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Abstrk
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa perhitungan Persediaan Bahan bakar Minyak
pada PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM yang di tetapkan oleh perusahaan dengan perhitungan persediaan
menurut Standar Akuntansi Keuangan serta mengetahui Harga Pokok Penjualan dan persediaan Akhir. Alat
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penilaian Rata –rata Bergerak
dengan metode pencatatan Perpectual. Hasil analisis menunjukkan perbedaan perhitungan pada persediaan akhir
bahwa persediaan menurut perusahaan terdapat selisih dengan persediaan menurut perhitungan dengan
menggunakan metode penilaian persediaan Rata- rata Bergerak Perpectual . Untuk avtur tangki no 4 tidak
terdapat perbedaan yaitu sebesar Rp 3.343.072.130.000. Tetapi avtur tangki no 8 terdapat perbedaan menurut
perhitungan sebesar Rp 2.350.627.860.000 sedangkan menurut perusahaan Rp 2.350.424.660.000 selisihnya
sebesar Rp 203.200.000. Pada bahan bakar minyak pertamax tangki no 6 juga terdapat perbedaan menurut
perhitungan sebesar Rp 758.442.052.800 dan menurut perusahaan sebesar Rp 757.707.652.800 selisihnya
sebesar Rp 734.400.000. totalnya persediaan akhir menurut Teori akuntansi sebesar Rp 6.451.204.442.800
sedangkan menurut PT.Pertamina (persero) Terminal BBM sebesar Rp 6.452.142.042.800 selisihnya sebesar Rp
937.600.00 Pada Perhitungan Harga Pokok penjualannya menurut Teori Akuntansi sebesar Rp
47.763.889.843.600 sedangkan perhitungan menurut perusahaan PT.Pertamina(Persero)Terminal BBM sebesar
47.764.827.443.600 selisihnya sebesar Rp 937.600.000.Berdasarkan Laporan Laba Rugi menurut perhitungan
(dalam jutaan rupiah) sebesar Rp 743.609.039,8 sedangkan menurut perhitungan perusahaan
PT.Pertamina(Persero)Terminal BBM sebesar Rp 742.671.439,9 selisihnya sebesar Rp 937.599,9.jadi menurut
hasil analisa perhitungan yang dilakukan, meskipun tidak terpaut jauh tetapi laporan laba rugi menurut
perhitungan lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan.
Kata Kunci : Penilaian Persediaan Dengan Metode Rata-Rata Bergerak Perpectual
Abstract
The purpose of this study was to identify and analyze the calculation of Fuel Oil Inventories at PT. Pertamina
(Persero) Terminal fuel set by the company with the calculation according to the Financial Accounting Standards
inventory and determine Cost of Goods Sold and supplies End. The analytical tool used in this research is to use
the method of valuation Moving Average Perpectual recording method.The analysis showed that the difference
in the calculation of the cost of ending inventory by different companies ending inventory according to
calculations using the method of inventory valuation Perpectual Moving Average. For aviation fuel tank no 4 no
difference in the amount of Rp 3,343,072,130,000. But the aviation fuel tank no 8 there are differences according
to the calculation of Rp 2,350,627,860,000 while according to the company Rp 2,350,424,660,000 difference of
Rp 203.2 million. In the fuel tank first to No. 6 also there is a difference in the calculation of Rp
758,442,052,800 and Rp 757,707,652,800 according to the company the difference of Rp 734.4 million. total
according to the Financial Accounting Standards amounted to Rp 6,451,204,442,800 while according
PT.Pertamina (Persero) Terminal fuel at Rp 6,452,142,042,800 difference of Rp 937.600.00While the calculation
of Cost of sales according to the Financial Accounting Standards amounted to Rp 47,763,889,843,600 while
according PT.Pertamina company (Limited) Fuel for 47,764,827,443,600 Terminal difference of Rp 937.6
million.Based on the calculation of the Income Statement (in millions of dollars) of Rp 743,609,039.8 while
according PT.Pertamina company (Limited) Terminal fuel at Rp 742,671,439.9 difference of Rp 937,599.9so
according to the calculation results of the analysis carried out, though not far adrift but the income statement
according to the calculation is higher than the calculations performed by the company.
Keywords: Inventory valuation method Perpectual Moving Average
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I.
A.

