
PRODUK BERSAMA 
DAN PRODUK 

SAMPINGAN (Joint 
dan By Product)



Produk Bersama (Produk Bersama (Joint Product)Joint Product)

• a/ produk yang dihasilkan dari suatu 
rangkaian atau seri proses produksi 
secara serempak dengan menggunakan 
bahan baku, tenaga kerja dan overhead 
pabrik yang sama, yang tidak dapat 
dilacak atau dibedakan/dipisahkan pada 
setiap produk dan mempunyai nilai jual 
atau kuantitas produk relatif sama.



1.1. Mempunyai hubungan fisik yang sangat erat Mempunyai hubungan fisik yang sangat erat 
satu sama lainnya.satu sama lainnya.

2.2. Tidak ada satu produk pun dari produk Tidak ada satu produk pun dari produk 
bersama yang secara signifikan nilainya bersama yang secara signifikan nilainya 
lebih tinggi dari produk yang lain.lebih tinggi dari produk yang lain.

Karakteristik Produk 
Bersama



3. Dalam proses produk bersama dikenal 
istilah ‘titik pisah’ yakni saat terpisahnya 
(split-off) masing-masing jenis produk yang 
dihasilkan.

4. Setelah terpisah produk berdiri sendiri-
sendiri yang mungkin langsung dijual atau 
mungkin harus diproses lebih lanjut untuk 
mendapatkan produk yang lebih 
menguntungkan.  (lihat hal 233)

Karakteristik Produk Bersama… lanjutan



Akuntansi Produk BersamaAkuntansi Produk Bersama
• Masalah utamanya adalah alokasi biaya 

bersama. 
• Ada beberapa metode yang dapat dipakai 

untuk mengalokasikan biaya bersama, yaitu:
1. Metode hrg pasar/nilai hrg jual (market/sales 

value method)
2. Metode unit kuantitas/unit fisik (quantitative 

unit method)
3. Metode hrg pokok per unit (unit cost method)



1.Harga jual sudah diketahui saat split-off
– Biaya bersama dialokasikan ke masing2 

jenis produk dgn cara membagi total nilai 
harga jual setiap produk dgn total nilai jual 
seluruh produk yg diproduksi, yg akan 
menghasilx rasio dr masing2 jenis produk. 
Rasio ini kemudian dikalikan dgn total biaya 
bersama

a. Metode harga pasar/ Nilai harga jual:a. Metode harga pasar/ Nilai harga jual:



Contoh:Contoh:
•• PT ABC memproduksi 3 jenis produk melalui PT ABC memproduksi 3 jenis produk melalui 

proses bersama dgn data sbb:proses bersama dgn data sbb:
ProdukProduk

XX YY ZZ
Jumlah unit yg diproduksiJumlah unit yg diproduksi 60.00060.000 64.00064.000 40.00040.000
Hrg jual saat split-off per unitHrg jual saat split-off per unit Rp 6Rp 6 Rp 5Rp 5 Rp 7Rp 7

TotalTotal Rp 360.000Rp 360.000 Rp 320.000Rp 320.000 Rp 280.000Rp 280.000

Adapun total biaya bersama u/ produk tsb a/ Rp 528.000

Diminta: Buatlah alokasi biaya bersama u/ masing-masing   
    produk!!



Jawab:
• Dasar alokasi dari masing2 produk:

– X = 60.000 x Rp 6 = Rp 360.000
– Y = 64.000 x Rp 5 = Rp 320.000
– Z = 40.000 x Rp 7 = Rp 280.000

Rp 960.000

• Maka, alokasi biaya bersama adalah:
– X = 360/960 x Rp 528.000 = Rp 198.000
– Y = 320/960 x Rp 528.000 = Rp 176.000
– Z = 280/960 x Rp 528.000 = Rp 154.000

Rp 528.000



2.2. Harga jual belum diketahui saat split-offHarga jual belum diketahui saat split-off

•• Bila hrg jual belum diketahui pd saat split-off, Bila hrg jual belum diketahui pd saat split-off, 
maka hrg jual produk tsb pd saat menjadi maka hrg jual produk tsb pd saat menjadi 
produk selesai (setelah diproses lebih lanjut) produk selesai (setelah diproses lebih lanjut) 
hrs diketahui. hrs diketahui. 

