jumlah uang (cash) atau nilai yang 

disamakan dengan uang (cash equivalent) yang dike — 

I w r k a n  maupun diperoleh untuk mendapatkan harta , 

hutang dan modal.

Asumsi ini didukung oleh anggapan kontinultas 

usaha (going concern), karena kontuinitaa usaha ti — 

dak menghendakl .nilai likwidasi/current value/nilai 

sekarang, tetapi berdasarkan harga hlstorls*

e« Pembagian akuntansi da lam periode-periode

JCegiatan ekonomia suatu perusahaan berjalan 

terns menerus tanpa terputua, ini berarti bahwa in- 

formas i tentang rugi laba yang sebenarnya dan tepat 

dari perusahaan tersebut baru dapat dilakukan apabi 

la perusahaan tersebut berhenti berusaha* Tetapi - 

tentu saja pimpinan perusahaan tidak dapat menunggu 

i n f o r m a l  tersebut sampai perusahaan berhenti. Jus- 

tru pimpinan memerlukan tanda-tanda peringatan ten

tang kemungkinan krisis yang sedang dihadapi peru - 

sahaan seawal mungkin, sehlngga ia dapat mengambil 

tindakan perbaikan untuk mengatasi krisis tersebut 

dan dengan demikian kemungkinan berhentinya/likwid- 

nya perusahaan dapat dihlndarkan.
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Untuk itu informasi keuangan harus diberikan seoara 

berkala dan oleh karenanya para akuntan akan membagi 

jangka waktu hldup perusahaan tersebut kedalam peri& 

de tertentu, dimana secara berkala perusahaan akan - 

menyajikan informasi keuangan perusahaan kepada pi * 

hak Intern maupun extern perusahaan*

Akibat dari pelaporan seoara periodik/berkala* 

pertama timbul OSanya accrual accounting, yaitu bah

w a  pendapatan dicatat pada saat direaiisir* bukan pa 

da waktu penerimaan kas, sedangkan biaya diakui set£ 

lah dlresllsir, bukan pada waktu pembayaran kas.

Suatu pengakuan pendapatan dan biaya pada saat pene- 

rimaan/pembayaran kas disebut penoatatan pendapatan 

dan biaya berdasarkan cash basis* Akibat yang kedua 

a da lah timbulnya eatimasi-estimasi misalnya : aloka— 

si biaya penyusutan, amortisasi* piutang ragu-ragu 

dan lain-lain. Dengan adanya taksiran ini angka-ang- 

ka accounting tidak bisa dikatakan tepat akan  tetapi 

benar dan layak sesuai dengan prinsip-prinsip akun - 

tansi*

f. Pengakuan pendapatan

Seperti yang telah disebutkan, bahwa kegiatan 

suatu perusahaan berjalan terus menerus tanpa terpu* 

tus, maka berarti proses penfliptaan barang-barang •* 

dan ^asa-jasa terus menerus. Proses ini kalau dapat 

disebutkan dari pembelian bahan baku* memproduksinya
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menjadi barang jadi, menjual barang jadi, menerima 

uang dari penjualan dan kenrudian kemball sopcrti somu— 

la hell bahan baku lagif demiklan seterusnya.

Oleh karena siklus/perputaran ini, maka untuk 

menetukan pendapatan dari proses tersebut sangat berva 

riasl znulai dari eaat barang-barang dan jasa-jasa sole 

sal diprodnksi sanrpai diteriinanya uang yang berasal da 

ri penjualan tersebut. Jadl pengakuan pendapatan ini 

adalah merupakan konsep realisasi, yaitu suatu konsep 

untuk pencatatan dan pelaporan da lam akuntansi, diper- 

lukan pembatasan yang jelas tentang kapan suatu penda

patan dlakul sebagai pendapatan* 

g» Memp ert ermikan pendapatan dan biaya

Asumsi ini merupakan pokok pembahasan skripsi \ 

dan dasar da lam penentuan pendapatan (net income) seca 

ra perlodik. Tang d i m k s u d  dasar da lam penentuan penda 

patan* karena penyusunan laporan rugi laba (untuk pe - 

nentuan pendapatan) secara berkala merupakan aplikasi 

dari pada asumsi ini.

Art! dari konsep ini adalah. bahwa biaya-biaya 

yang dibebankan pada suatu periods akuntansi tertentu 

haruslah hanya biaya-biaya yang dipevgunakan untuk mega 

peroleh pendapatan pada periode yang sama. Anggapan da 

lam asumsi ini adalah* bahwa ada hubungan sebab akibat 

antara biaya dan pendapatan maupun hubun^tn antara peg 

dapatan dan biaya tersebut dapat ditetapkan* Da lam
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menghubungkan biaya dan pendapatannya, maka dapat d^ 

pahaxal adanya kesukaraiwkesukaran dalnin masalah aku& 

tansinya. Seporti da lam praktek tidak semua biaya d ^  

pat dihubungkan langsung dengftn pendapatan yang diha 

silkannya* Untuk mengatasi bal ini, perlu dlbedakan 

antara biaya-biaya yang langsung dapat di ldentlfik^ 

sikan dengan produk dan biaya yang tidak dapat seoa-* 

ra langsung dihubungkan dengan produksi. Untuk biaya 

biaya yang langsung akan dibebankan sebagai biaya pa 

da saat yang sana dengan penjualan produk tersebut, 

miealnya : unsur- biaya harga pokok penjualan. Sedang 

kan biaya tidak langsung seperti biaya adminiotrasi 

dan penjualan dibebankan sebagai biaya pada saat te£ 

Jadinya* Balam praktek biaya adminlstrasl dan penju£fc 

Ian untuk pembebanan biayanya leblh blsa dlhubungkan 

dengan waktu dari pada dengan produk. sehingga keina% 

puan memutuskan (judgment) dan penakslran (estimate) 

seeuatu biaya untuk periode berjalan atau ditangguji 

kan untuk rasa yang akan da tang sangat memegang pe- 

ranan, miealnya : biaya penyusutan, biaya sewa, pre 

ml asuransl dan lain sebagainya. Mengenal hal ini , 

Pinney dan Miller menulis sebagai berikut t " Often 

the process of matching requires the use of judgment 

and estimates. Under such oircumtanoes, conservatism 

and c o n s i s t e n c y , , play important rolelAn the -
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process o f Income determination **• 5

Mempertemukan pendapatan dan biaya memerlukan
#

prosedur yang lebih teliti dan penyusunan yang tepatf 

agar penentuan pendapatan (penyusuiian laporan rugi - 

laba) untuk pihak ekstern dapat dinyatakan layak dan 

wajar (fairly). Oleh karena itu konsep jgi memegang 

peranan penting da lam penentuan laba bersih (net in

come). Tang dimaksud penting dlslnl, Parana ketepa —  

tan penetapan laba bersih tergantung pada tepatnya — 

serta konsistenaya penetapan harga jualp harga pokok 

penjualan* penllaian persediaan, biaya penjualan dan 

biaya umum dan adminlstrasl. Sedangkan ukuran ketepa 

tan tersebut dipakai suatu tolok ukur9 yaitu ; n apa 

kah blaya-biaya dari unsur-unsur tersebut dlatas, de 

ngan revenue (pendapatannya) telah di natch kan (di- 

teznukan) dengan benar N

Da lam ketepatan ini tidak berarti tepat kare—  

na hanya memenuhi konsep Hatching cost revenue, m e -  

lainkan ketepatan tersebut harus juga memenuhi kon - 

sep atau prinsip akuntansi lalnnya, mlsalkan prinsip 

konservatism, konsisten, obyektivitas dan lain seba-» 

galuya. Sehingga ketepatan ini dapat diartIkan layak 

dan wajar sesual dengan prinsip akuntansi Indonesia.

^Djokobirowo Pont joatmojo, P e rbandlyan Cost Aoooun- 
Menurut Metode Belanda 3s AmerPca, P.g. Xohtxar Baru -

a n  Hove Jakartap hal. 257
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Doktrin Akuntansi

Seperti yang telah di jelaskan pada halawan ae- 

belumnya, bahwa secara teoritls suatu teori akuntansi 

diciptakan atas dasar asumsl-asumsi* Tetapi dalam prak 

tek teori-teori tersebut dlkembangkan dan dimodiflkasl 

kan oleh doktrin-doktrln akuntansi* Difinisi dari dok- 

trin akuntansi seperti yang dlkatakan oleh Finney dan 

Hillers adalah : n Normative attitudes (Ideas) of the 

accounting profession as to what ought to represent '«* 

good accounting practice "* 6

Jadi di sini pengertian dari doktrln akuntansi 

a da lah siltap-sikap (ide-ide) n o r m t i p  yang da lam prof£ 

si akuntan dianggap sebagai praktek akuntansi yang balk* 

Termasuk da lam doktrin-doktrin akuntansi adalah sebagai 

berlkut :

a # Materiality

b. Konsisten 

c* Komparatip

d. Obyektip 

e* Dan konservatip,

a* Materiality

Doktrin ini yang membedakan penting atau ti- 

daknya suatu hal tergantung dari slfat (nature) be- 

sarnya (size) hal tersebut*

6Soemarso SR, op oit* hal* 27.
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Secara umum yang dianggap material adalah suatu Jum 

lah atau nasalah y a n g  b e r p e n g a r u h  terhadap keputu '** 

B an  management, p e m e g a n g  saham/pemilik, kreditur 

dan lain-lain,

Doktrin materia litas mengatakan babra akun - 

tan tldak perlu melaporkan apakah kejadian-kejadian 

ekonomis tertentu telak mengikuti teori-teori akun- 

tansi, apabila pengaruimya terhadap ketepatan lapo

ran keuangan tldak berarti* Masalah Isapan suatu keja^ 

dian dianggap material (atau tldak) banyak tergan - 

tung pada penila,ian para akuntan itu sendlrl* Teta- 

p i # oebagai pedoman yang dapat digunakan da lam pe - 

nentuan materiality Ini oleh Ruchyat Kbsasih, dapat 

dibagi da lam dua kr iter la yaitu s

(1) Besar jumlah yang relatif dan,

(2) Pentingnya suatu Jumlah bag! pihak ketiga* 7 

Disanrping itu ter da pat lima faktor yang harus diper 

timbangkan da lam penentuan bahwa sesuatu dianggap - 

material yang dapat dipakai seoara terpisah atau - 

bersama-sama (komblnasl) yaitu :

(1) Sifatnya apakah umum atau khusus, misalnya 
kesalahan saldo kas lebih material dari pa
da kesalahan da lam penyusutan aktiva tetap.

(2) Jumlah nilal absolut suatu pos yang dihu - 
bungkan dengan perklraan secara keseluruhan 
(overall), total yang membentuk suatu bagian, 
pos/faal yang berhubungan erat dan pos/hal 
yang sama dengan tahun lalu.

