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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

     Seiring dengan perkembangan jaman, Pembangunan sektor industry 

merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan 

Indonesia saat ini. Hal ini dikarenakan makin majunya teknologi yang 

mendukung perindustrian sehingga dapat bermanfaat pula bagi perkembangan 

perekonomian di Indonesia. Persaingan pasar dalam era globalisasipun 

semakin meningkat, maka kegiatan yang ada di dalam persahaan pun semakin 

bervariasi. Dimana dalam produksinya perusahaan mengolah satu atau 

beberapa macam bahan baku yang dapat menghasilkan satu jenis produk atau 

lebih.  

 Kembali ke tujuan perusahaan pada umumnya adalah menghasilkan laba 

yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dari itu diperlukan 

penentuan biaya yang tepat agar menghasilkan pendapatan yang optimal pula 

sehingga perusahaan tidak merugi (mendapatkan laba). Untuk mengahasilkan 

laba yang optimal perusahaan harus pandai-pandai dalam memanfaatkan 

bahan baku sehingga tidak terbuang begitu saja. 

 Jika dilihat kembali dalam perusahaan manufaktur sendiri, produk yang di 

hasilkan pun semakin berkembang. Dalam proses pembuatan beberapa 

produk tersebut diperlukan penggolongan produk agar lebih memudahkan 

dalam penggolongan biaya. Produk tersebut dapat di golongkan menjadi 

beberapa macam seperti produk utama, produk bersama (Joint Produk), 
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Produk Sampingan (By Produk), dan Sisa Bahan (Scrap). Selain 

penggolongan produk, harga pokok produksi menjadi hal yang sangat penting 

bagi perusahaan untuk menghasilkan laba yang optimal pula, karena melalui 

harga pokok produksi nantinya akan menjadi pedoman bagi perusahaan 

dalam menentukan harga jual produk. Sehingga perusahaan dapat 

memaksimalkan penjualan dan mendapatkan laba sesuai dengan yang 

diharapkan perusahaan. 

 Untuk perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk dalam 

satu kali proses produksi diperlukan alokasi biaya untuk menentukan harga 

jual produk utama dan produk sampingan agar dapat memaksimalkan 

penjualan sehingga perusahaan tidak merugi, akan tetapi perusahaan 

terkadang kurang memperhatikan keberadaan produk sampingan, yang 

dihasilkan dari proses produksi bersama sehingga penjualan produk 

sampingan kurang maksimal dan laba yang dihasilkan pun kurang optimal. 

 Setiawan dan Hastoni (2008) mengatakan proses produksi suatu 

perusahaan terkadang akan menghasilkan lebih dari satu jenis produk. 

Beberapa jenis tersebut adalah produk bersama yang merupakan produk-

produk utama perusahaan serta produk sampingan yang timbul sebagai akibat 

dari proses produksi produk utama. Oleh karena itu dalam proses produksi 

produk bersama tersebut akan diperlukan biaya bersama yang harus 

dialokasikan ke masing-masing produk agar nantinya dapat diketahui biaya 

produksi dan nilai persediaan masing-masing. 
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 Rohmanudin (2012) mengatakan produk adalah dari kegiatan produksi 

yang berwujud barang dan jasa. Dalam menghasilkan produk utama pasti ada 

produk sampingan. Produk Utama sendiri yaitu produk yang menjadi tujuan 

utama operasi perusahaan yang mempunyai nilai jual tinggi, sedangkan 

produk sampingan adalah satu atau lebih produk yang nilai jualnya relative 

rendah yang di produksi bersama-sama dengan produk utama yang nilai 

jualnya lebih tinggi dan bukan tujuan utama perusahaan. 

 Menurut Supriyono (1993:246) produk sampingan adalah satu atau 

beberapa macam produk yang mempunyai nilai relative lebih kecil dan 

dihasilkan serentak dengan produk utama yang mempunyai nilai lebih tinggi. 

