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ABSTRAKSI 
 

 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN 

METODE AKUNTANSI PENILAIAN ARUS BIAYA PERSEDIAAN 
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2003-2007) 

 
 

Oleh: 
Aldi Bofatama 

 
Dosen Pembimbing: 

Sari Atmini, SE., M.Si., Ak. 
 
 

        Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris adanya 
pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, rasio perputaran 
persediaan, laba akuntansi, dan intensitas modal terhadap pemilihan metode 
akuntansi arus biaya persediaan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, rasio perputaran persediaan, laba 
akuntansi, dan intensitas modal. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
metode akuntansi arus biaya persediaan. Periode penelitian selama 5 tahun, mulai 
tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Pemilihan sampel penelitian dilakukan 
dengan metode purposive sampling dan diperoleh 40 perusahaan manufaktur 
sebagai sampel. Pengujian terhadap hipotesis dilakukan dengan model regresi 
logistik. Hasil penelitian ini menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan dan 
intensitas modal secara parsial memiliki pengaruh terhadap pemilihan metode 
akuntansi arus biaya persediaan. Sedangkan, kepemilikan manajerial, rasio 
perputaran persediaan, dan laba akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap 
pemilihan metode akuntansi arus biaya persediaan. Secara keseluruhan 
kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, rasio perputaran persediaan, laba 
akuntansi, dan intensitas modal berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi 
arus biaya persediaan.  
 
 
Kata kunci: kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, rasio perputaran 

persediaan, laba akuntansi, intensitas modal, metode akuntansi 
arus biaya persediaan. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
 

THE ANALYZE OF FACTOR WHICH IS INFLUENCE OF INVENTORY 
COST FLOW METHODS  

(EMPIRIC STUDY ON MANUFACTURE COMPANIES LISTED IN 
INDONESIAN STOCK EXCHANGE YEARS FROM 2003 TO 2007) 

 
 

By: 
Aldi Bofatama 

 
Advisor Lecturer: 

Sari Atmini, SE., M.Si., Ak. 
 

 
       The objectives of this study is to find evidences the influence of managerial 
ownership, company size, inventory turn over ratio, earnings, and capital intensity 
to inventory cost flow methods. The independent variables in this study are 
managerial ownership, company size, inventory turn over ratio, earnings, and 
capital intensity. A dependent variable in this study is inventory cost flow 
methods. The period of this study is five years from 2003 to 2007. The selection 
of research sample was done by purposive sampling method and found 40 
manufacture companies as samples. Hypothesis testing is conducted by logistic 
regression model. The result of this study find evidences that in a partial manner, 
company size and capital intensity influence to inventory cost flow methods. 
Whereas, inventory cost flow methods is not influence by managerial ownership, 
inventory turn over ratio, and earnings. Whole managerial ownership, company 
size, inventory turn over ratio, earnings, and capital intensity influence to 
inventory cost flow methods. 
 
 
Keyword: managerial ownership, company size, inventory turn over ratio, 

earnings, capital intensity, inventory cost flow methods. 
 

 

 

 

 

 



 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pentingnya keputusan manajemen mengenai penentuan metode akuntansi 

akan mempengaruhi tingkat perolehan laba perusahaan. Keberhasilan perusahaan 

untuk memperoleh laba yang maksimal akan mempengaruhi value perusahaan. 

Sebagai indikator bahwa value perusahaan naik adalah dengan naiknya harga 

saham perusahaan. Laba yang tinggi memberikan peluang yang lebih besar bagi 

investor untuk mendapatkan dividen yang lebih tinggi. Hal ini memberikan daya 

tarik bagi investor dan calon investor untuk menginvestasikan dananya ke 

perusahaan. Melihat pengaruhnya terhadap laba, maka manajemen harus berhati-

hati dalam memilih metode akuntansi yang digunakan. Manajemen harus bisa 

memilih metode akuntansi yang paling cocok bagi perusahaannya. 

Pemilihan metode akuntansi termasuk di dalamnya adalah pemilihan 

metode akuntansi arus biaya persediaan. Ada banyak metode yang dapat 

digunakan untuk menilai biaya persediaan. Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 14 (IAI, 2007) menjelaskan bahwa terdapat tiga metode akuntansi 

penilaian biaya persediaan yang dapat digunakan yaitu FIFO (first in, first out), 

Rata-rata Tertimbang (weighted Everage) serta LIFO (Last in, First Out) namun 

dalam UU Perpajakan No. 7 tahun 1983 Jo UU No.10 tahun 1994 tentang pajak 

penghasilan hanya mengakui metode FIFO dan weighted average. 



Metode FIFO didasarkan pada asumsi barang dalam persediaan yang 

pertama dibeli akan digunakan atau dijual terlebih dahulu sehingga yang tersisa 

sebagai persediaan akhir adalah barang yang dibeli atau diproduksi kemudian. 

Metode FIFO menggambarkan increasing income, dalam keadaan harga inflasi 

metode FIFO akan menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan metode LIFO maupun weighted average. Metode weighted average 

didasarkan pada asumsi biaya lebih dahulu, setiap barang ditentukan berdasarkan 

biaya rata-rata tertimbang dari barang sejenis pada awal periode dan biaya barang 

sejenis yang dibeli atau diproduksi selama suatu periode. Metode LIFO 

didasarkan pada asumsi barang yang dibeli atau diproduksi terakhir akan 

digunakan atau akan dijual terlebih dahulu sehingga yang tersisa sebagai 

persediaan akhir adalah barang yang dibeli atau diproduksi terlebih dahulu. 

Banyaknya metode yang bisa digunakan untuk menilai arus biaya 

persediaan merupakan tantangan tersendiri bagi manajemen untuk dapat memilih 

metode yang sekiranya paling menguntungkan bagi perusahaannya. Banyak faktor 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai masalah ini. Beberapa 

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode 

akuntansi penilaian biaya persediaan telah dilakukan sebelumnya diantaranya 

adalah penelitian Mukhlasin (2002).  

Mukhlasin (2002) meneliti pengaruh intensitas persediaan, variabilitas 

harga pokok penjualan, variabilitas persediaan, intensitas modal, ukuran 

perusahaan, dan variabilitas laba akuntansi terhadap pemilihan metode arus biaya 

persediaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian Mukhlasin menunjukan bahwa 



hanya intensitas persediaan, variabilitas harga pokok penjualan, dan ukuran 

perusahaan yang berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian arus biaya 

persediaan sedangkan variabilitas laba akuntansi, variabilitas persediaan, dan 

intensitas modal tidak berpengaruh. 

Berbeda dengan Mukhlasin, Lee dan Hsieh (1983) dalam penelitiannya 

memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pemilihan metode akuntansi penilaian arus biaya persediaan sedangkan intensitas 

modal, intensitas persediaan, variabilitas persediaan, dan variabilitas laba 

akuntansi berpengaruh. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rustardy (2004). 

Hasil yang diperoleh dari penelitian Rustardy menunjukan bahwa hanya ukuran 

perusahaan yang berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian arus biaya 

persediaan. 

Penelitian ini merupakan replikasi berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Mukhlasin (2002) hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah ditambahkannya kepemilikan manajerial sebagai 

variabel independen. Peneliti merasa bahwa kepemilikan manajerial di perusahaan 

memiliki kaitan yang erat dengan pemilihan metode akuntansi arus biaya 

persediaan. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan ialah kepemilikan perusahaan 

oleh pihak luar (outsider ownership concentration) dan kepemilikan perusahaan 

oleh manajer (insider/manager ownership). Seseorang manajer yang turut 

memiliki perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat menghasilkan 

laba yang lebih lebih kecil agar pajak yang dibayarkan ke negara semakin kecil 

sehingga diharapkan income yang didapatnya sebagai investor juga akan semakin 



tinggi. Berbeda dengan kondisi sebelumnya, ketika seorang manajer tidak 

memiliki bagian saham di perusahaan yang dia kelola, maka manajer cenderung 

memilih metode yang dapat melaporkan laba yang lebih tinggi supaya kinerja 

seorang manajer bisa terlihat lebih baik (Haryono, 2005). 

Tentu dengan adanya kondisi yang seperti ini akan ada konflik antar 

kepentingan dari sisi investor dan manajer sebagai pengelola perusahaan. Oleh 

karena itu peneliti merasa bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh 

terhadap keputusan yang diambil manajer dalam memilih metode akuntansi arus 

biaya persediaan. Niheaus (1989) dalam Mukhlasin (2002) memasukan 

kepemilikan manajerial sebagai variabel independen guna meneliti pengaruhnya 

terhadap pemilihan metode penilaian arus biaya persediaan. Hasilnya, 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi arus 

biaya persediaan.  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode 

akuntansi penilaian arus biaya persediaan. Peneliti ingin mengetahui konsistensi 

dari hasil penelitian Mukhlasin (2002). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PEMILIHAN METODE AKUNTANSI PENILAIAN ARUS 

BIAYA PERSEDIAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2003-2007)”.  

 

 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap pemilihan 

metode akuntansi penilaian arus biaya persediaan? 

2. Apakah ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pemilihan metode 

akuntansi penilaian arus biaya persediaan? 

3. Apakah rasio perputaran persediaan memiliki pengaruh terhadap pemilihan 

metode akuntansi penilaian arus biaya persediaan? 

4. Apakah intensitas modal memiliki pengaruh terhadap pemilihan metode 

akuntansi penilaian arus biaya persediaan? 

5. Apakah laba akuntansi memiliki pengaruh terhadap pemilihan metode 

akuntansi penilaian arus biaya persediaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu  

untuk memperoleh bukti empiris mengenai adanya pengaruh kepemilikan 

manajerial, ukuran perusahaan, rasio perputaran persediaan, laba akuntansi dan 

intensitas modal terhadap pemilihan metode akuntansi penilaian arus biaya 

persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitian ini akan 

memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pengaruh 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, rasio perputaran persediaan, 

intensitas modal, dan laba akutansi terhadap pemilihan metode akuntansi 

penilaian biaya persediaan. 

2. Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan bahan masukan bagi investor dan calon investor dalam 

pengambilan keputusan investasi. Investor dan calon investor dapat 

mempertimbangkan penggunaan metode akuntansi yang dipilih suatu 

perusahaan dalam menganalisis keputusan investasinya. Bagi perusahaan, 

penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

memilih metode akuntansi yang akan digunakan.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab 

sebagai berikut: 

1. Pendahuluan 

Bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

2. Tinjauan Pustaka dan Perumusan Hipotesis 



Bab ini menguraikan teori-teori, hasil penelitian yang relevan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian serta perumusan hipotesis. 

