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MOTTO 

 

Yang namanya berjuang tidak selalu menang tapi ia selalu menghasilkan rasa 

bangga karena telah berhasil lalui prosesnya tetaplah berikhtiar karena do‟a tanpa 

usaha itu bohong dan usaha tanpa do‟a itu sombong. 

 

“Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, Ya Tuhanku” 

(Q.S Maryam [19] : 4) 
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ABSTRACT 

 

 This study aims to determine the recording and stocktaking result using the 

FIFO (First In First Out) method with a perpetual computerized system based on 

Statement Of Financial Accaounting Standars No. 14 regarding inventory at the 

Indomaret Wolter Wangurer store in Bitung. This study applied a descriptive 

qualitative approach. The data sources are primary and secondary data. Where the 

data collection techniques using observation, semi-structured interviews, and 

documentation. The result of this study indicate that the system for recording and 

stocktaking merchandise inventory at the Indomaret Wolter Wangurer store in the 

city of Bitung is following Statement of  Financial Accounting Standards No. 14 

regarding inventory. This research suggest that the Indomaret Wolter Wangurer 

store in Bitung City can make inventory cards recorded manually and matched 

with a computer system. 

Key Words : accounting, FIFO, inventory, perpetual, statement of financial 

accounting standars 14. 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari pencatatan dan 

penilaian barang dagang menggunakan metode FIFO (First In First Out) dengan 

sistem perpetual berbasis komputerisasi berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang persediaan pada toko Indomaret Wolter 

Wangurer di kota Bitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis 

deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dimana 

teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi struktur, dan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan 

penilaian persediaan barang dagang pada toko Indomaret Wolter Wangurer di 

kota Bitung telah sesuai dengan berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang persediaan. Saran dari penelitian ini toko 

Indomret Wolter Wangurer kota Bitung dapat mengadakan kartu persediaan yang 

dicatat secara manual dan di cocokkan dengan sistem komputer 

Kata Kunci : Akuntansi, FIFO, Persediaan, Perpetual, PSAK 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xi 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, hidayah, karunia, dan ridhonya 

serta salam juga tak lupa dihaturkan kepada baginda besar nabi besar Rasulullah 

Muhammad SAW sehingga selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul “Analisis Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada Toko Indomaret 

Wolter Wangurer Kota Bitung”. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan 

skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan penelitian ini. 

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak melalui kesempatan ini penulis ingin 

mneyampaikan terima kasih kepada: 

1. Untuk papaku La Ramili dan mamaku Sitti Nurhayati Lumoindong yang 

sangat penulis sayangi dan cintai terima kasih telah memberikan doa, 

dukungan, kasih sayang yang tulus lahir dan batin, pengorbanan yang tidak 

dapat diuraikan satu persatu dan perjuangan dalam membesarkan penulis 

serta mendidik penulis dengan baik. 

2. Delmus Puneri Salim, M.A., M.Res., Ph.D selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Manado beserta para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri 

Manado. 

3. Dr. Ahmad  Rajafi, M.H.I. selaku Wakil Rektor I  Bidang Akademik dan 

Pengembangan Lembaga, Dr. Radlyah H. Jan, S.E.M.Si selaku Wakil Rektor 

II Bidang AUK dan Dr. Musdalifah, M.Si, selaku Wakil rektor III Bidang 

Kemahasiswaan dan Kerjasama.  

4. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri Manado beserta para Wakil Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Istitut Agama Islam Negeri Manado. 



 

 

xii 

5. Sjamsuddin AK. Antuli, S.Ag, M.A  Selaku Ketua Program Studi Ekonomi 

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Manado. 

6. Dr. Munir Tubagus, S.Kom., M.Cs selaku pembimbing I dan Ridwan Tabe, 

M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu di sela 

kesibukannya untuk membantu serta membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Seluruh staf, karyawan dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut 

Agama Islam Negeri Manado yang telah memberikan pelayanan dan bantuan 

serta memberikan ilmu yang sangat berguna serta akhlak yang tidak ternilai 

harganya. 

8. Kepada ibu Nursia Baweting selaku kepala toko Indomaret Wolter Wangurer 

kota Bitung yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di 

toko tersebut dan karyawan toko Indomaret Wolter Wangurer kota Bitung 

yang telah meluangkan waktu untuk di wawancarai penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. 

9. Untuk omaku Meis Justiningsih, kakakku Reska Wahyuni, A.Md, Pel. dan 

adikku Annisa Agustia yang aku sayangi dan cintai terima kasih telah 

memberikan doa, dukungan, kasih sayang, pengorbanan yang tidak dapat 

diuraikan satu persatu dan juga ucapan terima kasih untuk seluruh keluarga 

yang telah memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. 

10. Untuk pamanku alm. Ornal Lumoindong terima kasih atas kebaikanmu 

kepada kami ponakanmu. 

11. Kepada pemilik kontrakan Al-Hidayah Welong, kos Astrid, dan kos Umar 

Buchari terima kasih telah menyediakan tempat untuk saya tinggal selama 

kuliah di IAIN Manado. 

12. Untuk keluarga Puyuni-Possumah terima kasih telah membantu penulis 

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

13. Untuk Herlina Kadir, Wahyuni Wahab, Nurazizah Possumah, dan kak Rafika 

Ningsi Kadir dan Muliana Murdani terima kasih kalian telah menjadi 

keluarga keduaku di tanah rantau. 



 

 

xiii 

14. Untuk Ramla Lalu terima kasih untuk dukungannya kepada penulis dan sudah 

mau berjuang bersama dalam meraih gelar S1. 

15. Teruntuk sahabat-sahabatku Ida Farida, Yunni Shary Nyong, dan Leni 

Fitriani terima kasih untuk doa dan dukungannya semoga kita bisa 

dipertemukan lagi dan saling berbagi cerita. 

16. Teman-teman seperjuangan terkhusus Ekonomi Syariah B angkatan 17 yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih untuk kebersamaanya 

selama 4 tahun semoga kita dipertemukan lagi sebagai orang yang sukses dan 

orang yang berguna untuk orang-orang disekitar kita. 

17. Dan seluruh pihak yang belum tercantum dan tidak dapat disebutkan satu 

persatu yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

 

  Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan 

dalam penyusunan skripsi ini akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. 

 

  Manado, 09 April 2021 

                  Penulis 

          

      

     Agisa Kirani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xiv 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  ...................................................................................   i 

PERNYATAAN KEASLIAN  ......................................................................   ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  ................................................................  iii 

PENGESAHAN SKRIPSI  ...........................................................................   iv 

TRANSLITERASI .......................................................................................   v 

MOTTO  .......................................................................................................   viii  

ABSTRAK  ..................................................................................................   ix 

KATA PENGANTAR  .................................................................................   xi 

DAFTAR ISI  ...............................................................................................   xiv 

DAFTAR TABEL ........................................................................................  xvii 

DAFTAR GAMBAR  ...................................................................................  xviii 

DAFTAR STRUKTUR  ................................................................................   xix 

DAFTAR LAMPIRAN  ................................................................................   xx 

BAB I PENDAHULUAN  ............................................................................   1 

 A. Latar Belakang Masalah  .................................................................  1 

 B. Identifikasi Masalah  .......................................................................   5 

 C. Batasan Masalah .............................................................................  5 

 D. Rumusan Masalah  ..........................................................................  5 

 E. Tujuan Penelitian  ............................................................................  6 

 F. Manfaat penelitian  ..........................................................................  6 

 G. Definisi Operasional .......................................................................  6 

  1. Akuntansi  ...................................................................................  7 

  2. Persediaan  ..................................................................................  7 

BAB II LANDASAN TEORI  ......................................................................   9 

 A. Landasan Teoritis  ...........................................................................  9 

  1. Definisi Akuntansi  ......................................................................  9 

  2. Sistem Informasi Akuntansi  ........................................................  11 

  3. Konsep Akuntansi Keuangan  ......................................................  13 



 

 

xv 

  4. Komponen akuntansi  ..................................................................  14 

  5. Siklus Akuntansi  ........................................................................   16 

  6. Pengertian Dan Tujuan Akuntansi Persediaan  .............................  18 

  7. Pengertian Persediaan  .................................................................  19 

  8. PSAK No. 14  Tentang Persediaan  .............................................  22 

  9. Manajemen Persediaan  ...............................................................  25 

  10. Fungsi-Fungsi Persediaan  .........................................................  26 

  11. Pengertian pencatatan  ...............................................................  27 

  12. Metode pencatatan persediaan  ..................................................  27 

  13. Metode Penilaian Persediaan  ....................................................  31 

  14. Sistem Pengendalian Persediaan  ...............................................  38 

  15. Pencatatan Persediaan Barang Dalam Perspektif Islam  .............  39 

 B. Penelitian Terdahulu .......................................................................  41 

BAB III METODE PENELITIAN  ...............................................................  47 

 A. Tempat Dan Waktu Penelitian  ........................................................  47 

 B. Rancangan Penelitian  .....................................................................  47 

 C. Sumber Data ...................................................................................  48 

  1. Data Sekunder  ............................................................................  48 

  2. Data Primer  ................................................................................  48 

 D. Teknik Pengumpulan Data  .............................................................  48 

  1. Teknik Wawancara  .....................................................................  48 

  2. Teknik Dokumentasi  ..................................................................  49 

  3. Teknik Observasi ........................................................................  49 

 E. Teknik Analisis Data  ......................................................................  49 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ...............................   51 

 A. Profil Toko Indomaret  ....................................................................  51 

  1. Asal-Usul Toko Indomaret  .........................................................  51 

  2. Visi dan Misi Toko Indomaret  ....................................................  52 

  3. Logo dan Maskot toko Indomaret  ...............................................  54 

  4. Struktur Organisasi Toko Indomaret  ...........................................  55 



 

 

xvi 

  5. Deskripsi Pekerjaan  ....................................................................  58 

  6. Janji Karyawan  ...........................................................................  60 

  7. Aktivitas Kegiatan Toko  .............................................................  61 

 B. Pembahasan Hasil Penelitian  ..........................................................  61 

  1. Sistem Pencatatan Persediaan  .....................................................  61 

  2. Metode Penilaian Persediaan  ......................................................  64 

BAB V PENUTUP  ......................................................................................  66 

 A. Kesimpulan  ....................................................................................  66 

 B. Saran  ..............................................................................................  66 

DAFTAR PUSTAKA . .................................................................................  68 

LAMPIRAN  ................................................................................................  72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xvii 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1 Pencatatan Transaksi  ......................................................................  34 

Tabel 2.2 Penerapan Metode FIFO  .................................................................  35 

Tabel 2.3 Penerapan Metode LIFO .................................................................  35 

Tabel 2.4 Penerapan Harga Pokok Penjualan  .................................................  37 

Tabel 2.5 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian  .............................................  44 

Tabel 3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian  ........................................................  47 

Tabel 4.1 Nama-Nama Karyawan Toko Indomaret Wolter Wangurer  

  Kota Bitung  ...................................................................................  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xviii 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1  Sistem Informasi Akuntansi  .......................................................  11 

Gambar 2.2 Siklus Akuntansi  .........................................................................  18 

Gambar 2.3 Perbedaan Pencatatan Transaksi Metode Perpetual Dan  

  Metode Periodik  ........................................................................  31 

Gambar 4.1 Logo Toko Indomaret  ................................................................  54 

Gambar 4.2  Maskot Toko Indomaret  ............................................................  55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xix 

DAFTAR STRUKTUR 

 

Struktur 4.1 Organisasi Indomaret Secara Umum  ...........................................  56 

Struktur 4.2 Organisasi Toko Indomaret Wolter Wangurer Kota Bitung  .........  57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xx 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Wawancara Penelitian  .................................................................  72 

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian  ...............................................................  74 

Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian  .......................................................  82 

Lampiran 4 Surat Telah Melaksanakan Penelitian  ..........................................  83 

Lampiran 5 Pernyataan Bebas Plagiasi  ...........................................................  84 

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup  .................................................................  86 



 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 

 Akuntansi dan manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lain 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Akuntansi sangatlah berguna bagi 

kehidupan manusia karena dengan adanya penerapan akuntansi bertujuan untuk 

mengendalikan keuangan sekaligus mampu melihat seberapa banyak uang yang 

diterima dan biaya yang dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

perusahaan sekaligus memantau, mengendalikan, dan mengatur finansial. 

 Definisi dari accountancy atau accounting itu sendiri sering di istilahkan 

sebagai bahasa bisnis yang sering disebut oleh pelaku bisnis dalam menerima 

penjelasan mengenai keadaan perusahaannya dan juga pemberitahuan yang 

berkaitan dengan penghasilan perusahaan yang didapatkan selama satu periode 

ataupun selama periode berjalan.
1
 

  Penerapan akuntansi berupa pencatatan sangat diperlukan dalam aktivitas 

perusahaan di segala bidang seperti bidang perdagangan, bidang industri maupun 

bidang jasa hal ini dilakukan untuk mengetahui pendapatan usaha yang dimiliki 

suatu perusahaan. Tujuan dari accounting dalam kegiatan perusahaan ialah dapat 

memberikan sebuah information mengenai pendapatan suatu perusahaan yang 

akan diberikan kepada semua pihak yang membutuhkan dengan melewati sebuah 

prosedur seperti pencatatan, pelaporan, dan penafsiran atas data-data economics 

yang dipergunakan atas dasar pengambilan keputusan.
2
 

  Dibuatkannya akuntansi dalam perusahaan yang bergerak dibidang 

perdagangan agar dapat mengatur setiap pembelian persediaan yang nantinya akan 

kembali diperjualkan serta memberikan penjelasan mengenai barang dagangan 

yang sudah siap dipasarkan kemudian barang yang akan dijual dicatat sekaligus 

dengan harga pokok dari barang tersebut. Perusahaan yang bergerak dibidang 

                                                             
1
  Johar Arifin, Akuntansi Pajak Dengan Microsoft Exel, 2009. 

2
 Ana Marianta, „Analisis Akuntansi Persediaan Berdasarkan PSAK No. 14 Pada Pabrik Roti 

Syafira Medan‟, 2019. 
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perdagangan merupakan sebuah organisasi yang aktivitas perusahaannya 

melakukan pembelian persediaan dari pihak lain kemudian dijual kembali kepada 

konsumen tanpa mengubah bentuk barangnya. Setiap perusahaan memiliki tujuan 

yang sama yaitu untuk mendapatkan income agar dapat memajukan dan 

mempertahankan operasional perusahaan serta mengembangkan usahanya agar 

lebih terkemuka.
3
 

  Inventory merupakan komponen yang paling terpenting didalam 

perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan. Adapun perbedaan 

inventory antara perusahaan yang bergerak dibidang industri dengan bidang 

perdagangan. Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan mempunyai satu 

macam inventory yang dimiliki berupa barang dagangan yang sudah siap dijual 

pada masyarakat tanpa diproses terlebih dahulu. Pada perusahaan yang bergerak 

di bidang industri mempunyai tiga macam inventory yang dimiliki seperti bahan 

inventory yang masih mentah,  bahan inventory yang masih diproses, dan 

inventory yang sudah siap dijual.
4
 

  Setiap perusahaan diwajibkan mengikuti prosedur yang telah dicantumkan 

oleh SAK (Standar Akuntansi Keuangan) berupa PSAK Nomor 14 yang 

membahas mengenai akuntansi persediaan merupakan sebuah pedoman atas 

perlakuan akuntansi khususnya persediaan. Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 14 diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah 

akuntansi yang terjadi di dalam perusahaan seiring dengan canggihnya teknologi 

dalam memberikan informasi di masa sekarang dan yang akan datang. 

  Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 

tentang persediaan menyebutkan bahwa: “inventory atau persediaan merupakan 

aktiva yang tersedia untuk dijual dalam aktivitas usaha biasa, dalam proses 

produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan, atau perlengkapan 

                                                             
3
  Widya Tamodia, „Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Untuk Persediaan Barang 

Dagangan Pada Pt. Laris Manis Utama Cabang Manado‟, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, 

Bisnis Dan Akuntansi, 1.3 (2013), 21. 
4
 Berliana Irawati Saragih, „Analisa Akuntansi Persediaan Sesuai Dengan PSAK No. 14 Pada PT. 

Indomarco Prismatama Cabang Medan‟, 2010. 
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untuk dipergunakan dalam proses produksi, atau pemberian jasa”.
5
 

  IAI kepanjangan dari Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan bahwa 

“inventory sebagai asset yang tersedia untuk dijual dalam aktivitas usaha biasa, 

dalam proses produksi penjulan tersebut, atau dalam bentuk bahan, atau 

perlengkapan untuk dipergunakan dalam proses produksi, atau pembelian jasa”. 

