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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai refrensi dalam menunjang 

keakuratan data dan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam penelitian 

terdahulu terdapat 3 peneliti yang menganalisis mengenai perlakuan 

akuntansi persediaan obat. 

 Penelitian yang pertama ditulis oleh Lela dan Rizka (2015), penelitian 

dilakukan pada RSU Daerah Kabupaten Kediri dengan metode penelitian 

kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitiannya, yaitu secara 

keseluruhan perlakuan akuntansi menurut PSAP Tahun 2010 sudah 

diterapkan dengan cukup baik di RSUD Kabupaten Kediri. Dari hasil analisis 

peneliti mengidentifikasikan telah banyak kesesuaian antara yang telah diatur 

di dalam PSAP Tahun 2010 dengan kebijakan akuntansi yang telah 

diterapkan di RSUD Kabupaten Kediri.  

 Kesesuaian tersebut terkait dengan basis akuntansi, unsur laporan 

keuangan dan perlakuan akuntansi persediaan yang digunakan. Namun, pada 

beberapa perlakuan terdapat ketidaksesuaian dengan PSAP Tahun 2010 

terkait perlakuan akuntansi persediaan. Dari hasil analisis terhadap data yang 

telah disajikan sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal 

atas perlakuan akuntansi persediaan obat di RSUD Kabupaten Kediri. Berikut 

kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis tersebut : (1) Pihak Instalasi 

Farmasi menerapkan metode FIFO masih kurang sesuai. (2) Arus keluar 
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masuk obat yang ada di gudang ataupun di apotik masih belum memiliki 

pengendalian yang baik. (3) Pencatatan atas transaksi yang dilakukan oleh 

pihak RSUD Kabupaten Kediri dilakukan secara manual. (4) RSUD 

Kabupaten Kediri menyusun dua macam laporan keuangan yang 

menggunakan basis akuntansi yang berbeda, menyebabkan informasi yang 

dihasilkan dari laporan keuangan RSUD Kabupaten Kediri kurang akurat dan 

diragukan keandalannya. 

 Arniati, dkk (2012), penelitian dilakukan pada RSUD Abdul Wahab 

Sjahranie Samarinda dengan metode penelitian analisis deskriptif, yaitu 

metode analisis dengan cara membandingkan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Nomor 05 tentang persediaan barang dagang dengan perlakuan 

akuntansi persediaan obat-obatan RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda 

dengan menggunakan sistem pencatatan perpetual dan penilaian persediaan 

berdasarkan metode First In First Out (FIFO). 

  Hasilnya dari RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda menggunakan 

metode MPKP (Masuk Pertama Keluar Pertama) atau FIFO (First In First 

Out) untuk menilai persediaan obat-obatannya. Metode FIFO ini didasarkan 

atas asumsi Rumah Sakit untuk menghitung harga pokok per unit untuk setiap 

jenis obat-obatan pada setiap kali pembelian dan harga pokok per unit 

tersebut dijadikan dasar untuk menetukan harga pokok penjualan dan nilai 

persediaan obat. 

 Berdasarkan metode penilaian persediaan harga pokok FIFO (First In 

First Out) perpetual, maka diperoleh selisih nilai persediaan akhir yaitu 
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sebanyak 140.604 unit sebesar Rp 20.391.400. Hal ini disebabkan karena 

adanya pembelian yang tidak tercatat antara lain Cefadroxil 500 mg sebanyak 

10.000 tablet dengan harga Rp. 7.700.000, Guardix Sol sebanyak 4 botol 

dengan harga Rp. 3.278.000 dan ISDN 5 mg sebanyak 130.600 tablet dengan 

harga Rp.9.413.400. Karena terdapat beberapa pencatatan yang tidak rutin 

tersebut sehingga berdampak pada Laporan Neraca tahun 2011 dan 

Persediaan Awal pada tahun selanjutnya. Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwasanya sistem pencatatan yang diterapkan oleh RSUD AWS 

belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (PSAP) No. 05. 

 Lutfi (2014), penelitian dilakukan pada RSUD Kalisari Kabupaten 

Batang dengan menggunakan metode deskriptif. Hasilnya, yaitu bahwa 

perlunya penanganan khusus kepada lembaga pemerintahan yang telah 

dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan batasan masalah 

yaitu tentang perlakuan akuntansi persediaan obat yang berpacu kepada pola 

PSAP No.05 Tahun 2010 dengan menerapkan sistem FIFO, dan LIFO 

sebagai pembandingnya juga data asli yang berupa metode Average banyak 

dari perhitungan yang kebetulan ini ada yang menguntungkan namun juga 

merugikan. 

