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|| 2||   Analisis Akuntansi Persediaan Barang Dagangan Berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan Nomor 14 pada PT Harapan Agro 
Mandiri Kabupaten Nganjuk  

 Agus Supriyanto 13.1.01.04.0063 FKIP – Pendidikan Ekonomi Agusrider86@gmail.com Elis Irmayanti dan M. Anas UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI     
ABSTRAK 

 PT Harapan Agro Mandiri perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor obat- obatan, pupuk pertanian, dan benih tanaman dengan banyak varian. PT Harapan Agro Mandiri adalah salah satu perusahaan dagang yang memiliki kegiatan operasional utama sebagai penyalur atau perusahaan distributor produk pertanian baik dalam partai besar maupun partai kecil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Harapan Agro Mandiri yang dilakasanakan dalam operasional perusahaan dan dalam pelaksanaan pencatatan penilaiannya apakah perusahaan telah sesuai dengan PSAK Nomor 14 tentang persediaan barang dagangan.  Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode anlisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menguraikan suatu masalah yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis data dan mengmbil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan persediaan pada PT Harapan Agro Mandiri dalam pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang telah sesuai dengan PSAK Nomor 14, terbukti dalam pencatatan telah menggunakan metode perpetual dan dalam penilaian persediaan barang dagang telah menerapkan metode penilaian FIFO (First In First Out) dimana persediaan yang pertama masuk adalah barang yang pertama kali akan keluar, dan telah mengungkapkan persediaan dalam laporan neraca dan laba rugi setiap periodenya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT Harapan Agro Mandiri dalam pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang telah sesuai dengan PSAK Nomor 14 dan sudah sesuai dengan standar yang telah berlaku umum.   
KATA KUNCI  : Akuntansi Persediaan, Metode Pencatatan dan Penilaian.
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|| 3||   I. PENDAHULUAN Pada umumnya perusahaan baik yang bergerak dalam bidang jasa, dagang maupun manufaktur perlu melakukan pencatatan akuntansi agar sebuah perusahaan mengetahui kondisi keuangan perusahaannya. Karena dengan diadakan pencatataan akuntansi dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya, apakah perusahaan mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian. Secara umum persediaan adalah bahan atau barang yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi. Menurut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor. 14 Paragraf 8, persediaan meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali, misalnya barang dagangan yang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali.   Persediaan   juga   mencakup barang  jadi  yang  diproduksi, oleh  entitas serta termasuk bahan serta perlengkapan yang akan dgunakan dalam proses produksi (IAI, 2012). Dalam hal ini persediaan menurut PSAK, perusahaan membutuhkan jasa akuntansi untuk memproses data-data dari transaksi berbagai jenis persediaan agar dapat menghasilkan informasi tentang aktivitas persediaan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, akun persediaan ini sangat penting karena persediaan ini merupakan aset perusahaan yang sangat besar kontribusinya dalam penciptaan income terhadap perusahaan. PT Harapan Agro Mandiri adalah salah satu perusahaan dagang yang memiliki kegiatan utama sebagai penyalur atau sebagai perusahaan distributor barang dagang dengan produk pertanian dalam partai khususnya untuk pupuk pertanian. Perusahaan ini memiliki banyak jenis produk yang diperdagangkan karena semakin beraneka kebutuhan konsumen setiap tahunnya. Sebagai sebuah usaha dagang, PT Harapan Agro Mandiri juga menghadapi beberapa masalah yang berkaitan dengan persediaan barang dagang    yang    dimiliki     perusahaan.  dalam          pelaksanaan          kegiatan  Simki-Economic Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748
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|| 4||   operasional usahanya, sering terjadi perbedaan antara jumlah fisik persediaan barang dagang yang ada pada gudang dengan jumlah yang tercatat dalam kartu stok atau buku besar persediaan barang dagang. Ini disebabkan kurangnya koordinasi antara sistem yang berkaitan dan terjadinya pegawai merangkap tugas yang bukan seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Masalah lainnya juga yang sering dihadapi adalah masalah kerusakan, pemasukan yang tidak benar, lalai untuk mencatat permintaan, barang yang dikeluarkan tidak sesuai pesanan, dan semua kemungkinan lainnya dapat menyebabkan catatan persediaan berbeda dengan persedian yang sebenarnya ada di gudang. Berdasarkan uraian diatas, pengendalian persediaan sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Akuntansi Persediaan Barang Dagangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 14 pada PT Harapan Agro Mandiri Kabupaten Nganjuk”.   Tujuan penelitian ini adalah “untuk mengetahui akuntansi persediaan barang dagang sesuai dengan pernyataan standar akuntani keuangan nomor 14  pada PT Harapan Agro Mandiri Kabupaten Nganjuk.”  