Inventory termasuk dalam kategori current assets (aktiva lancar) dikarenakan jika 

terjadi cash sales (penjualan tunai) maka jumlah kas yang dimiliki suatu 

perusahaan akan bertambah. Akan tetapi jika terjadi sales on credit (penjualan 

kredit) maka jumlah kas suatu perusahaan belum bertambah yang disebabkan oleh 

konsumen yang belum membayar utangnya dengan demikian perusahaan harus 

menunggu dalam tenggang waktu tertentu sampai pembeli tersebut melunasi 

utangnya dengan demikian jumlah pendapatan pada suatu perusahaan akan 

bertambah.
6
 

   Inventory (persediaan) termasuk dalam semua komoditas yang perusahaan 

miliki pada waktu tertentu dengan tujuan penjualan atau konsumsi dalam siklus 

kegiatan operasional suatu perusahaan. Aktiva lain yang perusahaan miliki akan 

tetapi tidak dapat digunakan untuk dikonsumsi atau dijual tidak tercantum dalam 

pengelompokkan persediaan.
7
 Dalam pencatatan inventory terdapat dua sistem 

yang digunakan antara lain pencatatan sistem inventarisasi fisik (sistem periodik) 

dengan pencatatan terus-menerus (sistem perpetual).  

  Pencatatan sistem inventarisasi fisik (sistem periodik) merupakan metode 

pencatatan inventory dimana setiap penjualan akan dibuatkan pencatatan atas 

transaksi tersebut, akan tetapi saat terjadinya penjualan tidak langsung maka akan 

tercatat dalam harga pokok barang yang telah terjual. Sedangkan sistem permanen 

atau perpetual adalah sistem pencatatan dimana setiap terjadi penjualan dicatat 

jumlah penjualan dan harga pokok barang yang terjual. Untuk menggunakan 

sistem permanen maka yang termasuk dalam jenis persediaan akan dibuatkan 

                                                             
5 Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, 2007. 
6
 Herman Karamoy and Nurul Fitah Anwar, „Analisis Penerapan Metode Pencatatan Dan 

Penilaian Terhadap Persediaan Barang Menurut Psak No.14 Pada Pt. Tirta Investama Dc 

Manado‟, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2.2 (2014), 1297.  
7 Mina Sari dan Muhammad Dahira, „Analisis Sistem Persediaan Dalam Akuntansi‟, SAINTIKOM, 

VIII.1 (2010), 375.  



 

 

4 

kartu stock untuk mencatat keluar masuknya barang beserta harga barang di 

gudang secara detail.
8
 

  Adapun cara menghitung nilai persediaan tersebut dengan menggunakan 

tiga method yaitu FIFO (First In First Out), LIFO (Last In First Out), dan Metode 

Rata-Rata (Average). Tujuan evaluasi persediaan adalah untuk mengetahui nilai 

persediaan yang telah digunakan atau telah terjual ataupun persediaan yang masih 

tersisa dalam suatu produk. Sistem penilaian persediaan yang dapat digunakan 

bisa saja berbeda dengan sistem penempatan persediaan fisik.
9
 

  Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek pada toko Indomaret 

Wolter Wangurer di kota Bitung yang merupakan sebuah perusahaan jaringan 

retail waralaba di Indonesia yaitu PT Indomarco Prismatama yang kegiatannya 

memperdagangkan barang-barang kebutuhan sehari-hari pada masyarakat. Toko 

Indomaret Wolter Wangurer di kota Bitung menerapkan sistem akuntansi yang 

berbasis komputerisasi dengan menggunakan metode pencatatan terus menerus 

(metode perpetual) serta dengan meenggunakan metode penilaian persediaan 

berupa FIFO (First In First Out). Jadi persediaan barang yang ada di toko 

Indomaret Wolter Wangurer di kota Bitung masuk setiap 2 hari sekali kemudian 

barang yang terjual pada hari itu akan dibuatkan penutupan harian yang datanya 

langsung terkirim secara otomatis di gudang. 

  Karena toko Indomaret Wolter Wangurer di kota Bitung menerapkan 

sistem akuntansi yang berbasis komputerisasi maka jaringan yang terdapat di toko 

memegang peran penting dalam transaksi penjualan barang maupun proses barang 

masuk. Jika jaringan di toko mengalami gangguan maka perlu dibuatkan CO 

(Complaint Online) ke bagian kantor dan juga bagian jaringan lapangan oleh 

karena itu semua personil diwajibkan mempunyai akun COnya masing-masing. 

  Adapun kendala lain yang di alami dalam memproses persediaan terletak 

pada kesalahan nomor NPB (Nota Permintaan Barang) yang dilakukan oleh 

bagian gudang dikarenakan jaringan yang tidak stabil atau sistemnya yang error 

maka perlu dibuatkannya BA (Berita Acara) untuk NPB tanggal barang yang 

                                                             
8 Wibowo dan Abubakar Arif, Akuntansi Keuangan Dasar 1 Edisi Ketiga, 2008.  
9 Eddy Herjanto, Manajemen Operasi Edisi 3, 2017. 
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datang pada hari itu karena datanya tidak ada di komputer. Untuk barang yang 

datanya tidak ada di komputer belum bisa dipajang untuk dijual. Selain 

dibuatkannya berita acara bisa juga menghubungi langsung bagian gudang untuk 

mengirimkan NPBnya sehingga barang bisa diproses. 

  Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dengan demikian peneliti 

tertarik untuk meneliti metode pencatatan dan penilaian akuntansi persediaan 

barang dagang pada toko ini. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut 

dalam skripsi yang berjudul “Analisis Akuntansi Persediaan Barang Dagang 

Pada Toko Indomaret Wolter Wangurer Di Kota Bitung”. 

 

B. Identifikasi Masalah 
 

  Dari uraian diatas terdapat identifikasi masalah yaitu toko Indomaret 

Wolter Wangurer di kota Bitung menerapkan metode pencatatan persediaan terus 

menerus (metode perpetual) yang berbasis komputerisasi dan jaringan memiliki 

peran penting dalam pencatatan persediaan yang dimana pencatatan persediaan 

barang dagangan antara fisik dengan sistem komputer belum sinkron. 

 

C. Batasan Masalah 
 

  Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah agar penulis bisa lebih 

fokus dalam meneliti penelitian ini. Penelitian ini hanya memfokuskan pada 

prosedur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 tentang 

persediaan terhadap sistem informasi akuntansi pada toko Indomaret Wolter 

Wangurer di kota Bitung. 

 

D. Rumusan Masalah 
 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dengan 

demikian permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana pencatatan dan 

penilaian barang dagang menggunakan metode FIFO (First In First Out) dengan 

sistem perpetual berbasis komputerisasi berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 tentang persediaan pada toko Indomaret 
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Wolter Wangurer di kota Bitung?” 

 

E. Tujuan Penelitian 
 

 Berdasarkan dari rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini ialah 

“Untuk mengetahui hasil dari pencatatan dan penilaian barang dagang 

menggunakan metode FIFO (First In First Out) dengan sistem perpetual berbasis 

komputerisasi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

Nomor 14 tentang persediaan pada Toko Indomaret Wolter Wangurer di kota 

Bitung”. 

 

F. Manfaat penelitian 
 

 Dalam penelitian ini, peneliti berharap beberapa manfaat dapat berguna 

untuk pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk toko Indomaret Wolter Wangurer di kota Bitung hasil penelitian ini 

dapat memberikan saran masukan sebagai bahan evaluasi mengenai penerapan 

akuntansi persediaan barang dagang untuk kedepannya. 

2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini digunakan sebagai pembanding antara teori 

yang didapat dari universitas dengan kondisi aktual yang ada. di lapangan. 

3. Untuk mahasiswa dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya yang 

berkaitan dengan penerapan akuntansi persediaan barang dagang. 

4. Untuk peneliti berikutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian 

yang terkait dengan akuntansi persediaan barang dagang. 

 

G.  Definisi Operasional 
 

 Sebelum penulis menjelaskan lebih lanjut ada baiknya jika penulis 

menguraikan terlebih dahulu definisi operasional untuk menghindari 

kesalahpahaman yang meluas dengan judul skripsi ini. Sesuai dengan judul skripsi 

penulis yaitu “Analisis Akuntansi Persediaan Barang Dagang Pada Toko 

Indomaret Wolter Wangurer di kota Bitung”. Maka terlebih dahulu penulis akan 

menguraikan definisi operasional di antaranya sebagai berikut: 
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1. Akuntansi 
 

 Sebagaimana tercantum dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan) revisi tahun 2009, profesional IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) 

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pengolahan 

dan penyajian data transaksi serta kejadian yang berkaitan dengan keuangan 

sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah 

dipahami dalam pengambilan suatu keputusan ataupun untuk tujuan yang lain.
10

 

Sedangkan definisi dari akuntansi persediaan ialah suatu prosedur pencatatan, dan 

penghitungan transaksi pemasukan seperti pembelian maupun transaksi 

pengeluaran seperti penjualan barang yang hasilnya dapat berupa kartu stok 

barang atau laporan persediaan barang.
11

 

 Jadi dapat disimpulkan pengertian akuntansi menurut peneliti ialah 

akuntansi merupakan seni. Seni yang peneliti maksud yaitu seni pencatatan, seni 

peringkasan, seni menganalisis, dan terakhir sebagai seni pelaporan atas informasi 

yang terkait dengan transaksi keuangan didalam bisnis maupun perusahaan. 

 

 2.  Persediaan 
 

  Persediaan adalah berbagai macam persediaan atau bahan yang disediakan 

oleh perusahaan antara lain berupa produk yang sudah jadi, bahan yang masih 

mentah, maupun barang sementara diproses yang disediakan untuk menjaga 

kelancaran kegiatan perusahaan guna memenuhi kemauan pembeli setiap saat.
12

 

  Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya 

membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang atau 

mengolahnya terlebih dahulu. Ciri khas dari perusahaan yang bergerak di bidang 

perdagangan yaitu dengan adanya pembelian dan penjualan barang dagang.
13

 

Karena toko Indomaret Wolter Wangurer di kota Bitung termasuk perusahaan 

dagang, dapat disimpulkan bahwa persediaan barang dagang yang ada di toko 

                                                             
10

 Dkk Anna Marina, Buku Ajar Sistem Informasi Akuntansi Teori Dan Pratikal, 2017. 
11 Aryanto, Akuntansi Persediaan Dengan Microsoft Exel, 2006. 
12  Farah Margaretha, Teori Dan Aplikasi Manajemen Keuangan Investasi Dan Sumber Dana 

Jangka Pendek, 2005. 
13 Icuk Ranggabawono Dan Muhammad Suparmoko, Ekonomi 3 SMA Kelas XII, 2006. 



 

 

8 

Indomaret Wolter Wangurer di kota Bitung merupakan persediaan yang siap 

dijual kepada konsumen tanpa mengubah bentuk fisik barangnya. Persediaan 

barang dagang yang ada di toko Indomaret Wolter Wangurer di kota Bitung 

mempunyai tanggal kadaluarsa atau expired date seperti snack, minuman-

minuman, mie, telur, dan makanan ringan lainnya. 

 Toko Indomaret Wolter Wangurer di kota Bitung menerapkan sistem 

penilaian persediaan berupa FIFO (First In First Out) berdasarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 tentang persediaan formula 

FIFO (First In First Out) dapat diartikan bahwa persediaan yang pertama dibeli 

akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga persediaan yang tertinggal 

dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. Oleh karena 

itu sistem penilaian persediaan FIFO digunakan dimana barang yang pertama 

masuk pertama keluar hal ini untuk mengantisipasi terjadinya keusangan dan 

habisnya masa tanggal kadaluarsa produk yang dapat menyebabkan kerugian pada 

pihak perusahaan sehingga menyebabkan laba menurun.  

 Sistem pencatatan persediaan barang dagang yang digunakan pada toko 

Indomaret Wolter Wangurer di kota Bitung berupa sistem perpetual berbasis 

komputerisasi untuk memudahkan penyusunan pelaporan keuangan jangka 

pendek karena tidak perlu lagi diadakan perhitungan fisik untuk mengetahui 

persediaan akhir dan bila terjadi penjualan tidak dapat diketahui berapa laba kotor 

yang diperoleh dengan cara membandingkan harga pokok penjualan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teoritis 
 

1.  Definisi Akuntansi 
 

  Akuntansi/Accounting/Accountancy adalah suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan jasa, yaitu jasa dalam menyediakan informasi transaksi 

dalam perusahaan. fungsi akuntansi yaitu untuk menyediakan informasi keuangan 

dalam perusahaan, akuntansi juga menyediakan data kuantitatif yang bersifat dari 

kesatuan ekonomi yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam memilih 

langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan akhir perusahaan. Akuntansi 

juga bisa dikatakan sebagai proses pencatatan, penggolonggan, juga peringkasan 

dan penyajian secara sistematis dari seluruh transaksi keuangan suatu perusahaan, 

juga sebagai penafsiran terhadap hasilnya. Tujuan akuntansi yaitu menyajikan 

informasi tentang ekonomi dari kesatuan ekonomi untuk pihak-pihak 

berkepentingan baik ekstern maupun intern dalam perusahaan.
14

 

  Akuntansi menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American 

Accounting Association  AAA) “Accounting is the process of identifying, 

measuring and communicating economic information to permit information 

judgment and decision by users of the information Jika diartikan ke bahasa 

Indonesia bahwa akuntansi adalah proses mengindentifikasi atau mengenali, 

mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya 

penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang 

menggunakan informasi tersebut.
15

  

  American Accounting Association atau Asosiasi Akuntansi Amerika yang 

di singkat dengan AAA adalah suatu lembaga yang bergerak dalam penelitian 

keuangan dan berkumpulnya para akuntan yang bertempat di USA (United States 

                                                             
14

  Kenny Regina Karongkong, Ventje Ilat, and Victorina Z. Tirayoh, „Penerapan Akuntansi 

Persediaan Barang Dagang Pada Ud. Muda-Mudi Tolitoli‟, Going Concern : Jurnal Riset 

Akuntansi, 13.02 (2018), 47. 
15  Siti Aisyah Siregar, Tanya Jawab Akuntansi Dasar Panduan Dasar Dalam Memahami 

Akuntansi Secara Teori Dan Praktik, 2019. 
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of America). Definisi accounting menurut AAA (American Accounting 

Association) hampir sama dengan definisi akuntansi menurut Warren. Menurut 

Warren accounting (akuntansi) secara umum di artikan sebagai sebuah sistem 

informasi yang menyediakan laporan kepada semua pihak yang membutuhkan 

mengenai kondisi ekonomi di dalam perusahaan.
16

 

  Adapun definisi accounting menurut badan sertifikasi akuntan di Amerika 

Serikat yang dikenal dengan AICPA singkatan dari American Institute Of 

Certified Public Accountants. Menurut AICPA atau Institut Akuntan Publik 

Amerika “accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a 

significant which are, in part a least, of financial character, and interpreting the 

result there of”. Jika diartikan ke bahasa Indonesia bahwa akuntansi merupakan 

seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam 

satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya 

bersifat finansial dan penafsiran hasil-hasilnya.  

 Dapat ditarik kesimpulan tentang akuntansi yang merupakan sebuah 

informasi seputar kegiatan keuangan dan juga keadaan yang terjadi di dalam 

perusahaan dan informasi tersebut akan diberikan kepada semua pihak yang 

memerlukannya seperti investor, direktur, kreditur, masyarakat, serta lembaga 

pemerintahan. Selain menjadi sebuah informasi akuntansi bisa disebut juga 

sebagai seni, seni yang dimaksud di sini merupakan seni dari pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, dan pelaporan informasi yang berhubungan dengan 

transaksi keuangan di dalam bisnis maupun perusahaan. 

   

 2. Sistem Informasi Akuntansi  
 

  Definisi SIA atau kepanjangan dari Sistem Informasi Akuntansi dapat di 

analisis menjadi tiga kata penyusunannya terdiri dari sistem, informasi, dan 

akuntansi. Didalam buku yang ditulis oleh Samiaji Sarosa definisi dari sistem 

ialah sekelompok komponen yang menimbulkan sebuah interaksi antara satu 

dengan yang lain serta bekerja sama dalam menggapai tujuan yang sama.
17

 

                                                             
16  I Gusti Putu Darya, Akuntansi Manajemen, 2019. 
17 Samiaji Sarosa, Sistem Informasi Akuntansi, 2009. 
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Sebenarnya cukup banyak referensi yang menjelaskan tentang definisi informasi 

namun menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) informasi merupakan 

sebuah berita atau pemberitahuan tentang sesuatu.
18

 Selain definisi yang telah 

disebutkan sebelumnya maka definisi menurut wikipedia akuntansi ialah 

pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan 

meringankan semua pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan.
19

 

  Akuntansi sebagai sebuah sistem informasi yang dapat digambarkan pada 

gambar dibawah ini: 

Gambar 2.1 

Sistem Informasi Akuntansi 

 

 

  Suatu perusahaan yang bergerak di berbagai bidang selalu membutuhkan 

SIA atau sistem informasi akuntansi untuk melaporkan kondisi keuangan 

perusahaan secara akurat dan benar bagi semua pihak yang membutuhkan. Dahulu 

pencatatan akuntansi menggunakan cara yang manual, akan tetapi seiring 

berkembangnya zaman saat ini sebagian besar sistem informasi akuntansi atau 

SIA sudah menggunakan komputerisasi.  

  Werren menjelaskan bahwa pentingnya pemahaman sistem akuntansi 

manual guna mengindentifikasi keterkaitan antara laporan dengan data akuntansi. 

Sistem akuntansi manual dapat dijadikan sebagai pedoman dasar untuk lebih 

mudah dalam membuat data yang berbasis sistem akuntansi komputerisasi. 