 Persamaan  dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini 

adalah metode analisis data yang digunakan sama yaitu metode kualitatif 

yang bersifat deskriptif, sedang perbedaaanya adalah objek penelitiannya. 
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B. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena mempunyai fungsi untuk mengkaji teori-teori yang sesuai 

serta dapat menjawab permasalahan penelitian. Berikut ini teori-teori yang 

relevan dalam penelitian:  

1. Akuntansi Keuangan 

 Akuntansi keuangan pada dasarnya lebih bersifat spesifik terkait 

hal-hal yang berhubungan dengan akun-akun yang terdapat dalam 

laporan keuangan. Implementasi akuntansi keuangan di lapangan harus 

merujuk pada pedoman atau standar yang berlaku yaitu dalam hal ini 

adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Menurut Kieso, 

dkk (2007), akuntansi keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada 

pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan 

untuk digunakan baik oleh pihak-pihak internal maupun pihak ekternal. 

Pemakai laporan keuangan ini meliputi investor, kreditur, manajer, 

serikat kerja dan badan-badan pemerintah.  

2. Laporan Keuangan 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (2009), 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan 

adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja 

keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebaian besar 

kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 
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Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang di percayakan kepada 

mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan 

menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: (1) Aset; (2) 

Liabilitas; (3) Ekuitas; (4) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan 

dan kerugian; (5) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik; dan (6) Arus kas.  

 Informasi tersebut beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan 

atas laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam 

memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan 

kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Entitas menyusun laporan 

keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan keuangan 

yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini :  

a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode;  

b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama 

periode;  

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;  

d. Laporan arus kas selama periode;  

e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan 

akuntansi penting dan informasi penjelasan lain;  

f. Informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya;  

g. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya yang 

disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi 
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secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos 

laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam 

laporan keuangannya. 

  Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 

Nomor 01 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang 

terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan 

keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, 

realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan 

perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai 

alokasi sumber dana. Laporan keuangan menyediakan informasi 

mengenai entitas pelaporan dalam hal : (1) Aset; (2) Kewajiban; (3) 

Ekuitas; (4) Pendapatan-LRA (Laporan Realiasi Anggaran); (5) 

Belanja; (6) Transfer; (7) Pembiayaan; (8) Saldo anggaran lebih; (9) 

Pendapatan-LO (Laporan Operasional); (10) Beban; dan (11) Arus kas.  

  Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 

pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan 

akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis 

akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun 

pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang 

menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan 

Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan 
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perundang-undangan tentang anggaran. Komponen-komponen yang 

terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan 

pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, 

sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut : (1) Laporan 

Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) 

Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan 

Perubahan Ekuitas; (7) Catatan atas Laporan Keuangan. 

3. Persediaan 

Persediaan (inventory) merupakan pos-pos aktiva yang dimiliki 

perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang 

yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang 

akan dijual (Kieso, 2008). Persediaan adalah aktiva (barang) yang 

tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses 

produksi dan atau dalam perjalanan serta dalam bentuk bahan atau 

perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau 

pemberian jasa (Bastian, 2006 ).  

 Pengertian persediaan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 14 Tahun 2013, persediaan adalah aset :  

a. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa;  

b. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; atau  

c. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam 

proses produksi atau pemberian jasa. 
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  Menurut PSAP Nomor 05 Tahun 2010, persediaan merupakan 

aset yang berupa :  

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka 

kegiatan operasional pemerintah;  

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam 

proses produksi;  

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau 

diserahkan kepada masyarakat;  

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.  

4. Metode Pencatatan Persediaan 

Menurut Kieso (2008) perusahaan dapat menggunakan salah 

satu dari dua jenis sistem agar pencatatan tetap akurat, antara lain : 

a. Sistem Perpetual 

Sistem persediaan perpetual (perpetual inventory system) 

secara terus-menerus melacak perubahan pada akun persediaan. 

Semua pembelian dan penjualan (pengeluaran) barang dicatat 

secara langsung pada akun persediaan pada saat terjadi transaksi. 

Karakteristik dari sistem perpetual antara lain : 

1) Pembelian barang dagang untuk dijual atau pembelian bahan 

baku untuk produksi didebet pada persediaan dan bukan pada 

pembelian. 
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2) Biaya transportasi masuk, retur pembelian dan pengurangan 

harga, serta diskon pembelian didebet pada persediaan dan 

bukan pada akun terpisah. 

