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ABSTRAK 
 

Proses produksi merupakan kegiatan utama suatu perusahaan. Dalam 
melakukan proses produksi selain menghasilkan produk yang baik, tidak dapat 
dihindarkan juga menghasilkan produk yang rusak. Dalam penelitian ini 
membatasi pembahasan masalah pada perlakuan akuntansi produk rusak dan  
pengaruhnya terhadap harga pokok produksi. Tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi produk rusak dan pengaruhnya 
terhadap harga pokok produksi.  

Data yang digunakan dalam penelitian: data primer, data kualitatif dan data 
kuantitatif, teknik pengumpulan datanya mengunakan metode wawancara, dan 
metode dokumentasi. Sedangkan identifikasi variabelnya meliputi: (1) Produk 
rusak (2) Harga pokok produksi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menjelaskan secara panjang lebar dalam 
bentuk kalimat keterkaitan dari data penelitian  yang berupa angka – angka 
tentang perlakuan akuntansi produk rusak dan pengaruhnya terhadap  harga pokok 
produksi. 

Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa setelah dilakukan pembukuan 
atas produk rusak maka terjadi peningkatan terhadap harga pokok produksi yaitu 
pada tahun 2011 yaitu dari harga Rp. 1.153,- tiap unit menjadi Rp. 1.158,- tiap 
unit, pada tahun 2012 dari harga Rp. 1.155,- tiap unit menjadi Rp. 1.161,- tiap 
unit. Hasil penjualan produk rusak diperlakukan sebagai pengurang biaya 
produksi sehingga perusahaan dapat menghemat biaya produksi pada tahun 2011 
sebesar Rp. 1.393.000,- dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.560.000,-. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah akan lebih 
menguntungkan jika perusahaan menggunakan perhitungan nilai jual produk 
rusak diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi sehingga biaya yang 
dikeluarkan perusahaan lebih rendah dan perusahaan lebih diuntungkan dengan 
penerapan metode ini. 
  
Kata kunci: Produk Rusak, Harga Pokok Produksi. 

 
 

ABSTRACT 
 

The process of production is the main activity of a company. In the 
production process than producing a good product, it is inevitable also produce 
defective products. In this study limit the discussion of the accounting treatment 
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of defective products and the effect on the cost of production. The purpose of this 
research was to determine how the accounting treatment of defective products and 
their effects on the cost of production . 

Data used in the study: primary data, qualitative data and quantitative data, 
data collection techniques using interview methods, and methods of 
documentation. While the identification of variables include: (1) defective 
products (2) Cost of production. 

Data analysis techniques used in this research is descriptive quantitative 
analysis technique, which is explained at length in sentences linkage of research 
data in the form of figures - the number of defective products accounting 
treatment and its effect on the cost of production. 

From the discussion, it can be seen that after accounting for the sale of 
defective products to the decline in the cost of production in 2011, from             
Rp. 1.168,- per unit to Rp. 1.158,- per unit, in 2012 from Rp. 1.170,- per unit to 
Rp. 1.161,- per unit. Proceeds from sale of defective products are treated as a 
reduction of cost of production so that the company can save on production costs 
in 2011 amounted to Rp. 1.393.000,- and in 2012 amounted to Rp. 1.560.000,-. 

The conclusion that can be drawn from this research is that it will be more 
profitable if the company uses the calculation of the value of selling defective 
products are treated as a reduction of production costs and expenses incurred by 
the company is lower and more companies benefit from the application of this 
method. 
  
Keywords : Damaged Products , Cost of Production 
 
 
PENDAHULUAN 
Latar  Belakang Masalah 

Perkembangan yang sangat cepat 
dalam bidang industri seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi mengakibatkan munculnya 
persaingan antar perusahaan. 
Perusahaan yang dapat bertahan dalam 
persaingan tersebut, harus berusaha 
untuk mempertahankan dan 
meningkatkan kualitas produk serta 
menyelesaikan pesanan sesuai dengan 
waktu yang telah disepakati. Selain itu 
penentuan harga jual juga merupakan 
faktor yang sangat penting untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup 
perusahaan. Untuk menghindari akan 
adanya kerugian dan untuk 
memperoleh keuntungan yang 
diharapkan, maka perusahaan harus 

mampu untuk menentukan harga pokok 
produksi yang tepat.                           