Adapun beberapa keunggulan dari sistem akuntansi komputerisasi yaitu sebagai 

                                                             
18  Heri Irawan dan Puspita Kencana Sari, Bisnis Informasi, 2018. 
19 I Gusti Putu Darya. 
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berikut:
20

 

a. Sistem pencatatan data transaksi yang lebih mudah dan dapat dipindahkan 

secara langsung ke buku besar pada waktu yang sama pada hari terjadinya 

transaksi tersebut.  

b. Pada umumnya menggunakan sistem akuntansi komputerisasi jauh lebih 

unggul, cepat dan juga akurat dibandingkan dengan sistem akuntansi manual.  

c. Pencarian, pemeriksaan dan pengolahan data melalui sistem akuntansi 

komputerisasi sedikit lebih mudah sehingga dapat memberikan informasi yang 

lebih cepat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

  Selain memiliki beberapa unggulan yang sudah dijelaskan diatas sistem 

akuntansi komputerisasi juga memiliki kelemahan antara lain sebagai berikut: 

a. Berisiko terjadi kerusakan pada sistem. 

b. Membutuhkan ketelitian yang ekstra. 

c. Diperlukan user atau operator yang memiliki pengetahuan tentang teknologi. 

d. Butuh Biaya untuk perawatan (Maintenance). 

e. Butuh biaya untuk membeli perangkat. 

f. Jaringan mengalami gangguan. 

 

  Fungsi utama dari sistem informasi akuntansi atau SIA ialah untuk 

melakukan seoptimal mungkin agar dapat menghasilkan berbagai informasi 

akuntansi yang terstruktur dan berkualitas serta tepat waktu, relevan, dan juga 

dapat dipercaya secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut.
21

 Adapun fungsi 

SIA atau sistem informasi akuntansi itu sendiri sebagai suatu sistem pengendalian 

keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan. Dengan adanya sistem ini keuangan 

perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggung jawabkan yang 

detail. Fungsi ini dapat menjaga harta atau asset dari sebuah perusahaan dan juga 

                                                             
20  Dewi Novita, „Perancangan Dan Penerapan Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Pada Toko 

Aliang‟, 2020. 
21  Resmi Tresna Suci dan Adi Rachmanto, „Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Perusahaan 

Dagang‟, Jurnal Riset Akuntansi, V.1 (2013), 7. 
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mengurangi resiko untuk penggelapan harta oleh semua pihak yang terkait.
22

 

  Dengan melihat definisi dari sistem informasi akuntansi atau SIA yang 

telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa SIA adalah 

sebuah sistem pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pemrosesan data 

sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam membuat keputusan. 

Sistem informasi akuntansi bisa secara manual berupa kertas maupun secara 

otomatis yang sudah terkomputerisasi atau dalam kondisi di antara keduanya yang 

merupakan gabungan dari manual dan juga komputerisasi. Teknologi dijadikan 

sebagai alat untuk menyusun, memelihara, dan juga untuk menyempurnakan 

sistem. 

    

 3. Konsep Akuntansi Keuangan 
 

  Akuntansi keuangan merupakan salah satu bidang akuntansi yang 

berhubungan dalam menyediakan informasi akuntansi yang berhubungan dengan 

penyajian laporan keuangan bagi pemakai atau pengambil keputusan yang ada di 

luar organisasi atau pihak eksternal, seperti kreditur, insvestor, dan lain lain. 

Informasi keuangan di hasilkan berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berlaku 

Umum (PABU) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). 

Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk 

suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari 

hasil pencatatan. Akuntansi Keuangan merupakan salah satu dari akuntansi yang 

berhubungan dengan penyajian informasi pelaporan keuangan perusahaan kepada 

pihak eksternal berupa laporan laba rugi, neraca, Perubahan Modal dan Arus Kas 

juga pencatatan atas laporan keuangan yang diserahkan kepada kepada pemegang 

saham, kreditor atau investor khususnya tentang profitabilitas dan kredibilitas 

perusahaan, kepada supplier, dan pemerintahan. Laporan keuangan yang disajikan 

hendaknya harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau sesuai 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tentang petunjuk dan 

prosedur akuntansi yang berisi tentang standar-standar pencatatan, standar 

                                                             
22 Kurnia Cahya Lestari dan  Arni Muarifah Amri, Sistem Informasi Akuntansi (Beserta 

ContohPenerapan Aplikasi Sia Sederhana Dalam UMKM), 2020. 
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penyusunan, dan juga penyajian laporan keuangan yang mengacu pada beberapa 

teori-teori tentang penafsiran dan penalaran yang mendalam oleh suatu lembaga 

yang kita kenal yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
23

 

 

 4. Komponen akuntansi 
 

Pencatatan akuntansi suatu transaksi akan dicatat dan dikelompokkan 

berdasarkan kategori tertentu. Berdasarkan kategori pencatatannya, ada lima 

komponen utama di dalam akuntansi yaitu:
24

 

a. Aktiva / Asset / Harta 

 Aktiva / harta / asset  merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai 

menjadi kepemilikan perusahaan. Pada umumnya asset atau aktiva dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga golongan utama yaitu pengklasifikasian asset 

berdasarkan konvertibilitas, keberadaan fisik, dan penggunaannya. Berikut ini 

adalah macam-macam asset berdasarkan berdasarkan klasifikasinya:
25

 

1) Konvertibilitas adalah kemudahan suatu asset untuk dapat ditukarkan  menjadi 

uang tunai. Berdasarkan konvertibilitas aktiva atau asset dapat dibagi menjadi 

dua yaitu pertama aktiva lancar (seperti surat-surat berharga, kas, dan 

persediaan barang dagang). Kedua aktiva tidak lancar (seperti tanah, bangunan, 

dan merk dagang). 

2) Berdasarkan keberadaan fisik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pertama 

asset berwujud (seperti mesin, peralatan, dan kas) dan kedua asset tidak 

berwujud (seperti hak paten, hak cipta, dan hak sewa) 

3) Berdasarkan penggunaan operasionalnya asset diklasifikasikan sebagai asset 

operasi (seperti good will dan kas) atau asset non operasional (seperti investasi 

jangka pendek dan tanah kosong). 

b. Hutang / liabilities / kewajiban  

 Hutang / liabilities / kewajiban merupakan kewajiban perusahaan untuk 

membayar sejumlah uang tertentu baik kepada pihak lain. Dengan kata lain 

                                                             
23  Karongkong, Ilat, and Tirayoh. 
24  Vera Fazlinah, „Perlakuan Akuntansi Persediaan Pada Perusahaan Dagang Distributor Ice 

Cream PT Ice Dreamer Asia‟, 2017, 8. 
25  Sri Wahyuni dan  Rifki Khoirudin, Pengantar Manajemen Aset, 2020.  
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kewajiban merupakan hutang perusahaan yang akan dibayar dalam waktu tertentu 

atau jangka waktu tertentu. Berdasarkan waktu pelunasan hutang dalam akuntansi 

dibagi menjadi 2 yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.
26

 

1) Hutang jangka pendek atau hutang lancar adalah jenis hutang yang harus 

segera dilunasi oleh perusahaan. Biasanya jangka waktu pelunasan untuk 

hutang jangka pendek adalah satu tahun dari tanggal neraca. Misalnya, hutang 

dagang, hutang wesel, hutang biaya, dan penghasilan yang ditangguhkan. 

2) Hutang jangka panjang adalah hutang yang pelunasannya akan dilakukan 

dalam jangka waktu lebih dari satu tuhan. Misalnya, hutang hipotik, dan hutang 

obligasi.  

c. Ekuitas / Modal 

 Ekuitas / modal adalah hak pemilik terhadap asset perusahaan setelah 

dikurangi liabilitas dalam neraca. Dapat di definisikan bahwa ekuitas merupakan 

sebuah kewajiban perusahaan terhadap pemilik modal yang menanamkan 

modalnya kepada perusahaan. Ekuitas dapat berasal dari dalam perusahaan 

maupun dari luar perusahaan. Adapun unsur-unsur yang dapat diklasifikasikan 

dalam neraca pos-pos ekuitas antara lain sebagai berikut: 
27

 

1)  Modal yang disetor adalah modal yang telah diambil baik oleh pendiri maupun 

orang lain dan harga saham tersebut telah disetorkan ke kas perusahaan. 

2) Tambahan modal yang disetor yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima 

oleh Bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. 

3) Saldo laba atau retained earning adalah laba yang ditahan perusahaan sehingga 

tidak dibagikan kepada pemegang saham. 

4) Cadangan umum ini merupakan cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah 

pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal. 

5) Cadangan tujuan yang disajikan dalam pengelompokan yang terpisah. 

d. Income / Pendapatan 

 Menurut pengertian akuntansi keuangan pendapatan adalah peningkatan 

jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari 

                                                             
26 Sumiyati dan Yatimatun NafIoah, Akuntansi Keuangan SMK/MAK Kelas XI, 2019. 
27  Ulfatul Khoiriyah, „Manajemen Ekuitas: Ekuitas Pemegang Saham Dalam Perseroan‟, 4. 
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penjualan barang dan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. 

meskipun demikian ada perbedaan antara pengertian pendapatan untuk 

perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Pada 

perusahaan jaga pendapatan diperoleh dari penyerahan jasa, pendapatan pada 

perusahaan dagang diperoleh dari penjualan barang dagang, sedangkan 

pendapatan perusahaan manufakture berasal dari penjualan produk selesai.
28

 

e. Expenses / Biaya / Pengeluaran 

 Expense atau pengeluaran ialah biaya yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk membiayai operasional usaha. Dengan kata lain merupakan 

beban perusahaan. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi secara 

umum. Akuntansi biaya adalah sistem informasi yang menyajikan laporan-laporan 

yang berisikan biaya yang dikeluarkan sebuah entitas setelah melalui serangkaian 

perhitungan dalam periode tertentu kepada pihak-pihak yang memerlukan 

informasi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan entitas tersebut.
29

  

 

 5. Siklus Akuntansi 
 

Siklus akuntansi pada akuntansi yaitu bentuk tahapan kejadian ketika 

pembukuan yang dibuat dari awal hingga akhir transaksi tanpa berhenti yang 

berbentuk bagaikan bundaran guna menyediakan sebuah laporan finansial guna 

membantu dalam pengambilan keputusan (Kartomo & Sudarman, 2019). 

Berdasarkan penelitian dari Hantono & Rahmi (2018), siklus akuntansi dimulai 

dengan mengidentifikasi transaksi yang telah terjadi dan mengelompokkan sesuai 

dengan jenisnya, dapat berupa penjualan, pembelian, ataupun transaksi biaya 

lainnya. Transaksi yang telah terjadi juga wajib mengumpulkan kwitansi, nota, 

faktur dan semua yang dapat dijadikan bukti dalam transaksi tersebut.  

Langkah berikut setelah identifikasi dan analisis transaksi adalah mencatat 

transaksi ke dalam jurnal umum ataupun jurnal khusus. Pada fungsi historis, 

jurnal umum memiliki peranan sebagai pencatatan setiap transaksi pada waktu 

terjadinya transaksi tersebut, oleh sebab itu jurnal umum dapat mendeskripsikan 

                                                             
28  M. Fuad, Pengantar Bisnis, 2006. 

29    Assegaff dan Akma Syarief, Modul 1 Biaya: Akuntansi Dan Klasifikasinya. 
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aktivitas sehari-hari perusahaan dalam satu bulan. Jurnal khusus dibagikan 

menjadi empat berdasarkan fungsinya yang terdiri dari jurnal penjualan, 

pembelian, penerimaan kas serta pengeluaran kas (Hantono & Rahmi, 2018).  

Prosedur selanjutnya sesudah penjurnalan yaitu dengan memindahkan 

jurnal-jurnal transaksi ke buku besar. Transaksi yang dipindahkan ke dalam buku 

besar akan berurut berdasarkan akun-akun sehingga mampu membantu untuk 

terciptanya laporan yang lebih baik dan rapi (Hantono & Rahmi, 2018). 

Langkah berikutnya adalah penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian 

dengan mengklasifikasi saldo akhir masing-masing akun pada buku besar serta 

sisi debit kredit neraca saldo wajib menampilkan jumlah yang seimbang. Apabila 

jumlah tersebut menunjukkan ketidakseimbangan, berarti terdapat kesalahan 

dalam penjurnalan, pencatatan transaksi ataupun penyebab lainnya (Hantono & 

Rahmi, 2018).  

Jurnal penyesuaian merupakan tahap selanjutnya dari neraca saldo 

sebelum penyesuaian dengan tujuan mengoreksi adanya kesalahan dalam 

pencatatan sebelumnya serta merekap transaksi-transaksi yang terlewatkan. 

Pembetulan kesalahan pada pencatatan dan transaksi yang terlalaikan dapat 

menciptakan laporan keuangan yang lebih sempurna (Hantono & Rahmi, 2018). 

Tahap berikutnya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo 

setelah penyesuaian ini menunjukkan saldo akhir yang telah dikoreksi akhir 

periode akuntansi. Tujuan dari neraca ini yaitu menampilkan saldo dan kondisi 

finansial perusahaan yang lebih akurat (Hantono & Rahmi, 2018). 

Proses selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan dimana laporan 

keuangan termasuk bagian paling dibutuhkan oleh pihak internal maupun 

eksternal sebagai bahan referensi kinerja dan keadaan keuangan sebuah 

perusahaan. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap (Hantono & 

Rahmi, 2018).  

Langkah siklus akuntansi selanjutnya merupakan penyusunan jurnal 

penutup yang berfungsi untuk mengurangi atau nol kan saldo akun yang 

sementara agar dapat menyiapkan akun untuk transaksi periode berikutnya. 
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Seluruh akun income dan expense akan dipindahkan ke akun ikhtisar laba rugi 

oleh perusahaan (Hantono & Rahmi, 2018). 

Neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca saldo yang dilakukan setelah 

jurnal penutupan semua akun pada periode tertentu yang akan dipindah ke akun 

modal. Tujuan tahap ini adalah menjaga keseimbangan akun buku besar tetap 

terjamin sehingga dapat memulai pencatatan transaksi untuk periode berikut 

(Hantono & Rahmi, 2018). 

Prosedur siklus akuntansi yang terakhir adalah jurnal pembalik yang 

bersifat opsional, prosedur terakhir ini dapat dilakukan ataupun tidak. Jurnal 

pembalik dilakukan supaya dapat mengelak terjadinya pengakuan ganda yang 

dibuat pada awal periode. Beberapa contoh transaksi tersebut ialah pendapatan 

atau beban bayar dimuka serta pendapatan yang masih harus terima atau beban 

yang masih harus dibayar (Hantono & Rahmi, 2018).  

Tahapan siklus akuntansi dari awal hingga akhir dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 

Gambar 2.2 

Siklus Akuntansi 

 

 

 

 6. Pengertian Dan Tujuan Akuntansi Persediaan 
 

 Akuntansi persediaan ialah suatu prosedur pencatatan, dan penghitungan 

transaksi pemasukan seperti pembelian maupun transaksi pengeluaran seperti 

penjualan barang yang hasilnya dapat berupa kartu stok barang atau laporan 
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persediaan barang.
30

 Sistem akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat mutasi 

setiap persediaan yang di simpan di gudang, sistem ini berkaitan erat dengan 

sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem pembelian, sistem retur 

pembelian dan sistem akuntansi biaya produksi. Di bawah ini merupakan tujuan 

dari akuntansi persediaan:
31

 

a. Memberikan informasi mengenai persediaan mulai dari pengakuan sampai 

proses penerimaannya dengan prosedur yang baku. 

b. Memberikan informasi mengenai alur persediaan yang ada sehingga dapat 

memperhitungkan tingkat pengendalian yang diperlukan. 

c. Pengendalian persedian sehingga persedian dapat diperhitungkan secara 

ekonomis keberadaanya. 

 

 7.  Pengertian Persediaan 
 

Istilah persediaan (inventory) digunakan untuk menyatakan barang yang 

dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, barang yang tengah 

diproduksi, serta bahan baku atau perlengkapan yang dimiliki untuk diolah 

menjadi produk atau jasa yang siap dijual. Persediaan adalah “aktiva: a) tersedia 

untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; b) dalam proses produksi dan atau 

dalam perjalanan; atau c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk 

digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa”  Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan Nomor 14 tentang Persediaan).
32

 

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang 

persediaan pada paragraf 4 menyatakan bahwa: Persediaan meliputi barang yang 

dibeli dan disimpan untuk dijual kembali, misalnya, barang dagang dibeli oleh 

pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk 

dijual kembali. Persediaan juga mencakupi barang jadi yang telah diproduksi, atau 

barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi perusahaan, dan termasuk 

bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi. Bagi 

                                                             
30  Aryanto. 
31  Novita Pella, „Analisis Sistem Akuntansi Persediaan Pada Cv Nusantara Notebook‟, Frima, 

2018, 254. 
32  Hendi Somantri, Akuntansi Keuangan, 2016. 
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perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa seperti diuraikan dalam paragraf 

15, di mana pendapatan yang bersangkutan belum diakui perusahaan. (lihat 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23 tentang Pendapatan). 