3. Metode Penelitian 

Bab metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang 

digunakan untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan 

atau tujuan penelitian. Hal-hal tersebut meliputi populasi dan sampel, data 

penelitian, variabel penelitian, metode analisis data serta pengujian hipotesis. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan hasil-hasil penelitian dan pembahasannya agar mampu 

menjawab secara ilmiah permasalahan dan tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

5. Kesimpulan, Keterbatasan, dan Rekomendasi 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari 

permasalahan, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1. Persediaan  

2.1.1. Pengertian Persediaan  

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 14 (PSAK 14) (IAI, 2007: 

paragraf 3) menjelaskan bahwa persediaan adalah aktiva: a. tersedia untuk dijual 

dalam usaha kegiatan normal, b. dalam proses produksi dan atau dalam 

perjalanan, atau c. dalam bentuk bahan/perlengkapan (supplies) untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pembelian jasa. Persediaan (inventory) adalah pos-pos 

aktiva yang dimiliki untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang 

akan digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual 

(Keiso, dkk, 2007: 368). Skousen, dkk (2001: 514) berpendapat bahwa persediaan 

secara umum diaplikasikan kepada barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan 

dagang baik itu usaha grosir maupun retail ketika barang-barang tersebut berada 

dalam kondisi siap untuk dijual kembali. Bahan baku (raw materials), persediaan 

dalam proses (work in process) dan barang jadi (finished goods) yang tersedia 

untuk dijual adalah persediaan untuk perusahaan manufaktur.  

Perusahaan dagang (merchandising concern) biasanya membeli barang 

dalam bentuk siap untuk dijual. Perusahaan dagang melaporkan biaya yang terkait 

dengan unit-unit yang belum terjual dan masih ada di tangan sebagai persediaan 

barang dagang (merchandising inventory). Hanya satu akun persediaan, 



persediaan barang dagang, yang muncul dalam laporan keuangan (Kieso, dkk, 

2007: 368). Barang yang diperoleh dijual kembali secara fisik tidak diubah oleh 

perusahaan pembeli, barang-barang tersebut tetap dalam bentuk yang telah jadi 

ketika meninggalkan pabrik pembuatnya.  

Pada perusahaan manufaktur (manufacturing concern), bahan baku 

diproses terlebih dahulu untuk bisa menjadi barang jadi kemudian barang jadi 

akan dijual kepada konsumennya. Perusahaan manufaktur memiliki tiga akun 

persediaan yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan 

barang jadi. Biaya yang dibebankan ke bahan baku yang ada di tangan tetapi 

belum dialihkan ke produksi dilaporkan sebagai persediaan bahan baku (raw 

materials inventory). Biaya bahan baku untuk produk yang telah dibuat tapi belum 

selesai, ditambah biaya tenaga kerja langsung yang diaplikasikan secara khusus ke 

bahan baku ini dan biaya overhead yang dialokasikan merupakan persediaan 

barang dalam proses (work in process inventory). Biaya yang berkaitan dengan 

produk yang telah selesai tetapi belum terjual pada akhir periode fiskal dilaporkan 

sebagai persediaan barang jadi (finished goods inventory) (Keiso, dkk, 2007: 369). 

Pengertian persediaan dalam penelitian ini adalah aktiva dalam bentuk bahan 

baku, barang dalam proses, dan barang yang sudah selesai diproduksi yang siap 

untuk dijual.  

2.1.2. Metode Pencatatan Persediaan  

Nilai persediaan akhir berasal dari jumlah unit pada akhir persediaan dikali 

harga beli per unit atau besarnya biaya produksi per unit yang dikeluarkan. Untuk  

menentukan jumlah unit dapat diketahui dengan menggunakan metode perpetual 



maupun metode fisik, sedangkan harga per unit dapat ditentukan berdasarkan 

asumsi arus biaya persediaan yang dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu 

metode identifikasi khusus, rata-rata, first in first out (fifo) dan last in first out 

(lifo). Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan 

pencatatan persediaan yaitu metode fisik dan metode buku (perpetual) (Kieso, 

2007: 370). Adapun pengertian dari masing-masing metode tersebut akan 

dijelaskan berikut ini: 

1. Metode Fisik  

Penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang 

masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan 

(stock opname) ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang 

masih ada dan kemudian diperhitungkan harga pokoknya. Dalam metode ini, 

mutasi persediaan barang tidak dicatat pada saat transaksi, karena tidak ada 

catatan mutasi persediaan maka harga pokok penjualan juga tidak dapat 

diketahui sewaktu waktu. Harga pokok penjualan baru dapat dihitung apabila 

persediaan akhir sudah dihitung.  

2. Metode Buku (perpetual) 

Dalam metode perpetual setiap jenis persediaan dibuatkan akun sendiri-sendiri 

yang merupakan buku pembantu persediaan. Rekening yang digunakan untuk 

mencatat persediaan ini terdiri dari beberapa kolom yang dipakai untuk 

mencatat pembelian, penjualan dan saldo persediaan. Setiap perubahan dalam 

persediaan diikuti dengan pencatatan dalam akun persediaan sehingga jumlah 

persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo dalam 



rekening persediaan. Masing-masing kolom dirinci lagi untuk kuantitas dan 

perolehannya. Penggunaan metode perpetual akan memudahkan penyusunan 

neraca dan laporan rugi laba karena tidak perlu lagi mengadakan perhitungan 

fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir. 

2.1.3. Metode Penilaian Arus Biaya Persediaan  

PSAK 14 (IAI, 2007: paragraf 40) menjelaskan bahwa biaya persediaan 

dapat dihitung dengan empat cara yaitu identifikasi khusus, rata-rata, fifo dan lifo. 

Biaya persediaan untuk barang yang lazimnya tidak dapat diganti dengan barang 

lain (not ordinary interchangeable) dan barang serta jasa yang dihasilkan dan 

dipisahkan untuk proyek khusus harus diperhitungkan berdasarkan identifikasi 

khusus terhadap biayanya masing masing. Biaya persediaan, kecuali yang telah 

disebut di atas harus dihitung dengan menggunakan rumus biaya masuk pertama 

keluar pertama (MPKP atau FIFO), rata-rata tertimbang (weighted average cost 

method), atau masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau LIFO). Masing-masing 

asumsi tersebut akan dijelaskan berikut ini: 

1. Identifikasi Khusus  

Metode identifikasi khusus mensyaratkan bahwa setiap barang yang disimpan 

harus ditandai secara khusus sehingga biaya per unitnya dapat diidentifikasi 

setiap waktu. Jika barang yang terlibat berjumlah besar atau mahal atau hanya 

dalam jumlah kecil yang ditangani, mungkin bisa dilaksanakan penandaan 

atau penomoran setiap barang ketika dibeli atau diproses. Metode ini 

memungkinkan diperlakukannya identifikasi biaya per unit khusus untuk 

setiap barang yang terjual pada tanggal penjualan dan tiap barang yang tetap 



ada pada persediaan. Metode identifikasi khusus menghubungkan arus biaya 

secara langsung. Harga pokok penjualan dapat dialokasikan kepada barang-

barang yang masih ada dalam perusahaan pada akhir periode sesuai dengan 

harga pokok sebenarnya dari unit-unit barang secara khusus. Pencatatan 

secara perpetual berarti bahwa harga pokok penjualan didebit dan persediaan 

dikredit sebesar jumlah harga pokok penjualan akibat dari masing-masing 

unsur yang terjual, apabila diselenggarakan dengan pencatatan periodik, 

alokasi harga pokok penjualan didasarkan pada harga pokok barang yang 

diidentifikasikan yang ada dalam perusahaan pada akhir periode tersebut. 

2. Rata-rata (Weighted Average)  

Metode ini membebankan barang-barang yang dipakai atau dijual ke harga 

pokok rata-rata. Perhitungan harga pokok rata-rata dilakukan dengan cara 

membagi jumlah harga perolehan dengan kuantitasnya. Metode rata-rata 

didasarkan pada asumsi bahwa barang terjual harus dibebankan pada suatu 

biaya rata-rata, seperti rata-rata yang dipengaruhi atau ditimbang oleh unit 

yang diperoleh pada tingkat harga tertentu. Cara ini mengurangi dampak dari 

fluktuasi harga. Pada sistem periodik, metode ini disebut metode rata-rata 

tertimbang (weighted average method) dan pada sistem perpetual dikenal 

dengan nama metode rata-rata bergerak (moving average method). Metode 

rata-rata bergerak, biaya rata-rata per unit untuk masing-masing item dihitung 

setiap kali pembelian dilakukan. Biaya unit ini kemudian digunakan untuk 

menentukan harga pokok setiap penjualan sampai pembelian berikutnya   

dilakukan dan rata-rata baru dihitung  (Reeve, 2008: 310).  



Metode rata-rata dipandang realistis dan searah dengan arus fisik persediaan, 

khususnya jika suatu pencampuran (intermingling) dari unit-unit persediaan 

yang identik. Hal ini berarti bahwa di saat sulit atau tidak mungkin 

mengidentifikasi arus fisik persediaan, maka merata-ratakan harga pokoknya 

merupakan cara yang paling tepat. Tidak seperti metode lainnya, metode ini 

memberikan biaya yang sama, sehingga dianggap paling cocok diterapkan 

untuk persediaan yang fungsi atau kegunaannya relatif homogen. Penggunaan 

metode rata-rata biasanya didasarkan pada alasan kepraktisannya daripada 

alasan konseptual. Keterbatasannya adalah nilai persediaan secara terus-

menerus mengandung pengaruh dari cost paling awal dan nilai-nilai tersebut 

bisa mempunyai pengaruh yang signifikan di belakang current price dalam 

periode yang mengalami perubahan harga yang sangat cepat.  

3. FIFO (First In First Out)  

Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang-barang yang digunakan atau 

dikeluarkan sesuai dengan urutan pembeliannya, dengan kata lain metode ini 

mengasumsikan bahwa barang pertama dibeli adalah barang pertama 

digunakan (dalam perusahaan manufaktur) atau dijual (dalam perusahaan 

dagang) karena itu, persediaan yang tersisa merupakan barang yang dibeli 

paling akhir (Keiso, dkk, 2007: 382). Dalam kasus FIFO, persediaan dan 

harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan terlepas dari apakah yang 

dipakai adalah sistem persediaan perpetual ataupun periodik. Hal ini 

dikarenakan yang akan menjadi bagian dari harga pokok penjualan adalah 

barang-barang yang dibeli terlebih dahulu, dan karenanya dikeluarkan lebih 



dulu, terlepas dari apakah harga pokok penjualan dihitung seiring barang 

dijual sepanjang periode akuntansi (sistem perpetual) atau sebagai residu 

pada akhir periode akuntansi (sistem periodik). Keunggulan metode FIFO 

adalah mendekatkan persediaan akhir dengan biaya berjalan karena barang 

pertama yang dibeli adalah barang yang akan pertama keluar, maka nilai 

persediaan akhir akan terdiri dari persediaan akhir, terutama jika laju 

perputaran persediaan cepat. Pendekatan ini umumnya menghasilkan nilai 

persediaan akhir di neraca yang mendekati biaya pengganti (replacement 

cost) jika tidak terjadi perubahan harga sejak pembelian barang paling 

terakhir (Kieso, dkk, 2007: 383). Kelemahan dari FIFO adalah bahwa biaya 

berjalan tidak ditandingkan dengan pendapatan berjalan pada laporan laba 

rugi. Biaya pembelian awal dibebankan ke pendapatan paling akhir, yang bisa 

mengarah pada distorsi laba kotor dan laba bersih.  