II. METODE 

A. Pendekatan dan jenis  Penelitian 1. Pendekatan penelitian Menurut Sugiyono (2009:15)  metode penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: Metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (sebagai lawannya adalah ekperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara porposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triagulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna generalisasi. Menurut Nawawi (2005 : 82), “metode adalah merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan”. Misalnya untuk menguji  serangkaian   hipotesis   dengan   Simki-Economic Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748
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|| 5||   teknik dan alat tertentu, sehingga metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan penelitian agar mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Meleong (2011:6), mendifinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. 2. Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian studi kasus. Menurut Arikunto (2010:14)  secara teknis studi kasus adalah suatu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat.  Adapun menurut Bungin (2003:20) “secara umum studi kasus memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah secara mendalam, detail, intensif, dan menyeluruh terhadap unit sosial yang di teliti”.  

B. Kehadiran penelitian Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai pencari pengumpul data yang kemudian data tersebut dianalisis. Peneliti hadir langsung  dalam rangka menghimpun data, peneliti menemui secara langsung pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan informasi atau data. Dalam melakukan penelitian, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dan keadaan atau status peneliti diketahui oleh pihak perusahaan. 
C. Tahap penelitian Tahapan penelitian dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam metode penelitian ilmiah. Adapun tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 1. Tahap sebelum ke lapangan 2. Tahap kegiatan lapangan,  3. Tahap analisa data 4. Tahap penulisan laporan Simki-Economic Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748
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|| 6||   Dalam penelitian ini, semua tahap-tahap yang telah dipaparkan diatas digunakan peneliti untuk mempermudah dalam proses penyusunan hasil karya ilmiah. 

D. Tempat dan waktu penelitian 1. Tempat Penelitian  Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil objek di PT Harapan Agro Mandiri yang tepatnya berada di Jln. Panglima sudirman pehserut, kabupaten nganjuk 2. Waktu Penelitian Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan penulis pada saat dimulainya pengajukan judul hingga berakhirnya penyusunan penelitian. untuk memperoleh data yang akurat dan aktual maka penelitian ini dimulai Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017 

E. Sumber Data Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang di kumpulkan atau disajikan untuk tujuan tertentu (Sugiyono 2013: 2). Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata- kata dan tindakan yang berkaitan dengan hal tersebut, meliputi: 1. Data Primer Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Sugiyono, 2009 : 137). Untuk memperoleh data ini peneliti menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis untuk memperoleh keterangan dari Narasumber. 2. Data Sekunder Menurut Sugiyono (2005: 06), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui oang lain atau mencari dokumen. Dalam hal ini peneliti mengacu pada dokumen-dokumen mengenai penyajian dan pelaporan akuntansi persediaan yang akan diperoleh dari PT. Harapan Agro Mandiri. 
F. Prosedur dan Teknik 

Pengumpulan Data Dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara : Simki-Economic Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748
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|| 7||   1. Observasi  Menurut Arikunto (2010:272), observasi adalah “kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.” Dapat disimpulkan bahwa obsrvasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang  diteliti  yaitu  PT  Harapan Agro Mandiri. Metode ini dimaksudkan untuk mengamati bagian- bagian yang terkait yaitu akuntansi dan gudang persediaan. 2. Wawancara Menurut Supardi (2005:89). “interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung” Wawancara yaitu penulis melakukan serangkaian tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan  yang berwenang yaitu bagian akuntansi untuk mengetahui lebih jelas mengenai persediaan dan informasi yang berkaitan dengan perusahaan.  3. Teknik studi literature yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari teori-teori dan literatur–literatur yang berkaitan dengan akuntansi persediaan. 

G. Teknik Analisis Data Menurut Sugiyono ( 2011 : 244 ) menyatakan bahwa “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.” Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengumpulkan informasi untuk mengetahui gambaran umum tentang persediaan yang ada di tempat diadakannya penelitian. 2. Mengetahui struktur organisasi PT. Harapan Agro Mandiri serta tugas dan tanggung jawab masing-masing. Simki-Economic Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748
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|| 8||   3. Mengetahui bagian-bagian yang bertanggungjawab dalam setiap hal yang berhubungan dengan pelaporan keuangan terutama berkaitan dengan persediaan barang. 4. Menelusuri proses pencatatan dan penilaian persediaan barang yang ada di PT Harapan Agro Mandiri. 5. Membandingkan hasil yang diperoleh dari perusahaan dengan PSAK No.14 untuk dijadikan dasar acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada. 6. Menarik kesimpulan dari informasi yang telah dikumpulkan. 

H. Pengecekan Keabsahan Temuan Keabsahan data untuk penelitian ini dilakukan Triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suautu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (moleong, 2014: 330). Moleong, (2014: 330) menyatakan  bahwa   ”Triangulasi”  Adalah tenik pemeriksaan keabsahan data yang    memanfaatkan   sesuatu  yang lain. Sedangkan member chek merupakan pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 1. Triangulasi dengan sumber yang dilakukan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara, isi dokumen yang berkaitan dan observasi 2. Teknik keabsahan data yang kedua adalah untuk menguji kredibilitas data yaitu dengan Member check. 3. Mengulang pertanyaan diakhir kegiatan wawancara secara garis besar. 
III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil Analisis Data Table Hasil Analisis penelitian: 
Pencatatan 