7Ruoljyat Kosasili, Attdlting Prlnsl-p dan Proggdur ,
Ananda Yogyakarta, 1981, buku satu, hal. 18
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(3) Hubungan (relationship) sesual dengan kondi- 
si dan' situaai obyek yang diperiksa, mi sal 
Hp. 10*000,—  bagi perusahaan kecll material# 
aedang bagi perusahaan besor Hp* 50.000*—  
pun dianggap tidak material*

(4) Pengungkapan (disclosure) suatu pos/hal apa- 
kah perlu dimuat atau tidak dan apakah kesa- 
lahan perlu dikoreksi atau tidak*

(5) TJraian (diseription) dan penyajian (presen -• 
tetion) apakah dapat dianngap oukup atau ti
dak. 8

b* Konslstensi

Doktrin ini menghendaki agar penerapan prose— 

dur atau prinsip-prinsip akuntansi tidak berbeda da— 

ri nasa kemsa. Piper lukannya doktrin Ini karena ad^ 

nya alternatip prosedur-prosedur yang masing-zuasing 

diterima dalam praktek* Jadi dengan dianutfcya dok -* 

trln konsistensi dapat dipaatikan bahwa laporan keu

angan berkala dapat diperbandingkan antara laporan 

tahun ber jalan dengan tahun sebelumnya.

Besar dan arah perubahan laporan keuangan - 

balk neraoa dan rugi laba dari masa kezoasa penting 

bag! pembaoa laporan keuangan dan kemungkinan besar 

akan mempengaruhl keputusan-kdputuBan yang diambil. 

Oleh karena itu dalam menyusun laporan keuangan ha -

rus diperhatikan konsep konsistensi* Tetapi dalam 

hal ini tidak berarti bahwa d*lam penyusunan laporan 

keuangan tidak dip erkenankan a da nya perubahan prln —

o
Ruohyat Kbsasih, Op olt, hal. 19
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prinsip atau prosedur akuntansi*

Apabila prinsip atau prosedur tidak dianut *<J 

cara konsisten, tetapi lajioron keuangan dapat disa - 

jikan dengan lebih tepat dan 'barguna untuk pangambij 

a n  kaputusan, makal perubahan prinsip atau prosedur —  

akuntansi dapat dibenarkan asal perubahan tersebut: 

dl jelaskan da lam laporan keuangan#

©, Komparatip

Doktrin ini beranggapan bahwa laporan keuang

a n  dapat dinilai dan berguna bag! pihak yang berka - 

pentingan apabila dapat diperbandingkan antara lapo

ran perusahaan satu dengan lainnya yang sejenls, ma^ 

pun untuk tahun "berjalan dan tahun sebelumnya da lam 

satu perusahaan.

Da lam doktrin komparatip dan konsisten mam - 

punyai hubungan yang sangat ernt, sebab masalah ini 

panting bagl laporan keuangan perusahaan yang dipe- 

riksa oleh akuntan publik, agar dapat diperoleh pen 

dapat dengan tanpa pengeouallan (unqualified), Hal 

ini juga disehutkan da lam norma laporan akuntan - 

yang ke duaf berbunyi s rt laporan akuntan harus ma- 

nyatakan apakah prinsip-prinsip akuntansi tersebut 

da lam masa berjalan telah dilaksanakan secara konsi*| 

ten dlbandingkan dengan masa sebelumnya ”• 9

^Ucatan Akuntan Indonesia, fforma Pemarlksaan Akun - 
tan, Jakarta, 1974, hal, 11,
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d* Obyektip

Dalam praktek akuntansi, doktrin obyektip ma

nga ta kan balara ukuran-ukuran akuntansi faarus di da - 

sarkan pada bukti-bukti yang dapat dlperiksa. Dengan 

kata lain ukuran-ukuran tersebut tidak boleh di da - 

sarkan atas pendapat subyektip dari pada akuntan 

yang b er sangkutan. Misalnya harga perolehan/biaya p«| 

rolehan merupakan bukti obyektip untuk menilal barta 

tetap, oleh karena harga ball ditetapkan oleh pasar 

yang bebas dari pengaruh akuntan yang meXakukan pe- 

nilaian dan oleh, lfarena harga tersebut dapat dlperik 

sa melalui pasar oleh akuntan yang lain*

e. Konserratlp

Seperti yang feerjadl dalam praktek akuntansi, 

konservatlp dinyatakan dengan pengertian "mengakui- 

adanya biaya apabila la dlharapkan aban terjadl dan 

tidak mengakui pendapatan yang belum direalisir ”•

Mi salkan a da dua nilai untuk harta yang teraedia , 

maka yang dipilih a da lah nilai yang terendafc (untuk 

hutang seballkoya), Demikian Juga, apabila ada ke - 

mungklnan rugi, maka yang dloatat keruglan tersebut 

(walaupun belum betul-betul terjadi), tetapl dalam 

hal keuntungan tidak akan dlcatat apabila belum be- 

tul-betul direalisir* Dalam hal ini oeolah-Olah pi— 

kiran yang mendasarl, yaitu i memperkeoil Jumlah 

ada lah cara pendekatan yang berhati-hati, apabila
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jumlah yang tepat tidak diketahui.

Tetapi da lam menilai sesuatu yang tdpat dan 

tldak diketahui memerlukan suatu judgment (pertimba- 

ngan) di da lam mengeraluasi ketidak pastian dan re - 

slko yang mungkin timbul, sehlngga dengan demiklan 

dapat dibrat suatu ketetapan yang wajar mengenai ke- 

nrunglcLnan—keimmgkinan rugi di da lam realisaslnya. 

Sebaliknya p en^laman-pengalaman masa lalu eangat 

membantu di da lam menentukan siXat dan keadaan dari 

pada reslko, tetapi mengenai resiko-reslko yang be- 

lum pernah dialaml dan dipecahkan maka barus kita gu 

nakan judgment dengan di dasari oleh logika deduktip.

Oleb karena itu konsep konservatip bukanlah 

banya sekedar berhati-hati saja, melalnkan diperlu - 

kan suatu pemikiran-pemikiran yang luas agar laporan 

keuangan tldak understatement maupun overstatement*

Prinsip - Prinsip Akuntansi Indonesia

Di Indonesia, satu-satunya organlsasl akuntan 

yang ada adalah Ikatan Akuntan Indonesia (I*A*I*)» yang 

di dirikan sejak tanggal 23 Desember 1957# Sejak berla- 

kucya TJndang-undang akuntan (U.TJ. no.34/1954) maka se - 

tiap orang yang bergelar akuntan menjadl anggota Ikatan 

Akuntan Indonesia* Pada tanggal 19 Mei 1973# Ikatan - 

Akuntan Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak mem- 

buat pernyataan bersama tentang tata cara kerja yang me 

nyangkut hubungan antara akuntan publik dengan pihak - 

perpajakan* Sebagai kelanjutan dari pernyataan bersama
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tersebut pada tahun 1973> Ikatan Akuntan Indonesia me - 

nerbitfcan Prinsip-Prinsip Akuntansi Indonesia (P.A.I. )* 

Prinsip-prinsip akuntansi Indonesia merupakan - 

dasar bagi penyusunan laporan keuangan untuk perusaha - 

an-perusahaan di Indonesia* Balam prinsip tersebut di - 

himpun prinsip-prinsip akuntansi yang telah lazim ber — 

laku di Indonesia dan prosedur-prosedur, oara— oara, me— 

tode-metode akuntansi dalam hubungannya dengan pertang- 

gungan jawab perusahaan kepada pihak-pihak di luar per* 

usahaan.

Prosedur Akuntansi .

Prosedur akuntansi ada lah sekelompok met ode khu

sus yang dipergunakan untuk melaksanakan prinsip-prin-

sip akuntansi* Misalnya dalam prinsip akuntansi dise -

butkan bahwa persedlaan di nilai atas dasar harga tere£

dah antara harga pasar atas harga pokok (lover o f cost-

or market). Prosedur akuntansi untuk menetapkan harga

pokok persedlaan dapat berupa metode FIFO, LIFO atau -

rata-rata tertimbang.

Tang dimaksud prosedur akuntansi yang diterap -

lean dalam praktek ada lah : dalam pemiliha* metode PiFO,

U F O  atau rata-rata, akan diaesualkan dengan situasi

dan kondlsi perekonomian sehingga laporan keuangan -

yang dihasilkan dapat memenuhi kelnglnan dari para pe-

makainyau Contohnya ada lah sebagai berikut :

Dalam keadaan ekonoml terdapat kenaikan harga te - 
rus menerus, IiTFO member 1 gambaran yang lebih rea-
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listis pada perhitungan income dan memberi gambaran 
yang menyimpang dari keadaan sebenarryfc, pada nera- 
ca; bila perhitungan income yang di utamakan, maka 
da lam keadaan demikian. LIPO paling sesuai. 10

2, Pengertian Biaya

laporan rugi laba seoara berkala memang Bering 

digunakan sebagai bahan iuforxoasi di da lam menafsirkan 

k e n B m p m n  usaha menghasilkan pendapatan di kemudlan ha* 

ri, maupun penentuan pendapatan (net income) pada suatu 

periode laporan dibuat* Di da lam perhitungan pendapatan 

terdapat dua unsur yang harus dipertemukan (matching), 

yaitu antara unsur biaya dan pendapatannya* Untuk pen

dapatan ini penulis tldak membahasnya, sebab penulis - 

. membatasi pembahasan teori Ini hanya pada biaya yang 

berhubungan dengan judul skrlpsi.

Untuk biaya, banyak pendapat yang dlkemukakan , 

antara lain menurut Neunor da lam bukunya "Cost Accoun

ting, Principles and Practice” adalah sebagai berikut : 

" When the general accountant uses the term "Cost", he 

should mean the total sacrifice involved in acquiring 

goods or services • 1*.

Kemudlan menurut-pendapat Devine t "The core of meaning 

which is common to all types of cost may be summed up 

by the word sacrifice 12

^ I k a t a n  Akuntan Indonesia, Prinaip-Prlnslp Akuntan  
si Indonesia. Jakarta. 1974* hal. $0 .