•• Hrg jual produk yg dicari disebut hrg jual Hrg jual produk yg dicari disebut hrg jual 
““HipotesisHipotesis””, yakni hrg jual produk selesai , yakni hrg jual produk selesai 
dikurangi biaya yg dikeluarkan u/ memproses dikurangi biaya yg dikeluarkan u/ memproses 
lebih lanjut produk bersama yg telah terpisah lebih lanjut produk bersama yg telah terpisah 
((split off)split off)



Contoh:Contoh:
•• PT ABC memproduksi 3 jenis produk melalui PT ABC memproduksi 3 jenis produk melalui 

proses bersama dgn data sbb:proses bersama dgn data sbb:
ProdukProduk

XX YY ZZ
Jumlah unit yg diproduksiJumlah unit yg diproduksi 60.00060.000 64.00064.000 40.00040.000
Hrg jual per unitHrg jual per unit Rp 9Rp 9 Rp 8Rp 8 Rp 8Rp 8
Biaya utk memproduksi lebih Biaya utk memproduksi lebih 
lanjutlanjut

Rp  20.000Rp  20.000 Rp  40.000Rp  40.000 Rp  10.000Rp  10.000

Adapun total biaya bersama u/ produk tsb a/ Rp 528.000
Diminta: Buatlah alokasi biaya bersama u/ masing-masing   

    produk!!



Jawab:
1. Menentukan harga jual hipothesa adalah:

X = 60.000 x Rp 9 = 540.000 – 20.000 = Rp 520.000
Y = 64.000 x Rp 8 = 512.000 – 40.000 = Rp 472.000
Z = 40.000 x Rp 8 = 320.000 – 10.000 = Rp 310.000

     Rp 1.302.000

2. Maka, alokasi biaya bersama adalah:
– X = 520/1.302 x Rp 528.000 = Rp 210.876
– Y = 472/1.302 x Rp 528.000 = Rp 191.410
– Z = 310/1.302 x Rp 528.000 = Rp 125.714

Rp 528.000



•• Dasar alokasi dari biaya bersama adalah Dasar alokasi dari biaya bersama adalah 
jumlah kuantitas yang diproduksi untuk jumlah kuantitas yang diproduksi untuk 
masing-masing produk. Syaratnya adalah masing-masing produk. Syaratnya adalah 
bahwa satuan unit kuantitas harus sama.bahwa satuan unit kuantitas harus sama.

•• Alokasinya adalah dengan membagi Alokasinya adalah dengan membagi 
jumlah dari kuantitas masing-masing jumlah dari kuantitas masing-masing 
produk dengan jumlah total dari produk dengan jumlah total dari 
keseluruhan kuantitas semua produk.keseluruhan kuantitas semua produk.

b. Metode unit kuantitas/ unit fisikb. Metode unit kuantitas/ unit fisik



Jawab:
• Dasar alokasi dari masing2 produk:

– X =   60.000 
– Y =   64.000 
– Z =   40.000 

164.000

• Maka, alokasi biaya bersama adalah:
– X = 60/164 x Rp 528.000 = Rp 193.171
– Y = 64/164 x Rp 528.000 = Rp 208.048
– Z = 40/164 x Rp 528.000 = Rp 126.781

Rp 528.000



c. Metode Harga Pokok Per-Unitc. Metode Harga Pokok Per-Unit

1.1. Metode rata-rata sederhana:Metode rata-rata sederhana:
Total biaya bersama dibagi dengan total Total biaya bersama dibagi dengan total 
kuantitas yang diproduksi. Hasil ini kuantitas yang diproduksi. Hasil ini 
dikalikan dengan jumlah kuantitas dikalikan dengan jumlah kuantitas 
masing-masing produk didapatkan masing-masing produk didapatkan 
alokasi biaya bersama pada masing-alokasi biaya bersama pada masing-
masing produk. masing produk. 



Jawab:
1. Total biaya bersama Rp 528.000 dan 

total kuantitas 164.000 unit: 60.000 + 
64.000 + 40.000 

2. Maka, alokasi biaya bersama adalah =  
Rp 528.000 : 164.000 = Rp 3,2195
- X = Rp 3,2195 x 60.000 = Rp 193.171
– Y = Rp 3,2195 x 64.000 = Rp 206.049
– Z = Rp 3,2195 x 40.000 = Rp 128.780

Rp 528.000



2.2. Metode rata-rata tertimbangMetode rata-rata tertimbang

•• Terjadi perbedaan signifikan dlm unit-unit Terjadi perbedaan signifikan dlm unit-unit 
yang diproduksi.yang diproduksi.

