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Abstract  
 
This research studied the effectiveness the accounting method of inventory, i/e. FIFO 

and average, which had a bigger tendency to represent the company’s market value. The  
samples were 51 manufacturing companies listed on Jakarta Stock Exchange in the period of 
2003-2005.  The hypothesis tests applied on this research were the discrimination approach 
and discerning approach method. 

Based on the discrimination approach, the research found that the income on the 
companies applied average method represented the company’s market value, as compared to 
the income statement of the companies applying FIFO method. On the other hand, based on 
the discerning approach, the research found that the income statement of the companies 
applying FIFO method represented the company’s market value as compare to the income 
statement of the companies  applying average method. 
 
Keywords : FIFO, Average, Market value 

 
I.  Pendahuluan 

 Persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; 
dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; dalam bentuk bahan atau perlengkapan 
(supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa (IAI, 2004). 
Persediaan merupakan aset yang sangat penting, bagi perusahaan terutama perusahaan 
manufaktur, yang kegiatan utamanya adalah menjual barang, sehingga dapat dikatakan bahwa 
persediaan menentukan kelangsungan operasi utama perusahaan.  

Pemilihan metode akuntansi persediaan di Indonesia mengacu pada PSAK No.14 (IAI, 
2004) yang menyatakan bahwa diberlakukannya tiga metode akuntansi persediaan yaitu 
metode first in first out (FIFO), metode rata-rata tertimbang (weighted average), dan last in 
first out (LIFO). Namun pada kenyataannya peraturan perpajakan di Indonesia tentang pajak 
penghasilan hanya mengakui 2 metode yaitu metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang 
(weighted average). 

Perbedaan metode akuntansi persediaan yang diterapkan dalam perusahaan akan 
mempengaruhi nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba bersih perusahaan. 
Dalam kondisi harga yang semakin meningkat, metode FIFO akan menghasilkan nilai 
persediaan akhir yang tinggi dan harga pokok penjualan yang rendah, sehingga laba bersih 
menjadi tinggi. Sebaliknya metode LIFO akan menghasilkan persediaan akhir yang rendah, 
harga pokok penjualan yang tinggi, dan laba bersih yang rendah. Sedangkan metode rata-rata 
tertimbang akan menghasilkan nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan dan laba bersih 
yang nilainya berada diantara metode FIFO dan metode LIFO. 

Oleh karena itu, adanya perbedaan penggunaan metode akuntansi persediaan dalam 
laporan keuangan perusahaan akan menghasilkan laporan keuangan yang berbeda juga. 
Cushing dan LeClere (dalam Rustardy et al., 2004) mengatakan bahwa pemilihan metode 
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akuntansi untuk persediaan merupakan suatu keputusan yang memerlukan banyak 
pertimbangan. Salah satu alasannya yaitu adanya keinginan investor dalam kaitannya dengan 
market value perusahaan dan return yang diharapkan oleh investor. Belkaoui (1993, dalam 
Mukhlasin, 2002) mengemukakan bahwa pemilihan metode akuntansi perusahaan dianggap 
melekat dalam keseluruhan masalah penelitian untuk memaksimalkan harga saham yang 
tergantung pada adanya peluang investasi dan pembiayaan. 

Penelitian Anissa (2004) menguji analisis tentang penerapan metode akuntansi 
persediaan dengan menggunakan sampel perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta 
periode 1997-2000. Hasil penelitian menemukan bahwa berdasarkan metode discrimination 
approach, laporan laba rugi pada perusahaan yang menerapkan metode akuntansi FIFO lebih 
mencerminkan market value perusahaan dibanding dengan laporan laba-rugi pada perusahaan 
yang menerapkan metode rata-rata. Namun berdasarkan metode discerning approach laporan 
laba rugi pada perusahaan yang menerapkan metode akuntansi rata-rata lebih mencerminkan 
market value perusahaan dibanding dengan laporan laba-rugi pada perusahaan yang 
menerapkan metode FIFO. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji metode akuntansi persediaan manakah, antara 
FIFO dan rata-rata, yang paling mencerminkan market value perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan periode penelitian setelah masa krisis moneter yaitu tahun 2003-2005, 
sedangkan pada penelitian Anissa (2004) menggunakan periode penelitian pada saat krisis 
yaitu tahun 1997-2000. Penggunaan periode data yang berbeda diharapkan dapat memperkaya 
teori yang ada. Metode discrimination approach dan discerning approach  akan digunakan 
sebagai alat uji hipotesis dalam penelitian ini sebagaimana yang digunakan oleh Anissa 
(2004). Penggunaan 2 metode tersebut bertujuan untuk mempertegas hasil uji hipotesis dari 
penelitian ini. 

