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Persediaan

Inventory atau persediaan barang merupakan asset yang

sangat penting, baik dalam jumlah maupun peranannya dalam

kegiatan perusahaan. Persediaan jufa merupakan salah satu dari

unsur-unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang

secara kontinue diperoleh atau diproduksi dan dijual, persediaan

menjadi lebih penting dan perlu diperhatikan karena mempunyai

nilai yang lebih tinggi dibanding dengan harta lainnya, pada

umumnya persediaan barang dagang (merchandise inventory) yang

bisa dipakai untuk menyatakan barang yang dimiliki oleh

perusahaan dagang dimana barang tersebut untuk dijual kembali,

sedangkan pada perusahaan untuk menyatakan barang yang

dimiliki oleh perusahaan dagang dimana barang tersebut untuk

dijual kembali, sedangkan pada perusahaan manufaktur atau

perusahaan industri persediaan ini biasanya terdiri dari bahan baku

(raw material). Barang dalam proses (work in proses) dan barang

jadi (finidhed goods)

1. Pengertian Persediaan

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa

persediaan adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk

dijual kembali, sedangkan untuk perusahaan manufaktur

persediaan itu terdiri dari bahan baku, barang dalam proses dan

barang jadi, untuk memperjelas pengertian persediaan tersebut.
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Berikut ini beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para

ahli ekonomi antara lain yaitu: Kamus istilah Akuntansi Joel G.

Segel yang diterjemahkan oleh Jae K. Shim (1999:250) menyatakan

bahwa:

“ Barang daganggan atau persediaan yang ada ditanggan atau 

dalam perjalanan pada suatu waktu tertentu”

Menurut C. Rollin Niswonger, Carl S. Warren, James M.

Reeve dan Philip E. Fess, yang diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait

dan Helda Gunawan (1999:259) menyatakan sebagai berikut:

“Persediaan digunakan untuk mengidentifikasikan:

1. Barang dagang yangdisimpan untuk kemudian dijual dalam

operasi normal perusahaan

2. Bahan yang terdapat dalam proses produksi atau yang

disimpan untuk tujual itu”

Pengertian persediaan ini dikemukakan oleh Donal E. Kieso,

Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield yang diterjemahkan oleh

Emil Salim (2002:444) juga hampir sama yaitu:

“Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki untuk dijual

dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan

atau diasumsi dalam memproduksi barang yang akan dijual”

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Standar

Akuntansi Keuangan (2002:142) antara lain

“Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk 
dijual kembali persediaan juga mencakup barang jadi yang telah
diproduksi atau barang dalam penyelesaian yang sedang sari
produksi perusahaan dan termasuk bahan serta perlengkapan
yang akan digunakan dalam proses produksi.”
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Dari pendapatan-pendapatan tersebut diatas, menyatakan

bahwa persediaan barang yang tersedian untuk dijual dalam

operasi normal perusahaan dan untuk perusahaanmanufaktur

persediaan terdiri dari bahan baku, barang dalam proses dan

barang jadi.

Karena penulis meliputi perusahaan dalam bentuk

manufaktur, maka pengertian persediaan dari masing-masingnya

yaitu:

Bahan Baku

Menurut pendapat dari Donal E. Kieso, Jerry J. Weygandt

dan Terry D. Warfield yang diterjemahkan oleh Emil Salim

(2000:445) menyatakan bahwa:

“Bahan Baku yang ada ditangan tetapi belum diahlikan ke 

produksi dilaporkan sebagai persediaan bahan baku”

Menurut C. Rollin Niswonger, Carl S. Warren, James M.

Reeve dan Philip E.Fees yang diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait

dan Helda Gunawan (2000:149) menytakan sebagai berikut:

“Persediaan bahan baku terdiri dari biaya bahan langsung dan 

bahan tidak langsung yang belum memasuki proses produksi”

Menurut Zulian Yamit (1999:3) menyatakan bahwa:

“Persediaan bahan baku adalah item yang dibeli dari para 

supplies untuk digunakan sebagai input dalam proses produksi.”

Bahan baku ini diperoleh secara langsung dari alam, akan

tetapi bahan baku leih sering diperoleh dari perusahaan lain yang

merupakan produk akhir perusahaan tersebut.
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Didalam bahan baku ini juga mencakup bahan pembantu dan

bahan penolongnya (factory supplies atau manufakturing supplies)

yang merupakan bahan baku yang diperlukan dalam proses

produksi tetapi secara tidak langsung dimasukkan kedalam produk.

Menurut pendapat dari Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt

dan Terry D. Warfield yang diterjemahkan oleh Emil Salim

(2002:445) menyatakan bahwa:

“Bahan baku untuk produksi yang dibuat tetapi belum selesai,

ditambah biaya tenaga kerga langsung yang diaplikasikan secara

khusus kebahan baku ini dan biaya overhead yang dialokasikan,

merupakan persediaan barang dalam proses.”

Menurut C. Rollin Niswonger, Carl S. Warren, James M.

Reeve dan Philip E.Fees yang diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait

dan Helda Gunawan (2000:149) menytakan sebagai berikut:

“Persediaan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan 

langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhed pabrik

yang telah melalui proses produksi yang belum selesai.”

Menurut Zulian Yamit (1999:3) menyatakan bahwa:

“Barang dalam proses adalah bagian dari produksi akhir tetapi 

masih dalam proses pengerjaa, karena masih menunggu item

yang lain untuk diproses.”

Maka pengertian-pengertian diatas dapat dikatakan bahwa

dalam pelakuannya barang dalam proses merupakan persediaan

yang belum dihitung hasil sebenarnya dari barang tersebut, karena

masih diproses lebih lanjut yang akan menjadi barang jadi yang siap

untuk dijual.
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2. Persediaan barang jadi

Secara umum persediaan barang jadi merupakan barang yang

sudah selesai dikerjakan dalam proses produksi dan barang yang

telah siap untuk dijual.

Menurut pendapat dari Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt

dan Terry D. Warfield yang diterjemahkan oleh Emil Salim

(2002:445) menyatakan bahwa:

“Persediaan barang jadi adalah produk yang telah selesai tetapo 

belum terjual pada akhir periode fiscal, dilaporkan sebagai

persediaan barang jadi.”

Menurut C. Rollin Niswonger, Carl S. Warren, James M.

Reeve dan Philip E.Fees yang diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait

dan Helda Gunawan (2000:149) menytakan sebagai berikut:

“Persediaam barang jadi adalah produk yang telah selesai tetapi 

belum dijual.”

Menurut Zulian Yamit (1999:3) menyatakan bahwa:

“Persediaan barang jadi adalah persediaan produk akhir yang

siap untuk dijual, didistibusikan atau disimpan.”

Pada saat produk ini diselesaikan biaya yang diakumulasikan

dalam proses produksi dan ditansfer dari barng dalam proses

keperkiraan barang jadi.

Dalam pendapatan-pendapatan tersebut dapat disimpulkan

bahwa persediaan barang jadi merupakan barang dihasilkan dari

serangkaian proses produksi yang siap untuk digunakan atau siap

untuk digunakan pihak lain disebut barang jadi bagi suatu

perusahaan dapat merupakan bahan baku untuk perusahaan lain

yang menggunakannya.