1 j  j ....................  w  w

Djokoblrcwo Pontjoatmodjo, Op oit. hal.20 

12 Ib id , hal.21
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Iain halnya dengan difinisi cost yang dlkeluarkan oleh 

AI CPA yang Islnya agak berbeda dengan difinisi-dif Jjiiai 

sebelumnya,yaitu : defined generally as the price

paid or consideration given to acquired an asset 13 

Dengan memperhatikan difinisi-difinisi diatas , 

atam dapat dlmengertl bahwa pengertlan biaya (cost) pa

da hakekatnya merupakan suatu p engorbanan yang terjadl 

untuk memperoleh barang-bara ng dan jasa* Hal ini lebih 

luas di jelaskan dalam prinsip-prinsip akuntansi Indo —  

nesia sebagai berikut t

Biaya (cost) a da lah jumlah, yang dlukur dalam satu— 
an uang, yaitu pengeluaran-pemgeluaran dalam bentuk 
kontan atau dalam bentuk pemlndahan kekayaan,' pengg 
luaran modal saham, jasa— jasa yang diaerahkan, atau 
kewa j iban-kewa j iban yang dltimbulkannya, dalam hu - 
bungannya dengan barang—barang atau jasa yang dipe— 
roleh atau akan diperoleh* 14

Blaya-biaya tersebut diatas kalau boleh penulia 

lstilahkan sebagai harga perolehan/harga bell atau har— 

ga pokok, misalnya : harga perolehan aktiva t&tap, har* 

ga beli surat-surat berharga dan dalam akuntansi biaya, 

biaya-biaya ini dapat juga berarti harga pokok atau hi- 

aya-biaya yang dlkeluarkan untuk membuat barang. Xstilah 

harga pokolTinl dlkenrukakan dalam prinsip akuntansi se

bagai berikut :

Biaya a da lah harga pokok yang telah dlkeluarkan di- 
da lam proses untuk menghasilkan pendapatan*

^Djokobirowo Pontjoatmodjo, ot> clt* hal* 20* 

^ I k a t a n  Akuntan Indonesia, o p  olt* hal* 43*
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Istilah "Harga Pokokrt di sinl berarti jurnlah penge- 
I m ra n  dan beban yang diperkenankan, langsung atau 
tldak langsung, untuk menghasilkan barang atau jasa 
dl daXam kondlsl dan tempat dimana barang tersebut 
dapat dlpergunakan atau dl jual, 15

Balk harga perolehan maupun harga pokok dapat d^

golongkan menjadi 3
- Expired Cost 1 biaya-biaya yang dibebahkan pada -* 

perlode yang se&ang berjalan dari pendapatanuya, 

dengan kata lain merupakan biaya-biaya yang tldak 

dapat digunakan untuk menoiptakan pendapatan pe

ri ode zoasa mendatang. Misalnya : biaya penyusutan 

dari aktlva tetap, harga pokok penjualan.

- Un expired Cost : biaya-blaya yang bukan dibeban* 

kan pada perlode berjalan melainkan yang akan di— 

bebankan kepada pendapatan masa yang akan da tang, 

dengan kata lain manfaatnya untuk kemudlan hari. 

Misalnya s persediaan, biaya yang dibayar dl nruka 

atau yang ditangguhkan dan aktlva tetap.

3* Harga Pokok Pen.lualan

Pengertian harga pokok penjualan sebagai berlkuti

Saldo awal dari pergadlaaa di tambah harga pokok - 
barang yang dibeli tintuk dljual dikurangi jumlah 
persediaan akhlr adalah harga pokok barang yang ha 
rus dibandingkan dengan pendapatan untuk masa yang 
bersangkutan*
Untuk perusahaan Industrie da lam harga pokok penju 
alan termaauk semua upah buruh langsung dan biaya 
bahan-bahan di tambah seluruh biaya pabrik (produk- 
si) tak langsung di koreksi dengan jumlah— jumlah 
saldo awal dan akhlr persediaan# 1o

^ I k a t a n  Akuntan Indonesia, ot> olt> hal* 40 

16~n>ia. hal. 40-41.
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Untuk lebih jelasnya pengertlan harga pokok pen 

Jualan tersebut di atas, maka perlu dlketahul bentuk - 

dari schedule harga pokok penjualan balk untuk perusa- 

haan dagang maupun perusahaan industri sebagai berikut

*

Schedule untuk perusahaan dagang

Persedlaan barang dagangan 1 Jan. 19- Rp. XX

Pembellan Rp. XX

Ongkos angkut n XX

! Rp. XX

Pembellan retur (Rp. XX)

Potongan pembellan (H XX)

(Rp. XX)

Harga pokok barang yang dibell Rp. XX

Harga pokok barang slap dijual Rp. XX

Persedlaan barang dagangan 31 Des. 19- (Rp. XX)

Barea Pokok Pen.lualan Rp. XX
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Schedule untuk Derusa’h ^ n  >Tnfln«trl

a* Bahan baku :

Persedlaan 1 Jan 19- 

Pembellan Rp. XX

Potongan dan retur (” xx)

Bahan baku yang tersedla 

Persedlaan 31 Des. 19-

Bahan baku yang dipakai Rp. XX

h. Tenaga ker.ja langsung : Rp* XX

c. Biaya produksl tak langsung : 
tfenaga ker ja talc langsung 
Gajih
Pajak pendapatan 
Bahan bakar 
P. L*N* ft P*A.M.
Bahan pembantu 
Penyusutan gedung pabrlk 
Penyusutan mesln 
Biaya pemellharaan 
Spare part 
Biaya asuransl

Rp. XX

Rp. XX

Rp. XX
n XX)

Rp. XX
n XX
n XX
it XX
n XX
n XX
it XX
ft XX
rt XX
«» XX
tt XX

Jumlah Rp. XX

Eisya_JroAukal Rp. XX

d. Persedlaan barang dim. proses 1 Jan. 19 Rp. XX

*
Rp. XX

Persedlaan-barang “dim. proses 31 Jan* 19(" XX)

Harga pokok produksl Rp. XX

e. Persedlaan barang jadl 1 Jan* 19— Rp. XX

Rp. XX

Persedlaan barang jadl 31 Jan. 19— (" XX)

Harga pokok penilualan Rp* XX
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Untuk penjelasan lebih lanjut, penulis akan mem 

bahas secara garls besar unsur-unsur dari harga pokok 

penjualan terutama harga pokok penjualan perusahaan In 

dustri, karena lebih komplex dan sesual dengan penoasa 

la ban da lam skripsi ini*

Unsur-unsur yang menjadi bagian dari harga po - 

kok penjualan perusahaan industri adalah :

a. Bahan baku

b, Tenaga kerja langsung

o* Biaya produksi tak langsung 

d* Persediaan barang da lam proses 

e* Persediaan barang jadi

a* Bahan baku

Bahan baku merupakan bahan yang membentuk ba 

gian integral produk jadi* Bahan baku ini dapat di- 

peroleh dari pembelian lokal, pembelian import atau 

dari pengolahan sendiri* Apabila bahan baku dipero- 

leh langsung dari pembelian, maka persoalan per hi - 

tungan biaya bahan baku agak mudah, karena harga be

11 bahan tersebut merupakan dasar perhitungan biaya 

nya. Tang menjadi lebih sulit adalah apabila bahan 

tersebut harus dihasilkan lebih dulu (pengolahan - 

sendiri), hal mana biaya produksi bahan-bahan itu 

sendiri menjadi dasar perhitungan biaya bahan untuk 

proses selanjutnya,

Harga bell bahan baku yang dimaksud dl atas

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN KONSEP 
MATCHING COST AGAINST REVENUE ...

KARYO LAKSMONO



38

sebenarnya harus mencakup keaeluruhan biaya yang dl

keluarkan sampai bahan baku slap diolah. Di dalam - 

praktek, pada umumnya harga pokok bahan baku ha nya 

di catat aebesar harga beli menurut faktur dari le - 

veransir/supplier# Hal ini dllakukan karena untuk 

mengalokasikan biaya tambahan dan penyesuaian-penye— 

suaian ke dalam maslng-masing jenis bahan baku dalam 

faktur serlngkall memerlukan biaya admlnlstrasl dan 

waktu yang lebih besar, blla dibandingkan dengan maij 

faat ketelitian yang di peroleh* Sebagai aklbatnya 9 

blaya-biaya yang dlkeluarkan untuk membantu sarnpai 

bahan baku slap di olah, diperhi tungkan sebagai un- 

sur biaya overhead pabrlk (biaya produksl tak lang- 

sung), misalnya : biaya komlsi pembellan* biaya ang- 

kut# sewa gudang dan lain sebagalnya*

Di dalam oontoh schedule pada perusahaan In - 

dustri terdapat dua persedlaan bahan baku# yaitu : 

persedlaan awal dan akhir# Persedlaan awal merupakan 

persedlaan akhir tahun lalu, sedangkan persedlaan - 

akhir merupakan persedlaan tahun ber jalan yang nant^ 

nya merupakan persedlaan awal tahun yang akan da tang* 

Persediaan-persediaan Ini akan juga terdapat pada b ^  

rang dalam proses dan barang jadl.

b, Tenaga kerja langsung

Tenaga ker ja langsung ini ada lah biaya-biaya 

tenaga kerja pabrlk yang berhubungan atau menger ja - 

kan bahan langsung menja&i barang jadl, misalnya tu—
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kang linting da lam Indus trl rokok dan tulcang kayu da 

lam Industri meja. Biaya ini dibeban&an da lam proses 

produksi sejumlah ga jih dan upah kotor, dan dapat d^ 

tambah dengan preml maupun lain-lain tambahan yang 

berhubungan dengan tenaga kerja langsung, asal biaya 

tersebut masih dapat diperXakukan sebagai kelompok 

■biaya tenaga kerja langsung.

o» Biaya produksi tak langBung (overhead)

Unsur biaya inllah yang sulit di identlflkas^ 

3san, karena banyak sefeall jumlah maoam biaya yang ha 

rus di klasifikasikan sebagai overhead* Unsur-unsur 

dari biaya ini adalah biaya bahan tldak langsung ( 

pembantu), tenaga kerja tak langsung dan lain-lain 

biaya pabrlk yang tldak jelas pengaruhnya ter ha dap 

proses produksi, alcan tetapi bagaimanapun juga ada 

sangkut pautnya dengan proses itu sendiri.