    
II.  Studi Terkait 
2.1  Metode Akuntansi Penilaian Persediaan 

Menurut Smith (1995, dalam Abdullah dan Djalil, 2004) persediaan merupakan salah 
satu unsur aktiva yang paling aktif dalam perusahaan dan nilai investasi sumberdaya 
perusahaan ke dalamnya sangat besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa persediaan 
merupakan aktiva yang penting dalam kegiatan operasi perusahaan, oleh karena itu 
perusahaan harus menentukan nilai persediaan memadai guna memenuhi kelancaran kegiatan 
operasi perusahaan. Menurut Lee dan Hsieh (1985, dalam Anissa, 2004) metode akuntansi 
persediaan adalah kebijakan pengukuran yang digunakan sebagai media kontrak antar-
economic agent yang berkaitan dengan persediaan. Pemilihan metode akuntansi persediaan 
yang berbeda akan menghasilkan laba yang berbeda juga. Menurut Kirkpatrick dan Speer 
(1998, dalam Anissa, 2004) menyatakan bahwa perubahan metode akuntansi persediaan 
dipengaruhi oleh faktor konsistensi pelaporan, pengaruh pelaporan laba pada tahun perubahan 
metode, dan pengaruh pajak.  

Perusahaan dalam melakukan pemilihan metode akuntansi di Indonesia mengacu pada 
PSAK No.14 yang memberi 3 alternatif metode akuntansi persediaan, yaitu metode First In 
First Out (FIFO), metode  rata-rata tertimbang (weighted average), serta metode Last In First 
Out (LIFO). Metode-metode tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. 
Kelebihan metode FIFO seiring dengan kondisi normal, dengan harga barang yang 
mengalami kenaikan dari waktu ke waktu adalah (1) laba menggambarkan arus fisik 
persediaan, (2) nilai persediaan akhir lebih mendekati current cost, dan (3) memberikan suatu 
nilai aproksimasi yang lebih tepat. Selain mempunyai kelebihan, metode FIFO juga 
mempunyai kelemahan, yakni laba yang dihasilkan dari penggunaan metode FIFO tidak 
mencerminkan keadaan sebenarnya karena current cost tidak dibandingkan current revenue 
dalam perhitungan laba-rugi. Menurut Bernstein & Wild (1998, dalam Abdullah dan Djalil, 
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2004) hal ini mengakibatkan terjadinya distorsi dalam laba kotor dan laba bersih sehingga 
timbul tambahan laba yang berasal dari perubahan harga yang disebut inflation profit. 

Penggunaan metode LIFO juga mempunyai kelebihan yaitu: (1) adanya keuntungan 
pajak, (2) pengukuran laba yang lebih baik, (3) memperbaiki aliran kas, (4) adanya future 
earnings hedge, yaitu laba perusahaan pada masa yang akan datang tidak terpengaruh oleh 
penurunan harga. Sedangkan kelemahan metode LIFO yaitu (1) memperkecil laba, (2) 
penyajian persediaan di neraca terlalu rendah, (3) tidak mencerminkan arus fisik persediaan, 
(4) tidak mengukur laba berdasarkan berdasarkan current cost, (5) adanya involuntary 
liguidation (likuidasi terpaksa) yaitu jika terjadi penurunan persediaan saat kemampuan 
perusahaan rendah, maka akan menyebabkan laba yang dilaporkan tinggi, sehingga 
perusahaan juga harus membayar pajak yang tinggi, dan (6) poor buying habits yaitu 
kebiasaan pembelian yang buruk, misal sebuah perusahaan bisa membeli lebih banyak barang 
dan menandingkan pembelian tersebut dengan pendapatan untuk memastikan bahwa biaya 
lama tidak dicatat sebagai beban (Kieso et al., 2002). Menurut Cushing dan LeCLere (1992, 
dalam Syukriy dan Muslim, 2004), alasan utama perusahaan memilih LIFO adalah adanya 
penghematan pajak yang diestimasi. Perusahaan yang tidak menggunakan LIFO pada 
dasarnya disebabkan oleh adanya faktor lain yang tidak terlalu jelas, bahkan sebagian besar 
sama sekali mengabaikan kemungkinan penghematan pajak.  