Sifat barang yang diklasifikasikan sebagai persediaan banyak bervariasi 

menurut sifat aktivitas perusahaan (Smith-Skousen 1984). Persediaan suatu 

perusahaan biasanya erat hubungannya dengan objek usaha pokok perusahaan. 

Usaha pokok perusahaan dagang adalah membeli barang dagangan kemudian 

menjual kembali. Sementara usaha pokok perusahaan manufaktur adalah membeli 

bahan baku untuk diproses menjadi barang yang siap dijual. Sedangkan usaha 

pokok perusahaan jasa adalah membeli perlengkapan (Supplies) untuk digunakan 

dalam penyerahan (penjualan jasa).
33

 

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan klasifikasi persediaan 

dalam masing-masing jenis perusahaan, sebagai berikut: 

a. Persediaan dalam perusahaan dagang adalah barang dagangan yang dimiliki 

perusahaan meliputi: 

1) Persediaan barang dagangan (Merchandise iventory), yaitu barang dagangan 

yang tersedia untuk dijual. 

2) Barang dalam perjalanan (Good in transit), adalah barang yang sudah dimiliki 

perusahaan tetapi pada saat penyusunan neraca belum diterima. Biasa terjadi 

apabila syarat penyerahan barang free on board (FOB) Shipping point. 

Penyerahan barang dilakukan setelah barang berada di atas kapal angkutan di 

tempat penjual. Barang dalam perjalanan, bisa dicatat dalam akun “Barang 

dalam perjalanan”, setelah barang yang bersangkutan diterima, dari akun 

“Barang dalam perjalanan” dipindahkan ke dalam akun “Persediaan barang 

dagangan”. 

3) Termasuk juga persediaan, yaitu tanah dan bangunan (Property) yang 

disediakan untuk dijual kembali. 

b. Perusahaan manufaktur secara khusus adalah kegiatan pengolahan bahan baku 

mentah secara kimiawi dan fisika untuk mengubah bentuk dan fisiknya agar 

                                                             
33  Anggy Listiani dan Sulistya Dewi Wahyuningsih, „Analisis Pengelolaan Persedian Barang 

Dagang Untuk Mengoptimalkan Laba‟, PETA, 4.1 (2019), 97. 
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bisa dibuat produk tertentu. Persediaan dalam perusahaan manufaktur meliputi: 

1) Persediaan produk jadi (Finished goods inventory) adalah bahan baku yang 

telah diproses dalam proses produksi sampai tahap akhir. Produk 

jadi merupakan produk yang siap dijual kepada pelanggan dan mempunyai 

harga jual. . 

2) Persediaan bahan baku (Raw materials inventory) adalah jumlah barang yang 

miliki untuk mendukung proses pembuatan barang.. 

3) Bahan baku dalam perjalanan (Raw materials in transit). Bahan baku yang 

sudah dibeli (dimiliki), tetapi pada saat penyusunan neraca belum diterima. 

4) Persediaan barang dalam proses (Work in process inventory), yaitu barang 

yang belum selesai diproses. 

c. Persediaan dalam perusahaan jasa adalah perlengkapan yang dimiliki untuk 

digunakan dalam penjualan (penyerahan) jasa kepada pemesan meliputi: 

1) Persediaan perlengkapan (Supplies inventory)  dalam akuntansi adalah barang-

barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai ataupun bisa 

dipakai berulang-ulang yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya 

bertujuan untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan (contohnya seperti 

kertas, tinta printer, dan buku nota). 

2) Perlengkapan dalam perjalanan (Supplies in transit). Perlengkapan jasa yang 

sudah dibeli (dimiliki), tetapi pada saat penyusunan neraca perlengkapan yang 

bersangkutan belum diterima. 

 

  Didalam buku yang ditulis oleh Muchson menjelaskan bahwa persediaan 

merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi suatu entitas baik bagi 

perusahaan ritel, manufaktur, jasa, maupun entitas lainnya.
34

 Persediaan juga 

merupakan sejumlah barang jadi, bahan baku, dan barang dalam proses yang 

dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual atau diproses lebih lanjut. 

Sedangkan menurut Hamizar dan Muhammad Nuh mencentuskan bahwasannya 

persediaan adalah barang yang dibeli dan dijual oleh perusahaan yang 

bersangkutan tanpa mengadakan perubahan apapun yang berarti terhadap orang 

                                                             
34  Muchson, Metode Riset Akuntansi. 
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yang bersangkutan.
35

 

  Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk mengkonsumsi 

sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas 

pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan 

produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial.
36

 Adapun aturan-aturan yang 

diajarkan Islam dalam kegiatan produksi antara lain adalah:
37

 

a.  Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. 

b. Mencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara 

keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam. 

c. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat 

serat mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus dalam 

prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk 

tegaknya akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/kehormatan, 

serta untuk kemakmuran materi. 

d. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat 

untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai keahlian, kemampuan dan 

prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. 

e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas spiritual maupun 

mental dan fisik. 

 

8. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 14  Tentang Persediaan 
 

 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau disingkat dengan PSAK 

ialah pedoman yang harus diikuti dalam pelaporan dan pencatatan akuntansi di 

Indonesia. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) merupakan sebuah 

aturan yang harus ditaati oleh para akuntan agar pelaporan akuntansi yang ada di 

Indonesia menjadi lebih efektif.
38

 

                                                             
35 Aisyah Mardatillah, „Analisis Penerapan Sistem Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang  

Dagang Oleh Karyawan Toko Tokyo Style Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam‟, 2020. 
36  Marianta. 
37  Reza Nurul Ichsan Dkk, Konsep Dasar Penerapan Ekonomi Menurut Perspektif Islam, 2020. 
38

  Rivaldo Barchelino, „Analisis Penerapan PSAK No. 14 Terhadap Metode Pencatatan Dan 

Penilaian Persediaan Barang Dagangan Pada PT. Surya Wenang Indah Manado‟, Jurnal 

EMBA, 4 (2016), 839. 
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a.  Persediaan  

 Ikatan Akuntansi Indonesia atau biasa disingkat dengan IAI 

mengkhususkan pernyataannya mengenai persediaan dalam PSAK Nomor 14 

tentang persediaan yang terdiri dari bagian pendahuluan, penjelasan dan 

mengungkapkan mengenai persediaan barang dagangan.  

b. Pendahuluan  

 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang 

persediaan pada bagian pendahuluan memuat tentang tujuan dari pernyataan, 

ruang lingkup dari pernyataan dan definisi dari persediaan. Pendahuluan ini terdiri 

dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 4.  

c. Tujuan  

 Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi 

mengenai persediaan. Permasalahan pokok dalam perlakuan akuntansi persediaan 

ialah mengenai penentuan jumlah biaya yang harus diakui sebagai aset dan untuk 

perlakuan akuntansi selanjutnya atas aset tersebut sampai pendapatan terkait 

dengan hal ini diakui.  

d. Ruang Lingkup  

 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang 

persediaan pada paragraf 2 menyatakan bahwa: pernyataan ini diterapkan untuk 

seluruh persediaan, terkecuali:  

1) Pekerjaan masih dalam proses yang timbul dalam kontrak konstruksi, termasuk 

dalam kontrak jasa yang terkait langsung (Bisa dilihat pada Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan Nomor 34 tentang Kontrak Konstruksi);  

2) Mengenai instrumen keuangan (Bisa dilihat Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan Nomor 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan Nomor 55 tentang Instrumen Keuangan: 

Pengakuan dan Pengukuran);  

3) Dikosongkan. 

e. Definisi 
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 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang 

persediaan pada paragraf 6 menjelaskan pengertian istilah yang digunakan dalam 

pernyataan bahwa persediaan adalah asset:
39

 

1) Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. 

2) Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau. 

3) Dalam bentuk bahan atau pelengkapan untuk digunakan dalam proses produksi 

atau pemberian jasa. 

 

 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang 

persediaan pada paragraf 8 menyatakan bahwa: Persediaan meliputi barang yang 

dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali, termasuk, sebagai contoh barang 

dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali atau pengadaan tanah 

dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga meliputi barang jadi 

yang diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksi, oleh 

entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalam 

proses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa seperti 

dideskripsikan dalam paragraf 19, dimana entitas belum mengakui pendapatan 

yang terkait (Lihat PSAK 23: Pendapatan) 

 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang 

persediaan pada paragraf 17 menyatakan bahwa: Metode eceran sering kali 

digunakan dalam perdagangan eceran untuk menilai persediaan sejumlah besar 

barang yang berubah dengan cepat, dan memiliki margin yang tidak jauh berbeda 

sehingga tidak praktis kalau digunakan metode penetapan biaya lainnya. Biaya 

persediaan ditentukan dengan mengurangi harga jual persediaan dengan 

persentase margin bruto yang sesuai. Persentase tersebut digunakan dengan 

memperhatikan persediaan yang telah diturunkan nilainya (marked down) di 

bawah harga jual normal. Persentasi rata-rata sering digunakan untuk setiap 

departemen penjualan eceran yang menjual kelompok barang yang berbeda. 

 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang 

persediaan pada paragraf 27 menyatakan bahwa: formula FIFO (First In First 
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Out) mengamsusikan unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau 

digunakan terlebih dahulu sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir 

adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. 

f. Pengungkapan 

 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang 

persediaan pada paragraf 37 menyatakan bahwa: Informasi tentang jumlah tercatat 

yang disajikan dalam berbagaiklasifikasi persediaan dan tingkat perubahannya 

masing-masing berguna bagi pengguna laporan keuangan. Klasifikasi persediaan 

yang biasa digunakan adalah barang dagangan, perlengkapan, bahan baku, 

pekerjaan dalam penyelesaian dan barang jadi. Persediaan dalam perusahaan jasa 

biasanya disebut pekerjaan dalam penyelesaian. 

 

 9. Manajemen Persediaan 
 

  Manajemen persediaan adalah jumlah persediaan yang optimal dengan 

biaya total yang minimal tujuan utama manajemen persediaan adalah menentukan 

jumlah barang yang akan disimpan dengan tepat. Persediaan harus diatur 

sedemikian rupa sehingga proses bisnis perusahaan tetap stabil dalam kondisi 

apapun dan tetap memperhatikan jumlah barang yang disimpan agar biaya 

investasi yang dikeluarkan akibat penyimpanantidak merugikan perusahaan.
40

 

  Daft mengatakan bahwa tujuan Manajemen persediaan yaitu untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen, memperlancar proses 

produksi, mengantisipasi kekurangan persediaan (Stock Out) dan dalam 

menghadapi fluktuasi harga. Johns dan Harding mengatakan tujuan manajemen 

persediaan adalah meminimalkan investasi dalam persediaan namun tetap 

konsisten dengan penyediaan tingkat pelayanan yang diminta. 

  Manajemen persediaan memiliki fungsi yang cukup penting dalam 

beroperasinya sebuah perusahaan sehingga diperlukan bagaimana mengelola 

secara baik dan melakukan pengendalian persediaan secara berkelanjutan. 

Herjanto mengatakan fungsi manajemen persediaan dalam memenuhi keperluan 
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perusahaan, yakni:
41

 

a. Menghilangkan risiko terlambatnya pengiriman bahan baku atau barang yang 

diperlukan perusahaan. 

b. Menghilangkan risiko apabila material yang dipesan tidak baik membuatnya 

harus dikembalikan. 

 

 10. Fungsi-Fungsi Persediaan 
 

  Perusahaan menentukan jumlah persediaan dengan perhitungan yang 

sesuai karena pada dasarnya persediaan memiliki fungsi yang sangat penting bagi 

kelancaran proses produksi dalam sebuah perusahaan. Persediaan yang terdapat 

dalam perusahaan dapat dibedakan menurut beberapa cara. Dilihat dari fungsinya 

menurut Herjanto fungsi-fungsi persediaan dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis 

yaitu:
42

  

a. Fluctuation Stock merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk menjaga 

terjadi fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan untuk 

mengatasi bila terjadi kesalahan/penyimpangan dalam perkiraan penjualan 

waktu produksi, atau pengiriman barang. 

b. Anticipation Stock merupakan persediaan untuk menghadapi permintaan yang 

dapat diramalkan, misalnya pada musim permintaan tinggi tetapi kapasitas 

produksi pada saat itu tidak mampu memenuhi permintaan. Persediaan ini juga 

dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan sukarnya diperoleh bahan baku 

sehingga tidak mengakibatkan terhentinya produksi. 

c. Lost-Size Inventory  merupakan persediaan yang diadakan dalam jumlah yang 

lebih besar daripada kebutuhan pada saat itu. Persediaan dilakukan untuk 

mendapatkan keuntungan dari harga barang (berupa diskon) karena membeli 

dalam jumlah yang besar atau untuk mendapatkan penghematan dari biaya 

pengangkutan per unit yang lebih rendah. 

d. Pipeline Inventory merupakan persediaan yang dalam proses pengiriman dari 

tempat asal ke tempat dimana barang itu akan digunakan. Misalnya, barang 
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yang dikirim daro pabrik menuju tempat penjualan yang dapat memakan waktu 

beberapa hari atau minggu. 

 
 

 11. Pengertian Pencatatan 
 

Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas 

dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan dikertas, disket, pita nama, pita film. 

Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar dan suara. Pencatatan sangat 

perlu dilakukan pada setiap yang akan dan telah di lakukan untuk merekam dalam 

bentuk tulisan secara rincian rencana kegiatan yang akan dilakukan dan merekam 

hasil kegiatan yang telah dilakukan.
43

 

Menurut Henry Simamora mengemukakan bahwa yaitu Pencatatan adalah 

pembuatan suatu catatan pembukuan, kronologis kejadian yang terjadi, terukur 

melalui suatu cara yang sistematis dan teratur. Sedangkan definisi pencatatan 

Menurut Mulyadi mengemukakan bahwa pencatatan adalah suatu urutan ketiga 

klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih 

yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap transaksi 

perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 

Dalam beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan 

merupakan suatu kegiatan penghimpunan data dengan cara mencatat yang mampu 

menberikan satu kesatuan informasi. 

 

12. Metode Pencatatan Persediaan 
 

Persediaan perusahaan dicatat sebagai harga belinya, bukan harga jualnya. 

Harga beli adalah harga yang tercantu di faktur pembelian. Jika dalam transaksi 

pembelian terdapat pengeluaran tambahan seperti ongkos angkut pembelian, maka 

akan dicatat di akun yang terpisah, yaitu akun ongkos angkut pembelian. Jika 

dalam transaksi pembelian tersebut perusahaan memperoleh potongan pembelian, 

maka harus dicatat di akun yang terpisah yaitu akun potongan pembelian. 

Walaupun akun-akun tersebut pada akhirnya akan dijumlahkan ketika akan 

menghitung beban pokok penjualan. Tetapi pada dasarnya persediaan barang 
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dagang harus dicatat sebesar harga belinya. 

Secara umum terdapat dua metode yang dipakai untuk menghitung dan 

mencatat persediaan yang berkaitan dengan perhitungan beban pokok penjualan 

antara lain sebagai berikut: 

a.  Sistem Periodik (Metode Fisik) 

 Menurut Achmad Tjahjono, “sistem fisik  periodik) adalah metode 

pencatatan persediaan yang tidak mengikuti. mutasi suatu persediaan sehingga 

untuk mengetahui suatu jumlah persediaan saat tertentu harus diadakan 

perhitungan fisik atas persediaan. barang (stock opname)”. 

 Disebut juga metode periodic adalah metode pengelolaan persediaan, 

dimana arus keluar masuknya barang tidak dicatat secara terinci sehingga untuk 

mengetahui nilai persediaan pada suatu saat tertentu harus melakukan perhitungan 

barang secara fisik (stock opname) di gudang. Penggunaan metode fisik 

mengharuskan penghitungan barang yang ada (tersisa) pada akhir periode 

akuntansi ketika menyusun laporan keuangan. Di bawah ini merupakan contoh 

pencatatannya: 
44

 
 

  

 

Beban pokok penjualan adalah harga beli atau total beban produksi dari 

sejumlah barang yang telah laku terjual pada suatu periode tertentu. Untuk 

mengetahui beban pokok penjualan pada suatu periode tertentu. Dan untuk 

mengetahui nilai persediaan akhir, harus dilakukan penghitungan fisik (stock 

opname) di gudang. Metode ini lebih cocok dipakai oleh perusahaan yang 

frekuensi transaksinya tinggi dan nilai uang pertransaksi yang rendah, seperti 

dalam perusahaan eceran. 
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk mengetahui beban pokok 

penjualan suatu perusahaan dengan menggunakan metode periodic, harus 

dilakukan perhitungan fisik perusahaan yang dimilikinya. Dalam perhitungan fisik 

(stock opname) persediaan tersebut, harus ditentukan jumlah persediaan yang 

dimiliki perusahaan secara pasti. Setelah diketahui volume persediaannya, jumlah 

barang dikalikan dengan harga beli per unit barang dagang tersebut. Persoalanya, 

jika harga beli berbeda satu dengan yang lainnya, maka perusahaan memiliki 

pilihan untuk menggunakan beberapa harga beli yang berbeda. Untuk menentukan 

harga beli sebagai dasar penentuan nilai persediaan yang dimiliki perusahaan pada 

suatu periode.
45

 

b. Sistem Perpetual (Metode Buku) 

 Menurut Sigit Hermawan, bahwa “sistem pencatatan perpetual ialah 

mencatat (mendebit) rekening persediaan barang dagangan dan mengkreditkan 

kas atau utang dagangan.pada saat membeli barang dagangan”.
46

 Sedangkan 

Menurut Achmad Tjahjono, “sistem buku  perpetual) merupakan pencatatan 

persediaan yang mengikuti mutasi persediaan barang dagangan. setiap saat 

diketahui dari rekening perusahaan”. Dalam pencatatan persediaan perpetual, 

sistem dimana setiap persediaan yang masuk dan keluar akan melakukan 

pencatatan dan dibekukan. Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini, 

menyatakan “sistem perpetual adalah sistem penilaian persediaan yang 

pencatatannya dilakukan secara terus-menerus dalam kartu persediaan”.
47

 

 Pencatatan sistem perpetual atau metode pencatatan terus menerus disebut 

juga dengan metode “Balance Permanent”.
48

 Sistem perpetual atau metode buku 

yaitu pencatatan persediaan yang dilakukan secara langsung pada jumlah dan 

harga pokoknya. Setiap ada transaksi keluar masuk produk ataupun bahan 

langsung dilakukan pencatatan. Pada sistem ini perusahaan langsung dapat 

melihat secara akurat dalam pencatatan berapa jumlah persediaan beserta harga 
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pokoknya.
49

  

 Terdapat faktor perbedaan antara metode perpetual dengan metode 

periodik antara lain sebagai berikut: 

1) Berdasarkan Pencatatan 

a) Metode perpetual setiap transaksi di catat di akun persediaan barang dagang. 

b) Metode periodik pencatatan akun persediaan barang dagang hanya di akhir 

periode. 

