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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh struktur kepemilikan 
terhadap pemilihan metode persediaan rata-rata, (2) pengaruh financial leverage 
terhadap pemilihan metode persediaan rata-rata dan (3) pengaruh efisiensi 
pengelolaan persediaan terhadap pemilihan asumsi aliran kos rata-rata pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian yang bersifat kausatif. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2005 sampai 2010. Sampel ditentukan berdasarkan metode 
purposive sampling, sebanyak 40 perusahaan. Data diperoleh dari Indonesian 
Capital Market Directory (ICMD) dan melalui situs www.idx.co.id. Teknik 
analisis data dengan menggunakan regresi logistik dan uji t. 
 Hasil penelitian membuktikan bahwa (1) semakin besar struktur 
kepemilikan tidak semakin besar probabilita pemilihan metode persediaan rata-
rata, (2) semakin kecil financial leverage semakin besar probabilita pemilihan 
metode persediaan rata-rata, (3) semakin besar efisiensi pengelolaan persediaan 
semakin besar probabilita  pemilihan metode persediaan rata-rata. 
 Dalam penelitian ini disarankan dalam pemilihan asumsi aliran kos  
persediaan, hendaknya manajer memilih metode yang tepat bagi kondisi 
perusahaan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 
asumsi aliran kos persediaan. Sehingga dapat memberikan keuntungan bagi 
perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dengan financial 
leverage yang kecil dengan menggunakan aliran kos persediaan rata-rata akan 
menghasilkan laba yang kecil sehingga dapat melakukan penghematan pajak 
sehingga dapat menghemat out cashflow perusahaan. Sedangkan perusahaan 
dengan financial leverage yang inggi akan memilih metode yang dapat menaikkan 
laba dengan menggunakan metode FIFO , hal ini dilakukan untuk mengatasi biaya 
dan resiko atas hutang yang juga besar. Perusahaan yang menggunakan metode 
rata-rata memiliki indikasi inventory turnover yang tinggi, sebaliknya perusahaan 
yang menggunakan metode FIFO mempunyai indikasi inventory turnover yang 
rendah. Namun pemilik tentu menginginkan pengelolaan persediaan yang efisien 
yang ditunjukkan oleh metode persediaan rata-rata. 
 
  