Harga pokok produksi adalah 
penjumlahan seluruh pengorbanan 
sumber ekonomi yang digunakan 
dalam pengolahan bahan baku menjadi 
produk jadi. Dalam menentukan harga 
pokok produksi suatu produk, biasanya 
perusahaan menggunakan metode yang 
dibuat dan disusun berdasarkan atas 
pengalaman perusahaan yaitu pada 
banyaknya biaya yang dikeluarkan 
selama proses produksi berlangsung, 
misalnya biaya bahan baku, bahan 
penolong, tenaga kerja dan biaya 
overhead pabrik. Dalam menciptakan 
produk yang berkualitas tinggi, tidak 
dapat dihindarkan akan terjadinya 
kegagalan produksi, sehingga hasil 
produksi tersebut tidak optimal. Hal ini 
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bisa terjadi karena beberapa faktor, 
misalnya pemilihan bahan baku yang 
kurang tepat, tenaga kerja yang lalai 
atau tidak mempunyai keahlian yang 
memadai dalam membuat suatu 
produk, dan alat-alat produksi yang 
tidak dapat beroperasi secara normal. 
Produk yang dihasilkan sebagai akibat 
dari kegagalan dalam proses produksi 
biasa disebut dengan produk rusak. 

Produk rusak adalah produk yang 
kondisinya rusak atau tidak memenuhi 
ukuran mutu yang sudah ditentukan 
dan tidak dapat diperbaiki secara 
ekonomis menjadi produk yang baik, 
meskipun mungkin secara teknis dapat 
diperbaiki tetapi akan berakibat biaya 
perbaikan jumlahnya lebih tinggi 
dibanding kenaikan nilai atau manfaat 
adanya perbaikan. Masalah produk 
rusak dianggap penting dari berbagai 
aspek, antara lain aspek penentuan 
harga pokok produk, perencanaan dan 
pengendalian manajerialnya. Produk 
rusak mengakibatkan kenaikan biaya 
produksi atau harga pokok produksi. 
Kenaikan biaya produksi, pada 
gilirannya akan mengurangi daya saing 
perusahaan dan akibatnya terhadap 
kemampuan perusahaan untuk 
menghasilkan laba. Selain itu, produk 
rusak juga akan mempengaruhi 
pencatatan akuntansi pada perusahaan, 
sehingga diperlukan akan adanya 
perlakuan akuntansi produk rusak.  

Perlakuan akuntansi produk rusak 
yang laku dijual tergantung dari 
penyebab timbulnya produk rusak, 
dapat dibagi menjadi 3 hal, diantaranya 
nilai jual produk rusak diperlakukan 
sebagai pengurang biaya produksi, 
kerugian yang timbul karena adanya 
produk rusak diperlakukan sebagai 
elemen BOP dan nilai jual produk 
rusak diperlakukan sebagai pendapatan 
diluar usaha (other income). Apabila 

produk tidak laku dijual dan 
penyebabnya bersifat normal, maka 
harga pokok produk rusak dibebankan 
pada produk selesai yang dipindahkan 
ke gudang produk selesai atau 
departemen berikutnya, jadi 
perlakuannya sama dengan produk 
hilang akhir proses, harga pokok 
produk selesai jumlahnya menjadi 
bertambah sedangkan jumlah pemikul 
harga pokok tetap sejumlah produk 
selesai, maka harga pokok satuan 
menjadi bertambah. Produk rusak yang 
tidak laku dijual dan penyebabnya 
bersifat tidak normal atau karena 
kesalahan, maka harga pokok produk 
rusak tidak boleh dikapitalisasi 
kedalam harga pokok produk selesai, 
tetapi diperlakukan sebagai rugi produk 
rusak.  

Perusahaan Genteng PRIMA 
ABADI adalah sebuah perusahaan 
yang bergerak dibidang industri 
genteng yang dalam melakukan 
kegiatan usahanya didasarkan pada 
pesanan dari pelanggan dan dalam 
proses produksinya selain 
menghasilkan produk yang baik juga 
tidak dapat dihindarkan menghasilkan 
produk yang rusak. Dalam 
memperlakukan kerugian biaya 
produksi yang terjadi akibat produk 
rusak, perusahaan selama ini tidak  
melakukan pembukuan atas produk 
rusak tersebut, sehingga terjadinya 
produk rusak pada perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap harga pokok 
produksi barang yang akan dijual 
kepada pemesan dan akibatnya 
kerugian akan adanya produk rusak 
tersebut tidak terdeteksi.  