4. LIFO (Last In First Out)  

Metode LIFO menandingkan (matches) biaya dari barang-barang yang paling 

akhir dibeli terhadap pendapatan. Jika yang digunakan adalah persediaan 

periodik, maka akan diasumsikan bahwa biaya dari total kuantitas yang 

terjual/dikeluarkan selama satu bulan berasal dari pembelian akhir. Jika yang 

digunakan adalah sistem persediaan perpetual baik dalam kuantitas maupun 

nilai dollar, aplikasi metode LIFO akan menghasilkan nilai persediaan akhir 

dan harga pokok penjualan yang berbeda. Persediaan akhir akan ditentukan 

dengan menggunakan unit total sebagai dasar perhitungan dengan 



mengabaikan tanggal-tanggal pembelian yang terlibat (Keiso, dkk, 2007: 

384).  

2.1.4. Pemilihan Metode Arus Biaya Persediaan  

  Gurendrawati (1999: 197) menjelaskan bahwa pemakaian metode 

akuntansi yang berbeda akan menghasilkan posisi keuangan yang berbeda dalam 

pelaporan keuangannya karena perbedaan dalam perlakuan akuntansinya. PSAK  

No. 14 telah mengatur mengenai metode akuntansi arus biaya persediaan. Metode 

penilaian arus biaya persediaan adalah kebijakan pengukuran yang digunakan 

sebagai media kontrak antar economic agent yang berkaitan dengan persediaan. 

PSAK No. 14 (IAI, 2007: paragraf 6) menyebutkan bahwa biaya persediaan harus 

meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul 

sampai persediaan berada dalam kondisi yang siap untuk dijual atau dipakai. 

Seluruh biaya yang terdefinisi dalam persediaan di atas harus diperhitungkan 

dengan rumus biaya masuk pertama keluar pertama (MPKP atau FIFO), rata-rata 

tertimbang (weight average method), masuk terakhir keluar pertama (MTKP atau 

LIFO), kecuali untuk yang disebutkan dalam paragraf 20 PSAK No. 14 (IAI, 

2007: paragraf 20), yaitu biaya yang berkaitan dengan identifikasi khusus yang 

merupakan atribusi biaya ke barang tertentu yang dapat diidentifikasi dalam 

persediaan. Pemilihan metode persediaan di Indonesia mengacu pada Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.14 (IAI, 2007: paragraf 20) yang 

memberikan kebebasan untuk menggunakan salah satu alternatif metode 

persediaan yaitu First In First Out (FIFO), Last In First Out (LIFO) dan Weight 

Average (rata-rata), namun Undang-Undang No. 7 tahun 1983 jo Undang-Undang 



No.10 tahun 1994 tentang perpajakan hanya memperbolehkan penggunaan 

metode FIFO atau metode rata-rata (Rustardy, 2004).  

  Nilai persediaan merupakan salah satu nilai akun yang cukup besar dalam 

neraca perusahaan. Persediaan mencakup 20% dari total aktiva pada perusahaan 

manufaktur dan merupakan aset yang cukup penting, baik dalam jumlahnya 

maupun perannya dalam kegiatan perusahaan sehingga keputusan yang dibuat 

dalam pemilihan metode arus biaya persediaan untuk persediaan memerlukan 

berbagai macam pertimbangan. Penetapan harga perolehan persediaan merupakan 

pekerjaan yang rumit karena barang yang berada dalam persediaan mungkin 

berasal dari pembelian yang berbeda dengan harga perolehan yang berbeda pula. 

  Classical Ricardian menyatakan bahwa manajer bertujuan untuk 

memaksimalisasi nilai perusahaan dengan cara meminimalisasi biaya pajak 

dengan tetap memperhatikan hukum pajak yang berlaku (Lee dan Hsieh, 1984: 6). 

Terdapat satu alasan yang membenarkan bahwa penggunaan metode penilaian 

arus biaya berbeda untuk persediaan, yaitu bahwa setiap metode yang akan 

digunakan mencerminkan keadaan ekonomi yang berbeda-beda. Pertimbangan 

ekonomi yang utama adalah adanya pertimbangan perpajakan karena penilaian 

terhadap persediaan akan mempengaruhi laba perusahaan yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, 

pada umumnya perusahaan cenderung memilih metode yang dapat memberikan 

keuntungan berupa pembayaran pajak yang relatif lebih kecil.  

  Data mengenai metode persediaan yang diterapkan perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa tidak ditemukannya 



perusahaan yang menggunakan metode persediaan LIFO. Di Indonesia pengunaan 

metode LIFO untuk tujuan pajak tidak dibenarkan. Apabila perusahaan 

menggunakan LIFO untuk tujuan komersialnya, maka untuk tujuan perpajakan 

perusahaan tersebut harus membuat laporan keuangan yang persediaannya dinilai 

dengan metode FIFO atau rata-rata. Kemungkinan besar hal ini menjadi penyebab 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia belum 

(tidak) ada yang menggunakan metode LIFO (Abdullah dan Djalil, 2004 dalam 

Rejeki, 2007). Alternatif metode persediaan memungkinkan manajemen memilih 

metode mana yang akan diterapkan dalam perusahaan dengan memperhatikan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mukhlasin (2002: 88) menyatakan bahwa 

pemilihan metode persediaan didasarkan pada berbagai pendekatan dan teori 

sebagai berikut:  

1. Teori Agensi (Agency Cost) 

Jensen dan Meckling (dalam Belkaoui, 1993) menyatakan bahwa perusahaan 

adalah “fiksi legal yang bertindak sebagai suatu kelompok kontrak untuk 

seperangkat hubungan kontrak antar individu”. Hubungan yang dimaksud 

adalah hubungan sebagai kontrak yang satu atau lebih (prinsipal) meminta 

orang lain (agen) untuk melakukan beberapa kegiatan (service) atas 

kepentingan yang meliputi pendelegasian beberapa otoritas pengambilan 

keputusan pada agen. 

2. Hipotesis Pajak (Richardian Hipothesis) 

Classical Richardian menyatakan bahwa manajer bertujuan tunggal untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan biaya pajak serta 



tetap respek pada kendala hukum pajak dan kesempatan produksi investasi. 

Manajer harus memilih metode penilaian arus biaya persediaan dan 

menghubungkannya dengan penjelasan-penjelasan perpajakan (Dopuch dan 

Pincus, 1980: 29). 

3. Political Cost  

Scott (2006) menyatakan bahwa semua orang sama, biaya politik yang lebih 

besar dihadapi oleh manajer, manajer lebih menyukai memilih prosedur 

(metode) akuntansi yang melaporkan earnings berbeda dari periode sekarang 

dengan periode yang akan datang.  

Berbagai alternatif metode persediaan memungkinkan manajemen 

memilih metode yang akan diterapkan dalam perusahaan sesuai dengan 

karakteristik perusahaan (Rejeki, 2007). Konflik kepentingan antara manajer dan 

pemilik perusahaan dapat timbul ketika pemilik perusahaan harus memilih metode 

arus biaya mana yang harus diterapkan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan 

hasil ekonomi yang diharapkan antara manajer, pemilik dan pemerintah. Jika 

harga-harga yang dibayarkan atas barang tidak banyak berfluktuasi, metode-

metode persediaan tersebut tidak akan menimbulkan banyak perbedaan dalam 

laporan keuangan namun demikian dalam periode terjadinya kenaikan atau 

penurunan harga yang terus-menerus, metode persediaan akan mengakibatkan 

perbedaan yang material. Oleh karena itu, manajemen dalam mengambil 

kebijakan terhadap pemilihan metode akuntansi persediaan pasti akan 

mempertimbangkan hal-hal yang dapat mendukung nilai perusahaan. Sebagai 

ilustrasi, berikut ini akan disajikan perbedaan penggunaan metode akuntansi arus 



biaya persediaan rata-rata dan metode FIFO serta implikasinya terhadap laporan 

laba/rugi:  

Tabel 2.1 
Ilustrasi Pemakaian Metode Rata-rata dan FIFO serta implikasinya 

terhadap Laporan Laba Rugi 
 

 



 

Dari ilustrasi yang telah dipaparkan, terlihat bahwa biaya rata-rata per unit 

baru akan dihitung setiap kali pembelian bahan baku dilakukan. Pada tanggal 15 

Maret, setelah 6000 unit dibeli dengan harga Rp. 900.000.000 terdapat 8000 unit 

bahan baku yang memiliki harga pokok Rp.1.100.000.000 (Rp.200.000.000 + 

Rp.900.000.000). Dengan demikian biaya rata-rata per unit adalah 

Rp.1.100.000.000 dibagi 8000 unit atau sama dengan Rp.137.500/unit. Biaya per 

unit ini digunakan dalam kalkulasi biaya pemakaian bahan baku sampai 

pembelian berikutnya dilakukan. Setelah pembelian berikutnya maka biaya rata-

rata per unit yang baru dapat diketahui. Oleh karena itu, biaya dari 5000 unit yang 

dikeluarkan pada tanggal 19 Maret adalah Rp.137.500 atau total harga pokok 

yang digunakan sebesar Rp.687.500.000. Pada tanggal 30 Maret, dilakukan 



pembelian lagi 1000 unit seharga Rp. 200.000.000, biaya per unit yang baru 

sebesar Rp.153.125 ditetapkan untuk persediaan akhir sebesar Rp.612.500.000. 

Nilai persediaan akhir menurut metode FIFO dalam sistem persediaan 

perpetual telah ditunjukkan dalam ilustrasi di halaman 19. Perbedaan metode 

FIFO dan metode rata-rata terlihat pada biaya per unit yang dibebankan pada 

persediaan akhir. Tampak dalam ilustrasi terdapat dua macam biaya per unit 

masing-masing Rp.100.000/unit untuk 2000 unit pertama dan Rp.150.000/unit 

untuk 6000 unit berikutnya. Ketika bahan baku terpakai untuk produksi sebanyak 

5000 unit maka biaya yang dibebankan ke unit tersebut adalah Rp. 100.000 untuk 

2000 unit pertama dan Rp.150.000 untuk 3000 unit berikutnya. Oleh karena itu, 

persediaan bahan baku setelah pemakaian ini menjadi Rp.450.000.000 yang 

berasal dari 3000 unit sisa di persediaan bahan baku dikalikan dengan Rp. 