Pendahuluan
Latar Belakang
Barang – barang yang dimiliki oleh perusahaan dagang baik besar maupun kecil, pada
umumnya ditetapkan istilah sebagai persediaan barang dagang, bilamana barang – barang
tersebut diperoleh dalam suatu kondisi untuk di jual kembali. Sedangkan istilah persediaan
untuk perusahaan manufaktur adalah bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi.Bagi
perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, salah satu aset yang penting adalah
persediaan. Dimana dalam perusahaan ini jumlah persediaan tersebut sangat material, di
samping itu transaksi yang berhubungan dengan persediaan tersebut sangat material.
Persediaan dalam perusahaan mempunyai pengaruh terhadap penyajian laporan keuangan.
Hal ini karena persediaan sangat mempengaruhi perhitungan harga pokok. Kesalahan dalam
penilaian, pengukuran dan penyajian persediaan akan mengakibatkan pada kesalahan
pencatatan harga pokok penjualan dan akhirnya akan menghasilkan informasi yang salah pula
terhadap pelaporan laba – rugi dan neraca perusahaan. Persediaan merupakan aset yang sangat
penting baik dalam jumlah maupun peranannya dalam perusahaan. Dengan mengetahui
besarnya persediaan yangtepat, maka pihak perusahaan akan memperoleh dasar yang cukup
guna menunjang laporan keuangan yang layak dan wajar. Kondisi seperti ini di sebabkan
karena dengan penentuan besarnya persediaan yang tepat maka dengan sendirinya
perhitungan harga pokok penjualan akan tepat pula.Salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi kebutuhan perusahaan akan modal kerja adalah perputaran persediaan, makin
banyak persediaan dijual dan diganti kembali, maka makin kecil modal yang di perlukan.
Pengendalian persediaan yang efektif diperlukan untuk memelihara jumlah, jenis dan kualitas
barang yang sesuai dan untuk investasi dalam persediaan. Lebih cepat persediaan berputar,
maka lebih sedikit resiko kerugian jika persediaan itu turun nilainya atau jika terjadi
perubahan dalam permintaan. Untuk memberikan informasi perencanaan dan pengawasan
efisiensi dalam pengambilan keputusan pada manajemen diperlukan suatu alat informasi.
Sehubungan dengan hal tersebut pihak manajemen perlu mengambil suatu kebijaksanaan dan
pengendaliaan secara efektif untuk memperoleh apa yang menjadi tujuan dari perusahaan agar
berkembang perusahaan dari tahun ke tahun dapat semakin meningkat. Karna itu perhitungan
harga pokok penjualan akan membantu pihak perusahaan dan manejemen perusahaan dalam
menyusun rencana dan menentukan tindakan yang di nyatakan secara kuantitatif mengenai
apa yang diinginkan dan dapat dicapai oleh perusahaan pada masa mendatang dan rencana –
rencana yang relevan. Penilaian persediaan itu sendiri adalah penentuan nilai persediaan yang
tercantum dalam neraca. Persediaan akhir bisa di hitung harga pokoknya dengan
menggunakan beberapa penentuan harga pokok persediaan akhir, tetapi nilai ini sendiri tidak
selalu nampak dalam neraca, jumlah yang dicantumkan dalam neraca tergantung pada metode
penilaian. Penilaian persediaan menurut perusahaan adalah kegiatan penilaian persediaan
yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi, maka harga perolehan rata-rata tidak dilakukan
pada akhir periode, melainkan pada setiap transaksi pembelian. Karena harga rata- rata pada
system ini selalu berubah –ubah (bergerak) setiap terjadi transaksi pembelian dengan harga
perolehan per unit yang tidak sama dengan harga perolehan rata- rata per unit sebelumnya.
Dari uraian tersebut di atas maka di lakukan penelitiaan terhadap persediaan akhir dan
harga pokok penjualan. Keadaan ini berlaku pada PT Pertamina (Persero) terminal BBM
Balikpapan yang akan di teliti. PT Pertamina (Persero) terminal BBM Balikpapan terletak di
jalan Yos Sudarso No. 148 Balikpapan dan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
distribusi bahan bakar minyak seperti premium, pertamax, avtur, kerosene, dan solar. Dalam
jumlah banyak yang didistribusikan ke seluruh wilayah. Ada berbagai macam jenis produk
yang di jual oleh perusahaan, namun yang hanya akan penulis teliti adalah bahan bakar
minyak Avtur dan Pertamax. Avtur memiliki 2 tangki yaitu No 4 dan 8 sedangkan Pertamax
memiliki 1 tangki yaitu No 6. Dalam menentukan metode penentuan harga pokok persediaan
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perusahaan tersebut diketahui menggunakan metode Rata – Rata. Sedangkan metode
pencatatan persediaan bahan bakar minyak yang digunakan perusahaan adalah metode
perpectual (kartu persediaan). Namun penulis menduga bahwa perhitungan nilai persediaan
akhir perusahaan masih kurang tepat sesuai dengan nilai persediaan yang seharusnya sehingga
mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Cara yang paling sederhan untuk mengetahui
apakah metode penilaian persediaan yang diterapkan manajer perusahaan sudah sesuai dengan
metode Rata-Rata bergerak atau belum yaitu dengan cara membandingkan dengan metode
Rata-rata perpectual yang sesuai dengan Teori Akuntansi Keuangan (SAK) No. 14 Tentang
Persediaan.
B.

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, dimana untuk memperoleh laba yang lebih
baik, maka PT. Pertamina (Persero) terminal BBM Balikpapan mengambil kebijaksanaan
dalam menentukan penilaian pada persediaan, maka penulis dapat mengemukakan rumusan
dari permasalahan tersebut adalah :
1. Apakah penilaian persediaan akhir bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan metode
Rata- rata bergerak Perpectual yang diterapakan pada PT Pertamina (Persero) terminal
BBM Balikpapan lebih Tinggi atau lebih rendah dengan menggunakan Teori
Akuntansi ?

C.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulis dalam memilih judul yang menyangkut maslah tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui nilai persediaan akhir bahan bakar minyak yang ada di PT.
Pertamina (persero) terminal BBM Balikpapan.
2. Untuk mengetahui perbedaan penilaian persediaan akhir pada PT Pertamina(Persero)
terminal BBM Balikpapan dengan penilaian persediaan akhir berdasarkan Standar
Akuntansi Keuangan No.14 Tentang Persediaan.

