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PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

NOMOR 11-B TAHUN 2014 

TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 

KOTA SURAKARTA 

 

BAB I 

AKUNTANSI PERSEDIAAN 

 

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. Akuntansi 

Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan atas transaksi-

transaksi yang terkait dengan Persediaan. Terdapat dua metode yang 

mempengaruhi sistem akuntansi persediaan, yaitu metode periodik dan 

perpetual. 

1. Pihak Terkait 

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah: 

a. Penyimpan Barang 

Dalam sistem akuntansi persediaan, penyimpan barang bertugas untuk 

menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas pengelolaan 

persediaan. 

b. Bendahara Pengeluaran 

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran bertugas 

untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas 

transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan. 

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Dalam   sistem   akuntansi   persediaan,   pejabat   pelaksana   teknis 

kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban pengeluaran 

pelaksanaan pengadaan persediaan. 

d. PPK-SKPD 

Dalam  sistem  akuntansi  persediaan,  pejabat  penatausahaan 

keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi 

persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan 

SKPD. 

 

2. Dokumen yang Terkait 

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan antara lain: 

a. Bukti Belanja Persediaan 

b. Berita Acara Serah Terima Barang 

c. Berita Acara Stock Opname Akhir Tahun 

d. SP2D LS 

 

3. Sistem dan Prosedur Pencatatan Akuntansi 

Perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan pada SKPD adalah: 

a. Pencatatan Persediaan dengan Metode Periodik 

1) Pada awal tahun 



 

 

Berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban 

Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada 

neraca 

 

Beban Persediaan………………… 

 Persediaan........................... 

xxx  

xxx 

 

2) Pada saat pembelian 

Berdasarkan  tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPD akan 

mencatat Beban Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran 

 

Beban Persediaan……………………………… 

Kas di Bendahara Pengeluaran................ 

xxx  

xxx 

 

3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan. 

4) Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan 

berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang. PPK-

SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan 

pengurangan Beban Persediaan 

 

Persediaan….. 

Beban Persediaan........ 

xxx  

xxx 

 

b. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual 

1) Di awal tahun tidak dilakukan perjurnalan 

2) Pada saat pembelian 

Berdasarkan  tembusan SP2D dari BUD/Invoice, PPK-SKPD akan 

mencatat Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran 

 

Persediaan….. 

 Kas di Bendahara Pengeluaran....... 

xxx  

xxx 

 

3) Penggunaan/Pemakaian persediaan pada periode berjalan 

Pada saat penggunaan/pemakaian persediaan, PPK-SKPD akan 

mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan  

 

Beban Persediaan….. 

 Persediaan....... 

xxx  

xxx 

 

4) Tidak terdapat jurnal pada saat penyusunan laporan keuangan,.  

Persediaan akhir merupakan saldo Persediaan Awal + Pembelian – 

Pemakaian Persediaan selama tahun berjalan. 

 

 

 

 

 

 