Dari latar belakang diatas, maka 
penulis tertarik mengambil judul 
“Perlakuan Akuntansi Produk 
Rusak dan Pengaruhnya Terhadap 
Harga Pokok Produksi” (Studi kasus 



Cendekia Akuntansi Vol 3 No 1 Jan 2015  ISSN 2338-3593 

53 
 

pada Perusahaan Genteng Prima Abadi 
Trenggalek). 
 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka 
perumusan masalah yang akan diteliti 
pada UKM Lima Usaha adalah sebagai 
berikut : “Bagaimana perhitungan 
harga pokok produksi dengan metode 
full costing dan pengaruhnya terhadap 
harga jual”. 

 
Batasan Penelitian 

Penelitian ini hanya membahas 
mengenai penghitungan harga pokok 
produksi dengan metode full costing 
dan pengaruhnya terhadap harga jual, 
periode yang dianalisis tahun 2011-
2012. 

 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah 
maka tujuan penelitian ini adalah  
Untuk mengetahui perhitungan harga 
pokok produksi dengan metode full 
costing dan pengaruhnya terhadap 
harga jual. 

 
METODE PENELITIAN 
Ruang lingkup Penelitian 

Untuk menghindari adanya suatu 
pembahasan yang tidak sesuai dengan 
pendekatan yang diterapkan dalam 
penelitian, maka ruang lingkup 
penelitian difokuskan pada perlakuan 

akuntansi produk rusak dan 
pengaruhnya terhadap harga pokok 
produksi untuk perusahaan yang 
menggunakan Metode Harga Pokok 
Pesanan. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu data tahun 2011-
2012.  
Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data dilakukan 
secara langsung ke perusahaan yaitu 
dengan cara: 1). Dokumentasi,       2). 
Wawancara. 

 
Identifikasi Variabel dan Definisi 
Operasional variabel 
1. Produk Rusak  

Produk Rusak adalah produk yang 
tidak memenuhi standar yang telah 
ditetapkan dan tidak dapat 
diperbaiki. 

2. Harga Pokok Produksi  
Harga Pokok Produksi adalah 
Seluruh biaya-biaya yang 
digunakan untuk  pengolahan bahan 
baku hingga menjadi produk jadi.  

 
Teknik Analisis 
1) Melakukan pencatatan akuntansi 

produk rusak pada Perusahaan 
Genteng Prima Abadi. Menurut 
Supriyono (2007), perlakuan 
akuntansi produk rusak laku dijual 
yang kerugian atas produk rusak 
tersebut dibebankan pada pesanan 
tertentu adalah sebagai berikut: 

 

Elemen 
Biaya 

Harga Pokok 
Pesanan (Rp) 

(1) 

Prosentase (Rp) 
(2) 

Alokasi Hasil 
Penjualan 

Produk Rusak (Rp) 
(3) = (2) x Hasil 

Penjualan Produk 
Rusak 

HP. Pesanan Stlh 
dikurangi Penjualan             

P. Rusak (Rp) 
(4) = (1) – (3) 

BBB xxx 
∑BBB

∑B.Produksi  x 100% xxx xxx 

BTK xxx 
∑BTK

∑B.Produksi  x 100% xxx xxx 

BOP xxx 
∑BOP

∑B.Produksi  x 100% xxx xxx 

 xxx 100 % xxx xxx 
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Harga Pokok Satuan =
Harga Pokok Pesanan

Jumlah Produksi  

Harga pokok produk baik = Jml Produk 
Baik x HP satuan  =  xx  
Rugi produk rusak: 
Harga pokok produk rusak = Jml. P. 
Rusak x HP satuan   = xx 
Penjualan produk rusak = Jml P. Rusak 
x H. Jual P. Rsk per unit          = xx 
Rugi produk rusak   = xx + 
Harga pokok pesanan           xx
  

 
(a) Mencatat biaya produksi: 
     BDP – BBB   xx 
     BDP – BTK  xx 
     BDP – BOP  xx 

Persediaan Bahan Baku xx 
Upah dan gaji xx 
BOP dibebankan xx 

 
(b) Mencatat hasil penjualan produk 

rusak sebagai pengurang harga 
pokok pesanan yang telah dibebani 
harga pokok produk rusak. 
Kas    xx 

BDP – BBB xx 
BDP – BTK xx 
BDP – BOP xx 

 
(c) Mencatat harga pokok pesanan 

yang selesai: 

Persediaan produk selesai xx 
BDP – BBB              xx 
BDP – BTK            xx 
BDP – BOP            xx 

 
2) Menganalisis hasil perhitungan 

harga pokok produksi perusahaan 
sebelum dikurangi hasil penjualan 
produk rusak dengan harga pokok 
produksi setelah dikurangi hasil 
penjualan produk rusak. 