II.
Tinjauan Teoritis
A.
Tinjauan Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan referensi dan rujukan terhadap analisis hasil penelitian ini, maka di perlukan
penelitian terdahulu.
B.
Dasar Teoritis
1. Pengertiaan Akuntansi
Akuntansi mempunyai tujuan pokok memberikan informasi keuangan mengenai
keadaan perusahaan di waktu yang lalu, sekarang serta bagaimana kemungkinan di waktu
yang akan datang. Akuntansi juga di gunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk
mencapai suatu tujuan perusahaan dengan mengukur sejauh mana perkembangan perusahaan
perusahaan yang bersangkutan.Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari hasil
akhir akuntansi (dalam hal ini akuntansi keuangan) berupa laporan keuangan yang dibuat oleh
perusahaan dalam suatu periode tertentu, dimana meliputi neraca, laporan laba rugi serta
laporan keuangan lainnya seperti sumber dan penggunaan modal kerja dan lain-lain.
2. Pengertiaan Akuntansi Keuangan
Beberapa ahli mendefinisikan pengertian akuntansi keuangan dengan konsep yang
berbeda. Menurut (Yadiati dan Wahyudi ,2006:10) mendefinisikan Akuntansi Keuangan
(Financial Accounting ) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan bagaimana
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pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dari satu kesatuan unit usaha yang berpedoman
pada prinsip – prinsip akuntansi yang diterima umum.
3. Pengertiaan Laporan Keuangan
Definisi laporan keuangan menurut (Baridwan, 2002:17) laporan keuangan merupakan
ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi- transaksi
keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.
4. Tujuan Laporan Keuangan
Menurut (Baridwan ,2002 : 4) tujuan laporan keuangan dikelompokan menjadi tujuan
utama dan tujuan kuanlitatif.
Adapun iktisar tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tujuan umum lapioran keungan adalah sebagai berikut :
a. Member informasi yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi
dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
b. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam
sumber –sumber ekonomi neto (sumber dikurangi kewajiban )suatu
perusahaan yang timbul dan aktivitas- aktivitas usaha dalam rangka
memperoleh laba.
c. Memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai lapiran
didalam mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
d. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan kewajiban.
e. Mengungkapkan informasi yang relevan bagi kebutuhan para pemakaian
laporan keuangan.
2. Tujuan kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:
a. Relevan
Relevan suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunanya.
b. Dapat dimengerti
Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam
bentuk dan dengan istilah.
c. Daya uji
Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan –pertimbangan
dan pendapatan yang subyektif.
d. Netral
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak
bergantung pada kebutuhan dan keiungi8nan pihak-pihak tertentu.
e. Tepat waktu
Inforamsi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai
dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan –keputusan ekonomi
dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
f. Daya banding
Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya dari
perusahaan yang sama.
g. Lengkap
Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi keuangan
yang dapat memenuhi secukupnya enam tujuan kualitatif di atas, dapat juga
diartikan sebagai pemenuhan standar pengungkapan yang memadai dalam
pelaporan keuangan.
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5. Unsur- unsur Laporan Keuangan
Fungsi utama akuntasi adalah menyediakan laporan keuangan secara periodik untuk
manajemen, investor, kreaditur dan pihak-pihak lainnya. Laporan keuangan yang disusun
guna memberikan informasi kepada berbagai pihak terdiri atas neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan modal dan laporan perubahan posisi keuangan( statement of changes in
financial position). Laporan keuangan yang utama dihasilkan dari proses akuntansi meliputi:
A. Neraca
Neraca dibuat dengan maksud untuk menggambarkan posisi keuangan suatu saat
tertentu. Neraca merupakan laporan yang diperlukan untuk menganalisa laporan keuangan.
Berikut ini akan diuraikan beberapa definisi neraca :
(Jusup, 2002: 21) mendefisinikan neraca atau sering disebut juga laporan posisi
keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva, kewajiban, dan modal yang
dimiliki oleh suatu perusahaan tertentu pada suatu saat tertentu. Sedangkan menurut
(Baridwan, 2000 :18) mendefisinikan neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan
keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu.
B. Laporan Laba Rugi
Laporan laba –rugi adalah suatu laporan yang menunjukkan pendapatan –pendapatan
dan biaya-biaya dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu.nLaporan laba – rugi
merupakan laporan keuangan yang dibutuhkan untuk menganalis posisi keuangan
perusahaan selain neraca. Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk
menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu.
( Baridwan ,2002:30) mendefisinikan penegertiaan laporan laba rugi adalah
suatu laporan yang menunjukan pendapatan – pendapatan dan baiaya- biaya dari suatu unit
usaha untuk periode tertentu. Sedangkan menurut( Munawir ,2001:8) mendefisinikan
Laporan Laba Rugi adalah suatu laporan yang sistemtis tentang penghasilan, biaya, laba
rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu.
C. Pengertiaan Laporan Perubahan Modal
Definisi laporan perubahan modal menurut (Baridwan ,1997:18) yaitu:
“ Laporan yaang menunjukan sebab- sebab perubahan modal dari awal periode
menjadi jumlah pada akhir periode”.
Di samping penyusunan neraca dan laporan laba rugi, pada akhir periode akuntansi
biasanya juga disusun laporan yang menunjukkan sebab –sebab perubahan modal
perusahaan.
Dalam laporan ini harus menjelaskan tiga aspek: (1) investasi awal pemilik; (2)
penambahan sebagai akibat dari adanya tambahan investasi pemilik dan terjadinya laba
usaha; dan (3) pengurangan sebagai akibat adanya penarikan modal (prive) atau
pembagiaan laba (diveden).
D. Pengertian Laporan Arus Kas
(Hendriksen dan Van breda ,2000 : 287) mengutip pengertian laporan arus kas
menurut FASB sebagai berikut :
“Pelaporan keuangan harus memberikan informasi guna membantu investor dan
kreditor serta pemakai lain yang sekarang dan yang potensial dalam menetapkan
jumlah, waktu dan ketidakpastian dari penerimaan kas prospektif dari diveden atau
bunga dan hasil dari penjualan, penarikan, atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman.
6. Pengertiaan Persediaan
Menurut ( Tuonakotta ,2002: 2) mendefisinikan persediaan terdiri dari barang-barang
dagang yang dimaksud untuk di perjual belikan serta bahan baku dan bahan pembantu yang di
pakai dalam proses produksi dari barang- barang yang akan di jual.
Menurut (Baridwan ,2000:150) dalam bukunya intermediate accounting,
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Persediaan dibedakan menjadi empat jenis yaitu:
1. Persediaan bahan baku dan bahan penolong
Persediaan bahan baku adalah barang – barang yang akan menjadi bagian produk
jadi yang dengan mudah dapat diikuti biayanya. Sedangkan bahan penolong adalah
barang- barang yang juga menjadi bagian dari produk jadi namun jumlahnya
relative kecil atau sulit diikuti biayanya.
2. Persediaan Supplies Pabrik
Barang -barang yang mempunyai fungsi melancarkan proses produksi.
3. Persediaan barang dalam proses
Barang –barang yang sedang dikerjakan (diproses) tetapi pada tanggal neraca barang –
