
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Persediaan 

 Menurut Ristono (2009) Persediaan (inventory) merupakan barang yang 

disimpan oleh perusahaan yang bertujuan sebagai barang yang akan digunakan 

ataupun dijual untuk berdagang pada masa yang akan datang. Sedangkan 

menurut Stice (2009) Persediaan diperuntukan pada barang-barang yang sudah 

ada untuk digunakan sebagai barang yang akan dijual pada kegiatan usaha 

bisnis maupun perusahaan manufaktur, oleh karena itu barang persediaan 

ditujukan sebagai barang dalam tahap produksi maupun dalam kegiatan 

produksi. 

Menurut Horngren dan Harrison (2008) menyatakan bahwa persediaan 

merupakan barang dagang yang disimpan perusahaan dan akan dijual kepada 

pelanggan dalam suatu periode tertentu. Menurut Ristono (2009) penjelasan 

mengenai persediaan yaitu teknik yang dilakukan dalam memanajemen 

material yang berhubungan dengan barang persediaan. 

Dari definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa persediaan 

memiliki peran penting yang berguna untuk kelangsungan hidup suatu 

perusahaan baik perusahaan dagang ataupun perusahaan industri. Barang 

persediaan pun tidak harus selalu berupa barang jadi namun dapat juga berupa 

barang mentah serta barang yang sedang dalam tahap proses. Jumlah 

persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebaiknya tidak terlalu 
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berlebihan dan juga tidak boleh terlalu sedikit oleh karena itu diperlukan suatu 

metode pencatatan yang tepat untuk laporan barang persediaan.  

 

 

2.2 Jenis-Jenis Persediaan 

 Terdapat 2 perbedaan jenis persediaan berdasarkan sifat operasinya menurut 

Baridwan (2008): 

a. Persediaan perusahaan dagang 

Barang-barang persediaan yang dimiliki suatu perusahaan dengan maksut 

tujuan agar dapat dijual kembali kepada pelanggan pada periode yang akan 

datang merupakan penjelasan dari persediaan suatu barang dagang. Sacara 

fisik barang-barang tersebut tidak akan berubah hingga barang tersebut 

dapat dijual kembali kepada pelanggan. 

b. Persediaan perusahaan industry 

Penjelasan persediaan untuk perusahaan industri berbeda dengan 

perusahaan dagang dikarenakan bagi perusahaan industri barang ataupun 

bahan yang telah dibeli oleh perusahaan bertujuan untuk diproses atau pun 

diolah menjadi barang jadi maupun setengah jadi yang mungkin akan 

menjadi bahan baku untuk perusahaan lain, tergantung pada jenis dan proses 

yang dimiliki oleh perusahaan. 
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Berikut beberapa persediaan yang ada pada perusahaan industri yaitu: 

1. Persediaan Bahan Baku 

Merupakan barang persediaan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan 

diolah dengan melalui proses produksi sehingga barang tersebut 

menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi, tergantung pada 

kegiatan perusahaan.  

2. Persediaan Produk Dalam Proses 

Pada umumnya persediaan produk dalam proses merupakan barang 

“setengah jadi” yang masih dalam tahap proses. Barang-barang tersebut 

masih memerlukan proses lebih lanjut sebelum barang tersebut dijual 

kepada pelanggan.  

3. Persediaan Produk Jadi 

Persediaan produk jadi terdiri dari seluruh barang yang telah selesai 

pengerjaannya dari proses produksi dan telah siap untuk dijual kepada 

pelanggan. 

4. Persediaan Bahan Penolong 

Persediaan ini mencakup seluruh bahan yang dimiliki untuk kebutuhan 

produksi, tetapi barang persediaan ini bukan merupakan bahan baku 

yang membentuk barang jadi. Contohnya seperti lem dan benang untuk 

menjilid dan buku-buku pada perusahaan bagian percetakan. 
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5. Persediaan Lain-lain 

Layaknya seperti perusahaan dagang, persediaan lain-lain dalam 

perusahaan manufaktur berupa barang persediaan kantor plastik, alat-

alat kantor, dan kardus. Umumnya barang persediaan ini hanya 

digunakan untuk waktu yang singkat.  

 

2.3 Fungsi Persediaan 

 Menurut Heizer dan Render (2014) terdapat 4 fungsi persediaan bagi 

perusahaan yaitu: 

1. Agar dapat memberikan pelanggan pilihan barang dan dapat memenuhi 

keinginan pelanggan yang harus diantisipasi dan juga menjauhkan 

perusahaan dari fluktuasi permintaan. Pada umumnya persediaan ini 

digunakan pada perusahaan ritel. 

2. Agar dapat memisahkan beberapa tahapan dari adanya prosedur 

produksi. Apabila persediaan suatu perusahaan berfluaktif, mungkin 

akan diperlukan persediaan tambahan untuk dapat membedakan metode 

produksi dari pemasok. 

3.  Melakukan pemesanan dengan metode diskon kuantitas untuk dapat 

mengambil keuntungan, dengan cara melakukan pembelian dalam 

jumlah yang besar maka hal ini dapat mengecilkan upah pengiriman. 

4. Untuk dapat melindungi perusahaan dari resiko terjadinya inflasi. 
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2.4 Metode Penilaian Persediaan 

 Pada umumnya setiap perusahaan memiliki metode pencatatan persediaan 

setiap bulannya, hal ini dapat membantu dalam hal menghitung jumlah 

persediaan barang di gudang setiap bulannya dan melakukan cross check 

dengan melihat catatan persediaan yang telah dihitung pada bulan sebelumnya. 

Melihat pentingnya peran penilaian persediaan ini guna dapat menelaah 

laporan keuangan dalam suatu perusahaan, maka terdapat 3 metode penilaian 

persediaan yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk diterapkan dalam 

usahanya, yaitu: 

1. Metode FIFO (First in First Out) 

Dengan menggunakan metode masuk pertama keluar pertama ini 

perusahaan menentukannya dengan melihat terlebih dahulu catatan 

mengenai kapan dan juga dengan jumlah berapa harga pembelian tersebut 

dilakukan. Harga pokok suatu barang yang ada untuk dijual akan dihitung 

dengan cara barang yang pertama masuk (dibeli terlebih dahulu) akan 

dijual pertama. 

2. Metode LIFO (Last in First Out) 

Metode LIFO merupakan kebalikan dari metode sebelumnya yaitu FIFO 

dimana barang yang terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu dan 

barang-barang yang pertama masuk akan dijual di kemudian hari. 

3. Metode Rata-Rata (Average) 

Metode ini membagi biaya barang yang ada untuk dijual dengan jumlah 

unit yang ada. Sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan 

dapat dihitung dengan harga rata-rata. 
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