 
PEMBAHASAN HASIL 
PENELITIAN 

Teknik analisis data yang 
digunakan penulis untuk melakukan 
pencatatan produk rusak yang 
dibebankan pada pesanan tertentu, 
menurut Supriyono (2007) adalah 
sebagai berikut: 
4.2.1 Perlakuan produk rusak laku 

dijual pada Perusahaan Genteng 
Prima Abadi. Pada tahun 2011 
dengan jumlah produksi sebesar 
149.050 unit yang terdiri dari 
jumlah produk baik sebesar 
147.193 dan jumlah produk rusak 
sebesar 1.857 unit dengan harga 
jual produk rusak sebesar Rp. 
750,- per unit adalah sebagai 
berikut: 

 
Tabel 4.18                                                                                                

Perusahaan Genteng Prima Abadi                                                          
Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Alokasi Hasil Penjualan                                         

Produk Rusak Jenis Karang Pilang                                                                                                         
Pada Tahun 2011 

Elemen 
Biaya 

Harga 
Pokok 

Produksi   
(Rp) 

Prosentase Alokasi Hasil Penjualan 
Produk Rusak (Rp) 

HP. Produksi 
Stlh dikurangi 

Penjualan             
P. Rusak (Rp) 

BBB 35.400.000 21% 21%x1.393.000=  292.000 35.108.000 
BTK 56.639.000 33% 33%x1.393.000=  460.000 56.179.000 
BOP 79.815.000 46% 46%x1.393.000=  641.000 79.174.000 
 171.854.000 100%                    1.393.000 170.461.000 

Sumber: data primer diolah           
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1.153 Rp.
149.050

 0171.854.00 Rp.satuanpokok  Harga ==  
1.153 Rp. x 147.193baikproduk pokok  Harga =  
0169.714.00 Rp.baikproduk pokok  Harga =  

1.153 Rp. x 1.857rusakproduk pokok  Harga =  
2.141.000 Rp.rusakproduk pokok  Harga =  

750 Rp. x 1.857rusakproduk Penjualan  Hasil =  
1.393.000 Rp.rusakproduk Penjualan  Hasil =  

rusakproduk Penjualan  Hasilrusakproduk pokok  Hargarusakproduk  Rugi +=

748.000 Rp.rusakproduk  Rugi =  
rusakproduk  Rugi -baik produk pokok  Hargapesananpokok  Harga =

0170.462.00 Rp.pesananpokok  Harga =  
Keterangan: Jumlah seharusnya Rp. 
170.461.000,- selisih sebesar Rp. 
1.000,- disebabkan adanya pembulatan 
angka. 
a) Mencatat biaya produksi: 
BDP – BBB Rp. 35.400.000 
BDP – BTK Rp. 56.639.000 
BDP – BOP Rp. 79.815.000 

Persed  BB Rp. 35.400.000 
Upah dan gaji Rp. 56.639.000 
BOP dibebankan Rp.79.815.000 

 
b) Mencatat hasil penjualan produk 

rusak sebagai pengurang harga 

pokok pesanan yang telah dibebani 
harga pokok produk rusak. 

Kas  Rp. 1.393.000 
BDP – BBB Rp. 292.000 
BDP – BTK Rp. 460.000 
BDP – BOP Rp. 641.000 

 
c) Mencatat harga pokok pesanan 

setelah dikurangi hasil penjualan 
produk rusak: 

Persed. P selesai Rp. 170.461.000 
BDP – BBB Rp. 35.108.000 
BDP – BTK Rp. 56.179.000 
BDP – BOP Rp. 79.174.000 

 
4.2.2 Perlakuan produk rusak laku 

dijual pada Perusahaan Genteng 
Prima Abadi. Pada tahun 2012 
dengan jumlah produksi sebesar 
165.140 unit yang terdiri dari 
jumlah produk baik sebesar 
163.060 dan jumlah produk rusak 
sebesar 2.080 unit dengan harga 
jual produk rusak sebesar Rp. 
750,- per unit adalah sebagai 
berikut: 

 
Tabel 4.17                                                                                                

Perusahaan Genteng Prima Abadi                                                          
Perhitungan Harga Pokok Produksi dan Alokasi Hasil Penjualan           

Produk Rusak Jenis Karang Pilang                                                                                                   
Pada Tahun 2012 