barang yang suda selesai dikerjakan dalam proses produksi dan menunggu saat penjualannya.
7. Metode Pencatatan Persediaaan
( Baridwan ,2002 :158), menjelaskan bahwa untuk mencatat persediaan barang dagang
dapat dilakukan dalam 2 metode yaitu: metode Fisik dan metode Buku.
a. Metode Fisik
Metode ini biasa pula disebut dengan system persediaan periodic karena
penentuan besarnya persediaan dilakukan secara periodic yaitu setiap akhir periode
akuntansi. Jika perusahaan menggunakan metode ini , maka harus dilakukan
perhitungan barang yang masih tersisa pada akhir periode.
Dalam metode ini mutasi persediaan barang tiak dicatat dalam buku-buku.
Hanya tambahan persediaan dari pembeliaan saja yang dicatat kedalam rekening
pembelian, sedangkan mutasi berkurangnya persediaan karena pemakaian tidak
dicatat dalam kartu persediaan. Harga pokok penjualan baru dapat dihitung apabila
persediaan akhir sudah dihitung.
b. Metode Buku (Perpetual)
Dalam metode ini setiap jenis persediaan ini di buatkan rekening sendiri –
sendiri merupakan buku pembantu persediaan. Rincian dalam buku pembantu bisa
diawasi dari rekening control persediaan barang dalam buku besar. Rekening yang
di pakai untuk mencatat pembelian, penjualan dan saldo persediaan. Masing –
masing kolom di nilai untuk kuantitas dan harga perolehan.
Penggunaan metode perpetual ini memudahkan penyusunan neraca dan
laporan laba rugi jangka pendek, karena tidak perlu lagi mengadakan perhitungan
fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir.
c. Perbandingan metode persediaan fisik dan mertode persediaan
buku(perpetual)
Penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang
masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan
(stock opname) ini di perlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang
masih ada dan kemudian diperhitungkan harga pokonya. Dalam metode ini mutasi
persediaan barang tidak diikuti dalam buku-buku setiap pembelian barang dicatat
dalam rekening pembelian.
Metode buku (perpetual) merupakan metode pencatatan persediaan yang
diikuti mengikuti mutasi persediaan, baik kuantitasnya maupun harga pokoknya.
Oleh karena itu jumlah persediaan barang setiap saat dapat diketahui dari rekening
persediaan.
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8. Metode Penentuan Harga Pokok Persediaan
Yang dimaksud dengan penilaian persediaan barang adalah menentukan nilai
persediaan yang dicantumkan dalam neraca. Menurut Zaki Baridwan, ada 3 metode penilaian
yaitu : (1) Metode Harga Pokok,(2) Metode Harga Pasar yang lebih rendah, (3) Metode Harga
Jual.
1) Metode Harga Pokok
Dalam metode ini harga pokok persediaan akan dicantumkan dalam neraca. Disini
tidak ada perbedaan antara harga pokok persediaan dan nilai persediaan dalam neraca.
Harga pokok persediaan barang dapat ditentukan dengan cara MPKP, Rata-rata
Tertimbang MTKP atau yang lain hasilnya dicantumkan dalam neraca tanpa perubahan.
a) Metode MPKP/ FIFO
Harga pokok persediaan akan dibebankan sesuai dengan urutan terjadinya. Apabila
ada penjualan atau pemakaian barang-barang maka harga pokok yang dibebankan
adalah harga pokok yang paling terdahulu, disusul yang masuk berikutnya. Persediaan
akhir dibebani harga pokok terakhir.
b) Metode LIFO
Barang – barang yang dikelurkan dari gudang akan dibebani dengan harga pokok
pembelian terakhir disusul dengan yang masuk sebelumnya. Persediaan akhir dihargai
dengan harga pokok pembelian yang pertama dan berikutnya..
2) Metode Harga Pokok atau Harga Pasar yang Lebih Rendah
Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku lazim, persediaan barang akan
dicantumkan dalam neraca dengan nilai sebesar harga pokoknya. Tetapi dalam keadan –
keadaan tertentu penyimpangan dari prinsip harga pokok dapat dibenarkan. Apabila
pada akhir periode terjadi perubahan harga persediaan barang dimana nilai pengganti
atau biaya memproduksi persediaan bisa lebih Rendah dari harga pokok barang-barang
tersebut maka dapat digunakan metode harga pokok atau harga pokok pasar yang lebih
rendah. Pembelian barang dicatat pada saat terjadinya harga pokok, oleh karena itu jika
persediaan akan dicatat dibawah harga pokoknya (misalnya apabila harga pasar lebih
rendah) maka ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu:
- Harga pokok penjualan / harga pokok barang –barang dipakai
- Kerugian akibat turunnya harga persediaan.
Ada tiga prosedur yang dapat digunakan untuk mencatat aturan harga pokok atau harga
pasar yang lebih rendah :
a. Metode pengurangan persediaan langsung, dimana kerugian penurunan harga
persediaan tidak dilaporkan tersendiri.
b. Metode pengurangan persediaan langsung, di mana hanya kerugian penurunan harga
persediaan akhir yang dilaporkan tersendiri.
c. Metode cadangan persediaan, dimana kerugian penurunan harga persediaan awal dan
akhir dilaporkan tersendiri.
3) Metode Harga Jual
Penyimpanan dari prinsip harga pokok untuk penilain persediaan yaitu dengan
mencantumkan persediaan dengan harga jual bersihnya dapat diterima asalkan
dipenuhi syarat-syarat : (1) ada kepastiaan bahwa barang –barang itu akan dapat
segera dijual dengan harga yang telah ditetapkan dan (2) merupakan produk standar,
yang pasarnya mampu menampung serta sulit untuk menentukan harga pokoknya.
Penyimpanan dengan penilaian sebesar harga jual biasanya dilakukan untuk produk
dari tambang logam mulia(emas dan perak) dan hasil –hasil pertanian / pertenakan.
Apabila persediaan dicantumkan dalam neraca sebesar harga jual bersinya maka
metode penilaian yang di gunakan hendaknya dijelaskan dalam neraca.
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9. Metode Penilaian Persediaan
Ada beberapa metode yang dapat dikenakan untuk dapat menentukan harga pokok
persediaan, diantaranya yang dikemukakan oleh Zaki Baridwan yaitu :
1. Indentifikasi Khusus
2. Masuk Pertama keluar pertama (First In First Out)
a. FIFO Fisik
b. FIFO Perpetual
3. Masuk Terakhir Keluar Pertama (Last In First Out)
a. LIFO Fisik
b. LIFO Perpetual
4. Rata –Rata
a) Rata –rata Fisik:
1 ) Metode rata –rata sederhana( simple average method)
2) Metode rata – rata tertimbang (Weighted average method)
b) Rata – rata Perpetual;
1) Metode rata –rata bergerak ( moving average method)
5. persediaan Besi / Minimum
6 .Biaya Standar
7. Biaya Rata-rata Sederhana
8. Harga Beli Terakhir
9. Metode Nilai Penjualan Relatif
10. Metode Biaya
10. Harga Pokok Penjualan
(Baridwan ,2000 : 156) mendefisinikan Harga Pokok Penjualan adalah jumlah
pengeluaran dan beban yang diperkenankan untuk memperoleh barang dalam kondisi dan
temapat dimana barang itu dijual.
Dalam hubungannya dengan persediaan, harga pokok adalah jumlah semua
pengeluaran – pengeluaran langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan
perolehan, penyiapan dan penempatan persediaan tersebut agar dapat dijual”.
11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.14 Tentang Persediaan
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan No.14 tentang
Persediaan ( 2007:10) dinyatakan bahwa laporan Keuangan harus mengungkapkan atau
menyajikan :
a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, termasuk
rumus biaya yang dipakai;
b. Total jumlah tercatat persediaan dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang
sesuai bagi perusahaan
c. Jumlah tercatat persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi bersih;
d. Jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai
penghasilan selama periode.
e. Kondisi atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang
diturunkan.
f. Nilai tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan kewajiban.
C.

