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Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya proses produksi yang menghasilkan lebih dari
satu produk. Pada UD. Sinar Jepara terdapat produk utama dan produk sampingan. Masalah
yang timbul atas adanya produk sampingan tersebut adalah UD. Sinar Jepara hanya
memperhitungan pendapatan berdasarkan penjualan produk utama. Untuk pendapatan
penjualan produk sampingan tidak diperhitungkan. Banyak perusahaan yang tidak
memperhitungkan pendapatan produk sampingan karena nilainya yang terlalu rendah
dibandingkan dengan produk utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
perlakuan pendapatan penjualan produk sampingan terhadap pendapatan produk utama di UD.
Sinar Jepara. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, populasi dalam penelitian ini
adalah laporan keuangan UD. Sinar Jepara tahun 1986-2016. Teknik pengambilan sampel
menggunakan cluster random sampling sehingga sampel dari penelitian ini adalah laporan
keuangan tahun 2015-2016. Teknik analisis data menggunakan metode pendapatan penjualan
produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama.
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah pendapatan penjualan produk dapat meningkatkan
pendapatan penjualan produk utama. Hal tersebut terlihat dari perhitungan laba dengan
menggunakan metode akuntansi perlakuan pendapatan produk sampingan diperlakukan
sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama yaitu pada tahun 2015 UD. Sinar
Jepara mendapatkan laba sebesar Rp216.390.000 sesudah adanya penjualan produk
sampingan sebesar Rp12.280.000, pada tahun 2016 sebesar Rp 228.804.000 sesudah adanya
penjualan produk sampingan sebesar Rp12.780.000 dengan tidak memperhitungkan alokasi
biaya bersama. Jika menggunakan alokasi biaya bersama untuk produk utama dan produk
sampingan, laba yang didapatkan UD. Sinar Jepara pada tahun 2015 sebesar Rp287.250.002,36
pada tahun 2016 sebesar Rp 309.128.802. Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini,
diharapkan UD. Sinar Jepara bisa lebih seefisien mungkin dalam memanfaatkan produk
sampingan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan langsung menjual produk sampingan atau
memproses lebih lanjut produk sampingan seperti kayu bakar di proses lebih lanjut menjadi
vas bunga atau bingkai foto agar pendapatan dari penjualan produk sampingan lebih
meningkat.
Kata kunci: Produk sampingan, tingkat pendapatan produk utama
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sekolah, dan almari sebagai produk

I. PENDAHULUAN
umumnya

utamanya. Di dalam proses pembuatan

didirikan sudah pasti memiliki tujuan,

papan jati, papan mahoni, meja kursi

baik tujuan jangka pendek maupun

sekolah, dan almari tersebut terdapat

tujuan jangka panjang. Tujuan jangka

produk sampingan yaitu serbuk gergaji

pendek

dan kayu bakar. Proses produksi produk

Perusahaan

pada

perusahaan

adalah

untuk

mencapai keuntungan atau laba yang

utama

layak, sedangkan tujuan jangka panjang

menggunakan

adalah memelihara kelangsungan hidup,

berupa biaya bahan baku, biaya tenaga

perkembangan

kerja, dan biaya overhead pabrik.

serta

kemajuan

dan

produk

sampingan

biaya

bersama

ini
yang

UD. Sinar Jepara ini menganggap

perusahaan pada masa yang akan
datang. Di samping itu dituntut pula

tidak

perlu

pengalokasian

biaya

adanya kejelian perusahaan untuk dapat

bersama kepada produk sampingan,

melihat kemungkinan masa yang akan

karena nilai produk sampingan relatif

datang, terutama menyangkut masalah

rendah dibanding dengan produk utama.

produk yang dihasilkan.

Oleh karena itu tidak ada perhitungan

Banyak perusahaan manufaktur

harga pokok dan alokasi biaya bersama

yang menghasilkan lebih dari satu

kepada produk sampingan. UD. Sinar

produk dari sebuah produk utama.

Jepara tidak menganggap pendapatan

Perusahaan manufaktur pada umumnya

dari

mempunyai

pendapatan

perhatian

besar

pada

produk

sampingan
perusahaan.

penelitian

produk yang dihasilkannya, terutama

perlakuan

ketika perusahaan tersebut juga turut

produk

menghasilkan produk sampingan di

meningkatkan laba pada UD. Sinar

dalam

Jepara.

produksinya.

Pembebanan biaya ke berbagai produk

untuk

Tujuan

masalah pembebanan biaya atas produk-

kegiatan

ini

sebagai

menganalisis

pendapatan

penjualan

sampingan

untuk

II. METODE

tersebut diperlukan guna menghitung

Dalam penelitian ini terdapat dua

biaya persediaan, penentuan laba, dan

variabel yang digunakan yaitu variabel

untuk pelaporan keuangan.

bebas

(Independent

Variable)

dan

UD. Sinar Jepara yang usahanya

variabel terikat (Dependent Variable).

bergerak pada kegiatan memproduksi

Menurut Sugiyono (2010:61), “variabel

papan jati, papan mahoni, meja kursi

bebas
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mempengaruhi
perubahan
terikat”.

atau

atau

menjadi

timbulnya

Adapun

sebab
variabel

variabel

terikat

menurut Sugiyono (2010:61), “adalah
variabel yang dipengaruhi atau yang

Tanjunganom, Kab. Nganjuk
Timur.

