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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Kondisi perekonomian di hampir seluruh negara di dunia diwarnai 

dengan situasi inflasi, yaitu kecenderungan harga-harga barang dan jasa 

termasuk faktor-faktor produksi, yang diukur dengan satuan mata uang yang 

semakin menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga yang 

disebabkan oleh inflasi bukan disebabkan oleh faktor teknologi atau pengaruh 

musim, misalnya harga naik karena menjelang hari raya tetapi disebabkan 

oleh pengaruh mekanisme pasar antara pihak-pihak yang bebas (supply and 

demand) .  

      Indonesia adalah salah satu negara berkembang. Masalah umum yang 

sering dihadapi negara berkembang adalah tingginya tingkat inflasi. Sejak 

krisis moneter tahun 1998, harga-harga di pasaran cenderung naik. 

Pertumbuhan ekonomi yang subur membawa tekanan-tekanan inflasi, 

kebijakan-kebijakan moneter baru-baru ini (sejak 2013) bertujuan untuk 

mengamankan stabilitas keuangan negara ini, terutama setelah inflasi naik 

akibat reformasi harga bahan bakar bersubsidi pada periode 2013 sementara 

akhir dari program quantitative easing Federal Reserve (dan ancaman 

kenaikan suku bunga AS) menyebabkan capital outflows besar-besaran dari 

negara-negara berkembang (menyebabkan pelemahan tajam mata uang 

negara-negara berkembang), termasuk Indonesia.  
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Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan dan 

minuman, yang kini telah berkembang, PT Mayora Indah Tbk memiliki 

jaringan yang luas serta kepercayaan yang tinggi dari para konsumen. Hal 

tersebut tentu membuat  PT Mayora Indah Tbk lebih meningkatkan lagi 

kualitas Produk yang di hasilkan dimana dalam pemprosesan pengolahannya 

mempertimbangkan Harga yang sesuai serta hasil yang di inginkan yang tak 

luput dari inflasi yang terus-menerus terjadi di Indonesia saat ini. Hal tersebut 

tentu berdampak pada penyajian laporan keuangan.  

Laporan keuangan merupakan informasi yang penting bagi pengguna 

laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan perusahaan secara 

keseluruhan. Informasi laporan keuangan dianggap memiliki nilai kualitas 

informasi jika memenuhi dua unsur yaitu dapat diandalkan (reliable) dan 

relevan bagi pengguna laporan keuangan. 

Inflasi merupakan masalah yang penuh perhatian di negara manapun. 

Sebagai contoh, inflasi dapat meremehkan akun neraca (yaitu persediaan) dan 

biaya (yaitu penyusutan). Penilaian inflasi terhadap laporan keuangan sangat 

penting karena penilaian ini merupakan salah satu teknik untuk menerapkan 

kebijakan-kebijakan dalam pelaporan keuangan. Penilaian juga merupakan 

bagian dari proses perencanaan untuk menentukan tindakan bagi kegiatan 

perusahaan dimasa yang akan datang. Penilaian inflasi dapat memberikan 

informasi untuk menentukan tindakan bagi kegiatan perusahaan dalam 

pelaporan keuangan. Uniknya pencatatan Akuntansi Indonesia menganut 

sistem akuntasi konvesional dimana laporan keuangan disajikan berdasarkan 
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nilai histories (Historical Cost) yang mengasumsikan bahwa harga-harga (unit 

moneter) adalah stabil. Akuntansi konvensional tidak mengakui adanya 

perubahan tingkat harga umum maupun perubahan tingkat harga khusus. 

Sebagai konsekuensinya, jika terjadi perubahan daya beli seperti pada periode 

inflasi, maka laporan keuangan secara ekonomis tidaklah relevan.  

Penilaian inflasi juga memberikan gambaran bagi suatu perusahaan, 

disamping itu juga perusahaan membutuhkan akuntansi inflasi sebagai 

informasi tambahan. Akuntansi inflasi merupakan suatu proses data akuntansi 

untuk menghasilkan informasi yang telah memperhitungkan perubahan tingkat 

perubahan harga. Manfaat akuntansi inflasi bagi perusahaan menghasilkan 

informasi yang menunjukkan ukuran satuan mata uang dengan tingkat harga 

yang berlaku. Untuk mengetahui tingkat inflasi pada perusahaan yang sedang 

berkembang saat ini banyak menggunakan penilaian akuntansi inflasi. Dengan 

penilaian akuntansi inflasi terhadap laporan keuangan pada suatu perusahaan 

dapat mengetahui keadaan yang sedang terjadi. Akuntansi inflasi bukan 

sebagai pengganti akuntansi konvensional yang telah ada, namun merupakan 

informasi tambahan bagi para pemakainya. 