 

Elemen 
Biaya 

Harga Pokok 
Produksi   

(Rp) 
Prosentase 

Alokasi Hasil 
Penjualan 

Produk Rusak 
(Rp) 

HP. Produksi 
Stlh dikurangi 

Penjualan             
P. Rusak (Rp) 

BBB 39.221.000 21% 21%x1.560.000=
327 000 

38.894.000 
BTK 62.685.000 33% 33%x1.560.000=

 
62.170.000 

BOP 88.953.000 46% 46%x1.560.000=
32 000 

88.235.000 
 190.859.000 100% 1.560.000 189.299.000 

Sumber: data primer diolah 
 

1.156 Rp.
165.140

 0190.859.00 Rp.satuanpokok  Harga ==  
1.156 Rp. x 163.060baikproduk pokok  Harga =  

0188.497.00 Rp.baikproduk pokok  Harga =  
 1.156 Rp. x 2.080rusakproduk pokok  Harga =  

2.404.000 Rp. rusakproduk pokok  Harga =  
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750 Rp. x 080.2rusakproduk Penjualan  Hasil =  
1.560.000 Rp.rusakproduk Penjualan  Hasil =  

rusakproduk Penjualan  Hasilrusakproduk pokok  Hargarusakproduk  Rugi +=

844.000 Rp.rusakproduk  Rugi =  
rusakproduk  Rugi -baik produk pokok  Hargapesananpokok  Harga =

0189.341.00 Rp.pesananpokok  Harga =  
Keterangan: Jumlah seharusnya Rp. 
189.299.000,- selisih sebesar Rp. 
42.000,- disebabkan adanya 
pembulatan angka.. 
a) Mencatat biaya produksi: 
BDP – BBB Rp. 39.221.000 
BDP – BTK Rp. 62.685.000 
BDP – BOP Rp. 88.953.000 

Persed  BB Rp. 39.221.000 
Upah dan gaji Rp. 62.685.000 
BOP dibebankan Rp. 88.953.000 

b) Mencatat hasil penjualan produk 
rusak sebagai pengurang harga 
pokok pesanan yang telah dibebani 
harga pokok produk rusak. 

Kas  Rp. 1.560.000 
BDP – BBB Rp. 327.000 
BDP – BTK Rp. 515.000 
BDP – BOP Rp. 718.000 

 
c) Mencatat harga pokok pesanan 

setelah dikurangi hasil penjualan 
produk rusak: 

Persed. P selesai Rp. 189.299.000 
BDP – BBB Rp. 38.894.000 
BDP – BTK Rp. 62.170.000 
BDP – BOP Rp. 88.235.000 

 
Perbandingan antara harga pokok produksi sebelum dikurangi hasil 
penjualan produk rusak dengan harga pokok produksi setelah dikurangi 
hasil penjualan produk rusak. 

Tabel 4.18                                                                                                      
Perusahaan Genteng Prima Abadi                                                        

Perbandingan Harga Pokok Produksi Sebelum Dikurangi Hasil Penjualan 
Produk Rusak Dengan Harga Pokok Produksi Setelah Dikurangi Hasil 

Penjualan Produk Rusak 

Periode 

Harga pokok produk baik 
menurut Perusahaan 

Harga pokok produk baik 
setelah dikurangi hasil 
penjualan produk rusak 

Total HPP 
(Rp) 

HPP / unit 
(Rp) 

Total HPP 
(Rp) 

HPP / unit 
(Rp) 

2011 171.854.000 1.168 170.461.000 1.158 
2012 190.859.000 1.170 189.299.000 1.161 

Sumber: data primer diolah 
 
Dari perhitungan diatas dapat di 
analisis: 
1) Pada tahun 2011 harga pokok 

produksi sebelum dikurangi hasil 
penjualan  produk rusak adalah 
sebesar Rp.171.854.000, sedangkan 
setelah dikurangi hasil penjualan 
produk rusak adalah sebesar Rp. 
170.461.000, jadi terdapat selisih 
sebesar Rp. 1.393.000. 

2) Pada tahun 2012 harga pokok 
produksi sebelum dikurangi hasil 
penjualan produk rusak adalah 
sebesar Rp.190.859.000, sedangkan 
setelah dikurangi hasil penjualan 
produk rusak adalah sebesar Rp. 
189.299.000, jadi terdapat selisih 
sebesar Rp. 1.560.000. 