Tang menjadi persoalan pada umumnya adalah 

begltu banyak macam golongan biaya overhead ini da

ri unsur-unsur biaya lainnya (sebagian dari biaya 

administrasi ft umum, sebagian dari biaya penjualan), 

mlsalnya biaya penyusutan aktlva, dlmana yang lang

sung ikut da lam proses produksi masuk biaya overhead, 

sedangkan biaya penyusutan yang tldak termasuk over

head masing-masing akan ditemukan pada biaya-biaya -

dan biaya penjualan. Karena biaya overhead pabrlk 

pada umumnya merupakan elemen harga pokok yang rela— 

tip besar dan sulit pengendaliannya, Berta jenis ting*
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k&h lakunya beraneka ragam, maka pembebanan biaya ini

ke harga pokok produksl atas dasar tarip yang dltentu

kan di maka., yang nantinya akan dibandingkan dengan —

biaya overhead pabrik seBungguhnya* Perbedaan biaya —

yang ditentukan di muka dengan biaya sesungguhnya

akan. dapat digunakan sebagai inf ormasi pengendalian

dan pengawasan biaya overhead pabrlk* letapi, dalam «*

pembebanan biaya tidak menutup kemungklnan hanya me-

makai biaya overhead pabrik sesungguhnya* Menurut -

Kulyadi dalam bukunya Akuntansi Biaya menyebutkan :

Pembebanan biaya overhead pabrik yang sesungguh— 
nya kepada produk ha nya dapat dllakukan Jika :
1* Produksi relatlp stabll dari periode ke perio, 

de* “■
2* Biaya overhead pabrik, terutama yang bersifat 

tetap, tidak merupakan bagian yang berarti d^ 
banding dengan juirflah seluruh biaya produksl*

3* Hanya di produksl satu macam produk* 18

d* Persedlaan barang dalam proses

Tang di maksud persedlaan ini ada lah persedl

aan yang sedang dalam proses untuk di produksl te - 

tapl belum lengkap sebagai barang jadl* Barang dalam 

proses harus dinilai ber da sarkan biaya-biaya yang t£ 

lah teroakup dalam" pengolahan barang tersebut sampai 

tahap yang bersangkutan* Ini meliputi tiga unsur se

bagai berikut s bahan baku, tenaga kerja dan biaya - 

overhead pabrik* Jika barang tersebut selesal di olah* 

maka akan men jadl barang jadi (finished goods)*

17
'Ifuly&dl, Akuntansi Biaya, Penentuan Harca Pokok 

dan Biaya, Bagian penerETtan fakuAtas eicono
mi Universitas (jajan sJada. Yogyakarta oetakan kedua, edi 
si 3, hal. 184.
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Tang menjadi masalah da lam hal Ini adalah un

tuk menentukan berapa jumlah biaya yang harus di be- 

bankan pada persediaan ini. Untuk keperluan perhitu

ngan maka terleblh dahulu menentukan barang da lam * 

proses pada akhir perlode dalam tmit ekuivalent (sa- 

tuan setara), yaitu berapa satuan produk selesai 

yang diperkirakaa dapat dihasllkan dari produk yang 

pada suatu saat masih dalam proses produksi* Setelah 

produk yang masih dalam proses pada akhlr perlode 

tersebut ditentukan unit ekulvalenny^, maka langkah 

selanjutuya adalah menentukan tlngkat penyelesaian* 

Contohnya unit ekuivalent produk dalam proses adalah 

300 kg dengan tlngkat penyelesaian sebagai berikut t 

bahan baku 100%, biaya konversi 40%. Dengan tlngkat 

penyelesaian 100% berarti biaya bahan baku yang dl - 

bebankan selaioa suatu perlode dlperklrakan dapat me— 

nyelesaikan 300 kg produk yang pada suatu perlode ma 

sih dalam proses* Sefiangkan tlngkat penyelesaian bi

aya konversi 40% dimaksudkan bahwa biaya tenaga ker- 

ja langsung dan biaya overhead pabrlk yang dl konaugi 

si dalam 300 kg produk dalam proses tersebut diperkj. 

rakan baru dapat menyelesalkan 40%, sehlngga untuk * 

perlode yang akan da tang masih memerlukan 60% biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrlk un

tuk menyelesalkan menjadi barang jadl.
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e. Persediaan barang jadi

Tang dirnakaud adalah persediaan yang telah d ^  

proses produksi secara lengkap dan slap untuk dl ju- 

al* Unsur-unsur biaya yang ada dalam persediaan meli 

putl biaya bahan baku, tenaga kerja dan biaya pabrlk 

tat langsung* Untuk dapat menghitung harga pokok peg 

sediaan akhlr dapat digunakan berbagai cara yaitu : 

Identifikasi khusus, FIFO, LIFO, rata-rata tertirabang 

dan sebagainya.

4* Persediaan

Secara umum istilah persediaan barang dlpakal U £  

tuk menunjukan barang-barang yang dimillkt untuk dijual 

kemball atau digunakan untuk memproduksl barang-barang 

yang a&an dijual. Persediaan bia sanya merupakan pos per 

klraan yang penting dalam neraca bahkan Bering menjadi 

pos yang paling besar dalam golongan aktlva lancar*

Tang dimaksud dalam golongan aktlva lancar lalah secara 

normal dapat dicalrkan dalam waktu satu tahun atau da - 

lam waktu perputaran normal dari siklus operas! perusa- 

haan. Bia sanya pos ini di catat di bawah perkiraan piu— 

tang karena pertimbangan likuidltasnya#

Jenis persediaan umumnya dl bagi dua golongan be 

sarf yaitu :

1* Untuk perusahaan da gang persediaan yang dlmillki 

semata-mata dari barang dagangan yang dibell*

2* Dalam perusahaan Industri persediaan barang yang 

dl.mil,iki terdlrl dari beberapa jenis yaitu :
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bahan baku dan penolong, supplies pabrik (minyak, 

gemuk dan Iain-lain), batang dalam proses dan ba 

rang jadl*

Dalam menentukan nilai persedlaan perlu dllakukan 

perhitungan yang cermat dan tepat, karena dengan adanya 

kesalahan sedikltpun akan sangat mempengaruhi laporan ke 

uangan yang di sajikan* Kesalahan. Ini tidak Baja berpe - 

ngaruh ter ha dap laporan keuangan selama periode berjalaa, 

melainkan berpengaruh pada periode-periode berikutuya*

Hal ini disebabkan karena hasil perhitungan persedlaan 

akhir pada akhir periode a da lah merupakan persedlaan 

awal periode berikutnya.

Sebagai illustrasi, oleh penulis diberikan oon - 

tob laporan rugi laba sebagai berikut t

19 A 19 B

Pen.lualan

Harfia pokok pen.lualan 

Persedlaan awal 0

100*000 120.000

Pembellan 40.000
10.000
45.000

Barang slap diju- 
al 40.000 55*000

0Persedlaan akhir (10.000)^

Harga pokok pen.lualan

laba kotor 

Biaya op eras i

laba Berslh (net income)

( 30. 000) ( 55.000)

70*000 

( 20*000)
65.000 

( 20*000)

50.000 45*000

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN KONSEP 
MATCHING COST AGAINST REVENUE ...

KARYO LAKSMONO



44

Dalam illustrasi pada halaman 43 penulis berang 

gapan bahsra persediaan awal tahun 19 A dan persediaan 

akhir tahun 19 B  hern 1 la 1 nol (tidak a da), sedangkan - 

laporan rugi laba yang dipakai untuk contoh adalah la

poran rugi laba untuk perusahaan dagang, karena lebih 

raudah dan seder h a m ,

Sekarang misalkan perhitungan persediaan akhir 

tahun 19 A yang benar adalah Bp* 13*000,—  berarti ter 

dapat kekurangan pembebanan pada persediaan akhir sebg 

sar Rp. 3.000,— . Apabila persediaan akhlr tahun 19 A 

yang benar (sejumlah Rp* 13.000,— ) di bebankan dalam 

laporan rugi laba akan tampak sebagai berikut :

Pen.lualan

Harga pokok penjualan 

Persediaan awal 0

Pembelian 40.000

Barang slap dijual 40.000 

Persediaan akhir (13*000)

Harga pokok penjualan

laba kotor 

Biaya operasi

laba Bersih (net income)

19 A

( 27*000)

_ -73*000 

( 20*000)

53.000

19 B

Tgr;opg

( 58*000)

62.000 

( 20*000)

42.000

Dengan melihat ke dua illustrasi laporan rugi laba —  

yang diperbandingkan tersebut di atas, maka kesimpulan 

aklbat kesalahan perhitungan persediaan untuk tahun - 

19 A adrtlah harga pokok penjualan lebih besar Rp 3*000
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sebalikoya lata bersih lebih kecil Bp. 3*000#— . 

Sedangkan untuk tahun 19 £ harga pokok penjualan lebih 

kecil Rp. 3*000,—  dan laba bersihnya lehih "besar 

Hp, 3*000,— . Dalam hal ini akan merupakan kebalikan 

penjelasan di atas apabila perhitungan persedlaan akhir 

tahun 19 A bukan kekurangan melainkan kelebihan pembe - 

banan dari yang sebenarnya. Dengan melihat keadaan ter

sebut di atas akan tampak pengaruh dari perhitungan per, 

sediaan dalam menentukan harga pokok penjualan dan pen

dapatan pada suatu periode.

Seperti yang di jelaskan pada ha la man sebelumnya 

untuk keperluan perhitungan persedlaan dapat digunakan 

berbagal metode, yaitu identifikasi khusus, LXPO, PIF0, 

rata-rata tertimbang dan lain sebagainya. Tujuan utarca 

dalam memillh satu diantara metode-metode itu la lah 

yang paling jelas menoerminkan pendapatan periodik da — 

lam keadaan tertentu. Dengan demikian ketepatan penda - 

pa tan periodik/perhitungan period ik rugi la"ba juga dl - 

sebabkan oleh ketepatan penilalan persedlaan. Hal ini 

juga disebutkan oleh Dr s. Ruchyat Koaasih dalam bukuaya 

berjudul ^Auditing Prinsip Dan Prosedur'’ sebagai beri - 

kut :

Pentingnya dan tujuan audit inventory ada lah j
(1) Ketepatan net inoomo (laba bersih) seoara pari- 

odik ditentukan oleh ketepatan perhitungan por- 
sediaan barang dan harga pokok barang yang ai - 
jual.

(2) Ketepatan nilai persedlaan barang menentukan ke 
tepatan perbandingan pendapatan dengan biaya 
yang bersangkutan seoara periodik. 18

1^Ruchyat Kosasih, op c i t . h a l.381.
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Berdasarkan penjelasan 41 atas, dapat penulis ka

takan bahwa perhitungan persedlaan merupakan kunci peneij 

tu untuk dapat memenuiii konsep matching. Dengan kata -  

la in , da.lam menentukan perhitungan persedlaan harus mem 

perhatikan konsep matching cost against revenue sehing— 

ga dapat mencerminkan ketepatan harga pokok penjualan 

maupun ketepatan lata  bersih*

Sedangkan pengaruh perhltungan persedlaan in i t i  

dak hanya pa da laporan rugi laba, te tap i juga pada nera 

ca, karena persedlaan in i mempunyai kedudukan ganda, sj3 

p e r t l disebutkan da lam prinsip akuntanai Indonesia, yak 

n i :

(a ) Sebagal suatu jumlah yang dlmasuk&n da lam per hi 
tungan periodik atas rugi laba. “

(b ) Sebagal suatu jumlah yang dinya takan da lam per
hltungan posis i f  in an a ill atau neraca khuausnya. 
19

Jadi pada hakekatnya accounting persedlaan d ila -  

kukan agar dapat eenantiasa membandingkan blaya-biaya 

yang bersangkutan dengan pendapatannya agar dapat diten 

tukan secara tepat berapa h as il yang diperoleh.

Sehingga kesimpulannya oleh prinsip akuntansi Indonesia 

dikatakan :

Jadi persedlaan pada suatu tanggal adalah saldo dari 
cost yang berkenan dengan barang-barang yang rnslh 
ters isa  sesudah diadakan Hatching antara cost yang 
terhisap dengan pendapatan yang bersangkutan.