150.000/unit. Tercatat total persediaan bahan baku dengan metode FIFO pada 

tanggal 30 Maret 2008 adalah Rp.650.000.000 terpaut selisih Rp.37.500.000 lebih 

besar dibandingkan apabila menggunakan metode rata-rata senilai Rp. 

612.500.000.  

Perbedaan selisih sebesar Rp.37.500.000 berdampak pada perhitungan 

harga pokok penjualan antara metode FIFO dan metode rata-rata. Demi 

menyerderhanakan contoh, diasumsikan besarnya barang dalam proses,  

persediaan barang jadi, dan beban operasional lainnya antara kedua metode ini 

adalah sama. Harga pokok penjualan antara kedua metode mempunyai selisih 

sebesar Rp. 37.500.000. Perbedaan harga pokok penjualan akan berdampak pada 

besarnya laba operasional. Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa 



penghasilan yang diperoleh harus dipungut dengan besarnya pajak penghasilan 

sebesar 28%, maka besarnya beban pajak yang harus dibayarkan apabila 

perusahaan menggunakan metode FIFO adalah Rp.70.000.000 (Rp.250.000.000 x 

28%) sedangkan apabila perusahaan menggunakan metode rata-rata, besarnya 

beban pajak yang dibayarkan ke pemerintah sebesar Rp.59.500.000 

(Rp.212.500.000 x 28%). Adanya perbedaan laba operasional dan beban pajak 

antara kedua metode akan mengakibatkan perbedaan jumlah laba bersih setelah 

pajak yaitu Rp.180.000.000 untuk metode FIFO dan Rp.153.000.000 untuk 

metode rata-rata. 

 

2.2. Pemilihan Metode Penilaian Arus Biaya Persediaan dan Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi 

Salah satu alasan perusahaan dalam memilih metode akuntansi adalah 

untuk memenuhi keinginan para investor dalam kaitannya dengan market value 

perusahaan. Oleh karena itu, dalam memilih metode akuntansi persediaan 

selayaknya akan berdampak pada tingkat return yang diharapkan oleh investor. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode penilaian arus biaya 

persediaan diantaranya adalah struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, rasio 

perputaran persediaan, variabilitas laba akuntansi, dan intensitas modal.  

2.2.1 Kepemilikan Manajerial 

2.2.1.1 Pengertian Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial sangat penting dalam menentukan nilai 

perusahaan. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan ialah konsentrasi kepemilikan 



perusahaan oleh pihak luar (outsider ownership concentration) dan kepemilikan 

perusahaan oleh manajer (manager ownership). Pada perusahaan modern, 

kepemilikan perusahaan biasanya sangat menyebar. Kegiatan operasi perusahaan 

sehari-hari dijalankan oleh manajer yang biasanya tidak mempunyai saham 

kepemilikan.  Secara teori, manajer merupakan agen atau wakil pemilik, namun 

dalam kenyataannya manajer adalah orang-orang yang mengendalikan 

perusahaan. Hal ini memungkinkan timbulnya konflik kepentingan antara manajer 

dan pemilik perusahaan. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham dapat diminimumkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat 

mensejajarkan kepentingan-kepentingan yang terkait tersebut namun dengan 

munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang 

disebut sebagai agency cost (Wahidahwati, 2002).  

Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi 

kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Penyebab konflik antara 

manajer dengan pemegang saham diantaranya adalah pembuatan keputusan yang 

berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi yang akan digunakan. Terdapat 

beberapa cara untuk mengurangi agency cost yaitu dengan peningkatan insiders 

ownership, meningkatkan dividend payout ratio, dan peningkatan pendanaan 

dengan hutang. Cara ini dianggap mampu menurunkan besarnya konflik antara 

pemegang saham dengan manajemen (Bathala, et. Al., 1994 dalam Haryono, 

2005).  

Salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan 

meningkatkan kepemilikan saham perusahaan bagi manajemen atau kepemilikan 



manajerial. Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai persentase saham 

yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk 

masing-masing periode. Manajer yang memiliki kepemilikan saham di perusahaan 

bisa merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan juga apabila 

ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang 

salah. Penambahan kepemilikan manajerial memiliki keuntungan untuk 

mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Para pemegang 

saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai 

kreditur maupun sebagai dewan komisaris disebut sebagai kepemilikan manajerial 

(managerial ownership). Adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan 

menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

manajemen perusahaan.  

2.2.1.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pemilihan Metode 

Penilaian Arus Biaya Persediaan  

Pihak luar yang menanamkan dananya pada perusahaan dianggap sebagai 

pemilik perusahaan yang mempunyai kewenangan tertentu dalam perusahaan. 

Pemilik (share holder) inilah yang kemudian menunjuk pengelola yang disebut 

sebagai manajer perusahaan yang tugasnya mengoperasikan kegiatan perusahaan 

sehari-hari. Dalam manajemen keuangan, tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. Untuk itu manajer yang diangkat 

oleh pemegang saham harus bertindak demi kepentingan pemegang saham, tetapi 

sering ada konflik antara manajer dan pemegang saham. Konflik ini disebabkan 

adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik. Pemegang saham 



menginginkan imbal hasil yang sesuai dengan risiko yang ditanggungnya dan 

terkait juga dengan biaya yang dikeluarkannya. Sementara itu, manajer juga 

mempunyai kepentingan untuk memperoleh imbalan yang sesuai dengan 

kemampuan yang sudah dikeluarkannya.  

Taqwa, dkk (2003) dalam Rejeki (2007) menyatakan bahwa sehubungan 

dengan pemilihan metode persediaan maka antara manajer dengan pemilik akan 

timbul konflik kepentingan (agency theory). Masing-masing pihak, yaitu pemilik 

dan manajer akan berusaha memaksimalkan kesejahteraannya masing-masing. 

Pemilik (share holder) akan memilih metode rata-rata, sedangkan manajer akan 

memilih menggunakan metode FIFO agar memperoleh laba yang besar sehingga 

kompensasi yang akan diterima juga akan menjadi besar. Konflik yang terjadi 

antara manajer dan pemegang saham (share holder) sebagai akibat adanya 

perbedaan kepentingan dapat diselesaikan jika manajemen juga mempunyai 

kepemilikan di dalam perusahaan. Dengan demikian, struktur kepemilikan 

membantu menyelesaikan konflik yang mungkin timbul antara manajer dan 

pemegang saham (share holder) (Wahidahwati, 2002).  

Manajer yang tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaannya, 

mempunyai kecenderungan memilih metode FIFO dalam penilaian metode arus 

biaya persediaan. Metode FIFO dipilih karena akan memberikan laba yang besar 

sehingga diharapkan bonus yang akan diterima juga menjadi besar. Dengan 

demikian, kesejahteraan manajer menjadi tujuan utama pemilihan metode 

persediaan. Sebaliknya, apabila manajer memiliki saham dengan persentase yang 

relatif besar maka manajer akan memilih metode yang bisa memperoleh 



penghematan pajak (tax saving), yaitu metode rata-rata. Dengan demikian, 

kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan ikut menentukan dalam 

pengambilan keputusan mengenai pemilihan metode akuntansi arus biaya 

persediaan. Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

pemilihan metode arus biaya persediaan telah dilakukan oleh Niheaus (1989). 

Hasil yang diperoleh adalah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan mengenai kebijakan akuntansi untuk penilaian metode 

arus biaya persediaan. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rejeki (2007). Dalam penelitian Rejeki tidak ditemukan 

adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pemilihan metode penilaian 

arus biaya persediaan. 

H1:  Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi 

penilaian arus biaya persediaan 

2.2.2 Ukuran Perusahaan  

2.2.2.1. Pengertian Ukuran Perusahaan  

Indriani (2005) dalam Maharani (2008) berpendapat bahwa ukuran (size) 

perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan, atau modal 

dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan adalah jumlah penjualan perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan 

diproksikan dari penjualan bersih (net sales). Total penjualan mengukur besarnya 

perusahaan karena biaya pajak cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan 

tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang 

mengurangi laba. Watts dan Zimmermen (1990: 135) menyatakan bahwa jika 



perusahaan sensitif terhadap variasi ukuran perusahaan, maka perusahaan yang 

lebih besar lebih menyukai metode akuntansi yang dapat menunda pelaporan 

earnings. Perusahaan besar cenderung memilih kebijakan akuntansi yang 

mengurangi laba. 

2.2.2.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pemilihan Metode Penilaian 

Arus Biaya Persediaan  

Dopuch dan Pincus (1988) dalam Mukhlasin (2002) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan akan mempengaruhi pemilihan metode persediaan. Perusahaan 

besar akan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menurunkan laba, 

agar laporan keuangan bisa rata (smoothing financial report). Pengawasan dari 

pemerintah terhadap kegiatan perusahaan akan membuat perusahaan besar hati-

hati dalam bertindak. Biaya politik (political cost) dari pemerintahan yang berupa 

ancaman regulasi dan nasionalisasi lebih besar dirasakan oleh perusahaan besar. 

Pemerintah lebih mudah mengawasi kegiatan perusahaan besar melalui laporan 

keuangan yang ada. Apabila perusahaan melaporkan laba yang besar, maka  

dicurigai melakukan monopoli karena itu perusahan besar akan memilih metode 

yang bisa mengurangi laba yang dilaporkan.  

Kecenderungan metode persediaan yang akan digunakan perusahaan besar 

adalah metode rata-rata yang bisa menurunkan laba. Penggunaan metode rata-rata 

selain bisa menghindari biaya poitik (political cost) juga memperoleh 

penghematan pajak (tax saving). Sedangkan perusahaan kecil, untuk mendapatkan 

dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya membutuhkan laba yang tinggi 



agar dianggap mempunyai kinerja yang bagus. Salah satu cara menaikkan laba 

dengan kecenderungan menggunakan metode persediaan FIFO.  

Pada masa perubahan harga yang meningkat, metode FIFO akan 

menghasilkan laba yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode rata-rata. 

Perbedaan laba akan membedakan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan.  

Perusahaan akan lebih memilih metode rata-rata dibandingkan dengan metode 

FIFO karena pada metode rata-rata pajak yang harus dibayar relatif lebih kecil 

dibandingkan dengan metode FIFO. Laba yang lebih kecil (dengan menggunakan 

metode rata-rata) menandakan bahwa transfer kekayaan keluar perusahaan (biaya 

pajak) menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan laba yang besar (dengan 

menggunakan metode FIFO) inilah yang menyebabkan manajer memilih metode 

rata-rata (Mukhlasin, 2002).  

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap pemilihan 

metode arus biaya persediaan telah dilakukan Rustardy (2004). Hasilnya adalah 

ukuran perusahaan yang dilihat dari total penjualan bersih berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan mengenai kebijakan akuntansi untuk penilaian metode 

arus biaya persediaan. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Abdel-Khalik (1985), Dopuch dan Pincus (1988), Cushing dan 

LeClere (1992), dan Mukhlasin (2002).  

