
Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Moh. Yusuf Efendi | 13.1.02.01.0128 
Ekonomi – Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 0|| 

 
 
 

ARTIKEL 

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI 

PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN 

BIAYA PRODUK RUSAK PADA UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah) ABADI BAKERY DI NGANJUK 

 

 

 

Oleh: 

Moh. Yusuf Efendi  

13.1.02.01.0128 

 

  Dibimbing oleh : 

1. Badrus Zaman, S.E., M.Ak 

2. Mar’atus Solikah, S.E., M.M., M.Ak 

 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

TAHUN 2017  

Simki-Economic Vol. 02 No. 03 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Moh. Yusuf Efendi | 13.1.02.01.0128 
Ekonomi – Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

 
 

 

SURAT PERNYATAAN 

ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap  : Moh. Yusuf Efendi 

NPM  : 13.1.02.01.0128 

Telepun/HP  : 085736396504  

Alamat Surel (Email)  : -  

Judul Artikel : Evaluasi Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sebagai Alat Pengendalian Biaya Produk Rusak Pada Umkm (Usaha Mikro Kecil 

Menengah) Abadi Bakery Di Nganjuk 

Fakultas – Program Studi  : Fakultas Ekonomi – Program Studi Akuntansi  

Nama Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  

Alamat Perguruan Tinggi : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 76, Mojoroto, Kediri 

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

a.   artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan 

bebas plagiarisme; 

b.   artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.  Apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, 

saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 
 
 
 

  

Simki-Economic Vol. 02 No. 03 Tahun 2018 ISSN : 2599-0748



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Moh. Yusuf Efendi | 13.1.02.01.0128 
Ekonomi – Akuntansi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 2|| 

 
 

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN 

SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PRODUK RUSAK PADA 

UMKM ABADI BAKERY DI NGANJUK 

Moh. Yusuf Efendi 

13.1.02.01.0128 

  Fak Ekonomi – Prodi Akuntansi 

Email 

Badrus Zaman, S.E., M.Ak (Dosen Pembimbing 1) dan Mar’atus Solikah, S.E., M.M., M.Ak 

(Dosen Pembimbing 2) 

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI 

 

 

ABSTRAK 

 

Akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan sebagai alat pengendalian biaya 

produk rusak. Karena perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang menghasilkan 

produk berupa barang, dalam proses produksinya selalu mengalami adanya produk yang tidak 

sesuai dengan yang distandarkan atau yang disebut sebagai produk rusak. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan akutansi pertanggung jawaban 

sebagai alat pengendalian biaya produk rusak di Usaha Mikro Kecil Menengah roti Abadi 

Bakery dan untuk menganalisis akutansi pertanggung jawaban dapat digunakan sebagai alat 

pengendalian biaya produk rusak. Penelitian ini bertempat di Usaha Mikro Kecil Menengah 

Abadi bakery. Dsn Karang Tengah, Ds. Garu, Kec.Baron, Kab. Nganjuk. 

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik statistik deskriptif. Untuk 

memperoleh data yang dikehendaki guna memperoleh kesimpulan yang dapat dipercaya, 

maka perlu dilakukan penelitian ilmiah dan menggunakan jenis penelitian yang tepat guna 

agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Setelah dianalisis hasil dari temuan datanya adalah Usaha Mikro Kecil Menengah Abadi 

Bakery ini cukup efektif dalam pengendalian produk rusak, dengan menjual produk rusak 
dengan separuh harga. Hal ini terlihat pada hasil penghitungan kerugian akibat produk rusak 

menunjukkan angka Rp 300.000. Hal ini menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah 

Abadi Bakery ini menerapkan akutansi pertanggung jawaban sebagai alat pengendalian biaya 

produk rusak.  

Dengan diterapkannya akutansi pertanggung jawaban Usaha Mikro Kecil Menengah 

Abadi Bakery dapat menekan banyaknya produk rusak sehingga kerugian akibat produk rusak 

dapat diminimalisir. 

 

KATA KUNCI  : akuntansi pertanggungjwaban, pengendalian produk resak 
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I. LATAR BELAKANG 

UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah) adalah usaha produktif 

milik orang perorangan atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi 

kriteria yang telah diatur dalam UU. 

Pada saat ini banyak sekali berdiri 

Usaha Mikro Kecil Menengah di 

Indonesia khususnya dibidang produk 

makanan. Usaha Mikro Kecil 

Menengah didirikan dengan maksud 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan. Sebagaimana diketahui 

bahwa tujuan Usaha Mikro Kecil 

Menengah dalam suatu kondisi 

perekonomian yang kompetitif adalah 

untuk memperoleh keuntungan 

maksimal dengan pertumbuhan Usaha 

Mikro Kecil Menengah dalam jangka 

panjang dan juga untuk menjaga 

kelangsungan hidup Usaha Mikro Kecil 

Menengah itu sendiri. 