Penelitian

ini

Jawa

dilaksanakan

selama enam bulan yaitu pada bulan
Juli sampai Desember 2017.
Menurut

Arikunto

(2010:123),

menjadi akibat karena adanya variabel

“populasi adalah keseluruhan subjek

bebas”. Variabel bebas dalam penelitian

penelitian”.

ini adalah pendapatan dari produk

populasi yang digunakan adalah laporan

sampingan. Sedangkan variabel terikat

keuangan UD. Sinar Jepara tahun 1986-

dalam penelitian ini adalah laba.

2016. Menurut Arikunto (2009:11),

Pendekatan

yang

digunakan

Dalam

penelitian

ini

“sampel adalah sebagian atau wakil

dalam penelitian ini adalah pendekatan

populasi

kuantitatif.

menggunakan

penelitian ini sampel yang digunakan

pendekatan kuantitatif karena ingin

adalah adalah laporan keuangan pada

mendapatkan

UD. Sinar Jepara tahun 2015-2016

Alasan
data

yang

akurat,

berdasarkan fenomena yang empiris dan
dapat

diukur.

(2010:219),

Menurut

“pendekatan

Arikunto
kuantitatif

yang

Dalam

diteliti”.

penelitian

ini

Dalam

teknik

pengambilan sampel (sampling) yang
digunakan

adalah

cluster

random

adalah data yang berbentuk angka,

sampling. Menurut Margono (2004:

mulai

data,

127), Teknik cluster random sampling

penafsiran terhadap data tersebut, serta

ini digunakan bilamana populasi tidak

penampilan dari hasilnya”.

terdiri dari individu-individu, melainkan

dari

pengumpulan

terdiri

dari

penelitian ini adalah metode exposfacto.

individu

atau

Menurut Ardhana (2009:21) metode ex

digunakan untuk menentukan sampel

post facto yaitu “suatu penelitian yang

bila objek yang akan diteliti sangat luas.

Metode yang digunakan dalam

dimaksud untuk mengungkapkan data

Arikunto

kelompok-kelompok
cluster.

Teknik

(2010:

ini

136),

atau sebab terjadinya suatu gejala atau

menyatakan bahwa instrumen penelitian

masalah yang berhadapan dengan data

adalah alat atau fasilitas yang digunakan

atau fakta-fakta yang terjadi sebelum

oleh peneliti dalam mengumpulkan data

penelitian dilaksanakan”

agar penelitian menjadi sistematis. Alat

Penelitian ini dilakukan di UD.

yang digunakan oleh peneliti untuk

Sinar Jepara di Desa Jogomerto, Kec.

mengumpulkan data dalam penelitian
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adalah

dengan

dokumentasi.

wawancara
Menurut

(2009:25)

dan

Arikunto

menyatakan

bahwa

wawancara adalah sebuah dialog yang
dilakukan oleh pewawancara untuk
memperoleh

informmasi

terwawancara.

Menurut

dari
Sugiyono

(2010:392), di dalam melaksanakan
metode

dokumentasi,

peneliti

menyelidiki benda-benda tertulis seperti
buku-buku,

majalah,

peraturan-peraturan,
catatan

harian,

Wawancara
mengetahui
organisasi

dokumen,

notulen
dan

rapat,

sebagainya.

digunakan
sejarah

untuk

dan

dalam

struktur

perusahaan.

Wawancara ditujukan kepada pemilik
UD.

Sinar

Hasil Penelitian

Sedangkan,

UD. Sinar Jepara adalah salah

dokumentasi untuk mendapatkan data

satu usaha mebel terkemuka khusus

laporan penjualan dan laporan laba rugi

di wilayah

perusahaan.

sekitarnya, yang didirikan pada tahun

Menurut

Jepara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Moleong

(2007:280),

Nganjuk, Kediri dan

1986. Adapun lokasi UD. Sinar Jepara

analisis data adalah proses mengurutkan

melakukan

data ke dalam satuan uraian dasar untuk

adalah di Jl. Basuki Rahmad RT 05

menentukan

RW 01 Desa Jogomerto, Kecamatan

tema

seperti

yang

aktifitas

produksinya

disarankan oleh data. Dalam penelitian

Tanjunganom,

Kabupaten

ini

Jawa

UD.

analisa

data

yang

penulis

Timur.