•• Jumlah kuantitas dari masing-masing Jumlah kuantitas dari masing-masing 
produk dikalikan dengan faktor penimbang, produk dikalikan dengan faktor penimbang, 
dan ini merupakan dasar pembagi alokasi dan ini merupakan dasar pembagi alokasi 
biaya bersama. biaya bersama. 

•• Faktor penimbang dpt didasarkan pd Faktor penimbang dpt didasarkan pd 
ukuran unit, tingkat kesulitan, waktu yg ukuran unit, tingkat kesulitan, waktu yg 
digunakan utk memproduksi, perbedaan digunakan utk memproduksi, perbedaan 
kebutuhan tenaga kerja, perbedaan bahan kebutuhan tenaga kerja, perbedaan bahan 
baku yg digunakanbaku yg digunakan



Jawab:
1. Total biaya bersama Rp 2.100.000 dan 

kuantitas yang dihasilkan: X= 60.000, 
Y=128.000, dan Z=66.000; 

2. Bobot masing-masing produk: X=5, Y=3, 
Z=1

3. Dasar alokasi biaya bersama adalah =
- X = 5 x   60.000 = 300.000
– Y = 3 x 128.000 = 384.000
– Z = 1 x   66.000 =   66.000

 750.000



Jawab:

4. Jadi alokasi biaya bersama :
- X = 300/750 x 2.100.000 =    840.000
– Y = 384/750 x 2.100.000 = 1.075.200
– Z = 66/750 x 2.100.000 =      184.800

              2.100.000



Produk SampinganProduk Sampingan

•• Dihasilkan dari proses produksi dari produk Dihasilkan dari proses produksi dari produk 
bersama namun nilainya/harganya/ kuantitasnya bersama namun nilainya/harganya/ kuantitasnya 
relatif kecil.relatif kecil.

•• Biaya produk sampingan relatif kecil, maka ada Biaya produk sampingan relatif kecil, maka ada 
dua macam perlakuan akuntansi:dua macam perlakuan akuntansi:

1.1. Produk sampingan tidak dibebani/ mendapat Produk sampingan tidak dibebani/ mendapat 
alokasi biaya produksi.alokasi biaya produksi.

2.2. Produk sampingan dibebani/ mendapat alokasi Produk sampingan dibebani/ mendapat alokasi 
biaya produksi.biaya produksi.



1. Produk sampingan tidak dibebani/mendapat 1. Produk sampingan tidak dibebani/mendapat 
alokasi biaya produksi.alokasi biaya produksi.

•• Produk sampingan dianggap tdk terlalu penting Produk sampingan dianggap tdk terlalu penting 
dan dpt lgs dijual, maka hasil penjualan tsb dan dpt lgs dijual, maka hasil penjualan tsb 
akan dimasukkan dlm lap keu (laba rugi) akan dimasukkan dlm lap keu (laba rugi) 
perush. perush. 

•• Hasil penjualan tsb dlm lap laba rugi dpt Hasil penjualan tsb dlm lap laba rugi dpt 
disajikan sbb:disajikan sbb:
1.1. Menambah hasil penjualanMenambah hasil penjualan
2.2. Menambah pendapatan lain-lainMenambah pendapatan lain-lain
3.3. Mengurangi hrg pokok penjualanMengurangi hrg pokok penjualan
4.4. Mengurangi total biaya produksiMengurangi total biaya produksi



a. Hasil penjualan produk sampingan a. Hasil penjualan produk sampingan 
menambah hasil penjualan produk utamamenambah hasil penjualan produk utama

Penjualan produk utama 21.000.000Rp     
Penjualan produk sampingan 150.000Rp          

21.150.000Rp     

Harga Pokok Penjualan 
Persediaan produk dalam proses awal -Rp                     
Harga pokok barang yg diproduksi 15.750.000Rp     
  Harga pokok produk tersedia untuk dijual 15.750.000Rp     
Persediaan produk jadi akhir 2.625.000           
Harga pokok penjualan 13.125.000Rp     
Laba kotor 8.025.000Rp       
Biaya penjualan, administrasi dan umum 2.500.000Rp       
Laba bersih 5.525.000Rp       