H2:  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi 

penilaian arus biaya persediaan. 

 

 



2.2.3. Rasio Perputaran Persediaan  

2.2.3.1. Pengertian Rasio Perputaran Persediaan  

Rasio perputaran persediaan mengukur berapa kali persediaan perusahaan 

telah dijual selama periode tertentu. Rasio perputaran persediaan dihitung dari 

harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata (Munawir, 2002: 77). 

Persediaan rata-rata merupakan rata-rata sederhana dari persediaan awal dan 

akhir. Rasio ini menyediakan informasi apakah tingkat persediaan cocok dengan 

volume penjualan. Rasio ini adalah jumlah waktu dari sebuah perusahaan 

menggunakan dan mengganti persediaannya selama tahun yang bersangkutan. 

Jumlah hari penjualan persediaan adalah 365/perputaran persediaan. Rasio ini 

merupakan jumlah hari perusahaan dapat tetap beroperasi tanpa membeli 

persediaan tambahan (Skousen, dkk, 2001: 555). Prastowo dan Juliaty (2002) 

dalam Rejeki, (2007: 82) menyatakan bahwa apabila suatu perusahaan 

mempunyai rasio perputaran persediaan yang lebih rendah dibanding rasio rata-

rata industrinya, maka hal ini menunjukkan adanya persediaan yang sudah usang 

atau persediaan yang terlalu tinggi. Sebaliknya, rasio perputaran persediaan yang 

lebih cepat dibanding rata-rata industri memberi indikasi tingkat persediaan tidak 

cukup.  

2.2.3.2. Pengaruh Rasio Perputaran Persediaan terhadap Pemilihan  

Metode Penilaian Biaya Persediaan  

Perputaran dan hari perputaran persediaan dipengaruhi oleh metode  

persediaan. Perusahaan yang menggunakan LIFO mempunyai indikasi inventory 

turn over yang tinggi dan hari perputaran yang lebih rendah dibandingkan jika 



perusahaan menggunakan metode FIFO. Diasumsikan bahwa perputaran 

persediaan yang tinggi mengindikasikan efisiensi manajemen persediaan 

(Mukhlasin, 2002). Rasio ini dapat berbeda secara signifikan, tergantung apakah 

perusahaan menggunakan LIFO, FIFO atau Rata-rata (Skousen, dkk, 2001: 555). 

Perputaran persediaan dan hari perputaran persediaan dipengaruhi oleh metode 

persediaan. Metode rata-rata menghasilkan nilai persediaan akhir pada neraca 

yang lebih rendah dan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dari pada metode 

FIFO. Hal ini mengindikasikan adanya inventory turn over yang tinggi sedangkan 

metode FIFO menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah dan persediaan 

akhir yang tinggi sehingga menghasilkan inventory turn over yang rendah. 

Perputaran persediaan yang tinggi mengindikasikan efisiensi manajemen 

persediaan sehingga perusahaan lebih menyukai metode rata-rata.  

Penelitian mengenai rasio perputaran persediaan telah dilakukan  

oleh Mukhlasin (2002) dan Rustardy, dkk (2004). Hasil penelitian Mukhlasin 

(2002) menunjukkan bahwa rasio perputaran persediaan mempengaruhi pemilihan 

metode persediaan sedangkan penelitian Rustardy, dkk (2004) menunjukkan 

bahwa rasio perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode 

penilaian arus biaya persediaan.  

H3:  Rasio perputaran persediaan berpengaruh terhadap pemilihan metode 

akuntansi penilaian arus biaya persediaan 

 

 

 



2.2.4. Laba Akuntansi 

2.2.4.1. Pengertian Laba Akuntansi 

 Konsep laba akuntansi adalah perbedaaan antara revenue yang 

direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut (Belkaoui, 2006: 233). 

Berdasarkan definisi tersebut, Belkaoui (2006: 233) mengemukakan lima ciri khas 

laba akuntansi : 

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan (terutama pendapatan yang timbul dari penjualan barang atau jasa 

dikurangi biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut). 

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulate periode dan berhubungan dengan 

prestasi keuangan perusahaan itu selama periode waktu tertentu. 

3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan dan membutuhkan 

definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. 

4. Laba akuntansi membutuhkan pengukuran biaya dalam bentuk biaya historis 

bagi perusahaan, yang melahirkan kepatuhan yang ketat pada prinsip biaya. 

5. Laba akuntansi mensyaratkan agar pendapatan yang direalisasi dari periode 

itu dikaitkan pada biaya relevan yang tepat atau sepadan (prinsip matching). 

 Laba atau profit oleh para akuntan didefinisikan sebagai kelebihan 

pendapatan (surplus) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan 

(matching) antara pendapatan (revenue) dengan beban terkait dalam suatu periode 

yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan). Selanjutnya laba ditentukan 

setelah proses tersebut terjadi. Proses pengkaitan (matching) menyebabkan 



timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum teralokasikan ke 

dalam neraca.  

2.2.4.2. Pengaruh Laba Akuntansi terhadap Pemilihan Metode Penilaian 

Arus Biaya Persediaan  

Persediaan yang tidak diukur dan dilaporkan menurut dasar yang tepat 

dapat menyesatkan pengambilan keputusan mengenai laba, aset, dan ekuitas 

perusahaan. Persediaan yang dilaporkan terlalu kecil akan mempunyai pengaruh 

terhadap pelaporan harga pokok penjualan barang menjadi terlalu besar, pelaporan 

laba bersih menjadi terlalu kecil, pelaporan aset dan total modal menjadi terlalu 

rendah. Jika persediaan dilaporkan terlalu besar akan mempunyai pengaruh 

sebaliknya. Jadi, bila persediaan dilaporkan salah pada akhir periode maka laba 

bersih dari periode tersebut akan dilaporkan salah, demikian juga laba bersih 

untuk periode berikutnya. 

Anthony et al., (1998) dalam Mukhlasin, (2002) menyatakan bahwa 

metode rata-rata akan menghasilkan laba akuntansi yang cenderung lebih stabil 

dan lebih kecil dibandingkan dengan metode FIFO karena metode weighted 

average menggabungkan seluruh price inflow, sedangkan metode FIFO jika 

terjadi perubahan harga akan menghasilkan laba dengan variabilitas yang tinggi. 

Dalam kondisi harga meningkat metode FIFO akan menghasilkan nilai persediaan 

akhir yang tinggi dan harga pokok penjualan yang rendah sehingga laba bersih 

menjadi tinggi. Apabila perusahaan menggunakan metode FIFO laba yang 

diperoleh akan terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan metode LIFO, akan 

tetapi konsekuensinya pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. 



Sementara itu, metode weighted average menghasilkan nilai laba yang berada 

diantara nilai kedua metode tersebut.  

Penelitian mengenai pengaruh laba akuntansi terhadap pemilihan metode 

arus biaya persediaan telah dilakukan oleh Lee dan Hsieh (1985). Hasil yang 

diperoleh adalah laba akuntansi berpengaruh terhadap metode penilaian arus biaya 

persediaan. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mukhlasin (2002). Dalam penelitian Mukhlasin tidak ditemukan 

adanya pengaruh laba akuntansi terhadap pemilihan metode penilaian arus biaya 

persediaan. 

H4:  Laba akuntansi berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi penilaian 

arus biaya persediaan 

2.2.5. Intensitas Modal 

2.2.5.1. Pengertian Intensitas Modal 

 Intensitas modal menunjukan kemampuan perusahaan dalam 

mendayagunakan aktiva yang dimilikinya untuk proses produksi (Aprilina, 2007: 

222). Intensitas modal merupakan pembagian antara total aktiva tetap bersih 

dengan penjualan bersih. Lee dan Hsieh (1985) dalam Mukhlasin (2002: 90) 

menyatakan bahwa intensitas modal menunjukan kondisi perusahaan yang 

mempunyai proporsi lebih tinggi untuk biaya tetap dari pada biaya lancar dalam 

meningkatkan arti penting keuangan dan perencanaan produksi, yang berarti 

bahwa cost of capitalnya lebih besar.  

 



2.2.5.2. Pengaruh Intensitas Modal terhadap Pemilihan Metode Penilaian 

Arus Biaya Persediaan  

Intensitas modal bersih yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan 

mampu mendayagunakan aktiva tetap dalam proses produksi sehingga laba yang 

dihasilkan tinggi. Apabila laba yang dihasilkan tinggi maka beban pajak yang 

ditanggung perusahaan akan tinggi juga. Hal ini akan mempengaruhi manajemen 

dalam memilih kebijakan akuntansi persediaan yang tepat bagi perusahaan. 

Perusahaan akan cenderung memilih metode akuntansi persediaan yang bersifat 

decreasing income agar dapat meminimalkan beban pajak jika intensitas modal 

tinggi. Intensitas modal dapat mempengaruhi manajemen dalam mengambil 

keputusan untuk memilih kebijakan akuntansi persediaan. Abdel-Khalik (1985), 

Lee dan Hsieh (1985), dan Dopuch dan Pincus (1988) dalam Mukhlasin (2002) 

menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap kebijakan akuntansi 

persediaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlasin (2002), 

menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap pemilihan 

metode penilaian arus biaya persediaan. 

H5:  Intensitas modal berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi 

penilaian arus biaya persediaan 

 
 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

memiliki karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002:15). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2003 hingga 2007. Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling dengan tipe judgment sampling. 

Indriantoro dan Supomo (2002:131) mengungkapkan bahwa judgment sampling 

merupakan tipe pemilihan sampel secara acak yang informasinya diperoleh 

dengan menggunakan pertimbangan tertentu sesuai dengan permasalahan atau 

tujuan penelitian. Dalam hal ini, beberapa kriteria yang digunakan, antara lain: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara 

berturut-turut selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. 

2. Perusahaan tidak mengubah kebijakan akuntansi untuk penilaian arus biaya 

persediaannya selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. 

3. Perusahaan hanya menggunakan satu metode akuntansi yaitu First In First 

Out (FIFO) saja atau Average (rata-rata) saja selama tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2007. 

4. Perusahaan mempunyai data-data yang lengkap mengenai variabel yang akan 

diteliti. 

5. Terdapat kepemilikan manajerial di dalam struktur permodalan perusahaan. 



Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah ditetapkan di atas, 

pada tabel 3.1 berikut ini akan ditunjukkan susunan proses pengambilan sampel 

penelitian.  

