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Pada buku satu kita telah mempelajari akuntansi untuk 
perusahaan jasa dengan menerapkan satu siklus akuntansi secara 
menyeluruh, mulai dari pencatatan transaksi sampai dengan menyusun 
laporan keuangan dan menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. 
Tidak berbeda dengan perusahaan jasa, tahapan akuntansi perusahaan 
dagangpun sama dengan tahapan siklus akuntansi untuk perusahaan 
jasa. Namun yang perlu lebih diperhatikan adalah penggunaan akun dan 
ayat jurnal pada perusahaan dagang lebih kompleks dari pada 
perusahaan jasa. 

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang akuntansi perusahaan 
dagang, marilah kita simak ilustrasi 1.1 yang menjelaskan tentang isi dan 
pengorganisasian pembahasan buku dua. 

 
Ilustrasi 1.1: Isi dan Pengorganisasian Pembahasan Buku Dua 
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A. Pengertian dan Ruang Lingkup Operasi Perusahaan 
Dagang 

Dalam dunia usaha, ada tiga jenis 
bidang usaha yaitu bidang usaha jasa, 
dagang dan industri. Masing-masing usaha 
memiliki kegiatan yang berbeda-beda satu 
dengan yang lain.  

Perbedaan aktivitas ini akan 
mempengaruhi pada perbedaan dalam pengukuran laba, pendapatan 
dan beban dalam laporan laba ruginya. 

Ilustrasi 1.2 menjelaskan perbedaan siklus operasi perusahaan 
jasa dan perusahaan dagang dalam praktik sehari-hari. 
 
 
Ilustrasi 1.2: Siklus Operasi Perusahaan Jasa dan Perusahaan  
                      Dagang 
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Perusahaan jasa memiliki kegiatan utama 
untuk memberIkan jasa kepada pengguna jasa. 
Contoh perusahaan jasa adalah salon, 
konsultan, dokter dan jasa tukang jahit. 
Perusahaan ini memperoleh pendapatan jasa 
dari jasa yang telah  diberikan kepada pengguna 

 jasa dan dilaporkan sebagai pendapatan jasa (fee earned). Beban 
operasi yang terjadi dikurangkan ke pendapatan jasa untuk mendapatkan 
laba bersih. 
 

Sedangkan perusahaan dagang memiliki 
kegiatan utama membeli dan kemudian menjual 
menjual barang dagangan. Perusahaan dagang 
dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan 
dagang besar (grosir) yang membeli barang dari 
pabrik dan menjual  kepada  perusahaan dagang 

 pengecer, dan perusahaan dagang kecil atau pengecer yang membeli 
barang dari grosir kemudian dijual kepada pelanggan perorangan dengan 
harga eceran. Contoh: toko baju, toko sepatu, swalayan, toserba dan 
lain-lain.  

Perusahaan industri memiliki kegiatan utama untuk menjual 
barang jadi dengan terlebih dahulu mengolah dari bahan baku menjadi 
produk jadi. Contoh: perusahaan sepatu, perusahaan kue, pabrik gula 
dan lain-lain.  

Aktivitas perusahaan dagang untuk 
menghasilkan pendapatan melibatkan kegiatan  
menjual barang dagangan kepada pelanggan. 
Bila barang dagang tersebut telah dijual akan 
dilaporkan sebagai penjualan, dan biaya dari 
barang tersebut disebut  sebagai  harga  pokok 

 penjualan/ beban pokok penjualan (cost of goods sold atau cost of 
merchandhise sold). Penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan 
merupakan laba kotor (gross profit). Disebut demikian karena belum 
dikurangi dengan beban operasi. 

Barang dagangan yang belum terjual 
pada akhir periode akuntansi disebut 
persediaan barang dagangan (merchandhise 
inventory), yang akan dilaporkan di neraca 
sebagai asset lancar. 

Perusahaan industri kegiatan utama adalah menjual barang jadi 
dengan terlebih dahulu mengolah dari bahan baku menjadi produk jadi. 
Contoh: perusahaan sepatu, perusahaan kue, pabrik gula dan lain-lain.  
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Dengan adanya perbedaan aktivitas sebagaimana dijelaskan di 
atas, pengukuran laba atau rugi dalam laporan laba rugi perusahaanpun 
akan berbeda satu dengan lainnya. Ilustrasi 1.3 dan 1.4 menjelaskan 
proses pengukuran laba atau rugi pada perusahaan jasa dan perusahaan 
dagang. 