Sedangkan pendekatan dengan metode rata-rata tertimbang menurut Ali dan Hartono 
(2000, dalam Anissa, 2004) pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang realitis dan 
paralel dengan arus barang, khususnya jika unit-unit ternyata bercampur-baur. Metode harga 
perolehan rata-rata menetapkan harga persediaan berdasarkan harga perolehan rata-rata atas 
semua barang yang sama yang tersedia selama satu periode. Pada sistem periodik, metode ini 
disebut teknik rata-rata tertimbang (weighted average technique) dan pada sistem perpetual 
dikenal dengan nama teknik rata-rata bergerak (moving average technique). Penggunaan 
metode rata-rata biasanya didasarkan pada alasan kepraktisannya daripada alasan konseptual 
(Abdullah dan Djalil, 2004). Menurut Smith (1995, dalam Abdullah dan Djalil, 2004) 
keterbatasan dari metode ini yaitu nilai persediaan secara terus-menerus mengandung 
pengaruh dari cost paling awal dan nilai-nilai tersebut dapat mempunyai lag yang signifikan 
di belakang current price dalam periode yang mengalami perubahan harga yang sangat cepat, 
naik atau turun. 

Namun, Undang-Undang No. 10 tahun 1994 pasal 10 ayat 6 hanya memperbolehkan 
wajib pajak untuk memilih metode FIFO dan metode rata-rata. Adanya perbedaan antara 
PSAK dan Undang-Undang perpajakan tersebut menyebabkan keengganan perusahaan-
perusahaan di Indonesia menggunakan metode LIFO. Menurut Abdullah (1999, dalam Ali, 
2001) hal itu diduga karena perusahaan merasa tidak perlu untuk membuat perhitungan dua 
kali yaitu untuk tujuan pajak dan komersial. 

 
2.2 Hubungan antara metode akuntansi persediaan, Laporan laba-rugi, dan Market 

value perusahaan 
Metode akuntansi persediaan yang berbeda akan menghasilkan laporan laba-rugi yang 

berbeda juga. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan metode akuntansi persediaan akan 
menghasilkan laba yang berbeda. Pada kondisi harga yang semakin meningkat, penggunaan 
metode FIFO yang cenderung menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada metode rata-rata, 
sehingga seharusnya lebih dapat meningkatkan persepsi investor terhadap perusahaan yang 
menggunakan metode tersebut, namun jika investor-investor tersebut mengerti adanya 
pengaruh dari penggunaan metode persediaan yang digunakan tersebut dapat mempengaruhi 
laba yang dilaporkan, akan menyebabkan adanya perubahan persepsi investor. Selain itu, 
adanya saran pialang atau broker dan analis saham  juga memberikan kontribusi bagi persepsi 
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investor, karena biasanya para investor cenderung untuk melihat atau menuruti nasehat-
nasehat para analis saham. 

 Wolk dan Tearney (1997, dalam Anissa, 2004)  menyatakan bahwa laba stabil dan 
earnings yang rendah mendorong peningkatan market value perusahaan. Selain itu, Heyworth 
(1953, dalam Belkaoui, 2000) mengungkapkan bahwa motivasi di balik laba yang stabil 
(smoothing income) meliputi perbaikan hubungan dengan kreditor, investor, dan pekerja, 
seperti halnya penurunan siklus usaha melalui proses psikologis. Ronen dan Sadan (1997, 
dalam Anissa, 2004) juga memberi penjelasan alternatif bahwa laba yang stabil (smoothing 
income) memfasilitasi manajer-manajer untuk memprediksi secara lebih baik aliran kas masa 
depan berdasarkan pada perusahaan.   

Adanya persepsi investor yang baik dari suatu perusahaan untuk masa depan investasi 
sahamnya, maka akan dapat menyebabkan permintaan terhadap saham perusahaan tersebut 
akan meningkat, dan secara otomatis harga saham akan naik. Begitu juga sebaliknya jika 
persepsi investor jelek terhadap suatu perusahaan, maka akan menyebabkan permintaan 
saham terhadap perusahaan tersebut akan turun, dan dapat menyebabkan harga saham 
perusahaan tersebut akan turun. Turun atau naiknya harga saham dalam suatu perusahaan 
akan mempengaruhi market value perusahaan tersebut. 