Pada masa inflasi telah berubah nilai mata uang yang sekarang tidak bisa 

disamakan dengan nilai yang dulu oleh sebab itu muncul prinsip yang 

memperhitungkan adanya perubahan nilai mata uang seperti prinsip general 

price level accounting ini yang menyesuaikan barang nilai yang berlaku umum 

dan menggunakan skala pengukuran yang sama dan tetap bernilai basis historis 

sebagai nilai.  
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General Price Level Accounting atau dikenal sebagai akuntansi tingkat 

harga umum menyatakan bahwa nilai sesungguhnya dari rupiah ditentukan 

oleh barang atau jasa yang diperoleh, yang biasa disebut daya beli. Akuntansi 

tingkat harga umum akan mengadakan penyajian kembali komponen-

komponen laporan keuangan kedalam rupiah pada tingkat daya beli yang sama, 

namun sama sekali tidak mengubah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan 

dalam akuntansi berdasarkan nilai historis. Akuntansi penyusutan saat ini 

merupakan suatu upaya untuk menyediakan lebih realistis nilai buku dengan 

menilai asset sebesar biaya pengganti saat ini, bukan jumlah yang harus 

dibayar. Hal ini bertentangan dengan pendekatan nilai historis. Biaya saat ini 

(current cost) biasanya dihitung dengan menyesuaikan nilai historis untuk 

masa inflasi, selain penyesuaian seperti penyusutan. (Sari: 2009) 

Dengan adanya  laporan keuangan yang jelas dan nyata pada PT Mayora 

Indah Tbk, maka dapat menilai apakah keputusan maupun kebijakan-kebijakan 

yang dibuat berdampak positif atau negatif pada perusahaan tersebut, selain itu 

juga dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami perkembangan 

dari tahun ke tahun, atau justru banyak mengalami kemunduran. 

Untuk mengatasi hal ini akuntansi inflasi menjadi suatu pedoman yang 

dapat diandalkan dalam menganalisa laporan keuangan suatu perusahaan. 

Berdasarkan alasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih 

lanjut bentuk skripsi dengan memberi judul “Penerapan Akuntansi Inflasi 

Dengan Metode General Price Level Accounting sebagai Informasi 

Tambahan PT Mayora Indah Tbk”.  
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka penulis mencoba untuk merumuskan masalah 

yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan Akuntansi Inflasi dengan metode General Price 

Level Accounting pada PT Mayora Indah Tbk ?. 

2. Apakah penerapan Akuntansi Inflasi dengan metode General Price Level 

Accounting sebagai informasi tambahan memberikan manfaat bagi para 

pemakai laporan keuangan?. 

C. Batasan Penelitian 

      Batasan masalah pada penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah 

analisa dan agar tidak menyimpang. Batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah hanya pada konsep akuntansi Inflasi tingkat harga umum (General 

Price Level Accounting) pada PT Mayora Indah Tbk. 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui penerapan Akuntansi Inflasi dengan metode General Price 

Level Accounting pada PT Mayora Indah Tbk. 

2. Penerapan Akuntansi Inflasi dengan menggunakan metode General Price 

Level Accounting sebagai informasi tambahan apakah memberikan manfaat 

bagi para pemakai laporan. 
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E. Manfaat Penelitian 

  Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor atau kreditor, Dapat dijadikan salah satu pertimbangan 

investor dalam pengambilan keputusan investasi di suatu perusahaan serta 

Dapat dijadikan pertimbangan bagi kreditor dalam pengambilan keputusan 

untuk pemberian pinjaman. 

2. Bagi perusahaan, menjadi bahan pertimbangan atau sebagai referensi 

untuk melakukan perbaikan bahwa akuntansi inflasi dapat digunakan 

sebagai informasi tambahan pada laporan keuangan konvensional 

3. Bagi pihak lain, memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca yang 

ingin mengetahui suatu kinerja perusahaan saat terjadi inflasi. 

 


