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Pencatatan Persediaan

Ada dua macam sistem pencatatan persediaan yaitu periodic

dan sistem perpetual

a. Phisical (periodical)

Menurut Aminudin A Puar (1996:51) menyatakan bahwa:

“Setiap pembelian dan penjualan dicatat dalam perkiraan yang 
berbeda yaitu purchases dan sales, sehingga dari catatan
akuntansi tidak dapat diketahui besarnya persediaan setiap saat,
untuk mengetahuinya haruslah diadakan investarisasi secara fisik
terhadap yang ada digudang.”

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

Weygandt dan Terry D. Warfield yang diterjemahkan oleh Emil

Salim (2002:446) menyatakan bahwa:

“Menurut system persediaan periodic, semua pembelian selama 
periode akuntansi dicatat dengan mendebit akun pembelian.
Total akun pembelitan persediaan pada akhir periode akauntansi
ditambahkan kebiaya persediaan ditangan pada awal periode
untuk menentukan total biaya barang yang tersedia untuk dijual
selama periode berjalan, kemudian total biaya barang yang
tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir untuk
menentukan harga pokok penjualan.

Jadi dengan adanya metode pencatatan ini diharuskan

mengadakan perhitungan barang yang masih ada pada tanggal

penyusunan laporan keuangan. Perhitungan ini diperlukan untuk

mengetahui jumlah barang yang masih ada dan kemudian

diperhitungkan harga pokoknya.
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Adapun perhitungan harga pokoknya sebagai berikut:

Persediaan barang awal Rp xx
Pembelian (netto) Rp xx (+)

Persediaan untuk dijual Rp xx
Persediaan barang akhir Rp xx (-)

Harga pokok penjualan Rp xx
Metode ini memiliki kelemahan yaitu jika diinginkan

menyusun laporan keuangan jangka pendek, maka harus

mengadakan perhitungan fisik atas persediaan barang, akan tetapi

jika barang uang dimiliki jenis dan jumlahnya maka akan memakan

waktu lama dan tidak efesien yang dapat mengakibatkan

keterlambatan laporan keuangan.

b. Metode Buku (perpetual)

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

dan Terry D. Warfield yang diterjemahkan oleh Emil Salim

(2002:447) menyatakan bahwa:

“Menurut system persediaan perpetual, semua pembelian dan
penjualan (pengeluaran) barang yang dicatat secara langsung
keakun persediaan pada saat terjadi. System ini menyediakan
catatan yang berkelanjutan tentang saldo baik dalam akun
persediaan maupun akun harga pokok penjualan.”

Pada umum metode ini digunakan oleh perusahaan industri.

Didalam system persediaan perpetual ini memerlukan pengolahan

catatan yang menyajikan ikhisar berlanjut atas pos-pos persediaan

memiliki pikiran tersendiri.

Penambahan dan penurunan persediaan dicatat dan perkiraan

masing-masing, saldo yang dihasilkan merupakan jumlah yang ada

dalam perusahaan, oleh karena itu penggunaan metode buku ini

akan memudahkan menyusun neraca dan laporan rugi laba jangka

pendek, karena tidak perlu lagi mengadakan perhitungan fisik

untuk mengetahui jumlah persediaan akhir.