2) Berdasarkan transaksi pembelian  

a) Metode perpetual akun persediaan barang dagang terdapat di debet. 

b) Metode periodik akun pembelian di debet. 

3) Berdasarkan transaksi pembayaran biaya angkut pembelian  

a) Metode perpetual akun persediaan barang dagang di debet.  

b) Metode periodik akun biaya angkut pembelian di  debet. 

4) Berdasarkan transaksi retur dan pengurangan pembelian 

a) Metode perpetual akun persediaan barang dagang di debet. 

b) Metode periodik akun retur dan pengurangan pembelian di kredit. 

5) Berdasarkan transaksi penerimaan potongan pembelian 

a) Metode perpetual akun persediaan barang dagang di kredit. 

b) Metode periodik akun potongan pembelian di kredit. 

6) Berdasarkan transaksi penjualan 

a) Metode perpetual akun persediaan barang dagang dan pencatatan harga pokok 

penjualan di kredit.  

b) Metode periodik tidak ada pencatatan ke akun persediaan barang dagang dan 

harga harga pokok penjualan 

7) Berdasarkan jurnal penyesuian 

a) Metode perpetual tidak ada jurnal penyesuaian. 

b) Metode periodik terdapat jurnal penyesuaian akun persediaan barang dagang 

dan harga pokok penjualan. 

 

Adapun perbedaan pencatatan transaksi antara metode pencatatan terus 
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menerus dengan metode pencatatan fisik seperti cara perhitungan harga pokok 

penjualan serta cara mengelola persediaannya namun di dalam pencatatan metode 

tersebut dalam membuat jurnal transaksi yang berhubungan dengan pembelian 

dan penjualan persediaan, dapat dilihat seperti dibawah ini: 
 

Gambar 2.3 

Perbedaan Pencatatan Transaksi Metode Perpetual Dan Metode Periodik 
 

 

 

13. Metode Penilaian Persediaan 
 

 Penilaian persediaan barang dagangan dapat dilakukan dengan beberapa 

metode. Akan tetapi dalam perkembangannya hanya ada 3 metode penilaian yang 

digunakan dalam akuntansi yaitu metode FIFO (First In First Out), metode LIFO 

(Last In First Out), dan Average Method (Metode Rata-Rata). Menurut Assauri 

metode penilaian persediaan barang dagangan terdapat tiga metode penilaian 

sebagai berikut: 

a. Metode FIFO (First In First Out)  

 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang 

persediaan pada paragraf 27 menyatakan bahwa: formula FIFO (First In First 
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Out) mengamsusikan unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau 

digunakan terlebih dahulu sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir 

adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. 

 Metode FIFO (First In First Out) berasumsi ketika harga suatu produk 

dinilai sesuai harga produk yang dibeli terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir 

dihitung menurut harga yang terakhir masuk.
50

 Berikut ini merupakan kelebihan 

dan kekurangan dari metode FIFO (First In First Out): 

1) Kelebihan metode FIFO (First In First Out) 

a) Nilai atau biaya persediaan disajikan secara aktual dan relevan di Laporan 

Posisi Keuangan. 

b) Menyediakan persediaan barang kepada pelanggan dengan harga pokok 

penjualan yang lebih konsisten dan sistematis. 

c) Memungkinkan perusahaan untuk melakukan perbandingan yang lebih baik 

antara perusahaan-perusahaan yang berbeda dalam industri yang sama dan 

antara beberapa tahun. 

d) Menghasilkan laba yang lebih besar.  

2) Kekurangan metode FIFO (First In First Out) 

a) Pajak yang dikeluarkan menjadi lebih besar. 

b) Pada laporan laba tidak ditandingkan antara biaya berjalan dengan pendapatan 

berjalan. 

c) Laba yang dihasilkan kurang akurat. 

 

 Penggunaan metode FIFO dalam manajemen persediaan memiliki bebera-

pa tujuan, yaitu: 

1) Menghindari barang agar tidak kadaluarsa dan tertimbun lama di gudang. 

2) Menggabungkan semua unsur laba saat dilakukan proses penjualan, yang 

dimulai dari gain dan loss yang timbul akibat perubahan-perubahan harga yang 

terjadi selama proses FIFO. 

3) Untuk menyajikan persediaan akhir di dalam neraca berdasarkan harga yang 

paling akhir. 
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b. Avarege Method (Metode Rata-Rata)  

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 14 tentang 

persediaan pada paragraf 17 menyatakan bahwa: Metode eceran sering kali 

digunakan dalam perdagangan eceran untuk menilai persediaan sejumlah besar 

barang yang berubah dengan cepat, dan memiliki margin yang tidak jauh berbeda 

sehingga tidak praktis kalau digunakan metode penetapan biaya lainnya. Biaya 

persediaan ditentukan dengan mengurangi harga jual persediaan dengan 

persentase margin bruto yang sesuai. Persentase tersebut digunakan dengan 

memperhatikan persediaan yang telah diturunkan nilainya (marked down) di 

bawah harga jual normal. Persentasi rata-rata sering digunakan untuk setiap 

departemen penjualan eceran yang menjual kelompok barang yang berbeda. 

Avarege Method (Metode Rata-Rata) merupakan suatu cara yang 

didasarkan pada harga yang dirata-ratakan dari jumlah barang yang didapat 

dengan tingkat harganya masing-masing. Metode rata-rata (average method) 

dalam pencatatan sistem fisik bisa diterapkan dengan metode rata-rata sederhana 

atau dengan metode rata-rata tertimbang dengan penjelasan sebagai berikut: 
51

 

1) Dalam penggunaan metode rata-rata sederhana, harga rata-rata per satuan 

barang dihitung dengan cara membagi total harga persatuan setiap transaksi 

pembelian dengan jumlah transaksi pembelian termasuk persediaan awal 

periode. 

2) Dalam penggunaan metode rata-rata tertimbang (weight average method) harga 

pokok rata-rata per satuan barang dihitung dengan cara membagi jumlah harga 

pembelian barang yang disediakan untuk dijual dengan jumlah satuannya 

(kuantitas). Nilai persediaan akhir periode adalah hasil kali kuantitas 

persediaan dengan harga rata-rata per satuan. 

 

 Keuntungan dan kelebihan metode rata-rata berada di antara metode FIFO 

dan LIFO setiap terjadinya perubahan jumlah persediaan barang, baik karena 

pembelian maupun karena adanya penjualan yang dilakukan.  
 

c. Metode LIFO (Last In First Out)  
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  Metode LIFO (Last In First Out) merupakan suatu cara yang berdasarkan 

pada asumsi bahwa suatu produk yang telah dijual dinilai sesuai harga beli barang 

yang terakhir masuk.
52

 Berikut ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari 

Metode LIFO (Last In First Out): 

1) Kelebihan metode LIFO (Last In First Out) 

a) Bisa menghemat pajak ketika inflasi.  

b) Jika harga naik, harga barang konservatif. 

c) Laba operasi tidak tercemar oleh untung/rugi fluktuasi harga 

d) Jika harga berfluktuasi, dapat meratakan laba tahunan. 

2) Kekurangan metode LIFO (Last In First Out) 

a) Metode ini lebih rumit, biaya pembukuannya menjadi lebih mahal. 

b) Laba rugi yang dihasilkan rendah 

 

Untuk memberikan gambaran mengenai penerapan ketiga metode di atas, 

diberikan contoh sebagai berikut:
53

 

Tabel 2.1 

Pencatatan Transaksi 

 

Tanggal Keterangan Kuantitas  

(Unit) 

 Harga  

(Rp) 

02 Januari Persediaan Awal 200 9.000 

10 Maret Pembelian 300 10.000 

05 April Penjualan 200 15.000 

07 Mei Penjualan 100 15.000 

21 September Pembelian 400 11.000 

18 November Pembelian 100 12.000 

20 November Penjualan 200 17.000 

10 Desember Penjualan 200 18.000 
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Transaksi di atas akan di catat persediaan akhir dengan harga pokoknya 

dalam metode FIFO, metode LIFO dan Average Method seperti dibawah ini: 

a. Persediaan Akhir 

1) Metode FIFO 

Tabel 2.2 

Penerapan Metode FIFO 

Tanggal Unit Harga/Unit  

(Rp) 

Total Harga  

(Rp) 

21 September 200 11.000 2.200.000 

18 November 100 12.000 1.200.000 

Jumlah 300  3.400.000 

 

2) Metode LIFO 

Tabel 2.3 

Penerapan Metode LIFO 

Tanggal Unit Harga/Unit (Rp) Total Harga (Rp) 

02 Jnauari 200 9.000 1.800.000 

10 Maret 100 10.000 1.000.000 

Jumlah 300  2.800.000 

 

3) Average Method 

 Harga rata-rata per unit  =  Rp 10.400.000 / 1.000 unit 

    = Rp 10.400 

 Persediaan Akhir   = 300 unit x Rp 10.400 

     = Rp 3.120.000 

 

Kelebihan dari tiga metode yang telah dipaparkan adalah nilai persediaan 

dapat dikontrol setiap hari, bahkan sewaktu-waktu ingin melihat laporan laba/rugi 

dapat langsung dilihat tanpa menunggu akhir periode. Sedangkan kekurangan dari 

tiga metode yang telah dipaparkan ialah konsekuensi yang harus ditanggung oleh 

perusahaan yaitu menambah cost operasional dengan menambah tenaga kerja 
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dalam mencatat mutasi barang masuk dan keluar.
 54

  

Dapat diartikan Cost operasional sebagai biaya yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha, peralatan operasi, komponen, peralatan atau fasilitas lainnya. 

Biaya ini perlu dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan agar dapat terus 

beroperasi. 

b.  Harga Pokok Penjualan 

  Perhitungan HPP atau harga pokok penjualan ini sangat penting bagi 

perusahaan untuk menentukan laba atau rugi. Jika harga jual barang dagang lebih 

besar dari harga pokoknya maka perusahaan akan memperoleh laba. Sebaliknya 

jika harga jual lebih rendah dari harga pokoknya maka perusahaan akan 

mengalami kerugian. HPP atau harga pokok penjualan berisi tiga tipe beban 

sebagai berikut:
55

 

1) Biaya produksi atau pembelian barang dagangan dalam suatu periode tertentu. 

2) Kerugian dalam persediaan barang dagangan 

3) Penurunan nilai atau harga barang dagangan yang tidak terjual. 

 

  Di dalam Harga Pokok Penjualan, terdapat beberapa komponen penting 

antara lain sebagai berikut: 

a. Persediaan awal barang dagang 

  Persediaan awal barang dagang merupakan persediaan yang tersedia di 

awal periode akuntansi perusahaan. Saldo persediaan awal barang ini bisa dicek 

di neraca saldo periode berjalan atau neraca saldo di awal perusahaan pada tahun 

sebelumnya. 

b. Persediaan akhir barang dagang 

  Persediaan akhir barang dagang adalah persediaan barang yang tersedia di 

akhir periode akuntansi perusahaan atau akhir tahun buku berjalan. Nilai saldo ini 

bisa diketahui pada data penyesuaian perusahaan di akhir periode akuntansi. 

c. Pembelian Bersih 
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  Pembelian bersih dalam HPP adalah keseluruhan pembelian barang da-

gang yang dilakukan perusahaan untuk pembelian barang tunai atau kredit. Selain 

itu, ditambah dengan biaya angkut pembelian dikurangi dengan potongan pem-

belian dan retur pembelian yang sedang terjadi. 

  Harga pokok penjualan memiliki rumus untuk menghitung nilainya. Harga 

pokok penjualan atau HPP di dapat dengan cara menjumlahkan pembelian bersih 

dan persediaan awal kemudian dikurangi dengan persediaan akhir dalam satu 

periode tertentu. Rumusnya sebagai berikut: 

 

HPP = Pembelian bersih + Persediaan awal – Persediaan akhir. 

   

  Di bawah ini merupakan contoh penerapan harga pokok penjualan sebagai 

berikut: 

Tabel 2.4 

Penerapan Harga Pokok Penjualan 

Keterangan FIFO  

(Rp) 

LIFO  

(Rp) 

Rata-Rata 

(Rp) 

Persediaan Awal 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

Pembelian 8.600.000 8.600.000 8.600.000 

Barang tersedia untuk dijual 10.400.000 10.400.000 10.400.000 

Persediaan akhir (3.400.000) (2.800.000) (3.120.000) 

Harga pokok penjualan 7.000.000 7.600.000 7.280.000 

 

Adapula definisi HPP menurut Hery adalah harga pokok penjualan 

merupakan harga pokok dari barang yang dijual, harga pokok dari barang yang 

tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang. Dalam system 

pencatatan persediaan periodik besarnya persediaan akhir barang dagang 

diperoleh dari hasil hitung fisik. Sedangkan definisi HPP menurut Rudianto 

adalah harga pokok penjualan merupakan harga beli barang yang dijual selama 

suatu periode akuntansi.
56

 

                                                             
56  Muhammad Nuh, ‘Perhitungan Harga Pokok Penjualan Valas‟, Jurnal Lentera Bisnis, 3.1 

(2014), 40. 
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 Dapat disimpulkan definisi HPP dari berbagai pengertian di atas bahwa 

harga pokok penjualan merupakan harga pokok barang dalam sebuah perusahaan 

ataupun usaha dagang yang akan dan telah terjual.  Terdapat perbedaan antara 

HPP perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pada perusahaan 

manufaktur menggunakan HPP yang merupakan singkatan dari  Harga 

Pokok Produksi. Sedangkan perusahaan dagang menggunakan Harga Pokok 

Penjualan sebagai singkatan dari HPP. Ini sesuai dengan jenis aktivitas masing-

masing perusahaan di mana perusahaan manufaktur memproduksi dan menjual 

sedangkan perusahaan dagang hanya memperdagangkan barang yang ingin dijual.  

 

 14. Sistem Pengendalian Persediaan 
 

  Menurut Anastasia dan Lilis pengendalian intern merupakan kegiatan yang 

sangat penting dalam pencapaian tujuan usaha. Pengendalian intern merupakan 

rencana operasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan 

usaha untuk mengamankan asset, meningkatkan efisiensi operasional, dan 

mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.
57

 

  Heri menyatakan bahwa pengendalian intern atas persediaan seharusnya 

dimulai pada saat barang diterima. Secara luas komponen pengendalian intern 

pada persediaan meliputi pengarahan arus dan penanganan barang mulai dari 

penerimaan, penyimpanan, sampai saat barang-barang yang siap untuk dijual.
58

 

  Persediaan yang terlalu besar (over stock) menyebabkan pemborosan 

dikarenakan terlalu tingginya beban-beban biaya guna penyimpanan dan 

pemeliharaan selama penyimpanan di gudang. Disamping itu juga persediaan 

yang terlalu besar berarti terlalu besar juga barang modal yang menganggur dan 

tidak berputar. Begitu juga sebaliknya kekurangan persediaan (out of stock) dapat 

menganggu kelancaran proses produksi sehingga ketepatan waktu pengiriman 

sebagaimana telah ditetapkan oleh pelanggan tidak terpenuhi yang ada sehingga 

                                                             
57  Natasya Manengkey, „Analisis Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Dagang Dan 

Penerapan Akuntansi Pada PT. Cahaya Mitra Alkes‟, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, 

Bisnis Dan Akuntansi, 2.3 (2014), 15. 
58  Aprilia Makisurat, Jenny Morasa, and Inggriani Elim, „Penerapan Sistem Pengendalian Intern 

Untuk Persediaan Barang Dagangan Pada CV. Multi Media Persada Manado‟, Jurnal Riset 

Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2.2 (2014), 1154.  

http://tongke1.blogspot.com/search/label/biaya


 

 

39 

pelanggan lari ke perusahaan lain. Singkatnya pengendalian persediaan 

merupakan usaha-usaha penyediaan bahan-bahan yang diperlukan untuk proses 

produksi sehingga dapat berjalan lancar tidak terjadi kekurangan bahan serta dapat 

diperoleh biaya persediaan yang sekecil-kecilnya. 