Dalam usaha untuk mencapai 

tujuannya, maka setiap Usaha Mikro 

Kecil Menengah senantiasa berusaha 

untuk meningkatkan efektifitas maupun 

efisiensi kerjanya. Untuk 

mengkoordinasikan kegiatan Usaha 

Mikro Kecil Menengah dalam 

mencapai tujuannya, disusunlah 

strategi- strategi sebagai petunjuk 

dalam mencapai tujuannya. 

Diantaranya dengan meningkatkan 

kualitas produknya. 

Proses produksi yang 

memperhatikan kualitas akan 

menghasilkan produk yang berkualitas 

yang diharapkan bebas dari kerusakan 

sehingga berbagai pemborosan biaya 

dapat di hindari. Dalam setiap 

produksinya, perusahaan selalu 

berupaya untuk menghasilkan produk 

yang berkualitas. Akan tetapi dalam 

pelaksanaannya tidak lepas dari 

kendala yang disebabkan oleh 

kesalahan yang dilakukan oleh 

karyawan, keterbatasan kemampuan 

mesin dan kurangnya pengawasan 

terhadap pelaksanaan proses produksi. 

Hal tersebut mengakibatkan produk 

yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

standar mutu yang telah di tetapkan. 

Dengan adanya produk rusak maka 

akan timbul permasalahan dalam 

perhitungan harga pokok produksi. 

Produk rusak merupakan 

produk gagal yang secara teknis atau 

secara ekonomis tidak dapat diperbaiki 

menjadi produk yang sesuai dengan 

standar mutu yang telah ditetapkan, 

walau pun secara teknis dapat di 

perbaiki akan mengakibatkan tingginya 

biaya perbaikan dibandingkan dengan 
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kenaikan nilai atau manfaat adanya 

perbaikan. 

Berdasarkan uraian diatas 

maka penulis berkeinginan untuk 

mengecek seberapa efektif akuntansi 

pertanggungjawaban dapat digunakan 

sebagai alat pengendalian biaya produk 

rusak sehingga penulis berkeinginan 

untuk melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul “EVALUASI 

PENERAPAN AKUNTANSI 

PERTANGGUNG JAWABAN 

SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN 

BIAYA PRODUK RUSAK PADA 

UMKM (Usaha Mikro Kecil 

Menengah)  ABADI BAKERY DI 

NGANJUK”. 

II. METODE 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

a. Variabel Terikat 

“Variabel terikat atau 

variabel dependen merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena 

adanya veriabel bebas” 

Sugiyono (2014:39). Dalam 

penelitian ini variabel 

dependen adalah pengendalian 

produk rusak. 

b. Variabel Bebas 

“Variabel bebas atau 

variabel independen 

merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel 

dependen” Sugiyono 

(2014:39). Dalam penelitian 

ini variabel independen adalah 

akutansi pertanggung 

jawaban. 

B. Pendekatan dan Teknik 

Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. 

“Pendekatan kuantitatif adalah 

pendekatan yang menggunakan 

data berbentuk angka” 

Sugiyono (2009:12). Alasan 

peneliti menggunakan 

pendekatan penelitian 

kuantitatif karena data yang 

dipakai peneliti berupa angka-

angka. 

2. Teknik Penelitian 

Dalam penelitian ini, 

teknik yang digunakan adalah 

teknik statistik deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2014 : 147), 

menyatakan bahwa: 

Statistik dekriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya 
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tanpa maksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi.  

 

Untuk memperoleh data 

yang dikehendaki guna 

memperoleh kesimpulan yang 

dapat dipercaya, maka perlu 

dilakukan penelitian ilmiah dan 

menggunakan jenis penelitian 

yang tepat guna agar 

memperoleh hasil yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

penelitian ini 

dimaksudkan untuk 

menganalisis akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai 

alat pengendalian biaya produk 

rusak yang ada di Usaha Mikro 

Kecil Menengah ABADI 

BAKERY. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat yang dijadikan 

obyek penelitian adalah Usaha 

Mikro Kecil Menengah Abadi 

Bakery Dsn Karang Tengah, 

Ds. Garu, Kec.Baron, Kab. 

