ABSTRAK

Ridha Aulia, NPM. 15510088.Analisis Akuntansi Persediaan dan
Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan Sesuai Dengan PSAK No. 14 pada
CV. Rizky. Skripsi 2020.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui system pencatatan persediaan terhadap
laba perusahaan. Objek penelitian ini dilakukan di CV. Rizky. Penelitian ini
melihat seberapa besar pengaruh sistem pencatatan perpetual dan periodik
terhadap laporan keuangan perusahaan dan metode yang dijadikan pertimbangan
yaitu metode fifo, lifo dan average. Dalam penelitian ini data yang digunakan
adalah laporan keuangan CV. Rizky. Pengumpulan data menggunakan teknik
dokumentasi, kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan dan data yang
berhubungan dengan pokok bahasan yang dikutip dari laporan keuangan
perusahaan dan sumber-sumber lain yang menambah kekurangan data dan
wawancara dengan staf keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sistem pencatatan persediaan perpetual lebih memudahkan perusahaan
dalam mencatat persediaannya.
Kata Kunci : Sistem Perpetual, Sistem Periodik, dan Average.
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