Nganjuk

Sinar

Jepara

jati,

papan

pergunakan adalah metode pendapatan

memproduksi

penjualan

sampingan

mahoni, almari dan meja kursi sekolah

tambahan

sebagai produk utamanya, selain itu

diperlakukan

produk
sebagai

pendapatan penjualan produk utama.

papan

juga ada produk sampingan yaitu
serbuk gergaji dan kayu bakar.
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Sumber: data diolah
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sampingan biaya produksi per unit

Pembahasan
Biaya

bersama

yang

harus

dialokasikan adalah biaya yang tidak
dapat

diidentifikasikan

dengan

produk

atau

langsung
biaya-biaya

sebelum sebelum titik pisah. Biaya
bersama yang harus dialokasikan ke
produk utama dan produk sampingan
pada

tahun

2015

sebesar

Rp

715.190.000 dan pada tahun 2016
sebesar Rp 753.105.200. Dari biaya di
atas dapat terjadi produk bersama
dalam UD. Sinar Jepara. Pada UD.
Sinar

Jepara

produk

memproduksi

utama

sampingan,

dan

empat

dua

produk

pengalokasian

biaya

bersama menggunakan metode nilai
jual relatif.
Dari hasil analisis alokasi biaya
bersama pada produk utama dan
produk

sampingan

menggunakan

metode

dengan
nilai

jual

relative pada tahun 2015 menunjukkan
alokasi biaya bersama pada produk
utama dan produk sampingan yaitu
pada papan kayu jati biaya produksi
per batangnya sebesar Rp50.505,70,
papan

kayu

Rp24.212,74,

mahoni
meja

sebesar

kursi

sebesar

Rp259.462,04,

almari

sebesar

sekolah

dan

pada

Rp1.383.527,13.

Sedangkan sebelum adanya produk
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produk lebih besar, pada papan jati
sebesar Rp 60.000, papan mahoni Rp
25.000, pada meja kursi sekolah
Rp300.000

dan

pada

almari

Rp

1.500.000. Sedangkan, pada tahun
2016 alokasi biaya bersama pada
produk utama dan produk sampingan
yaitu pada papan kayu jati biaya
produksi

per

batangnya

sebesar

Rp50.505,70, papan kayu mahoni
sebesar

Rp24.212,74,

meja

kursi

sekolah sebesar Rp259.462,04, pada
almari sebesar Rp1.383.527,13, pada
serbuk gergaji sebesar Rp 6.202,04
dan pada kayu bakar sebesar Rp
7.586,84. Sebelum adanya produk
sampingan biaya produksi per unit
produk lebih besar, pada papan jati
sebesar Rp 60.000, papan mahoni Rp
25.000, pada meja kursi sekolah
Rp300.000

dan

pada

almari

Rp

1.500.000.
Dari

analisis

data

dapat

menunjukkan laba rugi atas penjualan
produk-produk UD. Sinar Jepara. Pada
tahun

2015

UD.

Sinar

Jepara

mendapatkan

laba

sebesar

Rp216.390.000

sesudah

adanya

penjualan produk sampingan sebesar
Rp12.280.000,
sebesar

pada

tahun

Rp228.804.000

2016
sesudah

adanya penjualan produk sampingan
simki.unpkediri.ac.id
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sebesar Rp12.780.000 dengan

tidak

memperhitungkan

biaya

alokasi

Saran
UD. Sinar Jepara seharusnya

bersama. Jika menggunakan alokasi

menjual

produk

sampingan

biaya bersama laba yang didapatkan

dihasilkan dari produksi produk utama

UD. Sinar Jepara pada tahun 2015

yang berupa serbuk gergaji dan kayu

sebesar Rp287.250.002,36, pada tahun

bakar.

2016 sebesar Rp 309.128.802.

produk sampingan dapat menambah

Pendapatan

dari

yang

penjualan

jumlah laba pada UD. Sinar Jepara

IV. PENUTUP

walaupun jumlahnya relatif kecil.

Kesimpulan
Pendapatan penjualan produk
sampingan

dapat

meningkatkan

Untuk memberikan kontribusi yang
diberikan

dari

penjualan

produk

pendapatan perusahaan. Hal tersebut

sampingan pada UD. Sinar Jepara bisa

dapat dilihat dari perhitungan dengan

memperlakukan

metode perlakuan produk sampingan

produk sampingan sebagai tambahan

sebagai

pendapatan

pendapatan penjualan produk utama

perusahaan. Pada tahun 2015 UD.

agar bisa mengetahui bertambahnya

Sinar Jepara mendapatkan laba sebesar

laba sesudah adanya penjualan dari

Rp216.390.000

produk sampingan.

tambahan

sesudah

adanya

penjualan produk sampingan sebesar
Rp12.280.000,
sebesar

pada

tahun

Rp228.804.000

2016
sesudah

adanya penjualan produk sampingan
sebesar Rp12.780.000 dengan

tidak

memperhitungkan

biaya

alokasi

bersama. Jika menggunakan alokasi
biaya bersama untuk produk utama
dan produk sampingan, laba yang
didapatkan UD. Sinar Jepara pada
tahun 2015 sebesar Rp287.250.002,36,
pada

tahun

2016

sebesar

309.128.802.

Rp

hasil

penjualan
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