Nganjuk. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini 

adalah selama empat bulan 

terhitung mulai bulan Maret 

sampai dengan bulan Juni 2017. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  

Subjek adalah target 

populasi yang memiliki 

karakteristik tertentu yang 

ditetapkan untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik 

kesimpulannya (sugiyono : 

2008). 

Menurut Arikunto (2006 : 

145) subjek penelitian adalah 

subjek yang dituju untuk diteliti 

peneliti. 

Dari pengertian diatas 

maka subjek penelitian ini 

laporan keuangan dari Usaha 

Mikro Kecil Menengah ABADI 

BAKERY yang ada di Dsn 

Karang Tengah, Ds. Garu, 

Kec.Baron, Kab.Nganjuk. 

2. Objek  

Menurut Sugiono (2012 : 

38) pengertian objek penelitian 

adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti. 

Pendapat lain 

menyatakan Objek penelitian 

adalah suatu yang merupakan 

inti dari problematika penelitian 

(Arikunto : 2005). 

Dari pengertian diatas 
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maka dapat disimpulkan objek 

penelitian adalah sesuatu yang 

hendak diteliti baik berupa 

atribut, sifat, nilai dan manusia. 

Adapun objek dalam 

penelitian ini yaitu akuntansi 

pertanggungjawaban sebagai 

variabel independen dan biaya 

produn rusak sebagai variabel 

dependen. Dalam penelitian ini 

peneliti memfokuskan pada 

akuntansi pertanggungjawaban 

yang diterapkan oleh Usaha 

Mikro Kecil Menengah ABADI 

BAKERY dan juga 

memfokuskan pada perhitungan 

biaya atas produk rusak yang 

ada disana sehingga peneliti 

dapat membuat suatu 

kesimpulan. 

E. Instrumen Penelitian 

1. Pengembangan Instrumen 

 “Instrumen penelitian 

adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur kejadian 

(variabel penelitian) alam 

maupun sosial yang diamati” 

Sugiyono (2006:102). Dari 

pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa instrumen 

penelitian merupakan alat yang 

memudahkan peneliti dalam 

usaha untuk mendapatkan data 

data penelitian.Instrumen yang 

digunakan dal am penelitian ini 

adalah dokumentasi. 

Alasan penulis 

menggunakan metode 

dokumentasi, yaitu karena 

sumber dalam penelitian ini 

adalah data sekunder dengan 

mengumpulkan, mencatat, 

mengolah data yang berkaitan 

dengan penelitian. 

2. Validasi Instrumen 

Validasi instrumen di 

dalam suatu penelitian 

kuantitatif maupun penelitian 

kuantitatif sangat penting 

karena untuk mengetahui data 

yang terkumpul benar-benar 

valid dan dapat dipercaya 

kebenarannya. Menurut 

Sugiyono (2010 : 348), “valid 

berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukur”. Karena 

data yang digunakan merupakan 

data primer, yaitu data yang 

langsung diperoleh dari objek 

penelitian yang belum 

mengalami pengolahan lebih 

lanjut dan dikembangkan 

dengan pemahaman sendiri, 

misalnya wawancara. 

Adapun data-data yang 
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diperlukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: biaya 

bahan penolong, biaya reparasi, 

biaya pemeliharaan BTKL. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono ( 2015 : 

224 ), “teknik pengumpulan data 

adalah langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data”.  

Teknik pengumpulan data 

adalah salah satu cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan 

data dari suatu penelitian. Data 

yang dikumpulkan meliputi data 

primer dan data sekunder. Data 

primer adalah data yang berisi 

informasi tentang segala sesuatu 

mengenai objek yang akan 

dijadikan fokus dalam penelitian 

atau yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti. Data 

sekunder atau data tambahan berisi 

informasi tentang hal-hal lain yang 

ada hubungannya dengan objek 

penelitian. 

Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian 

ini dikelompokkan menjadi dua 

yaitu : data utama dan data 

pendukung. Data utama adalah 

data yang diperoleh dari informan. 

Informan yaitu orang-orang yang 

terlibat langsung dalam kegiatan 

sebagai fokus penelitian. 

Sedangkan data pendukung 

bersumber dari dokumen- 

dokumen yang berupa catatan, 

rekaman, gambar, serta bahan-

bahan lain yang dapat mendukung 

dalam penelitian ini. 

Untuk memperoleh data 

pendukung yang berkaitan dengan 

penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan 

data, yaitu : 

1. Dokumentasi, dilakukan dengan 

cara pengumpulan data dengan 

cara pencatatan data yang 

bersumber dari referensi-

referensi yang berkaitan dengan 

penelitian. Dalam penelitian ini, 

dokumen perusahaan yang 

diperlukan adalah rincian biaya 

produksi, biaya BTKL, biaya 

pemeliharaan dan reparasi. 