Umumnya produk utama diproduksi dalam jumlah yang banyak di banding 

dengan produk sampingan. Produk sampingan tersebut berasal dari sisa-sisa 

kegiatan produk utama yang selama itu dihasilkan perusahaan. Selanjutnya 

yang disebut produk sampingan pada umumnya merupakan satu dari 2 tipe 

antara lain: 

1. Produk sampingan tersebut dijual langsung seperti bentuk aslinya tanpa 

diproses lebih lanjut. 

2. Produk sampingan tersebut diproses lebih lanjut sebelum dijual. 

 Julianty, Khairani, dan Yunita (2014), mengatakan di era globalisasi ini 

teknologi semakin berkembang. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan di 

Palembang memproduksi barangnya sendiri. Akibatnya semakin banyak pula 

persaingan antar perusahaan yang ada di Palembang, terutama yang bergerak 
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di bidang yang sama. Maka kondisi ini menuntut setiap perusahaan harus 

lebih efektif dan efisien dalam menggunakan waktu serta biaya demi 

menghasilkan produk berkualitas yang diinginkan. Dalam pelaksanaannya, 

pada saat produksi seringkali terjadi kendala yang disebabkan oleh produk 

jadi atau produk utama itu sendiri yaitu produk sampingan (by produk). 

 Menurut Rusdiana (2012) istilah produk sampingan biasanya digunakan 

untuk menunjukkan produk yang mempunyai nilai total relative kecil yang 

diproduksi secara simultan bersama dengan produk yang bernilai lebih besar. 

 Pada PG.Kebonagung selain menghasilkan gula sebagai produk utama, 

juga menghasilkan limbah dari proses produksi gula. Limbah yang di 

hasilkan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu: Limbah cair (Berupa tetes, 

ceceran nira, air bekas cucian), limbah padat (Berupa ampas, blotong, dan abu 

ketel), dan limbah gas (Berupa gas SO2 yang tidak sengaja terlepas, debu-

debu selama proses produksi).  Proses penanganan limbah tersebut sangat 

bervariasi, akan tetapi terdapat satu jenis limbah saja yang kemudian diiakui 

sebagai produk sampingan karena dianggap mempunyai nilai ekonomis yang 

tinggi dibanding jenis limbah yang lain, yaitu tetes. Akan tetapi dalam 

penjualannya perusahaan kurang memperhatikan harga jual produk 

sampingan sehingga laba yang diperoleh dari penjualan produk sampingan 

tersebut tidak dapat diketahui. 
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 Dari analisis di atas maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Biaya Produk Bersama Dalam Menentukan Laba/Rugi 

Kotor pada PG.Kebonagung Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini 

difokuskan pada permasalahan pokok, yaitu: 

1. Bagaimanakah perhitungan alokasi biaya untuk produk utama dan produk 

sampingan pada PG.Kebonagung Malang? 

2. Bagaimanakah perhitungan alokasi biaya untuk produk utama dan produk 

sampingan dalam menentukan laba/rugi kotor pada PG.Kebonagung 

Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

 Mengingat adanya  keterbatasan waktu penelitian, maka penelitian ini 

dibatasi pada permasalahan analisis biaya diutamakan pada bagian produksi 

pada tahun 2014 saja, sedangkan untuk penjualan hanya sedikit. 
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D. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui cara mengalokasikan biaya produk utama dan 

produk sampingan pada PG.Kebonagung Malang. 

2. Untuk mengetahui perhitungan alokasi biaya produk utama dan 

produk sampingan dalam menentukan laba/rugi kotor pada 

PG.Kebonagung Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 

diantaranya: 

1. Bagi lembaga usaha/instansi yang diteliti 

 Untuk memberikan beberapa masukan yang berguna dalam 

memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Bagi pihak lain/almamater 

a. Dapat dijadikan suatu media informasi dan referensi untuk penelitian 

lainnya yang relevan. 

b. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu yang berkaitan 

dengan akuntansi manajemen. 

 