Perbedaan yang mencolok dalam penggunaan metode FIFO dan LIFO yaitu pada saat 
masa perubahan harga. Pada metode FIFO, harga perolehan persediaan yang dibeli pertama 
akan dijadikan harga perolehan barang yang dijual pertama. Pada kondisi harga yang berubah, 
metode FIFO ini mengakibatkan harga pokok penjualan menjadi lebih rendah, sehingga 
mengakibatkan laba perusahaan meningkat. Pada metode LIFO, harga perolehan persediaan 
yang masuk terakhir akan dijadikan  harga perolehan untuk barang yang dijual terlebih 
dahulu.  Pada kondisi harga yang berubah, harga pokok penjualan akan mendekati current 
cost sehingga harga pokok penjualan lebih besar daripada metode FIFO dan mengakibatkan 
laba perusahaan menjadi rendah/relatif stabil. Sedangkan metode rata-rata tertimbang akan 
menghasilkan laba yang hampir sama dengan metode LIFO, dan laba yang dihasilkan akan 
menjadi relatif stabil. Hal itu disebabkan karena metode rata-rata tertimbang menentukan 
harga pokok penjualan berdasarkan biaya rata-rata dari barang yang dibeli/diproduksi dalam 
suatu periode. 

Bila melihat kelebihan metode LIFO sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumya, 
seharusnya banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan metode LIFO. Namun adanya 
peraturan perpajakan tentang pajak penghasilan tidak memperbolehkan penggunaan metode 
LIFO, walaupun PSAK No.14 memperbolehkan penggunaan metode LIFO.  Hal itu 
menyebabkan perusahaan-perusahaan di Indonesia enggan menggunakan metode LIFO 
karena jika menggunakan metode LIFO, perusahaan tersebut harus membuat laporan 
keuangan yang berbeda untuk tujuan pajak dan komersil.  

Dengan adanya perbedaan antara peraturan perpajakan dan PSAK No.14, maka metode 
rata-rata tertimbang menjadi solusi bagi perusahaan go public untuk menghasilkan laba yang 
relatif stabil pada kondisi harga yang berubah atau inflasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
investor cenderung lebih menyukai penggunaan metode akuntansi persediaan rata-rata  
dibandingkan metode LIFO.  

Laporan laba rugi merupakan laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang  di 
dalamnya terkandung informasi tentang pendapatan, HPP, dan biaya operasi perusahaan. 
Ketiga komponen dalam laporan laba rugi tersebut merupakan komponen yang digunakan 
untuk menghitung laba perusahaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi persepsi investor 
dan secara otomatis akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Perubahan laba pada 
perusahaan bergerak searah dengan pendapatan perusahaan, HPP, dan biaya operasi 
perusahaan. Pada perusahaan manufaktur, saat perusahaan mempunyai penjualan yang tinggi, 
akan menyebabkan laba perusahaan meningkat yang juga disertai dengan meningkatnya 
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pendapatan, HPP dan biaya operasi perusahaan. Namun besarnya kenaikan pendapatan 
tersebut harus lebih besar dari jumlah total antara  HPP dan biaya operasi perusahaan, agar 
dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi. Dasar pemikiran inilah yang dipakai untuk 
menentukan model yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh  Anissa (2004) dengan judul laporan laba 
rugi dan nilai pasar : suatu analisis tentang penerapan metode akuntansi persediaan selama 
periode 1997-2000. Hasil penelitiannya dengan menggunakan metode discrimination 
approach memberikan hasil bahwa laporan laba rugi pada perusahaan yang menerapkan 
metode akuntansi FIFO lebih mencerminkan market value perusahaan dibanding dengan 
laporan laba-rugi pada perusahaan yang menerapkan metode rata-rata, sedangkan dengan 
menggunakan metode discerning approach memberikan hasil yang tidak sesuai dengan 
discrimination approach yaitu bahwa laporan laba rugi pada perusahaan yang menerapkan 
metode akuntansi rata-rata lebih mencerminkan market value perusahaan dibanding dengan 
laporan laba-rugi pada perusahaan yang menerapkan metode FIFO. 

Penelitian Jennings (1986, dalam Anissa, 2004) menguji tentang perluasan alternatif 
LIFO dan non-LIFO atas laporan laba rugi dan neraca yang menjelaskan distribusi 
crossectional nilai ekuitas untuk perusahaan LIFO selama periode 1974-1991. Hasil 
penelitiannya membuktikan bahwa laporan keuangan berdasarkan LIFO secara signifikan 
lebih mampu menjelaskan variasi nilai ekuitas daripada non-LIFO. Berkaitan dengan neraca, 
hasilnya menyatakan bahwa neraca LIFO juga lebih mampu menjelaskan dengan proporsi 
yang lebih kecil atas variasi nilai ekuitas daripada non-LIFO. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H1  : Laporan laba-rugi pada perusahaan yang menerapkan metode akuntansi persediaan rata-

rata lebih dapat mencerminkan market value perusahaan dibanding dengan laporan laba 
rugi pada perusahaaan yang menerapkan metode akuntansi persediaan FIFO. 