  Sistem pengendalian persediaan dapat didefinisikan sebagai serangkaian 

kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, 

kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan dan berapa besar 

pesanan harus diadakan. Sistem ini menentukan dan menjamin tersedianya 

persediaan yang tepat dalam kuantitas dan waktu yang tepat.
59

 

  Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian persediaan merupakan 

usaha-usaha yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang termasuk di dalamnya 

seperti keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan untuk 

keperluan proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan resiko yang 

sekecil mungkin. Pada dasarnya dengan adanya pengendalian persediaan dapat 

membantu kelancaran proses produksi, melayani kebutuhan perusahaan akan 

bahan-bahan atau barang jadi dari waktu ke waktu.  

 

 15. Pencatatan Persediaan Barang Dalam Perspektif Islam 
 

Di dalam Islam sistem pencatatan penting untuk dilakukan dalam 

menghindari kecurangan dan manipulasi informasi. Karena manipulasi informasi 

bisa merugikan banyak pihak. Tujuan dari pencatatan untuk memudahkan dalam 

melakukan penelusuran apabila terjadi kesalahan. Selain hal itu, pencatatan juga 

dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil kebijakan. Landasan Islam 

terdiri dari Al-Qur‟an dan as-sunnah, pada Q.S Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan 

mengenai arti penting suatu pencatatan sebagai berikut: 

 

                                                             
59  Resista Vikalana Dkk. 
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Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah 

mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah 

orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada 

Allah.  

 

Q.S Al-Baqarah ayat 282 dimulai dengan seruan Allah SWT kepada kaum 

yang beriman, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya”. 

Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi 

yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan 

secara lebih khusus adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa 

lebih tenang dengan penulisan itu. Karena, menulisnya adalah perintah atau 

tuntutan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.
 60

 

Hikmah dari Q.S Al-Baqarah ayat 282 antara lain sebagai berikut: 

a. Secara tidak langsung ayat ini menjawab anggapan miring seseorang yang 

menuduh bahwa Islam hanya mengurusi masalah ibadah. 

b. Ayat ini menjadi dalil bahwa Islam tidak hanya memerhatikan aspek spritual 

semata. Namun, semua sisi kehidupan selalu diatur Islam. Dalam Islam ada 

politik, hukum, bisnis, akuntansi, dan juga ekonomi seperti yang dijelaskan di 

ayat ini. 

 

Adapun hadist yang berkaitan dengan Q.S Al-Baqarah ayat 282 ialah dari 

Abbas ra, Rasulullah saw bersabda, “Siapa yang bertransaksi dengan akad salaf 

(memesan barang), maka berakadlah dengan ukuran yang jelas, timbangan yang 

jelas, dan waktu yang jelas.”  HR. Bukhari dan Muslim) 

Bai‟ as-salam, atau biasa dikenal dengan jual beli pesanan yang kadang 

disebut dengan menggunakan istilah bai‟ as-salaf.  Di samping ayat dan hadis 

yang sudah dipaparkan hal ini di dukung oleh ijma ulama. Dengan adanya ijma‟ 

                                                             
60

  Mardatillah, “Analisis Penerapan Sistem Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Dagang 

Oleh Karyawan Toko Tokyo Style Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” 
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ulama‟ atas kebolehan transaksi jual beli salam. Kebutuhan manusia untuk 

bertransaksi itulah yang mendorong diperbolehkannya jual beli salam. Karena 

satu pihak yang bertransaksi ingin mendapatkan pembayaran yang dipercepat, 

sementara pihak yang lain ingin mendapatkan barang yang jelas atau pasti. 

Transaksi salam juga memberikan kemudahan kepada manusia yang 

berkepentingan terhadap bentuk transaksi jual beli salam ini. Selain itu, transaksi 

salam juga merupakan dispensasi bagi manusia yang di dalamnya juga terdapat 

unsur yang sejalan dengan upaya merealisasikan kemaslahatan perekonomian. 

Dapat kita lihat bahwa dalam ajaran Islam pencatatan terhadap persediaan 

perlu dilakukan karena telah ditetapkan sebagai bukti dilakukannya transaksi 

(muamalah) yang menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan berikutnya. 

Begitu juga agar tidak terjadi manipulasi, atau penipuan baik dalam transaksi 

maupun hasil dari transaksi itu (laba). Berbekal pada Ayat dan hadist tersebut 

dapat dipahami bahwa jual beli hendaknya dilakukan secara tertulis, baik kecil 

maupun besar, bersamaan dengan syarat dan saksinya. Namun tidak ada dosa jika 

kontrak jual beli tersebut tidak tertulis, jika dilakukan secara tunai. 

 

B. Penelitian Terdahulu 
 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu tolak ukur bagi penulis dalam 

melakukan penelitian ini sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan 

penelitian terdahulu yang memiliki topik hampir sama dengan penelitian ini: 

1. Nanda Puji Lestari (2019) dengan judul penelitian “Analisis pencatatan dan 

penilaian persediaan barang dagangan pada CV. Titi Steel Sidoarjo dalam 

perspektif PSAK No.14 tahun 2018”. Penelitian ini menggunakan kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif analisis. Dapat disimpulkan hasil dari penelitian 

ini ialah sistem pencatatan persediaan yang telah digunakan oleh CV. Titi Steel 

Jl. Sunandar Priyo Sudarno No. 29 Krian Sidoarjo adalah menggunakan 

metode pencatatan perpetual dan metode penilaian FIFO (First in first out) atau 

MPKP (Masuk pertama keluar pertama). Dan metode pencatatan yang 

digunakan oleh CV. Titi Steel Jl. Sunandar Priyo Sudarno No. 29 Krian 
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Sidoarjo ini telah sesuai dengan PSAK No. 14 karena metode pencatatan yang 

digunakan adalah perpetual yang dapat memudahkan untuk setiap saat dapat 

mengetahui posisi suatu perusahaan secara keseluruhan. Untuk metode 

penilaian hal ini telah sesuai dengan PSAK No 14 karena menggunakan 

metode penilaian FIFO (First in first out) atau MPKP (Masuk pertama keluar 

pertama) metode ini digunakan agar produk yang tetap laku dan tidak 

mengalami kerusakan.
61

 

2. Aisyah Mardatillah  2020) dengan judul penelitian “Analisis penerapan sistem 

pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang oleh karyawan toko Tokyo 

Style ditinjau dari perspektif ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini ialah 

penerapan sistem pencatatan persediaan yang telah dilakukan oleh karyawan 

toko Tokyo Style Panam adalah menggunakan metode pencatatan perpetual, 

dan metode penilaian FIFO (First In First Out) atau MPKP (Masuk Pertama 

Keluar Pertama). Metode pencatatan yang digunakan oleh karyawan Tokyo 

Style Panam telah sesuai dengan PSAK No.14 karena metode pencatatan yang 

digunakan adalah perpetual yang dapat memudahkan untuk setiap saat dapat 

mengetahui posisi suatu perusahaan secara keseluruhan. Untuk metode 

penilaian hal ini telah sesuai dengan PSAK No.14 karena menggunakan 

metode FIFO (First In First Out) atau MPKP (Masuk Pertama Keluar 

Pertama). Metode ini digunakan karena agar produk yang lama tetap laku dan 

tidak mengalami kerusakan. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pencatatan 

dalam usaha toko Tokyo Style telah sesuai dengan prinsip ekonomi syari‟ah 

yang ada di dalam perdagangan. Pencatatan persediaan telah dilakukan dengan 

prinsip kejujuran ketelitian dalam pencatatannya serta bertanggung jawab.
62

 

3. Tasya Olifia, Sumarno, dan Srikartikowati dengan judul penelitian “Analisis 

akuntansi persediaan pada toko Siaga Pekanbaru”. Jenis dari penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan hasil dari penelitian 

ini ialah sistem pencatatan Toko Siaga Pekanbaru adalah menggunakan metode 

                                                             
61  Nanda Puji Lestari, „Analisis Pencatatan Dan Penilaian Persediaan Barang Dagangan Pada CV. 

Titi Steel Sidoarjo Dalam Perspektif PSAK No.14 Tahun 2018‟, 2019. 

62  Mardatillah. 
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pencatatan perpetual yang dapat memudahkan untuk setiap saat dapat 

mengetahui posisi suatu persediaan secara keseluruhan untuk dapat 

mengantisipasi peluang penjualan dan penurunan penjualan itu sendiri. Hal ini 

telah sesuai dengan PSAK NO. 14. Adanya ketidak sesuaian dengan PSAK 

No14, seperti tidak adanya biaya persediaan, biaya standar pada teknik 

pengukuran biayanya, tidak ada pemulihan kembali dari setiap terjadi 

penurunan nilai, dan peristiwa setiap terjadinya pemulihan nilai pada 

pengungkapan dalam laporan keuangan. Dan metode penilaian pesediaan yang 

dipakai Toko Siaga Pekanbaru adalah menggunakan metode rata-rata bergerak. 

Metode ini telah sesuai dengan PSAK NO.14.
63

 

4. Nur Naningsih (2019) dengan judul penelitian “Analisis akuntansi persediaan 

dan pengaruhnya terhadap laba pada CV. Bintang Timur Jaya”. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dapat disimpulkan hasil dari 

penelitian ini ialah Dengan adanya pencatatan akuntansi persediaan yang baik 

dan benar memungkinkan suatu perusahaan dalam menjalankan roda 

perusahaan dapat mengoptimalkan laba yang akan diperoleh, dan beroperasi 

secara efektif dan efisien seperti yang diharapkan. Dengan melakukan analisis 

akuntansi persediaan terhadap laba, perusahaan dapat melihat kondisi 

persediaan perusahaan secara optimal dalam satu periode sehingga 

memudahkan perusahaan mengetahui secara pasti besar atau kecil laba 

perusahaan.
64

 

5. Suharti dan Ricky Fong dengan judul penelitian “Analisis akuntansi persediaan 

barang dagang pada toko Cerose Home Pekanbaru”. Jenis dari penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dapat disimpulkan hasil dari penelitian 

ini ialah Dalam menentukan harga pokok (perolehan) persediaan perusahaan 

tidak memasukkan biaya angkut pembelian kedalam harga pokok persediaan, 

melainkan sebagai biaya operasi perusahaan, dengan demikian penentuan 

harga pokok persediaan ini tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan.  

Sistem pencatatan persediaan yang dilakukan di Toko Cerose Home Pekanbaru 

                                                             
63  Tasya Olifia and others, „Analisis Akuntansi Persediaan Pada Toko Siaga Pekanbaru‟, 1–10. 
64  N U R Naningsih, „Analisis Akuntansi Persediaan Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Pada CV. 

Bintang Timur Jaya‟, 2019. 
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merupakan pencatatan dengan sistem periodik. Pada pelaksanaannya terdapat 

perbedaan antara nilai persediaan dengan stock opname, namum tidak 

dilakukan penyesuaian sehingga nilai yang disajikan pada laporan keuangan 

menjadi tidak wajar dan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan, tetapi 

untuk pencatatan jurnal penjualan, retur pembelian, dan retur penjualan telah 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Ongkos angkut 

barang yang dibeli dari supplier dicatat sebagai beban umum perusahaan. 

Dengan demikian beban dilaporkan terlalu tinggi pada akhir periode 

bersangkutan, dan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penyajian 

persediaan dalam laporan keuangan tidak disajikan sebesar nilai realisasi bersih 

dan diantaranya termasuk beberapa barang dagangan yang rusak dan hilang. 

Hal ini tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Persediaan barang 

dagang yang dimiliki perusahaan disajikan dalam laporan keuangan yaitu pada 

neraca dan laporan laba rugi. Dalam neraca pada umumnya perkiraan 

persediaan dikelompokkan dalam aktiva lancar yang urutannya setelah 

perkiraan kas,bank,dan piutang. Dalam hal ini perusahaan menempatkan 

persediaan dalam neraca sudah tepat sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan.
65

 

 

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan 

pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
 

Tabel 2.5 

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian  

 

No Nama 

Penelitian 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Nanda Puji 

Lestari 

Analisis 

pencatatan 

dan 

Sama-sama 

membahas 

pencatatan 

Teknik 

pengukuran 

biaya 
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Home Pekanbaru‟, Bilancia, 2  2018), 161–70. 
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penilaian 

persediaan 

barang 

dagangan 

pada CV. 

Titi Steel 

Sidoarjo 

dalam 

perspektif 

PSAK 

No.14 tahun 

2018 

dan penilaian 

barang dagang 

dalam 

perspektif 

PSAK No. 14 

menggunakan 

metode eceran 

2 Aisyah 

Mardatillah 

Analisis 

penerapan 

sistem 

pencatatan dan 

penilaian 

persediaan 

barang dagang 

oleh karyawan 

toko Tokyo 

Style ditinjau 

dari perspektif 

Ekonomi Islam 

Sama-sama 

menggunakan 

metode 

pencatatan 

perpetual, dan 

metode 

penilaian FIFO 

(First In First 

Out) atau MPKP 

(Masuk pertama 

keluar pertama) 

Menggunakan 

perspektif 

ekonomi silam 

3 Tasya Olifia, 

Sumarno, dan 

Srikartikowati 

Analisis 

akuntansi 

persediaan pada 

Toko Siaga 

Pekanbaru 

Sama-sama 

menggunakan 

metode 

pencatatan 

perpetual. 

Metode 

penilaian 

pesediaan yang 

dipakai 

menggunakan 

metode ratarata 
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bergerak 

(Moving 

Average). 

4 Nur 

Naningsih 

Analisis 

akuntansi 

persediaan dan 

pengaruhnya 

terhadap laba 

pada CV. Bintang 

Timur Jaya 

Penggunaan 

metode 

penilaian 

persediaan yang 

sama yaitu 

metode 

MPKP/FIFO 

Membahas 

pengaruh 

pencatatan, 

pengelolaan dan 

perputaran 

persediaan 

terhadap laba 

5 Suharti dan 

Ricky Fong 

Analisis 

akuntansi 

persediaan 

barang dagang 

pada toko Cerose 

Home Pekanbaru 

Sama-sama 

menggunakan 

metode FIFO 

dalam penilaian 

persediaan. 

Sistem 

pencatatan 

persediaan yang 

digunakan ialah 

sistem periodik 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat Dan Waktu Penelitian 
 

Lokasi penelitian ini bertempat di toko Indomaret Wolter Wangurer Jl. 

Wolter Monginsidi, Paceda, Madidir, kota Bitung, Sulawesi Utara. Adapun waktu 

penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, dimulai pada bulan Desember 2020 

sampai dengan bulan Februari 2021. 

Tabel 3.1 

Tempat Dan Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian Tempat Penelitian Rencana Penelitian 

Desember 2020 

s.d 

Februari 2021 

Toko Indomaret 

Wolter Wangurer 

Kota Bitung 

Menganalisis dokumen-

dokumen yang 

digunakan dalam 

penerapan akuntansi 

persediaan barang 

dagang pada Toko 

Indomaret Wolter 

Wangurer Kota Bitung 

 
 

B. Rancangan Penelitian 
 

 Rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif ini sering disebut 

“metode penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

alamiah (natural setting). Metode penilaian ini adalah suatu penelitian yang 

sistematif yang digunakan untuk mngkaji atau meneliti suatu objek pada latar 

alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya.
66

 Penelitian kualitatif tidak 

menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di 

                                                             
66 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 2011. 
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interpretasikan.
67

 

 

C. Sumber Data 
 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua macam 

sumber data, yaitu: 

1. Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari toko Indomaret dan 

data tersebut sudah diolah dan terdokumentasi di toko tersebut seperti asal usul 

toko Indomaret, struktur organisasi toko Indomaret, dan dokumen yang digunakan 

dalam penerapan akuntansi persediaan barang dagang pada toko Indomaret. Data 

ini juga bisa bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang 

membahas tentang penelitian sejenis berupa pencatatan dan penilaian akuntansi 

persediaan barang dagang. 

2. Data Primer 

  Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diambil langsung 

dilapangan. Penelitian ini memiliki 2 informan dalam mendapatkan data yakni 

dari kepala toko/chief of store yang bernama Nursia Baweting beserta 1 store 

leader/kepala shift yang bernama Pandris Puyuni pada toko Indomaret Wolter 

Wangurer kota Bitung secara lisan dan tulisan mengenai pencatatan dan penilaian 

akuntansi persediaan barang dagang yang diterapkan pada toko Indomaret Wolter 

Wangurer kota Bitung. 