Kerangka Konsep
Berdasarkan Rumusan Masalah, Model Penelitian adalah sebagai berikut:
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Menurut

Menurut

Penelitian

Perusahaan

Akuntansi Keuangan

PT. Pertamina(Persero) Terminal
BBM Balikpapan

Pencatatan
Persediaan :
1. Fisik
2. Perpetual

Penilaian Persediaan:
1. Pernyataan Standar
Akuntansi
Keuangan (SAK)
tentang Persediaan

Pencatatan
Persediaan:
Perpetual

Penilaian Persediaan :
Harga Pokok
(Rata-Rata Bergerak)

Nilai tercatat dalam laporan keuangan:
Laporan laba/rugi
RUMUSAN MASALAH
Apakah penilaian persediaan akhir bahan bakar minyak (BBM) berdasarkan
metode Rata- rata bergerak Perpectual yang diterapakan pada PT Pertamina
(Persero) terminal BBM Balikpapan lebih Tinggi atau lebih rendah dari
penilaian yang dilakukan dengan menggunakan Teori Akuntansi ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ALAT ANALISIS
Gambaran umum dan struktur organisasi perusahaan.
Ikhtisar harga pokok penjualan perusahaan tahun 2010.
Kartu Mutasi Persediaan selama tahun 2010.
Daftar hasil penjualan selama tahun 2010.
Daftar hasil Produksi selama tahun 2010.
Laporan Laba/Rugi PT Pertamina( Persero) terminal BBM tahun 2010.
Data lain yang relevan dan berhubungan dengan penilitian ini.

.
HASIL PENELITIAN

8.

Ikhtisar harga pokok penjualan perusahaan tahun 2010.

9.

Gambar 2.1 Kerangka Konsep
Kartu Mutasi Persediaan selama tahun 2010

10. Daftar
hasil penjualan selama tahun 2010.
Metode
Penelitian
disajikan untuk memudahkan dalam memahami pengertiaan tentang maksud dan
11.penulisan
Daftar hasil
Produksi
selama
tahun
2010
tujuan dari
skripsi.
Penulis
perlu
memberikan
definisi operasional sehubungan
dengan judul penulisan yang diteliti tentang Penerapan Akuntansi Keuangan dalam
12. Kebijakan Akuntansi Persediaan.
pencatatan dan penilaian persediaan serta pengaruhnya pada laporan keuangan PT
Pertamina(Persero)
terminal
Balikpapan.
13. Laporan
Laba/BBM
Rugi PT.
Pertamina( Persero) terminal BBM tahun
PT Pertamina(Persero) terminal BBM Balikpapan,meruapakan salah satu perusahaan
industri yang 2010
memproduksi bahan bakar minyak. Untuk menentukan persediaan tersebut
perusahaan menggunakan metode Rata-rata bergerak. Sedangkan metode pencatatan

III.

14. Data lain yang relevan dan berhubungan dengan penilitian ini.
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perusahaan menggunakan metode perpectual. Dalam pencatatan persediaan secara perpectual
metode ini, setiap mutasi persediaan (bertambah dan berkurang ) dilakukan pencatatan pada
masing – masing kartu persediaan barang, sehingga setiap saat bisa diketahui jumlah
persediaan bahan bakar minyak yang ada.
Penerapan metode penilaian merupakan usaha untuk menentuakan nilai yang wajar
dari persediaan yang akan di bebankan dalam harga pokok persediaan yang dilaporkan labarugi, serta nilai persediaan akhir yang merupakan aktiva lancar di neraca. Metode penilaian
dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan perbandingan metode penilaian berdasarkan
metode Rata -Rata Perpectual dengan sistem pencatatan perpectual dari penulis berdasarkan
teori akuntansi keuangan atas persediaan.
A. Rincian Data Yang Diperlukan
Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah dan pemecahannya serta
mempermudah pembahasanya, maka data-data yang diperlukan untuk melengkapi tujuan
penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Gambaran umum dan struktur organisasi perusahaan.
2. Ikhtisar harga pokok penjualan perusahaan tahun 2010.
3. Kartu Mutasi Persediaan selama tahun 2010
4. Daftar hasil penjualan selama tahun 2010.
5. Daftar hasil Produksi selama tahun 2010
6. Kebijakan Akuntansi Persediaan.
7. Laporan Laba/ Rugi PT. Pertamina( Persero) terminal BBM tahun 2010
8. Data lain yang relevan dan berhubungan dengan penilitian ini.
B. Jangkauan Penilitian
Berdasarkan data yang di perlukan, maka penelitian dilakukan pada kantor PT
Pertamina (Persero) terminal BBM balikpapan. Penelitian ini di fokuskan pada rekening
persediaan dan laporan keuangan yang dibukukan oleh bagian keuangan perusahaan yang
meliputi : Laporan harga pokok penjualan, dan Laporan laba – rugi.
Penelitian ini juga diarahkan pada tinjauan penilaian harga pokok persediaan
berdasarkan metode Rata-rata Bergerak dengan sistem pencatatan Perpectual berdasarkan
teori dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan. Dimana aset sebagai sumber
daya perusahaan harus dikelola untuk mencapai tujuan perusahaan dengan laba yang
maksimal.Penelitian akan di lakukan pada PT Pertamina (PERSERO) Terminal BBM yang
beralamat di JL. Yos Sudarso No. 148 Balikpapan.
C. Metode Pengumpulan Data
Agar penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran akan sifatnya kebenaran, maka
untuk memeperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut:
1. Penelitian keperpustakaan (Library research)
Penelitian yang dilaksanakan dengan membaca dan menguntip buku literatur,tulisan
– tulisan serta laporan- laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
Pengumpulan data ini di lakukan untuk memperoleh data skunder.
2. Penilitian Lapangan (Field work research)
Penilitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian yang akan diteliti guna
memperoleh data yang di perlukan. Penulis melakukan penelitian pada PT.
Pertamina (Persero) Terminal BBM Balikpapan.
Data yang diperoleh dengan cara:
a. Observasi (observation)
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Cara ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang
akan diteliti sebelum melakukan pengumpulan data.
b. Wawancara (interview)
Cara ini dimasudkan agar dapat menjaring banyak data dan
informasi
yang diperlukan dalam penelitian dengan cara mengadakan waawancara
langsung terhadap pihak yang bersangkutan.
D. Alat Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan perhitungan penilaian
persediaan dengan melampirkan kartu persediaan(BBM) Di PT. Pertamina (Persero) Terminal
BBM menggunakan Metode Rata -rata.
Tabel 3.1 Kartu Mutasi Persediaan Barang metode rata –rata Perpetual
Bulan
Penambahan
Pengurangan
Saldo
Kuantitas

Harga
per liter
(Rp)

Jumlah
Rp

Kuantitas

Harga
per liter
(Rp)

Jumlah
Rp

Kuantitas

Harga
per liter
(Rp)

Jumlah
Rp

Sumber data : Dasar-dasar Akuntansi,jilid II,Edisi ke Enam,Tahun 2002

Untuk perhitungan harga pokok penjualan pada perusahaan Manufaktur di lakukan dengan
cara sebagai berikut:
Tabel 3.2 Perhitungan Harga Pokok Penjualan
Persediaan barang jadi (awal)

Rp. xxx

Harga pokok produksi

Rp. xxx (+)

Tersedia untuk dijual

Rp. xxx

Persediaan barang jadi (akhir)

Rp. xxx (-)

Harga pokok penjualan

Rp. xxx

Tabel 3.3 Perbandingan Nilai Persediaan Akhir Menurut Perusahaan dan Standar Akuntansi
Keuangan
NO

Nama Persediaan

1.
2.