3) Harga pokok penjualan diakui untuk setiap penjualan dengan 

mendebet akun harga pokok penjualan dan mengkredit 

persediaan. 

4) Persediaan merupakan akun pengendali yang didukung oleh 

buku besar pembantu yang berisi catatan persediaan 

individual. Buku besar pembantu memperlihatkan kuantitas 

dan biaya setiap jenis persediaan yang tersedia. 

b. Sistem Periodik 

Menurut sistem persediaan periodik (periodic inventory 

system), kuantitas atau jumlah persediaan yang tersedia 

ditentukan secara periodik yaitu dengan mencatat semua 

pembelian persediaan selama periode akuntansi dengan 

mendebet pada akun pembelian. Total akun pembelian pada 

akhir periode akuntansi ditambahkan pada biaya persediaan 

yang tersedia pada awal periode untuk menentukan total biaya 

barang yang tersedia dijual selama periode berjalan. Total biaya 

barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan 

akhir untuk dapat menentukan harga pokok penjualan. Dalam 

sistem periodik, harga pokok penjualan adalah jumlah residu 
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yang tergantung pada hasil perhitungan persediaan akhir secara 

fisik. 

5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 05 Tentang 

Persediaan : 

Paragraf 04. 

 Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam 

Pernyataan Standar dengan pengertian : 

 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau 

dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan 

dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat 

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang 

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.  

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara 

pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi 

wajar.  

 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk 

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat.  
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Perusahaan Negara/daerah adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat/daerah. 

Paragraf 05.  

Persediaan merupakan aset yang berupa:  

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam 

rangka kegiatan operasional pemerintah 

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam 

proses produksi 

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual 

atau diserahkan kepada masyarakat 

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.  

Paragraf 06.  

 Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan 

disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat 

tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan 

pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.  

Paragraf 17.  

Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:  

a. Metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang; 

b. Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya 

tidak material dan bermacam-macam jenis.  
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PENGUNGKAPAN  

Paragraf 26.  

Laporan keuangan mengungkapkan:  

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran 

persediaan 

b.  Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau 

perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, 

barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, 

barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang 

dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 

c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. 

TANGGAL EFEKTIF  

Paragraf 27.  

 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku 

efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran mulai tahun anggaran 2010.  

Paragraf 28.  

 Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, 

entitas untuk laporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju 

Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Anggaran 2010. 
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6. Pengakuan persediaan dan beban atas persediaaan 

 Dalam akuntansi, pengakuan identik dengan pencatatan secara 

formal (penjurnalan) dalam suatu sistem akuntansi. Secara umum, 

sebuah item elemen laporan keuangan diakui ketika item tersebut 

memenuhi definisi elemen laporan keuangan dan nilainya dapat 

diukur secara handal. PMK 219/PMK.05/2013 menggariskan bahwa 

persediaan diakui ketika potensi manfaat ekonomi masa depan 

diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal, dan/atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau 

kepenguasaannya berpindah. Nilai atau biaya atas perolehan 

persediaan tersebut harus didukung dengan dokumen sumber yang 

dapat diverifikasi kevalidannya, seperti faktur, kuitansi, Berita Acara 

Serah Terima (BAST), atau SPP/SPM/SP2D. 

 Kebijakan akuntansi pemerintah pusat sebagaimana tertuang 

dalam PMK 219/PMK.05/2013, menentukan bahwa persediaan dicatat 

dengan menggunakan sistem persediaan perpetual. Artinya, setiap 

terjadi penambahan atau pengurangan (pemakaian/penyerahan) 

persediaan akan dicatat dalam akuntansi. Dengan demikian, pada saat 

pemakaian persediaan akan diakui sebagai beban persediaan. Jika 

persediaannya berupa bahan-bahan untuk pemeliharaan, ketika terjadi 

pemakaian akan diakui sebagai beban pemeliharaan. Apabila 

persediaannya berupa bahan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, 

maka saat penyerahan akan diakui sebagai beban ‘barang’ (tergantung 
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bentuk persediaannya) untuk diserahkan ke masyarakat. Sementara 

itu, jika persediaannya dalam rangka bantuan sosial, maka ketika 

diserahkan kepada penerima bantuan akan dicatat sebagai beban 

bantuan sosial. 

 Meskipun menggunakan sistem persediaan perpetual, 

inventarisasi fisik (stock opname) atas persediaan tetap perlu 

dilakukan. Hal ini untuk memvalidasi nilai persediaan yang tercatat. 