  
D. Teknik Pengumpulan Data 

  Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses peneliti 

dalam pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dapat diartikan sebagai percakapan dengan tujuan 

tertentu. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-struktur maupun 

                                                             
67 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodelogi Penelitian Kualitatif, 2018. 
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tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun 

dengan menggunakan telepon. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara semi-struktur/semistructure interview dengan 2 informan yakni kepala 

toko/chief of store yang bernama Nursia Baweting dan 1 store leader/kepala shift 

yang bernama Pandris Puyuni pada toko Indomaret Wolter Wangurer kota Bitung 

dengan melakukan serangkaian tanya jawab secara lisan dan diskusi langsung 

yang bertujuan agar informan yang di wawancarai memberikan pendapat 

mengenai penerapan akuntansi persediaan barang dagang pada toko Indomaret 

Wolter Wangurer kota Bitung. 

2. Teknik Dokumentasi 

  Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini seperti 

mengumpulkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam penerapan akuntansi 

persediaan barang dagang pada toko Indomaret Wolter Wangurer kota Bitung. 

3. Teknik Observasi 

  Teknik Observasi merupakan metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dengan jalan pengamatan atau pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti akan mengamati 

alur pencatatan dan penilaian persedian barang dagang pada toko Indomaret 

Wolter Wangurer kota Bitung.  

 

E. Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang banyak memberikan 

penjelasan dari hasil observasi,wawancara serta studi dokumentasi pada toko 

Indomaret Wolter Wangurer kota Bitung. Informasi yang sudah didapatkan dari 

toko Indomaret Wolter Wangurer kota Bitung kemudian dianalisis dan dijabarkan 

dalam wujud deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah menggunakan model Miles dan Huberman. Sugiyono mengemukakan bahwa 

Miles dan Huberman merupakan aktivitas dalam analisis data kualitatif yang 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh.
68

 Aktivitas dalam analisis data sebagai berikut: 

                                                             
68 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif, Kualitatif, Dan R&D, 2019. 
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1) Klarifikasi Data: Konseptualisasi hasil wawancara dalam bentuk transkip yang 

diinterprestasikan, kemudian diklarifikasi oleh informan. Selain itu, sumber 

data lainnya tetap didiskusikan dengan informan guna memenuhu tingkat 

konsistensi dn kongruensi data. 

2) Redukasi Data: Tahapan memilah data yang terkumpul yang sesuai dengan 

fokus penelitian. Artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan maksud dan tujuan penelitian, 

sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

untuk melakukan pengumpulan data. 

3) Penyajian Data: Pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang disajikan 

dalam bentuk teks naratif. Data yang tersaji kemudian diringankan sehingga 

mudah dimengerti pembaca. 

4) Conclusing Drawing/Verification: Mencari kesimpulan atas data yang 

direduksi dan disajikan. Pada tahapan akhir ini dengan melibatkan kembali 

para informan untuk memenuhi kriteria validasi dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Toko Indomaret 
 

1. Asal-Usul Toko Indomaret 
 

Berawal dari sebuah ide pemikiran untuk mempermudah penyediaan 

kebutuhan pokok sehari-hari karyawan, dari pemikiran tersebut maka didirikannya 

sebuah gerai yang bernama Indomaret pada tahun 1988. Dengan berkembangnya 

operasional toko, perusahaan tertarik untuk menggali dan memaklumi berbagai 

kebutuhan dan sikap para pembeli dalam berbelanja. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, beberapa karyawan ditunjuk untuk mengobservasi dan mengecek setiap 

sikap berbelanja dari masyarakat. Kesimpulannya adalah masyarakat cenderung 

lebih memilih berbelanja di toko modern berdasarkan pilihan produk yang 

bermutu, harga yang pasti dan bersaing, serta keadaan yang nyaman.  

Dengan dimilikinya sebuah wawasan tentang kebutuhan pembeli, 

keterampilan yang dimiliki dalam pengoperasian toko dan keinginan kuat 

konsumen untuk mengubah perilaku belanja mereka ke toko yang lebih modern, 

mengenai perihal tersebut maka toko yang diberi nama Indomaret menerbitkan 

sebuah keinginan untuk memberikan layanan lebih lanjut bagi negara. Niat 

tersebut diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan berbadan hukum PT 

Indomarco Pristamata dengan sebuah visi menjadi jaringan ritel yang unggul 

beserta dengan mottonya yaitu mudah dan hemat. 

Awalnya, Indomaret membentuk konsep gerai bisnis yang terletak di dekat 

pemukiman konsumen, menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan 

sehari-hari, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang beragam, 

dengan memiliki luas toko sekitar 200 meter persegi. Seiring berjalannya waktu 

dan permintaan pasar, Indomaret terus memperbanyak gerainya di berbagai 

kawasan perumahan, perkantoran, komersial, wisata, dan apartemen. Dalam hal 

ini terdapat proses pembelajaran pengoperasian jaringan retail yang besar, serta 

terdapat berbagai pengalaman yang kompleks dan beragam.  
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Setelah mendalami ilmu dan keterampilan dalam mengoperasikan jaringan 

retail yang besar, manajemen memiliki komitmen untuk menetapkan Indomaret 

sebagai riset nasional. Tidak dipungkiri bahwa kenyataannya semua pemikiran 

dan operasional yang dimiliki perusahaan sepenuhnya dilakukan oleh anak-anak 

tanah air Indonesia. Sebagai harta negara, Indomaret berharap dapat berbagi bisnis 

waralaba dengan masyarakat Indonesia dan mampu mengikuti persaingan global 

melalui bisnis waralaba. Oleh karena itu visi yang dimiliki ialah mengembangkan 

harta nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan 

skala global.  

Konsep waralaba Indomaret yaitu menjadi yang pertama dan sebagai 

pelopor supermarket di Indonesia. Respon masyarakat cukup mendukung, terbukti 

dengan semakin banyaknya pemegang waralaba Indomaret dari waktu ke waktu. 

Pemerintah juga menganugerahi Indomaret dengan penghargaan "Perusahaan 

Waralaba Unggul tahun 2003", dengan demikian mengakui konsep waralaba yang 

dimiliki perusahaan. Penghargaan ini pertama kali dianugerahkan kepada sebuah 

perusahaan supermarket kecil di Indonesia, sejauh ini hanya Indomaret yang 

berhasil meraih penghargaan tersebut. 

 

 2.  Visi dan Misi Toko Indomaret  
 

 Visi adalah sebuah pengamatan terhadap perusahaan seperti mengambil 

langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai target dari sebuah 

perusahaan di masa depan. Dan visi tersebut merupakan hal yang penting bagi 

perusahaan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan perusahaan dalam 

jangka waktu yang panjang.  

Dengan demikian definisi dari misi ialah sebuah cara untuk 

mendeskripsikan langkah-langkah yang harus diambil perusahaan dalam 

mewujudkan visinya. Oleh karena itu, misi merupakan sebuah tujuan yang nyata 

dan juga dapat memberikan arahan bagaimana mencapai visi tersebut. 

Toko Indomaret pun memiliki visinya sendiri antara lain menjadi sebuah 

asset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan 

global. Sedangkan misi toko Indomaret itu sendiri untuk meningkatkan pelayanan 
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terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi sasaran utama yang harus dapat 

dipenuhi.  

Dengan adanya visi dan misi toko Indomaret  juga mempunyai sebuah 

motto untuk menjadi toko yang lebih mudah dan  juga lebih hemat dari yang lain. 

Setiap toko memiliki nilai-nilai yang perlu dijunjung dalam bekerja adapun 

budaya dari toko Indomaret dalam bekerja menjunjung tinggi nilai-nilai antara 

lain: 

a. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan  

 Kejujuran merupakan suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang 

sebenar-benarnya tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang 

terjadi (fakta). Kemudian kebenaran adalah kesesuaian antara fakta dan kenyataan 

yang tidak berubah atau berubah oleh suatu masa dan kondisi yang ada. 

Sedangkan Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai 

sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. 

b. Kerja sama tim 

 Kerja sama tim adalah kemampuan yang dimiliki suatu kelompok 

atau tim kerja dalam bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan, visi dan misi 

yang sama. Kerja sama tim dapat terwujudkan dengan baik ketika sekelompok 

orang bekerja secara kohesif demi menuju tujuan bersama dengan menciptakan 

suasana dan lingkungan kerja yang positif, serta menggabungkan kekuatan 

masing-masing individu dalam meningkatkan kinerja tim yang kuat.  

c. Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis 

 Setiap perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi agar bisa 

mempertahankan maupun mengembangkan usaha. Dengan semakin canggihnya 

teknologi yang ada di zaman sekarang perusahaan lebih di tuntut untuk berhati-

hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, bahasa, waktu. 

d. Kepuasan pelanggan 

 Kepuasan pelanggan adalah ukuran perasaan yang muncul setelah 

seorang pelanggan menggunakan produk maupun layanan yang Anda tawarkan 

dan membandingkannya dengan ekpektasi yang dia harapkan. 
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 3. Logo dan Maskot toko Indomaret 
 

  Adapun tujuan dari pembuatan suatu logo ialah sebagai salah satu proses 

branding dan strategi marketing yang dimana logo menjadi bentuk penggambaran 

maupun identitas dari perusahaan, sehingga logo tersebut akan menjadi citra dari 

perusahaan. Untuk logo toko Indomaret terbagi menjadi 3 varian warna yaitu 

Kuning, Merah dan Biru. Merah yang melambangkan sebuah keberanian dalam 

menerobos sebagai sebuah pelopor. Biru yang melambangkan kehangatan, 

kematangan, lambang dari ketenangan, rendah hati kepada konsumen. Serta 

kuning yang melambangkan keceriaan dan ketulusan. Logo asli dari toko 

Indomaret dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
 

Gambar 4.1 

Logo Toko Indomaret 

 

 

  Seperti halnya sebuah desain logo ternyata desain maskot yang menarik 

bisa juga membantu sebuah branding dan promosi untuk sebuah perusahaan. 

Setiap maskot yang dibuat suatu perusahaan selalu memiliki ciri khasnya masing-

masing. Dalam pembuatan desain tidak boleh sembarangan melainkan yang unik 

dan menarik. Beberapa jenis hewan hingga toko animasi tertentu, banyak 

dijadikan sebagai maskot sebuah produk. Tidak hanya nama sebuah produk tapi 

perusahaan besar, usaha kecil hingga instansi pemerintah juga memanfaatkan 

maskot untuk membentuk imagenya.  

 Maskot dari toko Indomaret merupakan hewan yang diberi nama Domar 

diambil dari kata Indomaret, si Domar adalah semut. Alasan kenapa semut 

dijadikan maskot Indomaret karena semut adalah sosok makhluk Tuhan yang 

https://blog.sribu.com/?p=3541
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rajin, ramah dan royal juga setia kawan, lingkungan dan ratu mereka. Si Domar 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 
 

Gambar 4.2 

Maskot Toko Indomaret 

 

 

 4. Struktur Organisasi Toko Indomaret 
 

Struktur organisasi memegang peranan penting dalam kelancaran dan 

kemajuan kegiatan berskala perusahaan. Ini dikarenakan sebuah organisasi dapat 

membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, dari pada hanya berfokus pada satu 

kendali. Fungsi struktur organisasi ialah untuk memperjelas setiap fungsi dan 

hubungan antar bagian dalam suatu perusahaan. Dengan cara ini, dapat diketahui 

dengan jelas siapa yang akan bertanggung jawab atas suatu bidang. Di dalam 

perusahaan, struktur organisasi biasanya digambarkan dalam bentuk diagram. 

Dengan tujuan untuk mengatur posisi pekerjaan dan membangun saluran 

komunikasi dan otoritas.   

 Struktur organisasi mengacu pada struktur hierarki yang memuat 

komponen suatu perusahaan. Struktur ini akan memperjelas fungsi dan kedudukan 

setiap posisi pekerjaan secara jelas. Ini juga termasuk dalam distribusi berupa hak 

dan kewajiban. Dengan tujuan agar setiap departemen perusahaan mencapai 

operasi yang terbaik, sehingga aktivitas perusahaan dapat dilakukan dengan lebih 

efektif dan efisien. Melalui struktur ini, atasan dapat mengalokasikan tugas 

kepada bawahannya secara adil dan optimal. Sebaliknya, tanpa adanya struktur di 
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sebuah organisasi akan mengalami kekacauan dalam pembagian tugas. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya komponen perusahaan yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban berdasarkan fungsinya.  

 Struktur organisasi yang terdapat di toko Indomaret merupakan 

sekumpulan aktivitas yang menyusun suatu kerangka kerja agar menjadi sebuah 

tempat untuk segala aktivitas, aktivitas tersebut menunjukkan semua jabatan atau 

keterkaitan antar jabatan, sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisenkan 

tugas-tugas dalam suatu organisasi. Organisasi Indomaret memiliki bentuk 

organisasi khusus dimana tugas, wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada 

anggotanya, dan kegiatan tersebut disiapkan untuk melaksanakan rencana yang 

telah ditetapkan agar tujuan dapat tercapai. Berikut adalah struktur organisasi toko 

Indomaret, seperti di bawah ini: 

Struktur 4.1 

Organisasi Indomaret Secara Umum 

 
 

Berdasarkan struktur organisasi 4.1 struktur organisasi toko Indomeret di 

atas terdiri dari kepala toko, wakil kepala toko, merhandiser, kasir dan 

pramuniaga. Maka dengan demikian struktur organisasi yang terdapat di toko 

Indomaret Wolter Wangurer hanya terdiri dari kepla toko, merchandiser atau 

store leader, dan juga store crew yang terbagi menjadi dua yaitu kasir dan 

pramuniaga. Bisa kita lihat melalui struktur organisasi 4.2 yang merupakan 

struktur organisasi yang di miliki toko Indomaret Wolter Wangurer sebagai 

berikut: 
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Struktur 4.2 Organisasi  

Toko Indomaret Wolter Wangurer Kota Bitung 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

   

   

  Berdasarkan struktur organisasi 4.2 dan struktur organisasi 4.1 memiliki 

perbedaan yang dimana struktur organisasi 4.2  toko Indomaret Wolter Wangurer 

yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi, Paceda, Madidir, kota Bitung, Sulawesi 

Utara tidak memiliki wakil kepala toko atau assisten chief of store. Toko 

Indomaret Wolter Wangurer kota bitung hanya memiliki 1 karyawan yang 

bertugas sebagai chief of store / kepala toko, 3 karyawan yang bertugas sebagai 

store leader atau merchandise / kepala shift, dan 5 karyawan yang bertugas 

sebagai store crew yang terbagi menjadi 2 yaitu selaku kasir dan juga selaku 

pramuniaga. Dibawah ini merupakan daftar nama-nama karyawan pada toko 

Indomaret Wolter Wangurer Kota Bitung. 
 

Tabel 4.1 

Nama-Nama Karyawan Toko Indomaret Wolter Wangurer Kota Bitung 

No Chief oF Store Store Leader / 

Merchandise 

Store Crew 

1 Nursiah Baweting Stenly Meijria Mamelas 

2  Pandris Puyuni M. Fauji Muris 

3  Jihan Adjis Julius J.R Rume 

4   Leonardo Tambajong 

5   Vaozan Tampilang S. 

  

Chief Of Store 

Store Leader / 

Merchandise 

Store Crew 

(Kasir & Pramuniaga) 
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 5. Deskripsi Pekerjaan 
 

  Adapun uraian tugas dari struktur organisasi yang ada di toko Indomaret 

sebagai berikut: 

a. Kepala Toko/Chief Of Store  

  Kepala toko bertanggung jawab penuh terhadap operasional toko, 

mengorganisasikan supervisi yang diterima dan lainnya yang berhubungan dengan 

operasional toko. Adapun tugas dari kepala toko sebagai berikut: 

1) Menjalankan dan mengkoordinir semua aktivitas perusahaan.  

2)  Mengkoordinir semua aktivitas di toko dalam memberikan pelayanan kepada 

semua konsumen untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan meningkatkan 

jumlah pelanggan toko.  

3) Mengelola dan mengkoordinir karyawan lain sesuai dengan budaya 

perusahaan.  

4)  Berkoordinir dengan area departemen lain sehubung dengan adanya masalah 

atau program–program tertentu yang berkaitan dengan toko.  

5)  Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional toko 

sehari-hari. 

b.  Asisten Chief Of Store / Asisten Kepala Toko 

  Wakil kepala toko Membantu tugas kepala toko serta bertangung jawab 

terhadap operasional toko dan memimpin peramuniaga dan kasir. Adapun tugas 

dari assisten/wakil kepala toko sebagai berikut: 

1)  Menjalankan dan mengkoordinir semua kegiatan operasional.  

2) Membuat jadwal kegiatan kerja bulanan.  

3) Mengkoordinir semua aktivitas toko dalam memberikan pelayanan kepada 

semua konsumen untuk memenuhi kepuasan pelanggan meningkatkan jumlah 

pelanggan ditoko.  

4) Mengkoordinir dan mengelola karyawan lain dengan budaya perusahaan.  

5) Berkoordinir dengan area departemen lain sehubung dengan adanya masalah 

atau program–program tertentu yang berkaitan dengan toko.  

6)  Melakukan evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan operasional toko 

sehari-hari.  
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7) Melapor atau meminta persetujuan kepada Kepala Toko mengenai keputusan 

yang berhubungan dengan toko. 

c. Merchandise / Store Leader 

   Merchandise / store leader bertugas membantu memimpin operasional 

toko dan bertanggung jawab penuh terhadap shift pekerjaanya. Merchandise / 

store leader juga memiliki beberapa tugas di antaranya sebagai berikut: 

1) Mengkoordinir permintaan barang dagangan dari distribution center.  