 
III.  Metode Penelitian 
3.1  Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 
2003-2005. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling, dengan kriteria 
sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Jakarta pada tahun 2003-2005 
2. Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan tahunan pada tahun 2003-2005 
3. Perusahaan menerapkan salah satu dari metode persediaan, yaitu metode akuntansi 

persediaan FIFO atau metode akuntansi persediaan rata-rata tertimbang 
4. Pada tahun 2003-2005, perusahaan tidak melakukan perubahan metode akuntansi 

persediaaan 
5. Jumlah sampel pengamatan (N) dari kedua metode harus sama. Hal ini sesuai dengan 

syarat penggunaan metode discrimination approach dan discerning approach (Gujarati, 
2003). 

 
Berdasarkan kriteria di atas diperoleh sample penelitian sebanyak 51 perusahaan yang 

menggunakan metode akuntansi persediaan FIFO dan 51 perusahaan yang menggunakan 
metode akuntansi rata-rata. 

 
3.2  Jenis Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan 
harga saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2003-2005. Data-data 
tersebut diperoleh dari pusat data Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana dan 
website www.jsx.co.id (sekarang www.idx.co.id).  
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3.3  Model Penelitian 

Penelitian ini menguji perluasan relatif terhadap komponen laporan laba-rugi metode 
FIFO dan komponen laba-rugi metode rata-rata yang menjelaskan distribusi cross-sectional 
atas market value pada sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan regresi cross-sectional 
sebagai berikut. 

FFFFFF BIYHPPPENMV   321 ………….(1) 

RRRRRR BIYHPPPENMV   321 …………..(2) 

Keterangan : 
MV = market value atas saham biasa F= metode FIFO 
PEN = pendapatan                                       321 ,,  koefisien regresi 

HPP = harga pokok penjualan   konstanta 
BIY = biaya operasi   error 
R  = metode rata-rata 
 
3.4  Definisi Operasional 

Variabel yang akan dibandingkan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang 
diperoleh dari model yang menyatakan pengaruh penerapan metode akuntansi persediaan 
terhadap market value perusahaan. Market value sebagai variabel dependen dan variabel 
independen dalam penelitian ini adalah pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya 
operasi. Pemilihan variabel dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Anissa (2004). 
Variabel market value diukur dari nilai kapitalisasi pasar yang dihitung dengan mengalikan 
harga per lembar saham penutupan (closing price) dengan jumlah lembar saham yang beredar 
saat pelaporan laporan keuangan. Variabel pendapatan, HPP, dan biaya operasi diukur sesuai 
dengan jumlah rupiah  yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Variabel pendapatan 
diperoleh dari  penjualan bersih perusahaan. 
 
3.5  Teknik Analisis dan Langkah Analisis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji yang tidak disarangkan (non nested 
test) untuk menyeleksi dan membandingkan antara dua model persediaan rata-rata, dan untuk 
laporan laba-rugi dari masing-masing metode. Menurut Gujarati (2003), ada dua pendekatan 
untuk menguji sebuah hipotesis non nested test : 
1. The discrimination approach, yaitu bila ada dua atau lebih model maka untuk memilih 

model didasarkan atas kriteria goodness of fit. Namun menurut Sukendar (2000, dalam 
Anissa, 2004) discrimination approach memiliki kelemahan yaitu pemeringkatan model 
secara sederhana ini hanya berdasarkan pada satu kriteria dan pemilihan model 
memberikan nilai tertinggi dari pemilihan pengukuran goodness of fit.  
Model yang dipilih adalah model yang mampu menerangkan variasi variabel dependen 
secara lebih baik dengan melihat nilai adjusted R2. Dengan menggunakan discrimination 
approach, Ha diterima apabila adjusted R2 laporan laba-rugi pada perusahaan yang 
menetapkan metode akuntansi rata-rata lebih tinggi dibanding dengan laporan laba rugi 
pada perusahaaan yang menerapkan metode FIFO. 

2. The discerning approach dengan menggunakan Davidson-Mackinnon J. test. Kelebihan 
metode ini yaitu dapat digunakan pada variabel-variabel yang mengalami korelasi yang 
tinggi, yang tidak dapat diuji dengan menggunakan F test. Uji yang dikemukakan oleh 
Davidson-MacKinnon dilakukan jika kita ingin melakukan seleksi antara model A dan 
model B. Tahapan yang dilakukan ialah sebagai berikut: 

1. Estimasi model B, kemudian diperoleh Y estimated yang dinotasikan dengan YtB. 
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2. Y estimated tadi digunakan sebagai regresor tambahan pada model A kemudian 
mengestimasi model berikut: Yt = a1 + a2X2 + a3YtB + µ 

3. Dengan menggunakan uji t, dilakukan uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% 
(α = 5%) dengan hipotesis statistik: H0 : a3 = 0, Ha : a3 ≠ 0 

4. Jika hipotesis a3=0 terbukti, maka model A merupakan model yang benar. 
Sebaliknya, bila hipotesis a3=0 tidak terbukti, maka model A bukan merupakan 
model yang benar. 