 ̂̂ Ikatan Akuntan Indonesia, op clt. hal. 56*
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Saldo itu secara wajar diplndahkan keperiode beri— 
kutnya asalkan tidak melebihi suatu juzolah yang la 
yak dapat dibebankan kepada pendapatan yang diha - 
rapkan dapat diperoleh dari penjualan seluruhnya 
barang-barang terDebut* 20

^ I k a t a n  Akuntan Indonesia, crp clt. hal# 58#
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B A B  III

TINJAUAH UMDM PERUSAHAAN DAN TINJAUAN PRAKTIS MENGEKA.I 

PENENTUAN HARGA POKOK PENJUAIAN DAN PENIIAIAN PERSEDIAAN

1 * Keadaan Umum Dalam Perusahaan

1.1# Sejarah pendirian dan status perusahaan.

Perusahaan tembakau ini di dirikan sesuai de - 

ngan akte notaris no. 64 tertanggal 20 Januari 1971 

dengan bentuk perseroan terbatas (P.T.) t dalam rang- 

ka penanaman modal a sing dan berlokasi di Eabupaten —

Jember dengan kedudukan di Surabaya. Akte pendirian 

tersebut di atae telah disetujui oleh Menteri Kehaki- 

man Republik Indonesia dengan keputusannya ter tang -■ 

gal 11 Desember 1972 no, Y.A. 5/12/5 •

Berdasarkan akte no. 36 tanggal 28 Januari 1978, 

tempat kedudukan perusahaan di pindahkan dari Suraba

ya ke Kabupaten Jember. Pada tanggal 23 Agustus 1982 

berdasarkan surat persetujuan dari Badan Koordinasi 

Penanaman Modal no. 14/V/1982 status perusahaan beru- 

bah nrenjadi Penanaman Modal Dalam ftegeri.

48
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Perubahan status tersebut disebabkan adanya pengall * 

ban/ penjualan seluruh saham peaerta a sing (Belanda) , 

kepada pihak peaerta saham Indonesia yang dikuatkan 

oleh notarls dengan akte jual bell no. 14 tertanggal 

15 Oktober 1982

1.2# Bidang usaha.

Berdasarkan akte pendlrlan tersebut dl atas, 

bidang usaha perusahaan teiabakau dl Jember meliputi :

- Menjalankan usaha-usaha dl bidang penanaman temba - 

kau, pengolahan tembakau serta up-grading temba kau.

- Menjalankan usaha-usaha perdagangan dalam negerl dan 

internaslonal dari hasil tersebut dl atas.

1.3* Organlsasi dan personalia.

Sesual dengan bagan organiaasi seperti terga31- 
bar pada gambar 3.1. halaman 50, maka perlu kiraaya 

penulis berlkan aekedar keterangan yang pen ting dike

tahui untuk dapat lebih jelaanya memahaml makaud dari 

bagan tersebut.

Perusahaan tembakau di Jember dl pimp in oleh 

aeorang direktur dengan dibantu oleh dua orang kepala 

bidang, yaitu kepala bidang umum &  adminiatraal dan 

kepala bidang teknik. Kepala bidang umum dan admlnis- 

traai bertanggung jawab atas administrasi, keuangan 

dan personalia dari seluruh aktivitas perusahaan. Se- 

lain itu berhak mengantikan kedudukan dan tanggung ja

wab direktur, apabila direktur berhalangan dalam tu - 

gasnya.
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Gambar 3*1.

Struktur Orga.rJ.sasi Perusahaan

K A E Y A W A K  H A H I A N  & M I N G G U A N
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Kepala bldang teknik memimpin dan membawahi para man- 

dor/supervisor unit-unit. TJnit-unit ini merupakan gu- 

dang sekaligus tempat pemrosesan daun tembakau yang 

keeemuanya berjumlah 9 unit, 'Tugas dan tanggung Jawab 

kepala bidang teknik ada lah. bertanggung Jawab atas 

kwalitas dan kwantitas tembakau yang dibeli, dlproses 

sampai produksl tembakau slap di jual, Sedangkan tu - 

gas mandor/supervisor unit membawahi para pekerja ka- 

sar/buruh dalam unit maslng-masing dan mempertang - 

gung jawabkan tugasnya pada kepala bidang teknik.

1.4. Siklus kegiatan perusahaan.

Aktivltas utama perusahaan tembakau dl Jember 

adalah :

1. Pembellan bahan baku (daun tembakau) dari para pe

tard..

2. Pengolahan (proses fermentasl) daun tembakau men — 

jadl barang jadi berupa tembakau nrutu filler dan 

mutu dek/omblad untuk pasaran ekspor.

3. M e laksamkan penjualan barang jadl seoara ekspor 

ke luar negerl.

1.4.1. Pembellan tembakau dari para petani dllakukan

karena, berdasarkan pengalaman-pengalaman peru

sahaan pada tahun aebeltunnya, dimana perusahaan 

melakukan penanaman/pengolahan perkebunan temba 

kau mengalami kerugian baik mengenai waktu, bi

aya dan pengolahan administrasinya.
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Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan bahan 

baku (daun tembakau) dilakukan dengan jalan mem 

bell langsung dari para petani, dengan sedlkit 

mengeluarkan biaya penyuluhan tentang cara mena 

nam tembakau dan membuat kebun percontohan* 

Dalam pembelian tembakau ihi, biasanya dilaku - 

kan pada bulan Januari-Februari dan Hopember - 

Desember dalam perlode satu tahun* Hal ini dl- 

karenakan mengikuti jadwal waktu kemasakan daun 

tembakau untuk dipanen/dipetik. Bia sanya untuk 

mendapatkan .imitu daun tembakau yang balk, diper 

lukan cara pemetikan sebagai berikut.

Pada waktu tanaman tembakau sudah bisa dipanen, 

maka pertama-tama daun tembakau yang dipetik 

adalah helal daun yang letaknya paling bawah 

(dekat dengan tanah), baru kemudlan bertahap he 

lai daun yang letaknya di tengah dan terakhir 

paling atas (pueukan)* Tahap-tahap waktu pemeti 

kan berjarak antara -  1 minggu sampai dengan 3 

mlnggu, ma.kln ke atas (pueukan) makin lama wak

tu pemetikannya.

Pembelian daun tembakau yang letaknya di bagian 

bawah dlpakai sebagai bahan baku untuk di jadi — 

kan tembakau nrutu dek/omblad. Sedang daun tem — 

bakau yang posisinya pada bagian atas dari tana 

man tembakau, dlpakai untuk bahan baku pembua - 

tan tembakau mutu filler*
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1#4#2# Seperti halnya dengan perusahaan tembakau lain—  

nya, perusahaan tembakau di Jember inipun lebih 

banyak beraifat padat karya dari pada mengguna— 

kan alat-alat meein. Boleh dikata alat—alat me— 

sin ini haiapir tidak ada, kecuali mesin-mesin 

diesel untuk penerangan. Untuk masa proseslng 

daun tembakau di laksanakan begitu daun temba - 

kau yang habia dibeli tiba dengan truk# Karena, 

daun tembakvu terBebut aangat peka dengan kea — 

daan alam, maka untuk menjaga kadar kwal.itas 

daun tembakau perlu sekali langsung di proses# 

Masa-roasa yang diperlukan untuk prosessing sam- 

pai menjadi tembakau mutu filler dan mutu dek/ 

omblad secara global adalah pada bulan Januari 

sampax dengan Mei dan bulan Nopember-Desember 

dalan periode satu tahun. Adanya interval (ja- 

rak) pada bulan Mei sampai bulan Nopember baru 

nrulai diadakan proses produksi lagi, karena di— 

sesuaikan dengan adanya persediaan/pembelian 

bahan baku dan waktu pemrosesan, yang nana un

tuk persediaan/pembelian bahan baku bulan Febru 

ari terakhir diproses menjadi barang jadi pada 

bulan Mei, sehingga praktis untuk proses produksi 

lagi baru dilakukan pada bulan Hopember# Untuk 

memperjelas penjelasan dapat dilihat pola pr ob

sessing tembakau pada gambar 3*2# ha la man be

rikut ini#
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1.4.3# Setelah proses pengolahan selesai, uska 'barang 

jadi atau tembakau mutu fillar dan dek/omblad 

siap di ekspor. Dalam hal ini, perusahaan hanya 

memprodulcsi tembakau untuk pasaran ekspor (pa - 

sar lelang di Bremen Jerman Barat. Sedang untuk 

penjualan dalam negeri merupakan penjualan si - 

sa-sisa tembakau (tembalsau afkir) yang nilainya 

tidak raempunyai arti a a m  sekali.

Kasa-masa pengelcsporan dalam periode satu tahun 

di lakukan pada bulan Mei sampai dengan Septem^- 

ber. l&asa-masa ini diseBuaikan dengan maea le — 

lang tembakau di Bremen setelah disesuaikan de— 

ngan waktu per jalanan kapal yang mengangkut tem 

bakau tersebut.

Permintaan tembakau mutu filler dan dek/omblad 

oleh lconsuiaen atau perusahaan industri rokok djL 

luar negeri, untiik memenuhi bahan pembuat rokok 

cerutu. Tembakau mutu filler di g u m l a n  untuk 

lapiean bagian dalam, sedang mutu dek/omblad 

untuk lapioan paling luar dari rokok cerutu* 

Untuk lebih jclasnya keterangan. ten tang kegia- 

tan perusahaan tersebut di abas, maka dapat di— 

lihat dari time skedule pembelian, proses dan 

ekspor tembakau pada gambar 3*3# ha lama n beri— 

kut ini.
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TIME SCHEDULE 

PEMBELIAN, PROSES DAN PENJUAUN EXPORT
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1,5# laporan keuangan perusahaan#

laporan keuangan perusahaan diperslapkan pada 

eetiap akhir tahun, yaitu tiap-tiap tanggal 31 Desem - 

her. laporan keuangan ini terdiri dari neraca dan per— 

hitungan rugi laba.

Neraca xnerupakan pencerminan dari harta, hutang serta 

modal perusahaan pada saat tertentu* Sedangkan laporan 

perhitungan rugi laba disusun untuk mengetahui rugi/la 

ba perusahaan dalam periode tertentu# 

laporan keuangan perusahaan disusun dalam rangka meme

nuhi permintaan pihak pajak, badan koordinasi penana - 

man modal, pihak bank selaku kreditur serta para pome

ga ng sahamj

1.6# Proses pencatatan data akuntansi#

Seperti yang telah disebutkan dalam bab II, bah 

wa akuntansi merupakan suatu kegiatan pencatatan, pe - 

ngelompokan, peringkaaan transaksi-transaksi dan keja- 

dian-kejadian fiuansiil dan kemudlan disajikan dalam 

bentuk laporan keuangan. Begitu juga prosea akuntansi 

dari’perusahaan-tembakau ini meliputi kegiatan penoata 

tan sampai dengan peoyajian laporan keuangan yang ter

diri dari tiga tahap, yaitu t 

1.6.1# Pencatatan, penggolongan dan posting#

Set lap bukti dasar yang diterima maupun yang di 

buat sendiri dicatat dalam buku harlan dan buku 

memorial masing-masing unit setiap hari#
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Buku harian ini merupakan buku untuk menampung 

transakai penerimaan dan pengeluaran uang (kas 

dan bank), sedangkan buku memorial mencatat su 

atu kejadian yang tidak ada hubungannya dengan 

uang. Dari buku harian dan buku memorial dijur 

nal dan digolongkan sesuai dengan kode rekening 

nya ke dalam control sheet setiap hari. Control 

sheet ini merupakan buku pengontrol dari selu - 

ruh rekening buku besar. Kemudian dari buku cor^ 

trol sheet diposting ke kode rekening masing - 

maslng buku besar juga setiap hari.