Tabel 3.1  
Prosedur Penentuan Sampel 

Kriteria Sampel Penelitian Jumlah 
Populasi Perusahaan Manufaktur tahun 2003 sampai dengan 
tahun 2007 188 

Perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
secara berturut-turut selama tahun 2003 sampai dengan 
tahun 2007 

(48) 

Perusahaan yang menggunakan metode akuntansi 
penilaian arus biaya persediaan lebih dari satu metode 
selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 

(32) 

 Perusahaan tidak mempunyai data mengenai variabel  
 yang akan diteliti secara lengkap (4) 

Perusahaan yang mengubah kebijakan akuntansi untuk 
penilaian arus biaya persediaannya selama tahun 2003 
sampai dengan tahun 2007. 

(0) 

 Perusahaan yang tidak mempunyai kepemilikan     
 manajerial  atas struktur permodalannya (64) 

 Jumlah sampel yang dipakai 40 
 Sumber: Data diolah 

 

3.2. Data Penelitian 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

  Hasil penelitian harus didukung oleh data-data yang aktual dari obyek 

penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari pihak kedua. Data sekunder merupakan sumber data penelitian 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau 

diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2002:146). Pada 



umumnya, data sekunder berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak.  

  Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif 

berupa laporan keuangan tahunan selama periode penelitian.  Data-data tersebut 

diperoleh di pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Perpustakaan 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Fact Book, dan Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD). Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data-data dalam laporan keuangan (Laporan Neraca, Laporan L/R, dan Catatan 

atas Laporan Keuangan) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Peneliti mengumpulkan 

data-data yang diperlukan melalui laporan keuangan masing-masing perusahaan 

manufaktur, meliputi: 

1. Metode akuntansi persediaan (diperoleh dari Catatan atas Laporan Keuangan) 

2. Kepemilikan manajerial perusahan (diperoleh dari Catatan atas Laporan 

Keuangan dan ICMD) 

3. Nilai persediaan (diperoleh dari Laporan Neraca dan ICMD) 

4. Nilai aktiva tetap bersih (diperoleh dari Laporan Neraca dan ICMD) 

5. Penjualan bersih (diperoleh dari Laporan L/R dan ICMD) 

6. Harga pokok penjualan (diperoleh dari Laporan L/R dan ICMD) 

7. Laba bersih sebelum pajak (diperoleh dari Laporan L/R dan ICMD) 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara melihat, menggunakan, dan 



mempelajari data-data sekunder. Pada awalnya, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap Indonesian Capital Market Directory (ICMD) di Pojok BEI Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya untuk mengetahui perusahaan-perusahaan 

manufaktur di Indonesia yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

peride 2003-2007. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan variabel-variabel yang sedang diteliti dalam ICMD dan laporan keuangan 

masing-masing perusahaan manufaktur. Setelah data terkumpul peneliti 

melakukan perhitungan mengenai rasio perputaran persediaan dan rasio intensitas 

modal. 

 

3.3. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel Bebas/Independen (x)  

a. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajer pada 

suatu perusahaan. Variabel ini menggunakan ukuran persentase (%) untuk 

mengetahui kepemilikan manajer di perusahaan yang dikelolanya.  

Persentase Kepemilikan Manajerial 
= 

Total Saham yang dimiliki 
Manajer x100% 
      Total Saham yang Beredar 

 
b. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari 

penjualan bersih suatu perusahaan. Variabel ini diproksikan dari total 

penjualan bersih. Variabel ini diukur dengan rata-rata total penjualan bersih 



selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Pengukuran ini telah 

digunakan oleh Mukhlasin (2002), dan Rustardy, dkk (2004).  

c. Rasio Perputaran Persediaan  

Rasio perputaran persediaan adalah jumlah waktu dari sebuah perusahaan 

menggunakan dan mengganti persediaan suatu perusahaan. Rasio 

perputaran persediaan diperoleh dari:  

 

 

Pengukuran ini telah dipergunakan oleh Mukhlasin (2002), Rustardy, dkk 

(2004), dan Rejeki (2007).  

d. Laba Akuntansi 

Laba akuntansi merupakan perbedaaan antara revenue yang diperoleh yang 

timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkan pada periode tersebut. Laba akuntansi diukur berdasarkan 

nilai laba akuntansi sebelum pajak. Pengukuran ini telah dipergunakan oleh 

Mukhlasin (2002) dan Rustardy, dkk (2004). 

e. Intensitas Modal 

Intensitas modal merupakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

aktiva yang dimilikinya untuk proses produksi. Intensitas Modal diperoleh 

dari: 

  

 

Rasio Perputaran Persediaan =  Harga Pokok Penjualan Persediaan 
       Nilai Persediaan 

Intensitas Modal =   Net Fixed Asset 

       Net Sales 



Pengukuran ini telah dipergunakan oleh Mukhlasin (2002) dan Rustardy, 

dkk (2004).  

2. Variabel Terikat/Dependen (y)  

Variabel dependen dari penelitian ini adalah pemilihan metode akuntansi arus 

biaya persediaan. Pemilihan metode akuntansi arus biaya persediaan adalah 

pemilihan asumsi arus biaya yang sesuai dengan kondisi perusahaan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengukuran ini 

telah digunakan oleh Mukhlasin (2002) dan Rustardy, dkk (2004). Variabel ini 

menggunakan variabel dummy, dengan pengukuran 1 (satu) untuk metode rata-

rata dan 0 (nol) untuk metode FIFO. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

  Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode 

akuntansi penilaian arus biaya persediaan dilaksanakan dengan menggunakan 

model binary logistic regresion. Analisis dalam penelitian ini menggunakan 

regresi logistik digunakan Backward Stepwise (WALD) dengan tingkat 

signifikansi 0,10 (10%). Perhitungan regresi logistik dilakukan dengan program 

SPSS 15.0 for windows. Ghozali (2007: 225) menyatakan bahwa analisis regresi 

logistik dapat digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya veriabel 

terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Namun demikian dalam 

analisis regresi logistik, asumsi multivariate normal distribution tidak dapat 

dipenuhi karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel kontinyu 



(metrik) dan kategorial (non metrik). Analisis regresi logistik tidak memerlukan 

adanya asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. 

  Model ini diharapkan mampu menjelaskan seberapa besar pengaruh lima 

variabel independen, yaitu kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, rasio 

perputaran persediaan, intensitas modal, dan laba akuntansi terhadap satu variabel 

terikat, yakni metode akuntansi penilaian arus biaya persediaan. Agresti (2002: 

166) menjelaskan model regresi logistik dapat dinyatakan dalam persamaan: 

  = 
)exp(1

)exp(
x

x

o

o





  

Model dalam penelitian ini dapat dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai 

berikut: 

  = 
)exp(1

)exp(

54321

54321
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Keterangan:  

π = Metode akuntansi penilaian arus biaya persediaan 

β0 = Konstanta 

β1 – β5 = Koefisien regresi dari variabel independen 

KM = Kepemilikan Manajerial 

UP = Ukuran Perusahaan 

RPP = Rasio Perputaran Persediaan 

LB = Laba Akuntansi 

IM = Intensitas Modal 

e = Residual error 



Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada nilai p-

value. Apabila p-value > α maka hipotesis alternatif ditolak yang berarti variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (metode akuntansi 

penilaian arus biaya persediaan). Sedangkan apabila p-value < α maka hipotesis 

alternatif diterima yang berarti variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen (metode akuntansi penilaian arus biaya persediaan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian  

Populasi penelitian terdiri dari semua perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak sebanyak 40 perusahaan dari 

populasi sebanyak 188 perusahaan. Dari 40 sampel perusahaan, dalam 

menentukan arus biaya persediaan terbagi dalam dua kelompok yaitu perusahaan 

yang menggunakan metode FIFO dan perusahaan yang menggunakan metode 

rata-rata, seperti yang tersaji pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 
Kelompok Sampel Perusahaan Berdasarkan Metode Persediaan 

 
No. Metode Jumlah Persentase (%) 
1 FIFO 8 20% 
2 Rata-rata 32 80% 
 Jumlah 40 100% 

          Sumber : Data sekunder, diolah 2009 

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa perusahaan yang menggunakan metode rata-

rata lebih besar dibandingkan perusahaan yang menggunakan metode FIFO. Dari 

40 perusahaan yang menjadi sampel terdapat 32 perusahaan memilih 

menggunakan metode rata-rata dan 8 perusahaan memilih menggunakan metode 

FIFO. Berdasarkan sampel sebanyak 40 perusahaan akan dijabarkan berdasarkan 

klasifikasi industri. Perusahaan dalam penelitian ini meliputi 20 klasifikasi 

industri yang tersaji dalam tabel 4.2 sebagai berikut: 

 



Tabel 4.2 
Klasifikasi Industri 

 
No. Klasifikasi Industri Jumlah Sampel % 
1 Food and Beverages 6 15 
2 Tobacco Manufacturers 0 0 
3 Textile Mill Products 2 5 
4 Apparel and Other Textile Products 1 2,5 
5 Lumber and Wood Products 1 2,5 
6 Paper and Allied Products 0 0 
7 Chemical and Allied Products 5 12,5 
8 Adhesive 1 2,5 
9 Plastics and Glass Products 6 15 
10 Cement 0 0 
11 Metal and Allied Products 5 12,5 
12 Fabricated Metal Product 1 2,5 
13 Stone, Clay, Glass and Concrete Products 1 2,5 
14 Machinery 0 0 
15 Cable 2 5 
16 Electronic and Office Equipment 1 2,5 
17 Automotive and Allied Products 5 12,5 
18 Photographic Equipment 1 2,5 
19 Pharmaceuticals 1 2,5 
20 Consumer Goods 1 2,5 

 Jumlah 40 100 
Sumber : Data sekunder, diolah 2009 

Untuk mengetahui nilai rata-rata dari tiap-tiap variabel yang diteliti baik 

yang menggunakan metode arus biaya persediaan rata-rata maupun FIFO, maka 

dilakukan analisis deskriptif. Adapun hasil analisis deskriptif mengenai kelima 

variabel bebas yang meliputi kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, rasio 

perputaran persediaan, intensitas modal, dan laba akuntansi adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 



Tabel 4.3 
Hasil Perhitungan Mean, Minimal dan Maksimal dari Kepemilikan 

Manajerial, Ukuran Perusahaan, Rasio Perputaran Persediaan Intensitas 
Modal, dan Laba Akuntansi 

 

 Kepemilikan 
Manajerial 

Ukuran 
Perusahaan 

Rasio 
Perputaran 
Persediaan 

Laba 
Akuntansi 

Intensitas 
Modal 

Metode Rata-rata 
Mean 0,041644 780090,3 17,22825 33326,54 0,483308 

Maksimal  0,2308 3252494 391,8899 208436,8 1,976993 
Minimum 0,00008 49769 1,2484 -170030 -0,90055 

Metode FIFO 
Mean 0,049625 310415,7 4,503332 11698 1,374314 

Maksimal  0,1835 953920,8 7,514931 75989,4 6,255332 
Minimum 0,0027 20207,4 2,023546 -17247,2 0,247057 
Sumber: data sekunder, diolah 2009 

Tabel 4.4 di atas diketahui bahwa perusahaan yang menggunakan metode 

penilaian arus biaya persediaan rata-rata memiliki nilai mean untuk ukuran 

perusahaan, rasio perputaran persediaan, dan laba akuntansi yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan metode persediaan FIFO. 