Avtur
Pertamax
Jumlah

Nilai Persediaan
Akhir Menurut
Perusahaan

Nilai Persediaan
Akhir Menurut
SAK

Sumber : Data Diolah
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Selisih
Perhitungan

IV.
A.

Analisis Dan Pembahasan
Analisis
Menganalisis penilaian dan pencatatan persediaan PT. Pertamina (Persero) Terminal
BBM di Balikpapan pada Tahun 2010. maka dalam uraian berikut ini akan dilakukan
beberapa analisis. Penulis menggunakan metode penentuan harga pokok persediaan menurut
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 14 Tentang persediaan yaitu menggunakan
metode Rata-rata Bergerak. Metode ini mengangap pengalokasian harga perolehan barang
yang tersedia untuk di jual dilakukan atas dasar harga perolehan rata- rata bergerak .Untuk
mempermudah pemahaman maka penulis akan membandingkan Laporan Kartu persediaan/
Mutasi yang dibuat oleh PT. Pertamina(persero) terminal BBM Balikpapan dengan Laporan
Kartu persediaan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) nomor
14.Tujuan dari penelitian ini agar dapat diketahui apakah sudah atau belum konsistenya dalam
penilaian atau Pencatatan persediaan yang diterapkan manajemen perusahaan PT. Pertamina
(Persero) Terminal BBM Balikpaan. Persediaan yang dimiliki terdiri dari berbagai jenis
produk tetapi penulis hanya meneliti di antaranya avtur dan pertamax.
1. Daftar Persediaan Awal Bahan Bakar Minyak Tahun 2010
Berikut ini penulis menyajikan daftar persediaan untuk masing – masing jenis
persediaan:
Tabel 4.1 Daftar persediaan awal tahun 2010 untuk Bahan Bakar Minyak
Nama
Produk
Avtur

Pertamax

No
Tangki
4

306.422.300

Rp 9.700,-

Rp

2.972.296.310.000

8

210.768.276

Rp 9.700,-

Rp

2.004.452.277.200

6

93.220.736

Rp 6.500

Rp

671.189.299.200

Rp

5.647.937.886.400

Total

Voleme

Harga

610.411.312

Total

Sumber : PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM

2. Daftar Penjualan Bahan Bakar Minyak Tahun 2010
Adapun daftar penjualan bahan bakar minyak Avtur dan Pertamax yang di jadikan
sample oleh penulis yaitu:
Tabel 4.2. Daftar Penjualan tahun 2010 bahan bakar minyak avtur no 4
no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bulan

Jumlah
Volome

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah

27.371.287
22.954.260
31.232.995
24.557.114
25.363.859
27.440.345
28.844.860
27.117.526
28.638.569
28.719.156
25.934.549
28.216.158
326.390.678

Harga
Liter (Rp)
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Sumber : PT.Peramina (Persero) Terminal BBM
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Total
(Rp)
Rp
273.712.870.000
Rp
229.542.600.000
Rp
312.329.950.000
Rp
245.571.140.000
Rp
253.638.590.000
Rp
274.403.450.000
Rp
288.448.600.000
Rp
271.175.260.000
Rp
286.385.690.000
Rp
287.191.560.000
Rp
259.345.490.000
Rp
282.161.580.000
Rp 3.263.906.780.000

Tabel 4.3. Daftar Penjualan tahun 2010 bahan bakar minyak avtur no 8
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah

Jumlah
Volome
24.346.319
20.455.778
22.007.993
15.257.983
10.845.220
19.740.694
21.708.900
17.441.562
18.679.773
22.365.251
20.071.747
19.142.097
232.063.317

Harga
Liter (Rp)
Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Total
(Rp)
243.463.190.000
204.557.780.000
220.079.930.000
152.579.830.000
108.452.200.000
197.406.940.000
217.089.000.000
174.415.620.000
186.797.730.000
223.652.510000
200.717.470.000
191.420.970.000
2.320.633.170.000

Sumber : PT.Pertamina(Persero) Terminal BBM

Tabel 4.4. Daftar Penjualan tahun 2010 bahanbakar minyak Pertamax no 6
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Jumlah

Jumlah
Volome
7.183.272
7.701.471
8.636.994
8.610.684
8.176.077
8.889.951
7.895.100
8.086.600
7.679.046
8.111.627
7.708.916
7.756.123
96.435.861

Harga
Liter (Rp)
Rp 7.200,Rp 7.200,
Rp 7.200,Rp 7.200,Rp 7.200,Rp 7.200,Rp 7.200,Rp 7.200,Rp 7.200,Rp 7.200,Rp 7.200,Rp 7.200,-

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Total
(Rp)
51.719.558.400
55.450.591.200
62.186.356.800
61.996.924.800
58.867.754.400
64.007.647.200
56.844.720.000
58.223.520.000
55.289.131.200
58.403.714.400
55.504.195.200
55.844.085.600
694.338.199.200

Sumber : PT.Pertamina(Persero) Terminal BBM

4.