5. Selanjutnya, hipotesisnya dibalik. Petama, estimasi model A terlebih dahulu 
sehingga diperoleh Y taksiran, yaitu YtA kemudian Y taksiran tersebut ditempatkan 
sebagai regresor tambahan pada model B. Dengan demikian, modelnya menjadi : Yt 
= b1 + b2Z2 + b3YtA + µ 

6. Dengan menggunakan uji t, dilakukan uji hipotesis dengan tingkat signifikansi 5% 
(α = 5%) dengan hipotesis statistik: H0 : b3 = 0, Ha : b3 ≠ 0 

7. Jika hipotesis b3=0 terbukti, maka model B merupakan model yang benar. 
Sebaliknya, bila hipotesis b3=0 tidak terbukti maka model B bukan merupakan 
model yang benar. 

 
IV.  Hasil dan Pembahasan 
4.1  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif  atas data sampel, baik perusahaan yang menggunakan metode 
akuntansi persediaan FIFO maupun rata-rata , dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

  
Tabel 1. Statistik deskriptif  (dalam jutaan rupiah) 

 
Variabel Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
N 

Metode FIFO 

Penjualan 55.878,00 720.096,00 216.212,71 168.543,89 51
HPP 44.767,00 646.734,00 165.251,80 138.516,02 51
Biaya Operasi 3.522,00 154.794,00 39.256,04 39.122,83 51
Market value 9.880,00 866.514,00 144.852,33 128.598,85 51
 
Metode rata-rata 
Penjualan 27.256,00 4.621.110,00 688.653,43 922.549,00 51
HPP 6.235,00 4.186.989,00 522.681,41 826.458,00 51
Biaya Operasi 7.117,00 557.707,00 118.532,41 134.364,12 51
Market value 10625,00 1443050,00 296346,80 338003,74 51

 Sumber : Data diolah, 2007 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa variable penjualan, HPP, biaya operasi, maupun 

market value  untuk perusahaan yang menggunakan metode akuntansi persediaan rata-rata 
mempunyai standar deviasi dan nilai mean yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 
metode FIFO. Hal itu diduga karena banyak perusahaan besar yang menggunakan metode 
persediaan rata-rata sehingga menyebabkan variabel penjualan, HPP , biaya operasi dan 
market value pada metode rata-rata mempunyai nilai yang tinggi. Dugaan tersebut diperkuat 
dengan tingginya nilai mean secara keseluruhan dari variabel metode rata-rata jika 
dibandingkan dari nilai mean pada variabel-variabel metode FIFO. 

 
4.2  Pengujian Hipotesis 
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Hasil pengujian prasyarat penggunaan regresi OLS (ordinary least square) yang 
meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi, menunjukkan 
bahwa tidak ada masalah di dalamnya, kecuali untuk uji multikolinearitas. Terdapat 
multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi, diduga hal itu disebabkan 
adanya variabel yang terkait yaitu HPP dan penjualan. HPP merupakan komponen dari 
penjualan sehingga wajar jika terjadi multikolinearitas, namun dalam hal ini harus hati-hati 
dalam menginterpretasikan hasil regresi. 
 Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan discrimination approach dapat dilihat 
dalam tabel berikut: 
 

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis dengan Discrimination Approach 
 

Metode FIFO 
Variabel Koefisien Regresi (β) t. Sig. 

Penjualan -134360,00 -1,179 0,244
HPP 157237,30 1,661 0,103
Biaya operasi 50604,46 1,556 0,126
R 2 = 0,144 Adj R 2 = 0,089 F =2,636 Sig. = 0,061 
 
Metode rata-rata 

Variabel Koefisien Regresi (β) t. Sig. 
Penjualan 1,250 1,746 0,087
HPP -0,635 -1,282 0,206
Biaya operasi 0,369 1,499 0,141
R 2 = 0,762 Adj R 2 = 0,747 F =50,186 Sig. = 0,000 