1.6.2* Mutasi neraoa lajur.

Setiap bulan perusahaan membuat saldo dari selu 

ruh rekening buku besar setelah saldo awal di — 

mutasikan (didebet dan dlkredit) dalam bentuk 

neraca lajur.

1.6,3. Penyajian data akuntansi.

Data akuntansi yang tercatat dalam lajur saldo 

bulan Desember pada neraca lajur tersebut dia

tas-akan disajikan dan dibentuk suatu laporan 

keuangan yaitu neraca dan laporan rugi laba.

Proses akuntansi tersebut di atas dapat di illustrasi^

kan seperti schema di halaman berikut ini.
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laporan Keuangan per 31 Desember 

(Neraca dan Rugi laba)

2. Tln.jauan Praktis Penentuan Harga Pokok Penjualan Dan 

Penllalan Persediaan Pada Perusahaan

Seperti yang telah dijelaskan di atas dari saldo 

rautasi neraca lajur di buat laporan rugi laba, zaaka 

sebelum membahas harga pokok penjualan dan persedia

an, oleh penulis diberifcan bentuk dari laporan rugi - 

laba yang dibuat oleh perusahaan sebagai berikut ini.
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La-poran Ru#i Lab a 
Periode vans berakhir pada Desember 19—

Hasil Fenjualan (ekspor) XX

Harga Pokok Fenjualan (schedule 1) (XX)

Laba kotor pen.jualan XX

Biaya Operasionil

Biaya penjualan X X  
Biaya umum &  adm. X X

xx ........... (xx)

Laba Operasi XX

Hasil (Seban) lain-lain XX

Laba Bersih Sebelujr, Fa.jak XX

Schedule 
- Biaya Produk.si Tak l a n ^ u n g

Komisi pembelian tembakau Rp* XX
Biaya angkut -fceinbakau ti XX
Gaji karyawan tt XX
Uang makan it XX
Uang pengobatan tt XX
Penerangan lampu/listrik ti XX
Biaya kendaraan a XX
Seva gudang n XX

Pemeliharaan gudang n XX
Pemeliharaan inventaris n XX
Fenyusutan aktiva tetap ti XX

Jurr.lah Rp. X X

60

Shedale 1 
Karra Pokok Penjualan

Bahan Baku :
Fersediaan 1 Jan, 19 —  F:p* XX

F&. XX

Pembelian 5lp. X X
Potongan dan retur (M XX)

Bahan baku yang tersedia Rp. XX

Persediaan Desember 19 —  (" XX)

Pemakaian bahan baku fp. XX

Tenaga ker.ja langsung (schedule 2) XX

Biaya produksl tali lancesmyr (schedule 3) Fp. XX

Ha r g a  pokok pen.jualan fy* XX

Schedule 2
Tenaga Ker.ja langsung:

Upah harian/borongan Rp. XX
Premi buruh harian/borongan " XX 
Pengangkutan buruh M XX

Jural ah Pp. XX
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Dengan melihat bentuk laporan rugi laba tersebut, maka 

dapat dijelaskan cara pencatatan pendapatan (basil pen 

jualan) dan unsur-unsur biaya dalam harga pokok penju

alan sebagai berikut.

2.1. Pencatatan pendapatan.

Dalam melakukan aktivitas penjualan, perusahaan 

hanya melaksanakan penjualan secara ekspor. Penjualan 

dicatat/diakui sebagai pendapatan pada waktu tembakau 

diangkut ke kapal atau telah disortir dan disetujui 

oleh Lembaga Temba3(Hu Indonesia. Pada prakteknya temba 

kau yang disortir dan dlangkut ke kapal 100# disetujui 

oleh lembaga tembakau Indonesia. Harga yang dltentukan 

berdaaarkan harga patokan yang sebelumnya telah diteta^ 

kan oleh pemerintah (Pepartenan Perdagangan) sesual dê  

ngan jenls dan kvralltas tembakau tersebut. Pencatatan 

pendapatan/penjualan di dalam jurnal, yaitu :

Piutang XX

Penjualan XX

Apabila dokumen-dokumen ekspor (dari lembaga - 

tembakau, E.M. E.L. ,Bea cukal dan lain-lain) sudah te£ 

kumpul, maka dapat digunakan sebagai bukti permintaan 

pembayaran atas pengeksporan tembakau pada bank. Peng, 

rimaan per kas dari basil penjualan oleh perusahaan 

dicatat/dijurnal sebagai berlkut.
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Has XX

Piutang XX

atau

Has XX

Penjualan XX

Jika dalam penjualan (pelelangan) dl Bremen Jar 

ran Barat mengalami penurunan/kenaikan dari harga pat£ 

lean, maka perusahaan melakukan penjurnalan sebagai be

rikut :

Over price XX

Penjualan XX

a tan

Penjualan XX

Under price XX

2,2* Pencatatan biaya-biaya*

Dalam menentukan harga pokok penjualan, perusa

haan telah mengeluarkan sejumlah uang, menimbuXkan hu- 

tang dan memindah bukukan biaya yang belum terpakai ( 

un expired) menjadi biaya yang telah terpakai (expired). 

Biaya-biaya ini meliputi :

a. Biaya bahan baku

b. Tenaga kerja langsung

c. Biaya produksi tak langsung.

Kesemuanya biaya ini dica tat/di jurnal oleh perusahaan 

sebagai berikut :
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ad«a. Bahan baku (daun tembakau).

Pada waktu pembellan tembakau dl jurnal t 

Tembakau XX

Ka3/Bank XX

Sedangkan pemakaian daun tembakau dijurnal : 

Harga pokok tembakau XX

Tembakau XX

ad.b. Tenaga kerja langsung.

Untuk menoatat pemakaian tenaga kerja langsung 

di jurral :

Biaya-biaya tenaga kerja langsung XX

Kas XX

Biaya yang masih harus dlbayar XX

ad.c. Biaya produksl tak langsung.

Pemakaian biaya-biaya ini oleh perusahaan di - 

gunakan biaya-biaya sesungguhnya (tidak menggu- 

nakan biaya yang ditentukan dimuka) dan penjur- 

nalannya sebagai berikut t

Pada waktu b iaya-biaya tersebut dlkeluarkan - 

balk melalui kas, hutang dan biaya unexpired - 

menjadi expired :

Biaya-biaya produksl tak langsung XX

Kas/Hutang/Biaya expired XX

Setelah biaya—biaya tersebut di atas (bahan baku, tg 

naga kerja langsung, biaya produksl tat langsung) -
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dicatat, maka pada akhir tiap-tiap bulan dipindah buku

kan dalam suatu jurnal sebagai berikut :

Persediaan barang jadi XX

Harga pokok tembakau (bahan baku) XX

Biaya tenaga kerja langsung XX

Biaya produksi tak langsung XX

Setelah dl jurnal seperti diatas, maka pada akhir perio 

de pembukuan (31 Besember) dilakukan penjurnalan untuk 

mendapatkan harga pokok penjualan, yaitu :

Harga pokok penjualan XX

Persediaan barang jadi XX

2.3. Pencatatan dan penilaian persediaan.

Selain urut-urutan pencatatan di atas, berikut 

ini akan penulis jelaskan mengenai kebi jakaanaan akun

tansi persediaan# Persediaan yang dimiliki perusahaan 

sehubungan dengan penentuan harga pokok penjualan ada

lah persediaan tembakau/daun tembakau/bahan baku# Sis- 

tlm pencatatan persediaan ini adalah perpetual invento, 

ry dan penilaiannya berdasarkan harga bell daun temba

kau dengan met ode PIFO# Selain pencatatan secara perp,e 

tual, perusahaan juga melaksanakan perhitungan physik, 

karena perhitungan physik merupakan pelaksanaan yang 

rutine dalam pemrosesan daun tembakau, yaitu proses pe 

nyortiran, sehingga praktis dari bahan baku sampai ba

rang jadi dapat ditelusurl/diikuti baik kwantum maupun 

jenis tembakau berdasarkan kwalitaanya.
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Untuk persediaan 'barang ;jadi (tembakau mutu filler dan 

dek/omblad) aeperti yang terlihat dalam schedule harga 

pokok penjualan perusahaan halanan 60fmem*ng tidak di— 

miliki oleh perusahaan. Sebab seluruh tembakau yang di 

hasilkan dalam suatu periode tahun buku akan terjual - 

habis aesuai dengan grade ksalitas tembakau yang telah 

ditentuksn, kecuali sisa-sisa tembakau yang afkir akan 

dijual di dalam negeri sebagai pendapatan la in-lain.

2*4. Penyajian laporan rugl laba.

Untuk lebih jelasnya hasil dari laporan rugi - 

laba perusahaan, maka oleh penulis diberikan contoh 

laporan rugi laba perusahaan tahun 1980 yang tergambar 

pada ha la nan 66 berikut ini. Contoh ini akan dipafcai 

sebagai dasar permasalahan pada bab selanjutnya.
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P e r u s a h a a n  T e m b a k a u  d i  Je;.fuer 

L a p o r a n  R u g i  L a W  

P e r i o d e  y a n g  b e r a k h i r  p a d a  31  - U e s e o b e r  1 9 6 0

H a s i l  P e n j u a l a n  ( e k s p o r )  fy. 1 . 2 1 6 . 5 3 7 , 0 1 7 f 2 3

K a r g a  P o k o k  l e n j u a l a n  ( s c h e d u l e  1) ( u 8 4 0 . 7 9 1 . 1 5 9 , 7 0 )

L a b a  k o t o r  p e n . i u a l a n Bp. 3 7 5 . 7 4 5 * s 5 7 » 5 3

B i a y a  O p e r a s i o n i l  :

B i a y a  p e n j u a l a n  3 5 . 5 3 9 . 6 2 5 , 9 1  

B i a y a  u m u m  &  a d m .  2 3 4 . 2 8 1 . 3 3 6 , 9 5

(fy. 2 6 9 . 8 2 0 . 9 6 2 , 8 6 )

L a b a  O p e r a s ! IV* 1 0 5 . 9 2 4 . 8 5 4 , 6 7

U a s i l  ^ B e b a n ;  l a i n - l a i n  ;

H a s i l  l a i n - l a i n  1 2 . 9 9 5 . 1 5 9 , 2 5 ;  

B e b a n  l a i n - l a i n  ( 5 8 . 4 1 3 . 0 0 3 , 8 0 )

4 &» • 4 5 . 4 1 7 * 8 4 4 , 5 5 )