Daftar Produksi Bahan Bakar Minyak Tahun 2010
Adapun daftar penyaluran hasil produksi bahan bakar minyak yang di jadikan
sample oleh penulis yaitu Avtur dan pertamax pada PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM
Balikpapan dari bulan januari sampai dengan desember tahun 2010 yang dapat dilihat di table
di bawah ini :
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Tabel 4.5. Data produksi BBM Avtur Dari Januari/ Desember 2010
Nama Produk : avtur
Tanggal
: 01/01/2010 s/d 31/12/2010
No Tangki
: 4
Tanggal
Jumlah Volume
03/01/2010
7.765.100
10/01/2010
8.332.922
17/01/2010
10.544.710
01/02/2010
12.781.100
11/02/2010
10.381.230
22/02/2010
7.104.210
01/03/2010
12.377.123
13/03/2010
9.873.001
22/03/2010
6.112.765
01/04/2010
12.566.743
14/04/2010
9.721.110
22/04/2010
9.231.980
01/05/2010
10.407.561
12/05/2010
9.788.062
24/05/2010
11.451.007
01/06/2010
11.763.218
12/06/2010
9.882.154
22/06/2010
8.102.335
01/07/2010
12.658.112
12/07/2010
10.101.774
21/07/2010
9.215.455
01/08/2010
8.753.662
11/08/2010
10.521.878
23/08/2010
10.334.111
01/09/2010
11.009.210
11/09/2010
10.888.345
21/09/2010
7.667.007
01/10/2010
6.928.716
12/10/2010
10.342.632
20/10/2010
11.566.090
01/11/2010
7.883.123
10/11/2010
7.347.998
21/11/2010
12.767.001
01/12/2010
8.976.114
13/12/2010
10.345.963
22/12/2010
9.771.027
Total
355.264.549
Sumber : PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM
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Tabel 4.6. Data produksi BBM Avtur Dari Januari/ Desember 2010

Nama Produk : avtur
Tanggal
: 01/01/2010 s/d 31/12/2010
No Tangki
: 8
Tanggal
Jumlah Volume
03/01/2010
5.007.123
10/01/2010
7.879.430
17/01/2010
13.991.296
01/02/2010
9.056.743
11/02/2010
6.567.999
22/02/2010
8.562.012
01/03/2010
10.299.785
13/03/2010
6.987.124
22/03/2010
8.239.931
01/04/2010
7.230.116
14/04/2010
5.340.897
22/04/2010
5.776.300
01/05/2010
8.990.371
12/05/2010
5.077.212
01/06/2010
10.167.065
12/06/2010
7.234.311
22/06/2010
7.110.982
01/07/2010
11.276.955
12/07/2010
6.552.341
21/07/2010
7.653.991
01/08/2010
9.341.561
11/08/2010
7.654.998
23/08/2010
5.781.232
01/09/2010
9.347.209
11/09/2010
6.771.081
21/09/2010
6.819.300
01/10/2010
9.191.775
12/10/2010
9.887.001
20/10/2010
7.562.221
01/11/2010
6.756.112
10/11/2010
7.953.342
21/11/2010
8.776.991
01/12/2010
7.342.071
13/12/2010
6.102.345
22/12/2010
6.192.570
Total
267.913.794
Sumber :PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM
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Tabel 4.7. Data produksi BBM Pertamax Dari Januari/ Desember 2010

Nama Produk : Pertamax
Tanggal
: 01/01/2010 s/d 31/12/2010
No Tangki
: 6
Tanggal
01/01/2010
08/01/2010
15/01/2010
01/02/2010
11/02/2010
22/02/2010
01/03/2010
13/03/2010
22/03/2010
01/04/2010
14/04/2010
22/04/2010
01/05/2010
12/05/2010
24/05/2010
01/06/2010
12/06/2010
22/06/2010
01/07/2010
12/07/2010
21/07/2010
01/08/2010
11/08/2010
23/08/2010
01/09/2010
11/09/2010
21/09/2010
01/10/2010
12/10/2010
20/10/2010
01/11/2010
10/11/2010
21/11/2010
01/12/2010
13/12/2010
22/12/2010
Total

Jumlah Volume
3.447.012
2.361.745
3.201.465
2.065.439
2.067.331
3.702.654
2.893.005
2.653.611
4.974.120
2.841.067
3.720.143
3.127.628
3.973.118
2.457.195
4.556.410
3.946.278
2.456.190
3.461.977
2.781.945
2.451.376
3.109.189
3.941.321
2.461.287
3.100.320
3.902.114
2.036.117
2.174.691
3.710.002
3.100.657
2.342.710
3.185.110
2.500.145
2.023.156
2.189.004
2.367.029
2.367.092
107.649.653

Sumber : PT Pertamina (Persero) Terminal BBM
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5.

Laporan Harga Pokok Penjualan

Berikut ini penulis akan menyajikan laporan harga pokok penjualan, laporan laba –
rugi Tahun 2010, sebagai berikut :
Tabel 4.8. Harga Pokok Penjualan Bahan Bakar Minyak
PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM
Harga Pokok Penjualan Bahan Bakar Minyak
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010
Harga Pokok Penjualan :
Persediaan barang jadi (awal)

Rp 5.647.937.886.400

Harga Pokok Produksi :
Persediaan awal barang dalam proses
Bahan Bakar Minyak Avtur

Rp 31.023.883.000.000

Bahan Bakar Minyak Pertamax

Rp 17.544.211.000.000

Tersedia untuk dijual

Rp 54.216.031.886.400

Persediaan barang jadi (akhir)

Rp 6.451.204.442.800

Harga pokok penjualan

Rp 47.764.827.443.600

Sumber : PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Balikpapan

17

Tabel 4.9 Laporan Laba Rugi
PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM
Laporan Laba Rugi
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010
Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya
Penjualan Lokal

Rp 28.320.772.131.300

Penjualan Ekspor

Rp 105.118.600.425.100

Pendapatan Usaha Operasi Lainya Rp

480.710.791.400

Total Penjualan dan Pendapatan
Usaha Lainnya

Rp 133.920.083.347.800

Harga Pokok Penjualan
Harga Pokok Penjualan

Rp 47.764.827.443.600

Laba Kotor

Rp 86.155.255.904.200

Biaya Operasional
Biaya Penjualan dan Pemasaran
Biaya Umum dan Administrasi

Rp 43.166.532.340.201
Rp 28.373.112.561.000

Jumlah Biaya Operasional

Rp 71.539.644.901.201

Laba Usaha

Rp 14.615.611.002.999

Pendapatan (Biaya) L ain-lain
Pendapatan Lain-lain

Rp 23.918.780.462.100

Biaya Lain-lain

(Rp11.788.613.721.000)

Jumlah Pendapatan Lain-lain

Rp 12.130.166.741.100

Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak

Rp

Taksiran PPh

(Rp 1.742.772.821.921)

Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Rp

Sumber: PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Balikpapan
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2.485.444.261.899