2. Observasi, dilakukan dengan 

cara pengumpulan data melalui 

pengamatan. Dalam penelitian 

ini dilaksanakan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara 

langsung ke lingkungan 

perusahaan. 
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G. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono 

(2015:245) teknik analisis data 

adalah “proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi”. 

Setelah mendapatkan data-

data yang diperlukan, maka 

dilakukan analisis terhadap data 

tersebut. Rumus yang digunakan 

untuk menganalisis  adalah 

sebagai berikut : 

 

Nilai jual produk rusak = jumlah 

produk rusak X harga jual produk 

rusak. 

Harga pokok produk rusak = 

jumlah produk rusak X total by per 

satuan. 

Kerugian produk rusak = nilai jual 

produk rusak - Harga pokok 

produk rusak. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

a. Hasil Penelitian 

Perhitungan total selama satu 

bulan yaitu 23x produksi 

perhitungannya sebagai berikut: 

 

 

Dari hasil perhitungan diatas 

maka jumlah biaya per satuannya 

adalah Rp. 4.232 + Rp. 1.174 + Rp. 

600 = Rp. 6.006 dibulatkan menjadi 

Rp. 6.000. 

Nilai jual produk rusak = jumlah 

produk rusak X harga jual produk 

rusak  

= 100 x 3.000 

= 300.000 

Harga pokok produk rusak = jumlah 

produk rusak X total by per satuan  

= 100 x 6.000   

= 600.000 

Kerugian produk rusak = Harga 

pokok produk rusak - Nilai jual 

produk rusak  

Elemen Harga 

Pokok 

Biaya per satuan 

Biaya 

Bahan 

Baku 

XXX (By. Total : produk 

selesai) 

BTKL XXX (By. Total : produk 

selesai) 

BOP XXX (By. Total : produk 

selesai) 

Elemen Harga 

pokok 
Biaya Total 

Biaya per 

satuan 

Biaya Bahan 

Baku 
48.670.300 

(48.670.300 : 

11.500) 

BTKL 
13.500.000 

(13.500.000 : 

11.500) 

 

BOP 6.901.500 
(6.901.500 : 

11.500) 

 

 

 

Elemen Harga 

pokok 
Biaya Total 

Biaya per 

satuan 

Biaya bahan 

baku 
48.670.300 4.232,2(4.232) 

BTKL 13.500.000 1.173,9(1.174) 

BOP 6.901.500 
600,12(600) 
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= 600.00 - 300.000  

= 300.000 

Dari perhitungan diatas dapat 

di ketahui persatuan harga jual 

produk rusak sebesar Rp 3.000 

karena Usaha Mikro Kecil 

Menengah Abadi Bakery 

mengambil setengah dari jumlah 

pengluaran persatuan nilai bahan 

baku produksi. Dari jumlah tersebut 

dapat di ketahui bahwa kerugian 

pada bulan desember 2016 dari 

Usaha Mikro Kecil Menengah 

Abadi Bakery ini sebesar Rp 

300.000. Maka dapat disimpulkan 

Usaha Mikro Kecil Menengah 

ABADI BAKERY sangat efektif 

menggunakan akuntansi 

pertanggungjawaban karena 

kerugiannya hanya setengah dari 

biaya total produk yang rusak. 

b. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan 

pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab- bab 

sebelumnya maka simpulan yang 

diproleh adalah sebagai berikut: 

1. Setelah dianalisis Usaha Mikro 

Kecil Menengah Abadi Bakery 

ini cukup efektif dalam 

pengendalian produk rusak, 

dengan menjual produk rusak 

dengan separuh harga. Hal ini 

terlihat pada hasil penghitungan 

kerugian akibat produk rusak 

menunjukkan angka Rp 

300.000. Kerugian akibat 

produk rusak ini di sebabkan 

adanya produk rusak sebanyak 

100 buah dari 11.500 dari hasil 

produksi. Hal ini menunjukkan 

bahwa Usaha Mikro Kecil 

Menengah Abadi Bakery ini 

menerapkan akutansi 

pertanggung jawaban sebagai 

alat pengendalian biaya produk 

rusak.  

2. Setelah dianalisis ternyata 

dengan menerapkan akuntansi 

pertanggungjawaban biaya 

produk rusak dapat 

diminimalkan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban dapat 

digunakan sebagai alat 

pengendalian biaya produk 

rusak. 
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