L a b a  I c r r j i h  J o b e l u m  P a . i a k * ty. 6 0 .5 0 7 .0 5 0 , 1 2

S c h e d u l e  2 

T e n a g a  K e r . i a  L a n g s  unp;

u p a h  L i u r i ^ n / b o r o n g a n  

irfci.'d ijurali h a r i a n / b o r o n g a n  

1 e u faarikLiutan b u r u h  
*

J u m l a h

v. 140.571.435,34 
7.752.388,—  
2.740.250,—

hp. 164 *487.d1 8, 34

S c h e d u l e  1 

H a r ^ . a  P o k o k  P e n . j u a l a n
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P e r s e d i a a n  1 J a n u a r i  1 5 B O  % .  5 6 5 . 8 0 2 . 4 1 6 , 8 6  

Pembelian periode 19^0 11 679.934 *324,27

B a h a n  b a k u  y a n ^ ;  t e r s e d i a  hp. 1 « 2 4 5 . 7 3 7 * ^ 4 1 » 1 3

Persediaan 31 Desember 1 980 (" 638.61 6.60, 5 2)

P e r a a k a i a n  b a h a n  b a k u  6 0 6 .  > 2 0 . 5 7 1 , 6 1

T e n a g a  k e r.ia l a n ^ s u n ^  ( s c h e d u l e  2)  P^. 1 6 4 . 4 8 7 . 6 1 2 , 3 4

B i a v a  - p r o d u k s i  t a k  l a n * o u n * c  ( s c h e d u l e  3 ) -V* 6 9 . 3 8 2 . 2 6 9 # 7 5

H a r ^ a  l o k o k  1  wn/iuaicin hp. 0 4 0 • 7 S 3 . * 5 5 , 7 3

S c h e d u l e  5 

B i a y a  P r o d u k s i  rx'ak Lai.: . s u n r

K o n J - s i  p e w b e l i a n  t e m b a k a u 2 . 6 7 7 . 5 0 0 , —

B i a y a  a n & k u t  t e m b a k a u
it 2 4 6 . 7 0 0 , —

G a j i  k a r y a w a n ti 3 5 . 2 Q 5 o 4 C O , —

U a n g  r n a k a n •i 3 .0 1 2 . 5 1 0 ,—

P e n e r a n g a n  l a m p u / l i s t r i k it
2 . 3 5 1 . 6 3 3 , —

b a n g  p e n g o b a t a n
ti

2 . 9 6 0 .4 2 5 ,5 0

B i a y a  k e n d a r a a n
ti

1 0 . 6 7 5 . 5 2 7 , 6 0

S e w a  g u d a n g
11 6 . 3 3 0 .0 0 0 ,—

Peine 1  i h a r a a n  g u d a n g tt 1 .4 0 0 *0 0 0 ,—

P e m e l i h a r a a n  i n v e n t a r i s
11 3 5 0 . 0 5 0 , —

P e n y u s u t a n  a k t i v a  teta^-
n

3 . 3 8 o . o 2 5 , 4 5

J  lIX ilali *■ ✓»>0 ^  . ̂ C. 7 5
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PERAKAN KONSEP MATCHING COST AGAINST REVENUE DAlAll 

HENEHTUKAN HARGA POKOK PENJUAIAN DAN PENILAIAN PERSEDIAAN

Seperti yang telah dijelaskan pada bab II dalam - 

landasan pengertian teoritis, bahwa untuk menentukan 

harga pokok penjualan dan menilai persediaan harus mem 

perhatikan konsep catching cost against revenue. Mak - 

sud dari pengertian ini ada lah sebagai berikut :

- Unsur—unsur biaya dalam harga pokok penjualan yang 

dibebankan pada suatu periode akuntansi tertentu ada 

lah merupakan biaya-biaya yang dlpergunakan untuk 

memperoleh pendapatan pada periode yang s a m *

- Sedangkan unsur-unsur biaya dalam penilaian persedi

aan ada lah saldo biaya-biaya yang belum terisap de - 

ngan pendapatannya pada suatu periode tertentu, teta 

pi biaya—biaya ini akan dibebankan pada pendapatan 

periode selanjuti^ra.

Dalam melaksanakan penentuan harga pokok penjualan 

dan penilaian persedlaan mempunyai hubungan yang sa - 

ngat erat, karena dalam hal ini persedlaan merupakan 

kunci penentu untuk mendapatkan harga pokok penjualan.

67
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Dengan taata lain harga pokok penjualan ter jadl dengan 

benar apabila nilai persedlaan telah ditetapkan terle- 

bih dahulu dengan benar (seauai dengan konsep matching 

coat against revenue),

Dengan mellhat kenyataan yang ada dalam perusa

haan, seperti yang telah diuraikan dalam bab III, maka 

masalah. pokok dalam pembahasan ini la lah, proses akun— 

tanai yang dllakukan perusahaan dalam melaksanakan pern 

bebanan biaya pembellan daun tembakau (bahan baku) dan 

biaya untuk mexnproses/mengolah bahan baku tersebut pa

da bulan Ifopember dan Desember (llhat time schedule ha 

laman 56) tidak mencermlnkan konsep matching cost —  

against revenue. Hal ini dapat dilihat. dari penampllan 

persediaan tembakau pada akhir tahun buku (1980) yang 

dlnllai sebesar biaya pembellan daun tembakau saja - 

(pembellan bulan Nbpember dan Desember). Sedang biaya 

pemrosesan Nop ember dan Desember dibebankan sebagai bi 

aya produk3l tahun 1980. Padahal biaya pembellan bahan 

baku dan biaya pemrosesannya dalam bulan Nop ember dan 

Desember apabila dihubungkan dengan penjualan/pendapa- 

tan periode tahun 1980 (bulan Mei sampai dengan Sep tern 

ber tahun 1980) akan merupakan sisa biaya yang harus 

dibebankan pada pendapatan tahun berikutnya (tahun - 

1981).

■ Agar dapat memahaml seoara jelas, berikut ini 

penulis jelaskan data-data dari laporan yang ditampil- 

ka.n oleh perusahaan sebagai berikut.
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-  Persediaan anal ‘bahan baku sebesar Rp*565»802*416,86 

merupakan persediaan akhlr bahan baku tahun 1979 - 

atau nllal pembelian daun t embakau bulan Nop ember - 

dan Desember 1979.

- Sebaliknya persediaan akhlr bahan baku sebesar :

Rp* 633*316,669,52 merupakan nllal pembelian daun 

tembakau bulan Nop ember dan Desember tahun 1980.

- Untuk biaya pemrosesan daun tembakau bulan Nop ember 

dan Desember tahun 1979 sudah terbebankan pada lapo 

ran harga pokok penjualan tahun 1979* Sedang biaya 

pemrosesan bulan Nop ember dan Desember tahun 1980 

dlbebankan pada harga pokok penjualan tahun 1980* 

Untuk biaya pemrosesan tahun 1979 dan 1980 dapat dl 

lihat dalam tab el sebagai berikut :

Biaya pemrosesan Bln* Nop. *  Des. Sh* 1979 Th* 1980

Biaya upah langsung/tenaga kerja langsung 

Biaya produksi tak langsung

45.236*130,—

18.160.439,10

48* 535 • 425,* 

21*727.123,1

Data-data tersebut dl atas berdasarkan observasi lang- 

sung ke foQ q m  perusahaan, maka oleh penulis dl a sums i— 

kan telah memenuhi prinsip-prinsip dan konsep-konsop 

yang dlanut oleh prinsip akuntansi Indonesia, kecuali 

konsep matching cost against revenue.

Setelah menjelaskan permasalahan pokok dan da

ta—data tersebut dl atas, maka penulis menjelaskan p€J 

ngaruh ter ha dap unsur-unsur biaya dalam menampilkan 

harga pokok penjualan dan penilaian persediaan atas
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p ermasalahan di atas sebagai berikut :

1. Schedule harga pokok penjualan periode 1980.

a. Pemakaian bahan baku.

Memang dalam hal ini, seolah -olah apabila di - 

tinjau pada satu unsur pemakaian bahan yang roa- 

suk dalam proses produksl dan dihubungkan d e 

ngan penjualannya akan menunjukan kebenaran, 

yakni :

- Persediaan awal bahan baku Rp. 565*802.416,86

- Pembellan periode 1980 n 679.934.824,27

- Bahan baku-yang tersedia Rp.1245.737.241,13

- Persediaan akhir bahan baku (n 638.816.669,52)

- Pemakaian bahan baku Rp. 606.920.571,61
assss=s=as=aaiatsas»gas3rs=8aBa»

Jadl pemakaian bahan baku sebesar Rp.606.920.571 ,61 

memang benar-benar bahan baku yang dipakai untuk 

proses produksl tembakau yang terjual pada perio

ds/tahun 1980,

Tetapi ditinjau dari pengeluaran biaya produksl 

periode 1980, bahan baku yang telah dikeluarfcan 

untuk proses produkBi sebesar pembellan periode 

1980, yaitu Rp, 679.934.824,27 (begitu daun tern 

bakau yang dlbeli tiba di gudang langsung di pro 

ses)« Jadl seoara physik apabila pada akhir pe

riode pembukuan ada persediaan tembakau bukan 

merupakan sisa bahan baku lagl, melainkan barang 

dalam proses/t^imbakau yang masih di proses.
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Jadi apabila ingin menampilkan pemakaian bahan 

baku yang memenuhi konsep matching harus ditam — 

pilkan sebesar ftp* 679.934*824,27 , yang nanti 

akan dapat ditemukan (matching) dengan penjualan 

tahun 1980, setelah disesuaikan (adjusted) de - 

ngan unsur biaya bahan baku dalam persediaan ba

rang dalam proses balk awal maupun akhir sebesar 

persediaan bahan baku awal (Rp.565.802.416,86) 

dan persediaan bahan baku akhir (Rp*636»8l6.669,52).

b. Tenaga kerja langsung.