PT ENI
Laporan Laba rugi

Untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2009



b. Hasil penjualan produk sampingan b. Hasil penjualan produk sampingan 
menambah hasil pendapatan lain-lainmenambah hasil pendapatan lain-lain

Penjualan produk utama 21.000.000Rp  

Harga Pokok Penjualan 

Persediaan produk dalam proses awal -Rp                    
Harga pokok barang yg diproduksi 15.750.000Rp  
  Harga pokok produk tersedia untuk dijual 15.750.000Rp  
Persediaan produk jadi akhir 2.625.000         
Harga pokok penjualan 13.125.000Rp  
Laba kotor 7.875.000Rp    
Biaya penjualan, administrasi dan umum 2.500.000Rp    
Laba operasi 5.375.000Rp       
Pendapatan lain-lain:
   Hasil penjualan produk sampingan 150.000Rp       
Laba bersih 5.525.000Rp    

PT ENI
Laporan Laba rugi

Untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2009



c. Hasil penjualan produk sampingan c. Hasil penjualan produk sampingan 
sebagai pengurang harga pokok penjualansebagai pengurang harga pokok penjualan

Penjualan produk utama 21.000.000Rp  

Harga Pokok Penjualan 
Persediaan produk dalam proses awal -Rp                    
Harga pokok barang yg diproduksi 15.750.000Rp  
  Harga pokok produk tersedia untuk dijual 15.750.000Rp  
Persediaan produk jadi akhir 2.625.000         
Harga pokok penjualan 13.125.000Rp  
   Penjualan produk sampingan 150.000Rp       12.975.000Rp  
Laba kotor 8.025.000Rp    
Biaya penjualan, administrasi dan umum 2.500.000Rp    
Laba operasi 5.525.000Rp    

PT ENI
Laporan Laba rugi

Untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2009



d. Hasil penjualan produk sampingan d. Hasil penjualan produk sampingan 
sebagai pengurang biaya produksisebagai pengurang biaya produksi

Penjualan produk utama 21.000.000Rp  

Harga Pokok Penjualan 
Persediaan produk dalam proses awal -Rp                    
Harga pokok barang yg diproduksi 15.750.000Rp  
   Hasil penjualan produk sampingan 150.000Rp       
  Harga pokok produk tersedia untuk dijual 15.600.000Rp  
Persediaan produk jadi akhir 2.600.000         
Harga pokok penjualan 13.000.000Rp  
Laba kotor 8.000.000Rp    
Biaya penjualan, administrasi dan umum 2.500.000Rp    
Laba operasi 5.500.000Rp    

PT ENI
Laporan Laba rugi

Untuk bulan yang berakhir 31 Januari 2009

*(Rp 15.600.000 : 36.000) x 6.000 = 2.600.000



Jurnal u/ ke-4 perlakuan a/:Jurnal u/ ke-4 perlakuan a/:

1.1. Menambah hasil penjualanMenambah hasil penjualan
Piutang dagang/kasPiutang dagang/kas xxxxxx

PenjualanPenjualan xxxxxx

2.2. Menambah pendapatan lain-lainMenambah pendapatan lain-lain
Piutang dagang/kasPiutang dagang/kas xxxxxx

Pendapatan lain-lainPendapatan lain-lain xxxxxx



3.3. Mengurangi hrg pokok penjualanMengurangi hrg pokok penjualan
Piutang dagang/kasPiutang dagang/kas xxxxxx

Harga pokok penjualanHarga pokok penjualan xxxxxx

4.4. Mengurangi total biaya produksiMengurangi total biaya produksi
Piutang dagang/kasPiutang dagang/kas xxxxxx

Brg Dalam ProsesBrg Dalam Proses xxxxxx

Jurnal sambJurnal samb……



2. Produk sampingan dibebani/mendapat 2. Produk sampingan dibebani/mendapat 
alokasi biaya produksi.alokasi biaya produksi.

• Produk sampingan di anggap cukup penting 
sehingga dibebani biaya produksi dari biaya 
bersama

• Namun bukan biaya produk utama yg 
dialokasikan ke produk sampingan

• Beban yg terpakai dlm pemrosesan lanjutan 
atau pemasaran produk sampingan akan 
dicatat dlm perkiraan terpisah.

• Semua dilaporkan di lap laba rugi sesuai dgn 
prosedur di point 1.