Inventarisasi fisik atas persediaan dilakukan pada akhir periode 

pelaporan (tiap akhir semester). Jika nilai persediaan hasil 

inventarisasi fisik lebih rendah daripada nilai persediaan yang tercatat, 

maka dilakukan penyesuaian pengurangan nilai persediaan yang 

tercatat dengan mengakui beban. Sebaliknya jika hasil inventarisasi 

fisik lebih tinggi daripada nilai persediaan yang tercatat, maka 

dilakukan penyesuaian penambahan nilai persediaan yang tercatat 

dengan mengurangi beban yang tercatat sebelumnya. 

 Sebagai catatan, dalam Aplikasi SAIBA, pengakuan beban yang 

timbul dari pemakaian atau penyerahan persediaan dilakukan pada 

setiap akhir periode (semesteran). Beban persediaan dalam satu 

periode dihitung sebesar Saldo Awal + Pembelian + Transfer Masuk - 

Transfer Keluar + Hibah Masuk - Hibah Keluar - Saldo Akhir. Saldo 

akhir ditentukan melalui inventarisasi fisik. 
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7. Pengukuran nilai persediaan 

Menurut Setyawan Dwi Antoro dalam artikelnya (2015), terdapat tiga 

alternatif pengukuran nilai persediaan, yaitu: 

a. Jika diperoleh melalui pembelian, nilai persediaan diukur sebesar 

biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya 

pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang dapat 

diatribusikan secara langsung pada perolehan persediaan tersebut, 

serta dikurangi dengan potongan harga, rabat, dan potongan 

lainnya. 

Contoh: Dibeli suatu persediaan kertas HVS sebanyak 100 rim 

dengan harga Rp. 10.000 /rim, dimana untuk pembeliannya 

dikenakan biaya angkut sebesar Rp. 10.000 dan diberikan 

potongan harga sebesar Rp. 500/rim. Maka nilai  persediaan yang 

akan dimasukkan kedalam buku persediaan adalah sebesar: 

Harga beli (100 rim x Rp. 10.000)   Rp. 1.000.000,-  

Biaya angkut     Rp. 10.000,-     + 

Total harga      Rp. 1.010.000,-  

Dikurangi potongan  harga (Rp. 500 x 100)  Rp. 50.000,-  

Nilai persediaan sebesar   Rp. 960.000,- 

b. Jika diperoleh melalui produksi sendiri, nilai persediaan diukur 

sebesar harga pokok produksi yang meliputi biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung yang dialokasikan 

secara sistematis.  
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Contoh: PT. X memproduksi sebuah mobil dengan mengeluarkan 

biaya langsung sebesar Rp. 90.000.000 dan biaya tidak langsung 

sebesar Rp 30.000.000. Maka perhitungan persediaannya: 

Biaya langsung    Rp. 90.000.000 

Biaya tidak langsung    Rp. 30.000.000  + 

Nilai Persediaan    Rp. 120.000.000 

c. Jika diperoleh melalui cara lainnya, nilai persediaan diukur 

berdasarkan nilai wajarnya. Termasuk dalam perolehan ini adalah 

hewan dan tanaman hasil pengembangbiakan, hasil 

donasi/sumbangan, dan barang-barang hasil rampasan. 

Contoh: Puskesmas X menerima persediaan obat dari Pemerintah 

sebsar Rp. 13.000.000 dengan biaya sebesar Rp. 500.000. Maka 

perhitungan persediaannya sebesar: 

Tanah    Rp. 13.000.000 

   Modal – Hadiah  Rp. 12.500.000 

   Kas    Rp. 500.000 

  (dicatat sebesar nilai wajarnya) 
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Sumber : Data Diolah 

  Gambar 2.1 Pengukuran Nilai Persediaan 

 

 PMK 219/PMK.05/2013 menggariskan bahwa penentuan nilai 

persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu 

metode First-in First-out (FIFO) atau Masuk-pertama Keluar-pertama 

(MPKP), dan metode Harga Perolehan Terakhir. Dengan metode FIFO, 

nilai persediaan yang ada ditentukan berdasarkan harga perolehan dari 

persediaan yang terakhir-terakhir diperoleh mengikuti jumlah fisik 

persediaan tersebut. Sementara itu, dengan metode Harga Perolehan 

Terakhir, nilai persediaan yang ada ditentukan dengan harga perolehan 

persediaan yang paling akhir diperoleh (jumlah fisik persediaan yang 

ada langsung dikalikan dengan harga perolehan paling akhir). 

 