Mean ukuran perusahaan untuk perusahaan yang menggunakan metode rata-rata 

adalah Rp.780.090.300.000. Sedangkan mean ukuran perusahaan untuk 

perusahaan yang menggunakan metode FIFO adalah Rp.310.415.700.000. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang menggunakan metode FIFO lebih 

kecil dari perusahaan yang menggunakan metode rata-rata.  

Mean rasio perputaran persediaan untuk perusahaan yang menggunakan 

metode rata-rata adalah 17,23 sedangkan mean rasio perputaran persediaan untuk 

perusahaan yang menggunakan metode FIFO adalah 4,50. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata rasio perputaran persediaan yang menggunakan metode rata-

rata lebih besar dari perusahaan yang menggunakan metode FIFO. Rata-rata nilai 



laba akuntansi untuk perusahaan yang menggunakan metode rata-rata adalah    

Rp.33.326.540.000 lebih tinggi dibanding dengan rata-rata nilai laba akuntansi 

untuk perusahaan yang menggunakan metode FIFO adalah Rp.11.698.000.000. 

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari struktur kepemilikan, ukuran 

perusahaan, rasio perputaran persediaan, laba akuntansi, dan intensitas modal 

terhadap pemilihan metode persediaan diperlukan pengujian secara statistik 

dengan menggunakan regresi logistik. 

Hasil temuan dalam penelitian berdasarkan analisis statistik deskriptif  

menunjukkan bahwa nilai mean ukuran perusahaan yang menggunakan  

metode FIFO lebih kecil daripada dari perusahaan yang menggunakan  

metode rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung 

memilih metode persediaan rata-rata dibandingkan metode persediaan FIFO. Hal 

ini merupakan bukti adanya upaya untuk memperoleh penghematan pajak bagi 

perusahaan besar dan bentuk upaya perusahaan kecil untuk memperoleh 

pinjaman/kredit dari bank maupun lembaga keuangan lainnya.  

Penelitian ini juga menemukan bukti bahwa nilai mean rasio perputaran 

persediaan dan laba bersih sebelum pajak bagi perusahaan yang menggunakan 

metode rata-rata lebih besar daripada perusahaan yang menggunakan metode 

FIFO. Terbukti perusahaan yang memiliki rasio perputaran persediaan yang tinggi 

mengindikasikan bahwa tingkat intensitas penjualannya yang tinggi sehingga 

dapat menghasilkan laba yang tinggi. Hal menarik lainnya yang dapat ditemukan 

adalah mean intensitas modal perusahaan yang menggunakan metode FIFO lebih 

besar dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan metode rata-rata. Hal 



ini membuktikan tingginya rasio intensitas modal tidak menjamin perusahaan 

memperoleh laba yang tinggi. 

 

4.2.  Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik yang 

dilakukan secara bersama-sama bagi kelima variabel yaitu kepemilikan 

manajerial, ukuran perusahaan, rasio perputaran persediaan, variabilitas laba 

akuntansi  dan intensitas modal dengan tingkat signifikansi 10%. Ghozali (2005: 

211) mengemukakan bahwa apabila variabel bebas merupakan campuran antara 

variabel metrik dan non metrik maka dapat dianalisis dengan regresi logistik. 

Dalam membahas pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, rasio 

perputaran persediaan, variabilitas laba akuntansi dan intensitas modal terhadap 

pemilihan metode akuntansi arus biaya persediaan, peneliti menggunakan teknik 

analisis statistika dengan bantuan program SPSS for Windows versi 15.0. Data 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, rasio perputaran persediaan, laba 

akuntansi  dan intensitas modal yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan 

pada bagian lampiran. 

  Sebelum menganalisis hasil regresi logistik, akan diuji terlebih dahulu fit 

atau tidak model yang akan dianalisis. Statistik yang digunakan berdasarkan 

fungsi Likelihood. Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang 

dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan 

alternatif, L ditransformasikan menjadi -2LogL. 



  Tampilan output SPSS memberikan dua nilai -2LogL yaitu untuk model 

yang hanya memasukkan konstanta dan untuk model dengan konstanta dan 

variabel bebas. Nilai -2LogL yang hanya memasukkan konstanta adalah 40,032 

yang ditampilkan pada tabel 4.5, sedangkan -2LogL untuk model dengan 

konstanta dan variabel bebas adalah 29,385 yang disajikan pada tabel 4.6. 

penurunan nilai pada -2LogL dari 40,032 menjadi 29,385 mengindikasikan bahwa 

model fit dengan data. Nilai -2LogL dijelaskan pada table 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 
Nilai -2LogL untuk Model yang Hanya Memasukkan Konstanta 

 
Iteration History a,b,c

40.263 1.200
40.033 1.377
40.032 1.386
40.032 1.386

Iteration
1
2
3
4

Step
0

-2 Log
likelihood Constant

Coefficients

Constant is included in the model.a. 

Initial -2 Log Likelihood: 40.032b. 

Estimation terminated at iteration number 4 because
parameter estimates changed by less than .001.

c. 

 
 

Tabel 4.5 
Nilai -2LogL untuk Model dengan Konstanta dan Variabel Bebas 

Model Summary

29.385a .234 .370
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 7 because
parameter estimates changed by less than .001.

a. 

 
 

Kemudian, untuk menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau 

sesuai dengan model (tidak ada perbedaan model dengan data sehingga model 

dapat dikatakan fit) digunakan Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test. 



Jika nilai signifikan (p-value) dari  Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

sama dengan atau kurang dari 0,10 maka hipotesis nol ditolak yang berarti bahwa 

ada perbedaan yang signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga 

Goodness of Fit Model tidak baik karena tidak memprediksi nilai observasinya. 

Jika nilai signifikan (p-value) dari  Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

lebih besar dari 0,10 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak yang berarti bahwa 

model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat 

diterima karena sesuai dengan data observasinya. 

Tampilan output SPSS menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikansi (p-

value) Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sebesar 0,975 maka nilai ini 

lebih besar dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model dapat 

diterima. Nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

ditampilkan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 
Nilai Statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

Hosmer and Lemeshow Test

2.172 8 .975
Step
1

Chi-square df Sig.

 
 
 
  Pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi logistik dilakukan 

dengan memasukkan seluruh variabel kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan, rasio perputaran persediaan, laba akuntansi, dan intensitas modal 

pada pemilihan metode akuntansi arus biaya persediaan. Pengujian bertujuan 

untuk melihat pengaruh secara parsial kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan, rasio perputaran persediaan, laba akuntansi  dan intensitas modal 



terhadap pemilihan metode akuntansi arus biaya persediaan. Hasil pengujian 

parameter regresi logistik secara parsial disajikan dalam tabel 4.7. 

Tabel 4.7 
Hasil Pengujian Regresi Logistik Secara Parsial 

Variables in the Equation

2.837 7.329 .150 1 .699 17.058
.000 .000 2.794 1 .095 1.000
.009 .037 .058 1 .809 1.009
.000 .000 .078 1 .781 1.000

-.944 .545 3.001 1 .083 .389
.524 .887 .349 1 .555 1.689

KM
UP
RPP
LB
IM
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Variable(s) entered on step 1: KM, UP, RPP, LB, IM.a. 
 

 

  Setelah dilakukan pengujian secara parsial, maka dilanjutkan dengan 

pengujian  secara simultan/serentak menggunakan statistik Chi-Square. Hasil 

pengujian parameter regresi logistik secara simultan disajikan dalam Tabel 4.8. 

 
Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Regresi Logistik Secara Simultan 
Omnibus Tests of Model Coefficients

10.647 5 .059
10.647 5 .059
10.647 5 .059

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dirumuskan persamaan regresi logistik, yaitu: 
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 merupakan peluang sukses kejadian di mana 1 (satu) untuk metode rata-rata 

dan 0 (nol) untuk metode FIFO. Untuk tingkat keakuratan model regresi logistik 

yang diperoleh menggunakan Nagelkerke R-Square yang dapat lihat pada Tabel 

4.9. 

Tabel 4.9 
Nilai Nagelkerke R-Square 

Model Summary

29.385a .234 .370
Step
1

-2 Log
likelihood

Cox & Snell
R Square

Nagelkerke
R Square

Estimation terminated at iteration number 7 because
parameter estimates changed by less than .001.

a. 

 
 

4.3. Hasil Uji Hipotesis 

  Dari hasil regresi logistik dilakukan pengujian parameter secara parsial 

dan pengujian parameter secara serentak (model), yaitu: 

4.3.1. Pengujian Parameter Regresi Logistik Secara Parsial 

1. Pengujian regresi logistik pada variabel kepemilikan manajerial  

 Ho : 1  = 0   lawan  

 H1 : 1   0 ; dengan alpha = 0,10 

Hasil analisis ini memperoleh nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,699. 

Apabila dibandingkan dengan alpha/tingkat kesalahan 10% (0,10), maka nilai 

signifikansi sebesar 0,699 lebih besar dari tingkat kesalahan 0,10. Dengan 

demikian hipotesis nol diterima, hal ini berarti kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi arus biaya persediaan, 

dengan tingkat kesalahan 10%. 

 



2. Pengujian regresi logistik pada variabel ukuran perusahaan  

 Ho : 2  = 0   lawan  

 H1 : 2   0 ; dengan alpha = 0,10 

Hasil analisis ini memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,095. Apabila 

dibandingkan dengan alpha/tingkat kesalahan 10% (0,1), maka nilai 

signifikansi sebesar 0,095 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,1. Dengan 

demikian Hipotesis nol ditolak, hal ini berarti ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi arus biaya persediaan, 

dengan tingkat kesalahan 10%. 

3. Pengujian regresi logistik pada variabel rasio perputaran persediaan  

 Ho : 3  = 0   lawan  

 H1 : 3   0 ; dengan alpha = 0,10 

Hasil analisis ini memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,809. Apabila 

dibandingkan dengan alpha/tingkat kesalahan 10% (0,10), maka nilai 

signifikansi sebesar 0,809 lebih besar dari tingkat kesalahan 0,10. Dengan 

demikian Hipotesis nol diterima, hal ini berarti rasio perputaran persediaan 

tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi arus biaya 

persediaan, dengan tingkat kesalahan 10%. 

4. Pengujian regresi logistik pada variabel laba akuntansi  

 Ho : 4  = 0   lawan  

 H1 : 4   0 ; dengan alpha = 0,10 

Hasil analisis ini memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,781. Apabila 

dibandingkan dengan alpha/tingkat kesalahan 10% (0,10), maka nilai 

signifikansi sebesar 0,781 lebih besar dari tingkat kesalahan 0,10. Dengan 



demikian hipotesis nol diterima, hal ini berarti variabel laba akuntansi tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi arus biaya persediaan, 

dengan tingkat kesalahan 10%. 