 Sumber : Data diolah, 2007 
 

Dari tabel di atas berdasarkan kriteria goodness of fit yaitu dengan melihat nilai 
adjusted R2 untuk model yang menggunakan metode FIFO sebesar 0,089, yang berarti bahwa 
variabilitas market value dapat dijelaskan oleh variabel independen, penjualan, HPP, dan 
biaya operasi, sebesar 8,9%. Sedangkan adjusted R2 untuk model yang menggunakan metode 
rata-rata sebesar 0,747, ini berarti variabilitas market value dapat dijelaskan oleh variabel 
independen, penjualan, HPP, dan biaya operasi, sebesar 74,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 
adjusted R2 untuk model yang menggunakan metode rata-rata lebih besar dari model yang 
menggunakan metode FIFO. Oleh karena itu hipotesis yang menyatakan bahwa laporan laba-
rugi pada perusahaan yang menerapkan metode akuntansi persediaan rata-rata lebih dapat 
mencerminkan market value perusahaan, dibandingkan dengan laporan laba rugi pada 
perusahaaan yang menerapkan metode akuntansi persediaan FIFO, pada penelitian ini 
diterima.  

Sedangkan hasil pengujian dengan menggunakan discerning approach adalah sebagai 
berikut: 
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Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis dengan Discerning Approach  
 

Metode FIFO 
Variabel Koefisien Regresi (β) t. Sig. 

Penjualan -163640,00 -1,400 0,168
HPP 173737,70 1,815 0,076
Biaya operasi 51256,19 1,579 0,121
MVLRR 16969,58 1,086 0,283
R 2 = 0,165 Adj R 2 = 0,093 F =2,280 Sig. = 0,075 
 
Metode rata-rata 

Variabel Koefisien Regresi (β) t. Sig. 
Penjualan 1,146 1,749 0,087
HPP -0,485 -1,065 0,292
Biaya operasi 0,258 1,133 0,263
MVLFF -6,98E-11 -3,199 0,003
R 2 = 0,805 Adj R 2 = 0,788 F =47,590 Sig. = 0,000 
Sumber : Data diolah, 2007 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penambahan variabel MVLRR sebagai  

regresor tambahan pada model persamaan laba rugi dengan metode akuntansi persediaan 
FIFO memiliki nilai t statistik 1,086 dengan signifikansi 0,283. Sesuai penjabaran Gujarati 
(2003), hasil tersebut menunjukkan bahwa model FIFO merupakan model yang benar. Hal itu 
terlihat dari koefisien regresor tambahan MVLRR memiliki tingkat signifikansi yang rendah 
yaitu sebesar 0,283, yang berarti bahwa karena tidak ada variabel-variabel lain yang dapat 
mempengaruhi model tersebut.  Sedangkan MVLFF memiliki nilai t-statistik sebesar -3,199 
dengan signifikansi sebesar 0,003. Sesuai penjabaran Gujarati (2003), hasil tersebut 
menunjukkan bahwa model rata-rata bukan merupakan model yang benar. Hal itu terlihat dari 
koefisien regresor tambahan MVLRR memiliki tingkat signifikansi yang tinggi yaitu sebesar 
0,003, yang berarti bahwa terdapat variabel-variabel lain yang secara signifikan dapat 
mempengaruhi model tersebut.  

Adanya regresor tambahan dalam metode discerning approach ini, merepresentasikan 
adanya pengaruh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model tersebut. Sehingga 
jika regresor tambahan mempunyai tingkat signifikansi yang tinggi, model tersebut dapat kita 
katakan bukan merupakan model yang benar, karena adanya pengaruh dari variabel-variabel 
lain yang mempengaruhi model tersebut. Jika koefisien regresor tambahan mempunyai 
tingkat signifikansi yang rendah, dapat kita katakan model tersebut merupakan model yang 
benar, karena tidak ada variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi model tersebut. 

Dengan demikian berdasarkan pengujian Davidson-MacKinnon J test di atas dapat 
disimpulkan bahwa model laporan laba-rugi pada perusahaan yang menerapkan metode 
akuntansi persediaan FIFO lebih dapat mencerminkan market value perusahaan dibanding 
dengan laporan laba rugi pada perusahaaan yang menerapkan metode rata-rata. Sehingga 
hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini ditolak.  
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Hasil penelitian ini bertolak berlakang dengan hasil penelitian Anissa (2004). Hasil 
penelitian Anissa (2004) menemukan bahwa dengan metode discrimination approach, metode 
FIFO lebih dapat mencerminkan market value sedangkan menurut metode discerning 
approach ditemukan metode rata-rata lebih dapat mencerminkan market value perusahaan.  
Hal itu diduga karena adanya pengaruh inflasi pada perbedaan masa penelitian, dimana 
Anissa meneliti pada masa krisis moneter tahun 1997-2000 dengan tingkat inflasi yang tinggi 
dan perekonomian tidak stabil, sedangkan penelitian ini menggunakan tahun penelitian 2003-
2005 dengan tingkat inflasi yang lebih rendah dan perekonomian cenderung stabil. 