3) Dari perbandingan antara harga 
pokok produksi sebelum dikurangi 
hasil penjualan produk rusak 
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dengan harga pokok produksi 
setelah dikurangi hasil penjualan 
produk rusak, maka terdapat selisih. 
Selisih tersebut merupakan hasil 
penjualan produk rusak dan 
diperlakukan sebagai pengurang 
biaya produksi, sehingga dengan 
menggunakan metode ini 
perusahaan bisa menghemat biaya 
produksi pada tahun 2011 sebesar        
Rp. 1.393.000 dan untuk tahun 
2012 sebesar Rp. 1.560.000. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan 
penganalisaan data tentang pengaruh 
produk rusak terhadap harga pokok 
produksi, maka peneliti dapat menarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam melakukan proses produksi 

Perusahaan Genteng Prima Abadi 
selain menghasilkan produk yang 
baik, juga tidak dapat dihindarkan 
menghasilkan produk rusak.  

2. Dengan adanya produk rusak 
tersebut maka harga pokok produksi 
pada Perusahaan Genteng Prima 
Abadi menjadi meningkat.  

3. Perusahaan Genteng Prima Abadi 
belum melakukan pembukuan atas 
adanya produk rusak, sehingga 
terjadinya produk rusak pada 
perusahaan dianggap tidak berpengaruh 
terhadap harga pokok produksi barang 
yang akan dijual kepada pemesan dan 
akibatnya kerugian akan adanya produk 
rusak tersebut tidak terdeteksi. 

4. Dari hasil pembahasan dapat diketahui 
data sebagai berikut: Pada tahun 2011 
harga pokok produksi sebelum 
dikurangi hasil penjualan produk rusak 
adalah sebesar Rp.171.854.000,- atau 
sebesar Rp. 1.168,- tiap unit, sedangkan 
harga pokok produksi setelah dikurangi 
hasil penjualan produk rusak adalah 
sebesar Rp. 170.461.000,- atau sebesar 
Rp. 1.158,- tiap unit, sehingga terjadi 

penurunan harga pokok produksi dari 
Rp.1.168,- tiap unit menjadi Rp. 1.158 
tiap unit. Pada tahun 2012 harga 
pokok produksi sebelum dikurangi 
hasil penjualan produk rusak adalah 
sebesar Rp.190.859.000,- atau 
sebesar Rp. 1.170 tiap unit, 
sedangkan harga pokok produksi 
setelah dikurangi hasil penjualan 
produk rusak adalah sebesar Rp. 
189.299.000,- atau sebesar Rp. 
1.161,- tiap unit, sehingga terjadi 
penurunan harga pokok produksi 
dari Rp. 1.170,- tiap unit menjadi 
Rp. 1.161,- tiap unit. 

5. Terdapatnya selisih antara harga 
pokok produksi sebelum dikurangi 
hasil penjualan produk rusak dengan 
harga pokok produksi setelah 
dikurangi hasil penjualan produk 
rusak yaitu pada tahun 2011 terdapat 
selisih sebesar Rp. 1.393.000,- dan 
pada tahun 2012 sebesar Rp. 
1.560.000,-. Selisih tersebut 
diperlakukan sebagai pengurang 
biaya produksi, sehingga perusahaan 
bisa menghemat biaya produksi 
genteng jenis karang pilang pada 
tahun 2011 sebesar Rp. 1.393.000,- 
dan pada tahun 2012 sebesar Rp. 
1.560.000,-. 

 
Saran  

Berdasarkan hasil pembahasan 
dan kesimpulan diatas, maka penulis 
dapat memberikan saran kepada 
Perusahaan Genteng Prima Abadi 
sebagai berikut: 
1. Perusahaan sebaiknya melakukan 

pembukuan atas adanya produk 
rusak sehingga kerugian akan 
adanya produk rusak dapat diketahui 
dan juga untuk mengetahui harga 
pokok produk baik setelah adanya 
produk rusak sebagai acuan untuk 
menentukan harga jual produk 
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sesuai dengan laba yang diinginkan 
Perusahaan.  

2. Perusahaan sebaiknya 
mengklasifikasikan produk rusak 
menjadi produk rusak normal dan 
produk rusak abnormal, sehingga 
perusahaan bisa memperlakukan 

hasil penjualan produk rusak 
tersebut. 

3. Perusahaan sebaiknya berusaha 
untuk meminimalisasi penyebab 
terjadinya produk rusak, sehingga 
dapat mengurangi resiko kerugian 
akibat terjadinya produk rusak. 
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