5. Pengujian regresi logistik pada variabel intensitas modal  

 Ho : 5  = 0   lawan  

 H1 : 5   0 ; dengan alpha = 0,10 

Hasil analisis ini memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,083. Apabila 

dibandingkan dengan alpha/tingkat kesalahan 10% (0,1), maka nilai 

signifikansi sebesar 0,083 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,1. Dengan 

demikian hipotesis nol ditolak, hal ini berarti intensitas modal berpengaruh 

terhadap pemilihan metode akuntansi arus biaya persediaan, dengan tingkat 

kesalahan 10%. 

4.3.2. Pengujian Parameter Regresi Logistik Secara Simultan 

 Ho: j  ...21   (Model tidak sesuai) lawan 
 H1: Paling sedikit ada satu j  tidak sama dengan nol (Model Sesuai)  
 dengan j = 1,2,3,4,5. 
 
  Dari hasil pengujian parameter regresi logistik secara simultan diperoleh 

nilai signifikansi sebesar 0,059. Apabila dibandingkan dengan alpha/tingkat 

kesalahan 10% (0,1), maka nilai signifikansi sebesar 0,059 lebih kecil dari tingkat 

kesalahan 0,1. Hal ini berarti model regresi logistik telah sesuai dan dapat 

digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel, dengan tingkat 

kesalahan 10%. 

 Keakuratan model regresi logistik yang telah diperoleh menggunakan 

Nagelkerke R-Square, yaitu sebesar 0,370 atau 37%. Ini berarti bahwa kelima 



varibel (kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, rasio perputaran persediaan, 

laba akuntansi,  dan intensitas modal) yang ada dalam model regresi logistik yang 

diperoleh dapat menjelaskan pemilihan metode akuntansi arus biaya persediaan 

sebesar 37% dan 63% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak di sertakan 

dalam model regresi logistik. Faktor-faktor yang dijadikan variabel independen 

dalam penelitian ini semuanya mencirikan karakteristik internal perusahaan. 

Faktor-faktor dari luar perusahaan seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi 

dan nilai kurs rupiah mungkin dapat menjelaskan mengenai pemilihan metode 

akuntansi penilaian arus biaya persediaan yang sebesar 67%. Oleh karena itu 

diharapkan faktor-faktor eksternal perusahaan bisa menjadi bahan 

pertimbangan selanjutnya untuk meneliti masalah ini. 

 

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian  

Berdasarkan analisis regresi logistik diperoleh hasil bahwa secara 

keseluruhan kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, rasio perputaran 

persediaan, laba akuntansi, dan intensitas modal berpengaruh secara simultan 

terhadap pemilihan metode arus biaya persediaan. Sedangkan pengaruh masing-

masing variabel secara parsial akan dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Kepemilikan Manajerial 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bukti bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi arus biaya 

persediaan. Hal ini disebabkan karena dari data yang diperoleh menunjukkan 



mean kepemilikan manajerial dalam perusahaan hanya berkisar 4% baik yang 

menggunakan metode rata-rata maupun FIFO.  

Kepemilikan atas saham perusahaan yang minoritas membuat manajer tidak 

terlalu memiliki kewenangan yang cukup dalam pengambilan keputusan. 

Keputusan-keputusan penting yang dibuat oleh manajer harus mendapatkan 

persetujuan dari komisaris perusahaan. Komisaris sebagai perwakilan dari para 

pemegang saham tentu akan mengambil keputusan yang sekiranya 

menguntungkan para pemegang saham. Oleh karena itu, meskipun memiliki 

persentase saham yang kecil, sebanyak 80% manajer memilih metode rata-rata 

untuk penilaian arus biaya persediaan. Manajer tidak memilih metode FIFO 

untuk menghasilkan laba perusahaan yang lebih tinggi.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rejeki (2007) yang 

memberikan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

pemilihan metode akuntansi penilaian arus biaya persediaan, tetapi tidak 

konsisten dengan penelitian Niheaus (1989) yang memperoleh hasil bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pemilihan metode arus biaya 

persediaan. 

2. Ukuran Perusahaan 

 Hasil pengujian regresi logistik pada penelitian ini memberikan bukti bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap pemilihan metode 

akuntansi arus biaya persediaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, perusahaan 

besar cenderung memilih menggunakan metode persediaan rata-rata 

dibandingkan metode FIFO. Hal ini sesuai dengan teori bahwa perusahaan 



besar cenderung memilih metode yang dapat menurunkan laba (decreasing 

income) dalam hal ini metode rata-rata. Sedangkan pada perusahaan kecil 

cenderung memilih metode FIFO agar dapat meningkatkan labanya (increasing 

income). Perusahaan yang menerapkan metode FIFO akan memberikan 

gambaran kinerja yang lebih bagus jika dibandingkan dengan metode rata-rata. 

Dengan demikian kemungkinan mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga 

keuangan lainnya semakin besar. Penelitian ini mendukung penelitian 

Mukhlasin (2002) dan Rustardy, dkk (2004) yang menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap pemilihan metode akuntansi arus biaya 

persediaan. Tetapi sebaliknya, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian 

Lee dan Hsieh (1985).  

3. Rasio Perputaran Persediaan  

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa rasio perputaran 

persediaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap pemilihan metode arus 

biaya persediaan. Hasil ini tidak mampu membuktikan hubungan rasio 

perputaran persediaan dengan pemilihan metode akuntansi arus biaya 

persediaan seperti hasil yang diperoleh pada penelitian Mukhlasin (2002).  

Penelitian yang dilakukan Mukhlasin mengambil tahun 1995-1999 sebagai 

periode penelitiannya. Pada masa itu di Indonesia telah terjadi krisis ekonomi. 

Krisis ekonomi yang terjadi membawa dampak terhadap kenaikan harga-harga 

yang begitu tinggi. Adanya inflasi yang tinggi ini berimbas juga pada metode 

arus biaya persediaan. Kebijakan manajemen atas pemilihan metode rata-rata 

atau metode FIFO akan memberikan perbedaan hasil yang cukup besar pada 



nilai persediaan. Nilai persediaan yang berbeda menghasilkan rasio perputaran 

persediaan yang berbeda pula.  

Kondisi di atas berbeda dengan kondisi pada saat tahun 2003-2007, yaitu 

ketika inflasi sudah menurun. Harga-harga sudah cenderung stabil sehingga 

penggunaan metode rata-rata maupun FIFO tidak memberikan hasil yang jauh 

berbeda. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Rustardy, dkk (2004).  

4. Laba Akuntansi 

 Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa laba akuntansi yang 

tercermin dalam laba akuntansi sebelum pajak tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pemilihan metode arus biaya persediaan. Hal ini terjadi dikarenakan 

banyak perusahaan yang merugi disekitar tahun 2003-2007. Berdasarkan 

statistik deskriptif diketahui bahwa laba akuntansi perusahaan yang 

menggunakan metode FIFO lebih kecil daripada perusahaan yang 

menggunakan metode rata-rata. Padahal seharusnya perusahaan yang 

menerapkan metode FIFO menghasilkan laba yang besar (kondisi inflasi) dari 

pada metode rata-rata .  

Setelah krisis ekonomi pada tahun 1997, khususnya pada tahun 2003-2007 

kondisi perekonomian sudah berangsur-angsur pulih. Stabilitas harga 

cenderung meningkat. Hal ini yang mengakibatkan penerapan metode 

akuntansi arus biaya persediaan baik menggunakan metode rata-rata maupun 

metode FIFO tidak memberikan hasil yang terlalu berbeda pada nilai 

persediaannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Muklasin 

(2002) dan Rustardy (2004).  



5. Intensitas Modal 

Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa intensitas modal 

berpengaruh signifikan terhadap pemilihan metode arus biaya persediaan. Hal 

ini sesuai dengan teori bahwa intensitas modal yang tinggi mengindikasikan 

bahwa perusahaan mampu mendayagunakan secara maksimal aktiva tetap 

untuk kegiatan proses produksi sehingga laba yang dihasilkan tinggi. Apabila 

laba yang dihasilkan tinggi maka beban pajak yang harus dibayarkan juga 

tinggi. Hal ini akan mempengaruhi manajemen dalam memilih kebijakan 

akuntansi arus biaya persediaan yang dapat meminimalkan laba (decreasing 

income) yaitu metode rata-rata. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Mukhlasin (2002) dan Lee dan Hsieh (1985).  Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Rustardy, dkk (2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan menemukan bukti empiris adanya pengaruh 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, rasio perputaran persediaan, laba 

akuntansi, dan intensitas modal terhadap pemilihan metode arus biaya persediaan. 

Berdasarkan hasil analis data dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah:  

1. Berdasarkan hasil statistik regresi logistik menunjukkan bahwa secara parsial 

ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh terhadap pemilihan 

metode penilaian arus biaya persediaan.  

2. Berdasarkan hasil statistik regresi logistik menunjukkan bahwa secara parsial 

kepemilikan manajerial, rasio perputaran persediaan, dan laba akuntansi tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan metode penilaian arus biaya persediaan. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian merupakan kekurangan atau kelemahan yang 

ada dalam penelitian yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. 

Keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini, antara lain: 

1. Periode penelitian hanya lima tahun. Periode yang panjang mungkin bisa 

lebih mendapatkan hasil yang lebih akurat. 



2. Proksi variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya yang berkaitan 

dengan operasional perusahaan yang mencirikan karakteristik internal 

perusahaan padahal masih banyak variabel lain yang keberadaannya 

mempengaruhi pemilihan metode akuntansi arus biaya persediaan. 

3. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah semua jenis 

industri tanpa memperhatikan klasifikasi industri. Sementara di Indonesia 

terdapat sekitar dua puluh macam klasifikasi industri yang kemungkinan 

masing-masing klasifikasi industri tersebut memiliki alasan tertentu untuk 

memilih suatu metode akuntansi arus biaya persediaan. 

 

5.3. Rekomendasi  

 Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, implikasi untuk 

penelitian selanjutnya adalah: 

1. Menggunakan periode penelitian yang lebih panjang sehingga diperoleh 

hasil yang lebih baik lagi. 

2. Variabel-variabel yang diteliti sebaiknya dikombinasikan jangan hanya 

yang mencerminkan karakteristik internal perusahaan, akan lebih baik jika 

kondisi di luar perusahaan juga dimasukan sebagai variabel penelitian 

seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan nilai kurs rupiah. 

3. Perusahaan yang dijadikan obyek penelitian difokuskan pada perklasifikasi 

industri supaya hasil yang diperoleh bisa lebih spesifik. 
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