2) Mengkoordinir retur barang dari toko ke distribution center. 

3) Mengkoordinir penataan barang dagangan baik yang dirak-rak penjualan 

ataupun barang dagangan yang di gudang.  

4) Mengkoordinir dan memastikan sarana promosi terpasang sesuai petunjuk.  

5) Menjaga dan merawat sarana promosi di toko tersebut.  

6) Menggantikan kepala toko atau asisten kepala toko apabila sedang tidak 

bertugas. 

 

  Store crew toko Indomaret memiliki dua sub jabatan yakni pramuniaga 

dan kasir yang saling bekerja sama antara satu dengan lainnya. Masing-masing 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan menjalankan prosedur 

toko atau standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. Di bawah ini 

meurpakan tugas yang dimiliki Store crew toko Indomaret yakni kasir dan 

pramuniaga. 

a. Kasir 

  Adapun tugas yang dimiliki kasir sebagai berikut: 

1) Memberikan pelayanan kepada konsumen.  

2) Menjaga kebersihan toko.  

3) Mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.  

4) Melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang.  

5) Menerima penitipan barang. 

6) Melakukan proses transaksi penjualan langsung.  

7) Pemanjangan barang atau display.  

8) Mempersiapkan retur barang.  

9) Informasi dan penawaran untuk program promosi.  
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10) Pencetakan barang.  

11) Mengecek barang dagangan yang ada di rak maupun di gudang atau Stock 

Opname.  

12) Penyebaran alat promosi atau leaflet. 

b. Pramuniaga : 

  Adapun tugas yang dimiliki pramuniaga sebagai berikut:  

1) Memberikan pelayanan kepada konsumen.  

2) Menjaga kebersihan toko.  

3) Mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.  

4) Melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang.  

5) Menerima penitipan barang.  

6) Melakukan proses transaksi penjualan langsung.  

7) Pemajangan barang atau display. 

8) Mempersiapkan retur barang.  

9) Informasi dan penawaran untuk program promosi.  

10) Pencetakan barang.  

11) Mengecek barang dagangan yang ada di rak maupun di gudang atau stock 

Opname. 

12) Penyebaran alat promosi atau Leaflet.  

13) Informasi barang kosong kepada merchandiser / store leader, kepala toko 

atau asisten kepala toko. 

 

6.  Janji Karyawan 
 

 Sumpah atau janji karyawan merupakan pernyataan kesanggupan untuk 

melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan. Adapun janji 

karyawan di toko Indomaret sebagai berikut: 

a. Kami Karyawan Indomaret berjanji menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran 

dan keadilan.  

b. Kami karyawan Indomaret berjanji untuk bekerja dengan rajin dan sungguh–

sungguh.  
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c. Kami karyawan Indomaret berjanji untuk bekerja sama di dalam tim guna 

mencapai kemajuan perusahaan  

d. Kepuasan pelanggan adalah kepuasan kami. 

 

7. Aktivitas Kegiatan Toko 
 

 Toko Indomaret Wolter Wangurer kota Bitung mempunyai aktivitas yang 

sama dengan toko-toko yang lainnya. Seperti pada perusahaan pada umumnya 

yang bergerak dalam bidang perdagangan toko Indomaret Wolter Wangurer juga 

melayani masyarakat khususnya di kota Bitung dengan menyediakan kebutuhan 

masyarakat antara lain kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Aktivitas 

yang ada di toko Indomaret Wolter Wangurer kota Bitung seperti melayani 

penjualan kebutuhan sehari-hari masyarakat. 

Untuk pemesan persediaan dilakukan dengan melihat terlebih dahulu 

persediaan yang ada di dalam gudang. Apabila persediaan diperkirakan sudah 

sedikit maka Toko Indomaret Wolter Wangurer kota Bitung akan melakukan 

pemesanan ulang persediaan. Jadwal persediaan barang yang ada di toko 

Indomaret Wolter Wangurer kota Bitung masuk setiap 2 hari sekali dengan 

menerapkan metode penilaian persediaan berupa FIFO (First In First Out) 

mengingat barang yang diperdagangkan memiliki tanggal kadaluarsa atau expired 

date. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 

tentang Persediaan bahwa formula FIFO (First In First Out) mengamsusikan unit 

persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau digunakan terlebih dahulu se-

hingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir adalah yang dibeli atau di-

produksi kemudian. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 
 

1.  Sistem Pencatatan Persediaan 
 

 Toko Indomaret Wolter Wangurer Kota Bitung merupakan sebuah 

perusahaan jaringan ritel waralaba PT Indomarco Pristama di Indonesia yang di 

mana kegiatan utamanya memperdagangkan barang-barang  dan kebutuhan 
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sehari-hari pada masyarakat. Sistem pencatatan yang digunakan oleh toko 

Indomaret Wolter Wangurer Kota Bitung adalah sistem pencatatan perpetual yang 

berbasis komputerisasi.  

Menurut Sigit Hermawan, bahwa “sistem pencatatan perpetual ialah 

mencatat (mendebit) rekening persediaan barang dagangan dan mengkreditkan 

kas atau utang dagangan.pada saat membeli barang dagangan”. Sistem pencatatan 

menggunakan sistem akuntansi komputerisasi jauh lebih unggul, cepat dan juga 

akurat dibandingkan dengan sistem akuntansi manual. Pencarian, pemeriksaan 

dan pengolahan data melalui sistem akuntansi komputerisasi sedikit lebih mudah 

sehingga dapat memberikan informasi yang lebih cepat kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

Aplikasi yang digunakan toko Indomaret Wolter Wangurer Kota Bitung 

dalam transaksi penjualan barang dan proses barang masuk merupakan aplikasi 

khusus yang disediakan oleh perusahaan dan setiap toko Indomaret memiliki ID 

yang berbeda-beda. ID dari toko Indomaret Wolter Wangurer Kota Bitung ialah 

T76E. Untuk login ke aplikasi harus menggunakan NIK (Nomor Induk 

Karyawan) dalam mengakses aplikasi ini yang diperbolehkan hanya chief of store, 

store leader, dan store crew yang ada di toko Indomaret Wolter Wangurer Kota 

Bitung. 

Sistem akuntansi komputerisasi juga memiliki kelemahan antara lain 

berisiko terjadi kerusakan pada sistem, butuh biaya untuk perawatan 

(Maintenance), diperlukan user atau operator yang memiliki pengetahuan tentang 

teknologi, dan jaringan mengalami gangguan. Pada toko Indomaret Wolter 

Wangurer Kota Bitung jaringan memiliki peran penting dalam transaksi penjualan 

barang dan juga proses barang masuk.  

Jika jaringan di toko mengalami gangguan maka perlu dibuatkannya CO 

(Complaint Online) ke bagian jaringan lapangan dan juga bagian kantor. Oleh 

karena itu setiap personil diwajibkan mempunyai akun COnya masing-masing. 

Untuk membuat Complaint Online (CO) perusahaan telah menyediakan website 

khusus yang bisa diakses melalui komputer toko dan juga aplikasi khusus 

Complaint Online (CO) yang bisa di download melalui handphone. Untuk 
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mengakses website dan aplikasi tersebut yang diperbolehkan hanya chief of store, 

store leader, dan store crew yang ada di toko Indomaret Wolter Wangurer Kota 

Bitung dengan login menggunakan NIK (Nomor Induk Karyawan) setelah login 

karyawan memilih kategori masalah dan deskripsi masalah yang berkaitan dengan 

jaringan. Website dan aplikasi CO (Complaint Online) disediakan untuk 

melaporkan masalah yang sedang terjadi di toko mulai dari kategori masalah 

sebagai berikut: 

a. Kategori masalah maintenance dengan deskripsi masalah seperti rak gudang, 

pemasangan CCTV, brankas, lampu, perbaikan derby/freezer/cooler, neon box, 

dll. 

b. Kategori masalah HRD dengan deskripsi masalah seperti pengobatan, gaji, 

presensi, pembagian shift, hubungan rekan kerja, cuti/izin, masalah jarak ke 

tempat kerja, masalah kekurangan personil, dll. 

c. Kategori masalah development dengan deskripsi masalah seperti sarana promo. 

d. Kategori masalah EDP hardware dengan deskripsi masalah seperti 

printer+UPS, komputer dual screen+keyboard+mouse, komputer induk dan 

anak. 

e. Kategori masalah EDP software TK dengan deskripsi masalah seperti program 

SO (Stock Opname), program price tag, dan program NPB/NPX/NPR/NPG. 

 

2.  Metode Penilaian Persediaan 
 

 Toko Indomaret Wolter Wangurer kota Bitung merupakan perusahaan 

dagang yang dimana persediaannya berupa barang jadi yang siap dijual kepada 

konsumen tanpa mengubah bentuk fisik barangnya. Oleh karena itu metode 

penilaian persediaan yang digunakan ialah FIFO (First In First Out) mengingat 

barang yang diperdagangkan memiliki tanggal kadaluarsa atau expired date 

seperti snack, minuman-minuman, mie, telur, dan makanan ringan lainnya.  

 Toko Indomaret Wolter Wangurer kota Bitung yang kegiatan usahanya 

membeli dan menjual barang dagang menerapkan metode penilaian persediaan 

berupa FIFO (First In First Out). Metode FIFO (First In First Out) berasumsi 
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ketika harga suatu produk dinilai sesuai harga produk yang dibeli terlebih dahulu, 

sehingga persediaan akhir dihitung menurut harga yang terakhir masuk. 

 Dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 14 

tentang persediaan pada paragraf 27 menyatakan bahwa: formula FIFO (First In 

First Out) mengamsusikan unit persediaan yang pertama dibeli akan dijual atau 

digunakan terlebih dahulu sehingga unit yang tertinggal dalam persediaan akhir 

adalah yang dibeli atau diproduksi kemudian. 

Jadwal persediaan barang yang ada di toko Indomaret Wolter Wangurer 

kota Bitung masuk setiap 2 hari sekali dengan jam yang tidak menentu karena 

pengantaran persediaan dari gudang Indomaret ke toko Indomaret Wolter 

Wangurer kota Bitung harus sesuai dengan urutan toko yang di tujuh berdasarkan 

surat jalan nota pengiriman barang. Sebelum dilakukannya pemesanan persediaan 

maka terlebih dahulu mengecek persediaan yang ada didalam gudang. Apabila 

persediaan di dalam gudang diperkirakan sudah sedikit maka toko Indomaret 

Wolter Wangurer kota Bitung akan melakukan pemesanan ulang persediaan lalu 

kemudian dibuatkan return penjualan. Adapun cara melakukan penerimaan 

persediaan yang di antar oleh driver dari gudang Indomaret ke toko Indomaret 

Wolter Wangurer kota Bitung sebagai berikut : 

a.  Driver menyerahkan listing serah terima item bulky karton kepada karyawan 

yang sedang bershift pada hari itu. 

b.  Selanjutnya proses penerimaan barang dengan memasukan kode bercode di 

aplikasi sesuai dengan cetakan rangkuman NPB (Nota Pengiriman Barang). 

c.  Setelah proses penerimaan barang selanjutnya membuat nota retur barang, 

bukti pemrosesan data,  tanda terima dokumen, dan BA (Berita Acara) untuk 

diberikan ke driver. 

 

 Jika terdapat barang yang kurang atau barang yang lebih dalam proses 

penerimaan barang maka barang tersebut masih tetap akan diproses setelah proses 

persediaan selesai dan datanya sudah ada di komputer selanjutnya akan dibuatkan 

retur profoma atau retur penjualan untuk item barang yang tidak ada dalam 

muatan. Untuk barang yang datanya tidak ada di komputer dikarenakan tidak ada 

nomor NPB (Nota Permintaan Brang) atau nomor NPBnya salah maka tidak akan 
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diproses dengan demikian perlu di buatkannya CO (Complaint Online) dan BA 

(Berita Acara). Selain itu BA (Berita Acara) dibuat sebagai tanda proses serah 

terima barang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembahasan analisis akuntansi 

persediaan barang dagang pada toko Indomaret Wolter Wangurer kota Bitung 

dapat disimpulkan bahwa toko Indomaret Wolter Wangurer Kota Bitung 

menggunakan sistem pencatatan perpetual yang berbasis komputerisasi yang 

jadwal persediaan barang dagangnya masuk setiap 2 hari sekali. Karena Toko 

Indomaret Wolter Wangurer Kota Bitung adalah perusahaan dagang yang 

aktivitas perusahaanya mengadakan pembelian produk-produk untuk kembali 

diperjualkan tanpa mengubah bentuk dari produk tersebut. Maka sistem metode 

penilaian persediaan yang diterapkan berupa FIFO (First In First Out) hal ini 

bertujuan agar mengantisipasi produk yang memiliki tanggal kadaluwarsa yang 

dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan sehingga mengakibatkan 

rendahnya income perusahaan. Dengan demikian sistem pencatatan dan penilaian 

persediaan barang dagang pada toko Indomaret Wolter Wangurer Kota Bitung 

telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 14 

tentang persedian yang terletak pada paragraf 27 mengenai formula FIFO . 

 

B. Saran 
 

Atas dasar kesimpulan di atas maka peneliti menyampaikan beberapa 

saran antara lain sebagai berikut:  

1. Toko Indomret Wolter Wangurer kota Bitung dapat mengadakan kartu 

persediaan yang dicatat secara manual dan di cocokkan dengan sistem 

komputer karena bisa saja terjadi human eror untuk sistem komputer atau bila 

virus menyerang akan banyak memakan data, maka data manual sangatlah 

dibutuhkan.  

2. Toko Indomret Wolter Wangurer kota Bitung sebaiknya mempertimbangkan 

dalam pencatatan persediaan barangnya karena keberadaan sistem teknologi 

informasi selama ini sangat membantu dan mempermudah proses pencatatn 
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dan penilaian persediaan barang dagangan pada toko tersebut. Namun alangkah 

baiknya ada perbaikan sistem teknologi dikarenakan terkadang masih belum 

sinkron dalam pengecekkan persediaan barang dagangan antara fisik dengan 

sistem. Harapan kedepannya agar lebih sistematis, efektif, dan efisien. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Wawancara Penelitian 

  Teknik wawancara secara semi struktur termasuk salah satu teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Akuntansi 

Persediaan Barang Dagang Pada Toko Indomaret Wolter Wangurer Di Kota 

Bitung” dengan mangajukan beberapa pertanyaan kepada 2 informan yaitu kepala 

toko yang bernama Nursia Baweting dan 1 kepala shift yang bernama Pandris 

Puyuni sebagai berikut: 

1. Penerapan akuntansi seperti apa yang di gunakan di toko Indomaret wolter 

wangurer kota Bitung? Apakah masih manual atau sudah menggunakan 

komputer dalam pencatatan persediaan barang dagang? 

2. Metode penilaian persediaan barang dagang apa yang digunakan di toko 

Indomaret wolter wangurer kota Bitung? Apakah metode 

FIFO/LIFO/AVARAGE? 

3. Metode pencatatan persediaan barang di toko Indomaret wolter wangurer kota 

Bitung apakah menggunakan sistem periodik atau sistem perpectual? 

4. Jika pencatatannya menggunakan komputer aplikasi apa yang digunakan dalam 

proses barang masuk dan penjualan barang pada toko Indomaret wolter 

wangurer kota Bitung?? 

5. Pencatatan di toko Indomaret wolter wangurer kota Bitung sudah 

menggunakan komputer yang dimana datanya langsung masuk ke gudang. 

Apakah ada kendala dalam pencatatan menggunakan komputer? 

6. Bagaiman alur penerimaan barang dari driver ke toko Indomaret wolter 

wangurer kota Bitung?  

7. Bagaimana sejarah, visi dan misi, dan motto toko Indomaret wolter wangurer 

kota Bitung? 

8. Berapa jumlah karyawan yang ada di toko Indomaret wolter wangurer kota 

Bitung? 

9. Apakah ada penyebab kenapa jaringan toko mati? 
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10. Untuk kesalahan NPB di toko Indomaret wolter wangurer kota Bitung 

dilakukan oleh siapa? 

11. Apakah ada dampak jika data NPB  tidak ada di komputer? 

12. Siapakah yang membuat complain online 

13. Jika jaringan mengalami gangguan apakah ada alternatif lain seperti mencatat 

manual? 
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Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara 

 

 

ID Card Karyawan 

 

Aplikasi pencatatan barang dan ID toko 



 

 

75 

 

Daftar Hadir Karyawan 

 

Aplikasi CO (Complaint Online) 
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Website CO (Complaint Online) 

 

Surat Jalan Nota Pengiriman Barang 
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Kategori Masalah Dan Deskripsi Masalah 
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Bukti Pemrosesan Data 

 

Listing Serah Terima Item Bulky Carton 
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Rangkuman Nota Pengiriman Barang 

 

Proses Penerimaan Barang 
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Tanda Terima Dokumen 

 

Nota Return Barang 
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Berita Acara 

 

Slip Penjualan Tutupan Harian 
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Lampiran 3 : Surat Permohonan Penelitian 
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Lampiran 4 : Surat Telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 5 : Pernyataan Bebas Plagiat 
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