 
V.  Penutup 
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan  dua 
pendekatan uji hipotesis yang dilakukan ditemukan hasil yang berbeda. Dengan menggunakan 
discrimination approach, didapat hasil bahwa laporan laba-rugi pada perusahaan yang 
menerapkan metode akuntansi persediaan rata-rata lebih dapat mencerminkan market value 
perusahaan dibanding dengan laporan laba rugi pada perusahaaan yang menerapkan metode 
akuntansi persediaan FIFO. Sebaliknya dengan menggunakan discerning approach melalui 
penyeleksian model dengan Davidson-MacKinnon J test, didapat hasil bahwa laporan laba 
rugi pada perusahaan yang menerapkan metode akuntansi persediaan FIFO lebih dapat 
mencerminkan market value perusahaan, dibandingkan dengan laporan laba-rugi pada 
perusahaan yang menerapkan metode akuntansi persediaan rata-rata. Dengan kata lain model 
regresi untuk metode FIFO sebagai model yang benar. 

Dengan menggunakan metode discrimination approach dan discerning approach yang 
digunakan dalam penelitian ini, memberikan hasil yang berbeda. Dengan adanya kelemahan-
kelemahan pada metode discrimination approach, maka metode discerning approach 
digunakan untuk mengambil kesimpulan dari penelitian ini. Sehingga penelitian ini 
membuktikan bahwa laporan laba-rugi pada perusahaan yang menerapkan metode akuntansi 
persediaan FFO lebih dapat mencerminkan market value perusahaan dibanding dengan 
laporan laba rugi pada perusahaaan yang menerapkan metode akuntansi persediaan rata-rata. 
 Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan acuan oleh 
peneliti selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Keterbatasan-keterbatasan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Adanya unsur subyektifitas dalam menentukan jumlah sampel perusahaan yang 

menggunakan metode rata-rata, agar sampel yang diambil mempunyai jumlah yang sama 
dengan sampel perusahaan yang menggunakan metode FIFO. 

2. Penelitian ini hanya dibatasi dengan membandingkan laporan laba rugi pada perusahaan 
yang menggunakan metode akuntansi persediaan rata-rata dan metode akuntansi 
persediaan FIFO yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, dan mengabaikan 
dampaknya terhadap laporan keuangan lainnya. 

3. Adanya masalah multikolinearitas dalam penelitian ini, sehingga hal tersebut melanggar 
syarat-syarat penggunaan regresi OLS. 

 
Daftar Referensi 
Abdullah, S. dan M. A. Djalil, (2004), “Apakah Metode Fifo dan Rata-Rata Memang 

Berbeda: Bukti Empiris dari Bursa Efek Jakarta”, Media Riset Akuntansi, Auditing 
dan Informasi, Vol. 4, No. 2 Agustus 2004. 

Ali, S., (2001), “Analisis Pengaruh Pemilihan Metode Akuntansi Terhadap Tingkat 
Underpricing Saham Perdana”, Simposium Nasional Akuntansi IV hal.744-759. 

Anissa, N., (2004), “Laporan Laba Rugi dan Nilai Pasar: Suatu Analisis Tentang Penerapan 
Metode Akuntansi Persediaan”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 4 No.1 Pebruari, 
hal.42-59 



 11

Belkaoui, A.R., (2000), Teori Akuntansi, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta. 
Ghozali, I., (2001), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. 
Gujarati, D.N., (2003), Basic Econometrics, 4th Edition, McGraw-Hill Publisher, New York. 
Ikatan Akuntan Indonesia, (2004), Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta. 
Kieso, D.E., J.J. Weygandt., T.D. Warfield , (2002), Akuntansi Intermediate, Edisi 

Kesepuluh, Erlangga, Jakarta. 
Mukhlasin, (2002), “Analisis Pemilihan Metode Akuntansi Persediaan dan Pengaruhnya 

Terhadap Earning Price Ratio”, Simposium Nasional Akuntansi V, Semarang. 
Rustardy, W., Ratnawati dan Kurnia, (2004), “Pemilihan Metode Akuntansi Persediaan dan 

Pengaruhnya Terhadap Earning Price Ratio”, Simposium Nasional Akuntansi VII, 
Denpasar, hal.1090-1101. 

 