PSAK No. 14 PT Harapan Argo Mandiri 

Pembelian persediaan barang  

Dagang secara 

Tunai Jurnal : Persediaan barang (D)     Kas (K) 
Pembelian barang Dagang  

 

secara Kredit Jurnal : Persediaan barang (D)     Hutang dagang (K) Pembelian persediaan  

barang Dagang secara 

Tunai Jurnal : Persediaan barang (D)     Kas (K) 
Pembelian barang Dagang  

 

secara Kredit Jurnal : Persediaan barang (D)     Hutang dagang (K) Simki-Economic Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748
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|| 9||   Penjualan barang Dagang  

secara Tunai Jurnal : Kas (D)      Penjualan (K)  harga pokok penjualan (D)     persediaan barang dagang(K) 
Penjualan Barang Dagang  

secara Kredit Jurnal : piutang usaha (D)     penjualan (K) harga pokok penjualan (D)     persediaan barang dagang(K) 
Biaya angkut masuk Jurnal : Persediaan barang Dagang (D)     Kas (K) 
Biaya angkut keluar Jurnal  Biaya angkut (D)          kas (K) Penjualan barang Dagang 

secara Tunai Jurnal : Kas (D)      Penjualan (K) harga pokok penjualan (D)     persediaan barang dagang(K) 
Penjualan Barang Dagang  

secara Kredit Jurnal : piutang usaha (D)     penjualan (K) harga pokok penjualan (D)     persediaan barang dagang(K) 
Biaya angkut masuk Jurnal : Persediaan barang Dagang (D)     Kas (K) 
Biaya angkut keluar Jurnal  Biaya angkut (D)          kas (K) 

Pengakuan Persediaan Barang diakui sebagai Persediaan pada saat Barang tiba di Perusahaan 

Barang persediaan di akui pada saat barang diterima di gudang 

Pengukuran Persediaan Biaya Pembelian, Biaya Konversi dan Biaya lain-lain 

Mencatat semua yang menyangkut biaya pembelian yaitu harga beli, biaya pengangkutan dll 
Pengakuan Sebagai Beban Jurnal : Harga Pokok Penjualan (D)     Persediaan Barang Dagang(K) Jurnal : Harga Pokok Penjualan (D)    Persediaan Barang Dagang(K) 
Pengungkapan Persediaan Diungkapkan Dalam Laporan Keuangan (Laporan Neraca dan Laporan Laba-Rugi) Diungkapkan dalam laporan keuangan (laporan neraca dan laporan laba-rugi) Dengan demikian, penilaian dan pencatatan persediaan barang dagang dengan manual yang diterapkan  oleh  PT  Harapan Agro  mandiri dinilai telah cukup baik dalam penerapannya yang  dilakukan oleh perusahaan dengan karyawan PT Harapan Agro Mandiri yang memiliki kualitas atau mutu yang handal pada bidangnya. Dengan menggunakan pencatatan dan pendataan barang dagang dan tenaga yang ahli dalam bidangnya memudahkan perusahaan atau manajemen mengetahui perubahan dalam nilai persediaan. Perusahaan dapat langsung mengetahui setiap transaksi persediaan dan dapat langsung mengetahui jumlah fisik persediaan yang ada pada PT Harapan Agro Mandiri sebelum atau tanpa diadakan perhitungan fisik kembali. PT Harapan Agro Mandiri telah menyajikan persediaannya di laba rugi dan di neraca sebagai harta lancar dikelompok aktiva yang disusun perbulan dan laporan tahunan oleh bagian Akuntansi keuangan PT Harapan Agro Mandiri. Penyajian dalam laporan keuangan pada PSAK Nomor 14 diuraikan bahwa laporan keuangan mengungkapkan informasi sebagai biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan dan biaya operasi yang dapat diaplikasikan pada pendapatan.  Simki-Economic Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748
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|| 10||   B. Kesimpulan PT Harapan Agro Mandiri dalam Pencatatan dan penilaian akuntansi persediaan barang dagang PT Harapan Agro Mandiri sudah sesuai dengan PSAK Nomor 14 tentang persediaan barang dagang. Terbukti dalam pencatatan PT Harapan Agro Mandiri sudah menggunakan metode pencatatan perpetual dan dalam penilaian persediaan barang sudah menggunakan metode penilaian FIFO yang ada dalam PSAK yang berlaku Umum. Dan PT Harapan Agro Mandiri telah mengungkapkan persediaannya dalam Laporan Keuangan berupa Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi secara periode sesuai ketentuan   yang berlaku umum. 

C. Saran Mengingat banyaknya barang yang ada dalam gudang PT Harapan Agro Mandiri perlu membebankan biaya pemeliharaan sebagaimana yang telah dijelaskan pada PSAK N0 14 paragraf 15. Pembebanan biaya pemeliharaan dimaksudkan untuk mencegah adanya barang dan memastikan apakah barang yang keluar dari gudang untuk dijual benar- benar ada dalam gudang induk perusahaan PT Harapan Agro Mandiri. 
IV. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik. Yogyakarta: Rineka Cipta. Bingin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja. Haradi. Nawawi. 2005. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Salemba Empat. Moleong, Lexy J.  2007. Metodologi 

Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian 

Pendidikan, Pendekatan 

Kualitatif, kualitatif dan 

R&D. Bandung: AlfaBeta. Supardi. 2005. Meteodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta. UII. Simki-Economic Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748


