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ABSTRAK 

Kwana Harsaja Putri. 2015. 8323128343. Perlakuan, Pencatatan dan Hasil 

Penjualan Sisa Bahan di PT Caturgriya Naradipa. Program Studi D III Akuntansi. 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

Karya ilmiah ini memilki latar belakang masalah banyaknya perusahaan 

manufaktur yang memiliki sisa bahan dalam proses produksinya. Penulis 

melakukan penelitian memilki tujuan untuk mengetahui perlakuan dan pencatatan 

sisa bahan yang dilakukan perusahaan dan berapa besar hasil penjualan sisa bahan 

tersebut yang akan diberikan oleh penelitian ini. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan 

data melalui observasi lapangan, wawancara, dan data melalui studi pustaka.  

Dari hasil penelitian dapat diketahui terdapat sisa bahan yang dapat dijual 

dan tidak dapat dijual, hasil penjualan sebagai pengurang biaya overhead pabrik 

sesungguhnya, dan yang tidak dapat dijual sebagai penambah biaya overhead 

pabrik sesungguhnya dan sisa bahan yang laku dijual menghasilkan laba bagi 

Ikatan Koperasi Karyawan (IKK)  sebesar Rp.4.090.000 atau sebesar 0,14 % dari 

penjualan perusahaan.Saran untuk perusahaan ialah agar melakukan pencatatan 

terhadap hasil penjualan sisa bahan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi 

yang real dan dapat dipercaya.  

 

Kata kunci : Sisa Bahan, Perlakuan, Pencatatan 
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ABSTRACT 

Kwana Harsaja Putri. 2015. 8323128343. Perlakuan, Pencatatan dan Hasil 

Penjualan Sisa Bahan di PT Caturgriya Naradipa. Program Studi D III Akuntansi. 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

 This scientific papers has a background of the many problems 

manufacturing company which has the scarp materials in the production process . 

This scientific papers has a purpose to determine treatment of accounting and 

listing the scrap materials of the company and how much the total sales of the 

scrap material . Research method that used is quantitative descriptive analysis, of 

data collection through field observations, interview, and data through library. 

The result of the research can be known are the scraps  material can be 

sold and may not be sold , the sales results as a reducer of the actual factory 

overhead costs , and that can not be sold as an addition to the actual factory 

overhead costs. The scrap materials are sold generating profits for Employees 

Cooperative Association (IKK ) of Rp.4.090.000 or 0.14 % of sales company.  The 

suggestions for the company is to listing the sales result of scraps materials to be 

a real condition and trustworthy financial satatements. 
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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan karunia-NYA, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

karya ilmiah ini yang berjudul : Analisis Perlakuan,Pencatatan dan Hasil 

Penjualan Sisa Bahan pada Perusahaan Manufaktur.  

Karya Ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian 

persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya di bidang akuntansi pada 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Dalam penyusunan Karya Ilmiah ini penulis banyak mendapat 

bantuan, berupa bimbingan dan saran dari berbagai pihak, baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung yang sangat berarti untuk 

penulis. Maka, pada kesempatan ini penulis memberikan penghargaan 

yang sedalam – dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyelesaian karya ilmiah ini,dan dengan rendah hati penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 

1. Allah SWT, atas hidayah, petunjuk, dan cinta-Nya yang 

telah diberikan kepada saya selaku penulis;  

2. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah 

memberikan bantuan materil dan semangat bagi penulis;  

3. Rida Prihatni, SE.Ak, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam 

menyusun penulisan Karya Ilmiah;  
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4. Drs. Dedi Purwana, M.Bus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta;  

5. Indra Pahala,SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;  

6. Yunika Murdayanti, SE, M.Si, M.Ak selaku Ketua Program 

Studi D-III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta;  

7. Seluruh Dosen UNJ yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat selama penulis duduk dibangku perkuliahaan; 

8. Bapak Uut dan Bapak Ridwan Sunardi serta seluruh 

karyawan PT Caturgriya Naradipa yang telah banyak 

membantu penulis untuk membantu memberikan data 

terkait karya ilmiah; 

9. Harry Priyanto yang telah memberikan saran, motivasi dan 

semangat kepada penulis; 

10. Dina, Fadhia, Syarifah,dan Novi sebagai sahabat terbaik 

selama kuliah dan telah memberikan dukungan dan 

bantuan terbaik kepada penulis; 

11.  Rekan-rekan mahasiswa D3 Akuntansi 2012 kelas AK 2 

dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam 

penulisan karya ilmiah. 
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Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Ilmiah ini masih 

terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Saya 

harapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu dosen, 

guna perbaikan untuk karya ilmiah ini. Semoga Karya Ilmiah ini 

bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.  
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