742.671.439.978

B. Pembahasan
1. Pencatatan Kartu Mutasi Persediaan
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persediaan akhir menurut perusahaan
berbeda, terdapat selisih dengan persdiaan akhir menurut perhitungan dengan menggunakan
metode penilaian persediaan Rata- rata Bergerak didapat nilai Persediaan Akhir Bahan bakar
minyak pada PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Balikpapan tahun 2010 adalah untuk
Avtur Tangki No 8 sebesar Rp 2.350.424.660.000 dengan jumlah Voleme persediaan
sebanyak 235.042.466 liter 15c. Sedangkan menurut perusahaan adalah sebesar Rp
2.350.627.860.000 dengan jumlah voleme sebesar 235.062.786 liter 15 c . Bahan Bakar
Minyak Pertamax Tangki No 6 Juga terdapat selisih pada perhitungan persediaan akhir
menurut perusahaan PT.Pertamina (Persero) Terminal BBM Balikpapa sebesar Rp
757.707.652.800 dengan jumlah voleme sebesar 105.237.174 liter 15 c dan menurut
perhitungan sesuai denga SAK sebesar Rp 758.442.052.800 jumlah Voleme 105.339.174
liter 15c..jadi terdapat total selisihnya sebesar Rp 937.600.00.
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan maka di kemukakan Adanya Terjadi
Kesalahan pencatatan pada sistem pencatatan Kartu mutasi pada Perusahaan, di mana setiap
mutasi persediaan di catat dalam kartu persediaan, baik pembelian BBM (penerimaan
persediaan) maupun penyaluran BBM. Kartu persediaan ini juga berfungsi sebagai alat
control catatan kuantitas BBM yang di selenggarakan karena audit persediaan yang di lakukan
juga bertujuan mengetahui keamanan dan pertanggug jawaban atas persediaan BBM yang ada
di Tangki 8 pada Avtur da di Tagki No 6 pada pertamax. terjadi pada saat terjadi penyaluran
pada tanggal 29 Desember 2010 perusahaan mencatat sebesar 981.929 voleme liter 15 c
untuk Avtur sedangkan pertamax terjadi kesalaha pada tanggal 31 desember 2010 tercatat
sebesar 222.718 liter 15 c . setelah di lakukan pemeriksaan dengan Stock Opname karena
BBM merupakan aktiva lancar sehingga memiliki pengaruh besar tehadap perubahan Laporan
Laba Rugi sehingga selalu di lakukan pemeriksaan persediaan dengan tujuan mencocokan
pencatatan dengan jumlah BBM di Tangki sehingga terlihat jika terjadi perbedaan antara
pencatatan di sistem dengan Stock Opname. .
2. Harga Pokok Penjualan
Suatu perusahaan sangatlah perlu untuk melakukan perhitungan harga pokok
penjualan. Dari analisis data terjadi perbedaan terhdap harga pokok penjualan dikarenakan
adanya persediaan akhir yang berbeda menurut perusahaan dan perhitungan. Sehingga akan
berpengaruh pada penyajian Laporan Keuangan. Hal ini dapat di lihat tabel perbadingan
antara perusahaan dan perhitungan. Menurut perusahaan harga pokok penjualan sebesar Rp
47.764.827.443.600 sedangkan menurut perhitungan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
sebesar Rp 47.763.889.843.600 maka berdasarkan pemeriksaan maka di kemukakan selisih
perbedaan hasil yang di lakukan yaitu sebesar Rp 937.600.000 karena peristiwa kesalahan
pencatatan pada sistim kartu mutasi dan bagian akuntansi kurang teliti jadi dapat berpengaruhi
Harga pokok penjualan.
3.

Laporan Laba Rugi
Seperti yang terlihat di tabel, dapat diketahui bahwa laba kotor yang dihasilkan
menurut perhitungan perusahaan lebih rendah, di karenakan perhitungan persediaan akhir
berbeda.Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa perhitungan laporan laba rugi
menurut perusahaan berbeda dengan Laporan laba rugi menurut perhitungan menurut
perusahaa sebesar Rp 742.671.439,9 dan menurut perhitungan sebesar Rp 743.609.039,8.
Sehingga mengakibatkan adanya selisih nilai persediaan akhir sebesar Rp 937.599,9 selisih
perhitungan ini disebabkna oleh adanya penilaian persediaan pada PT Pertamina (Persero)
Terminal BBM Balikpapan yang melakukan kesalahan pencatatan pada Kartu mutasi
persediaan.
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V.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Pertamina (Persero) Terminal
BBM di Balikpapan serta hasil perhitungan analisis yang telah dikemukakan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Dari pembahasan serta analisa yang penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka
dapat penulis simpulkan bahwa hipotesis yang dikemukakan dapat diterima, karena
terdapat selisih antara pencatatan perpectual yang diterapkan perusahaan dengan
metode rata-rata menurut Teori Akuntansi.
2. Terdapat selisih penentuan nilai persediaan akhir di karenakan kesalahan dalam
mencatat nilai persediaan pada saat pembelian, sehingga laporan harga pokok
penjualan dan laporan laba –rugi terjadi perbedaan yaitu persediaan barang dagang
dalam laporan harga pokok penjualan perusahaan diakui sebesar Rp 47.764.827.443,6
lebih tinggi jika di bandingkan dengan pencatatan perpectual menurut Standar
Akuntansi Keungan yaitu Rp 47.763.889.843,6 jadi persediaan barang dagang akhir
dalam laporan harga pokok penjualan dinilai selisih rendah sebesar Rp 937.600,0.
bergitu juga laba –rugi, yaitu perhitungan menurut perusahaan sebesar Rp
742.671.439,9 sedangkan menurut Perhitungan sebesar Rp 743.609.039,8 selisihnya
sebesar Rp 937.599,9.
Sebagai bahan masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan sistem informasi akuntasi
yang telah ada, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:
1. Persediaan masing –masing jenis BBM dinilai dengan metode Rata-rata Bergerak dan
menggunakan pencatatan secara perpectual. Kebijakan akuntansi persediaan yang
dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) Terminal BBM Balikpapan tersebut harus
konsisten dengan metode pencatatan Perpectual menurut Standar Akuntansi Keuangan
Persediaan.
2. Pencatatan metode pencatatan persediaan bahan bakar minyak pada akhir periode
sebaiknya tetap menggunakan metode pencatatan perpectual namun harus teliti dan
konsisten, karena metode ini merupakan cara yang lebih baik untuk mencatat
persediaan BBM karena apabila perhitungan nilai persediaan tepat sesuai kuantitas
barang maka akan memudahkan penyusunan laba –rugi, juga dapat digunakan untuk
mengawasi bahan bakar minyak dalam Tangki.
3. Sebaiknya perlakuan akuntansi untuk persediaan harus sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan No. 14 dengan mengikuti kebijakan yang telah di tetapkan secara
konsisiten.
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