Tenaga kerja langsung yang dicantumkan oleh peru— 

sahaan dalam harga pokok penjualan kelihatannya 

sudah benar, karena biaya tersebut merupakan bia-* 

ya yang telah dike luar kan sebagai biaya produksi 

periode 1980* Tetapi, perusahaan dalam hal ini tĵ  

dak membentuk persediaan barang dalam proses se - 

perti halnya yang di atas (point a.)# maka prak*- 

tis biaya tenaga kerja langsung yang ditampilkan 

oleh perusahaan tidak matching dengan penjualan 

tahun 1980. Untuk supaya memenuhi konsep matching
•  •

perlu disesuaikan (adjusted) dengan unsur biaya 

tenaga kerja langsung yang ada dalam persediaan 

barang dalam proses awal dan akhir sebesar Rp* — 

45.236.130,—  dan sebesar ftp. 48*535*425,— • (11- 

hat tabel pada halaman 69)*
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c. Biaya produksl tak langsung*

Penampilan biaya ini oleh perusahaan seperti hal 

nya biaya tenaga kerja langsung (point b #) , ya^ 

tu kelihatanoya sudah benar tetapl tidak matching 

dengan penjualan tahun 1980, Oleh karena itu per

lu juga disesuaikan dengan unsur biaya produksl 

tak la n g s u n g  yang ada dalam persediaan barang da

lam proses awal dan akhir sebesar Rp. 18.160.4-39#10 

dan sebesar Rp. 21.727.123,18 (lihat juga tabel 

pada halaman 69 )•

2. Penilaian persediaan.

Karena persediaan yang ditampilkan oleh perusahaan 

dalam menentukan harga pokok penjualan ada lah perse

diaan tembakau sebesar harga beli bahan baku (daun - 

tembakau), maka berdasarkan penjelasan pada point 1 

di atas (schedule harga pokok penjualan) nilai per

sediaan tembakau under stated sebesar biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya produksl tak langsung dari 

unsur biaya persediaan barang dalam proses. Sehing- 

ga nilai persedlaan yang ditampilkan dalam schedule 

harga pokok penjualan agar memenunl ko*j?ep^ matching 

dapat terlihat sebagai berikut :
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Nilai persediaan tembakau awal 

yang nanrpak dalam harga pokok

penjualan s e b e s a r .................... . Rp.565.802.416,86

Ditambah */+ :

- B ^ y ®  upah langsung bulan Nop*

dan Desember tahun 1979 ............ Rp. 45.236.130,—

- Biaya produksi tak langsung bulan

Ndp. dan Des. tahun 1979 .»••....•• Rp. 18.160.439,10

Nilai persediaan tembakau sebenarnva Rp.629.198.985,96

Nilai persediaan ini dalam schedule harga pokok penjua— 

lan harus ditampilkan sebagai persedlaan awal barang da 

lam proses tahun 1980.

Sedangkan koreksl untuk nilai persediaan akhir tembakau 

yang ditampilkan oleh perusahaan, yaitu t

Nilai persedlaan akhir tembakau 

yang nampak dalam harga pokok

penjualan sebesar ............. . Rp.638.816.669,52

Ditambah +/+ s

- Biaya upah langsung bulan Nop.

dan Desember tahun 1980 ............  Rp. 48.535.425,—

- Biaya produksi tak langsung bulan

Nop. dan Des* tahun 1980 «••.*.»... Rp* 21.727.123,18

Nilai -persedlaan tembakau sebenarnva ftp.709.079* 217,70
atsusssESssratssafsssscMtK

Nilai persediaan ini dalam schedule harga pokok penjua

lan harus ditampilkan sebagai persediaan akhir barang 

dalam proses tahun 1980, yang juga ditampilkan pada 

neraca perusahaan tahun 1980 sebagai hasil koreksi per—
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sediaan tembakau sebesar harga pembelian bahan baku 

(daun tembakau)*

Pada prinsipnya dalam menentukan harga pokok - 

penjualan dan menilal persediaan, peranan konsep matc^ 

ing cost against revehue sangat menentukan agar lapo - 

ran keuangan (neraca &  laporan rugi laba) yang dihasil 

kan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi di Indo 

nesia.

Berikut ini oleh penulis diberikan contoh haail 

laporan Rugi laba perusahaan tahun 19SO setelah diada- 

kan reklasifikasi biaya produksi maupun harga pokok - 

penjualan seperti yang telah di jelaskan pada ha la roan 

sebelumnya.
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Perusahaan Tembakau di Jember 

laporan Rugi laba 

Periode yang berakhlr pada 31 Desember 1980

Basil Penjualan (ekspor)

Harga Pokok Penjualan (schedule 1)

laba kotor penjualan 

Biaya Operaslonil :

Biaya penjualan 35.539*625,91 

Biaya umum & adm. 234.281.336,95

laba op era si 

Basil (Beban) lain-lain :

Hasil lain-lain 12.995,159,25 

Beban lain-lain (58.413.003,80)

ftp.1.216.537.017,23 

(" 833.925.180,62)

Rp. 382.611.836,61

(Rp. 269.820.962,86) 

Rp. 112.790.873,75

(Rp. 45.417.844,55)

laba Bersih Sebelum Pajak Rp. 67.373.029,20
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SCHEDULE 1

HARGA POKOK PENJUALAN

a. Bahan Baku :

Persediaan awal 1980 — -

Pembelian periode 1980 679*934.824,27

Bahan baku yang tersedia 679*934*824,27

Persediaan akhir 1980 ( —  )

Pemakaian bahan baku 679.934-824,27

b- Tenaaa ker.ia lan^suns 164.487.618,34

c. Biava produksi tak langsung 69.382.969,75

Biaya Produksi 913.805.412,36

d. Persediaan awal tembakau dim. prosea v 629.198.985,96

1.543.004.398,32
(#+}

Pft-raediaan akhi^j tembakau dim. proses'' ‘ ( 709.079.217,70)

Haraa Pokok Produksi 833.925.180,62

e. Persediaan awal barang jadi 1980 —

833.925.180,62

Persedlaan akhir barana .1adi 1980 ( —  )

Harga Pokok PenjJualan 833.925.180,62

l23=*Se==3i

(*)persediaan awal tembakau dim. proses 1980 terdiri dari

- Biaya bahan baku Rp. 565*802,416,86

- Biaya tenaga kerja langsung " 45*236,130,~

- Biaya produksi tak langsung ” 18*160,439*10

Kp. 629.198*985,96

ssssssssssasassaas
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(**)
Persediaan akhlr tembakau dim* 

• Biaya bahan baku

- Biaya tenaga kerja langsung

— Biaya produksi tak langsung

proses 1980 terdiri darii 

Rp. 638.816.669,52 

" 4-8.535.425,—

" 21.727.123,18

Bp. 709.079.217,70

833^: assa:
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B A B V 

KBSIMPUIAN DAN SARAN

1 # Kesimpulan

Dari keadaan permasalahan perusahaan tembakau 

di Jember dalam kaitannya menentukan harga pokok pen

jualan dan penilaian persediaan, maka penulis sampai 

pada kesinrpulan bahwa prusahaan belum mengerti dan me 

mahami peranan konsep matching cost against revenue 

dalam permasalahan tersebut di atas, yang diakui seba 

gai salah satu prinsip dalam dunia perakuntanslan di- 

Indonesia. Hal ini terbukti dari cara perusahaan da — 

lam menentukan harga pokok penjualan dan penilaian - 

persediaan yang dihubungkan dengan hasil penjualan 

(pendapatan) dalam suatu periode akuntansi sebagai be 

rikut :

Berdasarkan waktu kegiatan perusahaan dalam p£ 

riode tahun buku (satu tahun), pendapatan yang dipakal 

sebagai dasar konsep matching adalah pendapatan bulan 

Mei sampai dengan September# Sedangkan biaya-biaya — 

yang dipertemukan (matching) dengan pendapatannya a da 

lah biaya pembelian bahan baku Januari, Pebruari dan 

Hopember, Desember ditambah biaya pemrosesan Januari 

sampai dengan Mei dan Nopember, Desember (lihat time 

schedule) dan ditambah biaya operaslonil maupun basil
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atau beban lain-lain selama satu tahun (Januari sampai 

dengan Desember). Untuk biaya operasionil dan hasil/- 

bebqn lain-lain tidak ada masalah jika dihubungkan de— 

ngan pendapatannya.

Peraasalaharmya ada lah perusahaan membebankan 

biaya pemrosesan (tenaga kerja langsung dan biaya pro

duksi tak langsung) untuk bulan Hop ember dan Desember 

pada periode akuntansi tertentu (misalkan tahun 1980)#

Pada hal biaya pemrosesan ini merupakan beban yang akan 

dipertenrukan dengan pendapatan tahun berikutnya (1981)*

Akibat nya perusahaan dalam menentukan harga pokok pen— 

jualan over stated, menilai persediaan understated dan 

laporan rugi laba under stated, Hal ini terbukti dengan 

cara mereklasifjkasi biaya produksi yang akan dibeban

kan sebagai harga pokok penjualan, sehingga dapat di - 

pertenrukan biaya yang merupakan unsur harga pokok pen

jualan dengan pendapatannya dalam suatu periode akun— 

tansi yang sama (tahun 1980), Untuk ini dapat dilihat 

dari hasil penentuan harga pokok penjualan, persediaan 

dan laporan rugi laba sebelum dan sesudah diadakan re— 

klasifikasi biaya produksi.

Sebelum Sesudah

Harga pokok penjualan : Rp.840.791.159,70 Rp.833.925.180,62 

Persediaan tembakau : H 638.816.669,52 ” 709.079.217*70

laporan Rugi laba s n 60.507.050,12 « 67.373.029,20
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Dengan demikian dari apa yang telah diuraikan 

di atas, maka hipotesa kerja penulisan skripsi ini te 

lah. teruji kebenarannya.

2* Saran

Agar dapat menunjang hasil penentuan harga po — 

kok penjualan, penilaian persediaan dan laporan rugi —  

laba setelah reklasif ikaai hiaya produksi, maka perlu 

juga dladakan korekai pencatatan dalam suatu bentuk 

jurnal korekai yang nantinya dapat dipakai sebagai da

sar pencatatan akuntansi dalam menentukan harga pokok 

penjualan pada tahun berikutnya dengan tidak menyim - 

pang dari konsep matching cost against revenue*

Adapun jurnal korekai tersehut adalah sebagai berikut*

1. Jurnal korekai untuk menghilangkan biaya persediaan 

bahan baku per 31 Desember 1980 pada kartu rekening 

tembakau, serta menimbulkan biaya bahan baku pada 

kartu rekening persediaan tembakau yang masih di - 

proses, yaitu :

Persediaan tembakau yang masih diproses 638.816.669,52

Tembakau 638.816.669,52

2. Jurnal korekai untuk mengurangi harga pokok penjua—  

lan yang over stated serta menimbulkan biaya tena —  

ga kerja langsung dalam kartu rekening persediaan 

tembakau yang masih dl proses, yaitu :
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Persediaan tembakau yang nasih diproses 48.535*425*—

Harga pokok penjualan 48.535*425*—

3. Jurnal koreksi untuk mengurangi harga pokok penjualan 

yang over stated serta menimbulkan biaya produksi tak 

langsung dalam fcartu rekening persediaan tembakau yang 

nasih diprosos, yaitu :

Persediaan tembakau yang masih diproses 21.727*123*18

Har^t pokok penjualan 21.727.123*18

4. Jurnal koreksi untuk mengoreksi laba (rugi) tak dibagl 

tahun lalu karena beban biaya pemrosesan bulan Nopem- 

ber dan Desember tahun 1979 dibebankan pada harga pokok 

penjualan periode 1979# yang sebenarnya merupakan be

ban harga pokok penjualan periode 1980, yaitu :

Harga p o k o k  penjualan 63.396.569*10

laba (rugi) tak dibagi tahun lalu 63*396.569*10

Dengan adanya jurnal koreksi tersebut di atas berarti pe

rusahaan menambah satu rekening buku besar barang dalam - 

proses/tembakau yang masih diproses.
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