 

Ilustrasi 1.3: Proses Pengukuran Laba atau Rugi Bersih pada  
                      Perusahaan Jasa 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1.4: Proses Pengukuran Laba atau Rugi Bersih pada  
                      Perusahaan Dagang 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari ilustrasi di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa laba 
bersih perusahaan jasa diperoleh dari pendapatan jasa dikurangi dengan 
beban operasi, sedangkan laba bersih perusahaan dagang dihitung 
sebagai berikut: 
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Penjualan (bersih) Rp. xxx,-
Harga Pokok Penjualan “ xxx,-
Laba Kotor Rp. xxx,-
Beban Operasi “ xxx,-
Laba (Rugi) Bersih Rp. xxx,-

 
 

B. Laporan Keuangan untuk Perusahaan Dagang 
 

Jenis laporan keuangan yang harus dibuat oleh semua 
perusahaan pada dasarnya sama, yaitu terdiri dari Laporan Laba Rugi, 
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Namun, yang perlu kita 
perhatikan adalah karena adanya perbedaan sifat perusahaannya, maka 
tentu saja kompleksitas laporan keuangan jasa tidak akan sama dengan 
laporan keuangan perusahaan jasa. 

Pada perusahaan jasa, penyusunan laporan keuangan relatif lebih 
sederhana dari pada penyusunan laporan keuangan di perusahaan 
dagang. Laporan laba rugi pada perusahaan dagang terdiri dari dua 
bentuk, yaitu bentuk bertahap (multiple step income statement) dan 
bentuk langsung (single step incime statement).  Sedangkan, pada 
perusahaan jasa hanya ada satu bentuk laporan laba rugi saja. 

Bentuk laporan laba rugi bertahap disiapkan dengan komponen-
komponen sebagai berikut: 

1. Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada para pelanggan 
atas barang yang dijual perusahaan ke pelanggan yang 
bersangkutan, baik secara tunai maupun kredit. Untuk mendapatkan 
nilai penjualan bersih, retur dan pengurangan harga serta diskon 
penjualan dikurangkan pada nilai penjualan kotor. 

2. Retur dan potongan harga diberikan kepada pelanggan untuk 
barang yang rusak atau cacat. Retur dan potongan harga diakui 
ketika barang dagangan dikembalikan atau ketika potongan diberikan 
oleh penjual 

3. Diskon penjualan diberikan penjual kepada pelanggan untuk 
pembayaran lebih awal dari jumlah terutang. Diskon penjualan diakui 
pada saat pelanggan membayar tagihan penjualan. 

4. Penjualan bersih diperoleh dengan mengurangkan retur dan 
potongan harga serta diskon penjualan terhadap penjualan 

5. Harga pokok penjualan adalah harga barang yang terjual ke 
pelanggan. Besarnya harga pokok penjualan bisa ditetapkan setiap 
kali penjualan barang dagangan terjadi atau pada akhir periode 
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akuntansi. Harga pokok penjualan bisa ditentukan setiap kali 
penjualan terjadi, apabila perusahaan menggunakan sistem 
persediaan perpetual. Namun jika harga pokok penjualan baru dapat 
ditentukan pada akhir periode akuntansi, dikatakan bahwa 
perusahaan menggunakan sistem persediaan periodik. 

Ketika perusahaan menggunakan sistem persediaan perpetual, 
semua pencatatan secara detail terhadap persediaan barang dagangan 
setiap saat dilakukan, sehingga setiap saat nilai persediaan bisa 
diketahui.  Ilustrasi 1.5 menunjukkan perbandingan antara sistem  
persediaan periodik dengan sistem persediaan perpetual. 

 
 Ilustrasi 1.5: Perbandingan antara Sistem Persediaan  
                       Periodik dengan Perpetual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk menentukan harga pokok penjualan dengan menggunakan 
sistem persediaan periodik, perlu dilakukan hal-hal berikut ini: 

1. Mencatat pembelian barang dagangan 
2. Menentukan harga pokok barang yang dibeli 
3. Menentukan harga pokok persediaan pada awal dan akhir periode 

akuntansi. 
Ilustrasi 1.6 adalah contoh laporan laba rugi bentuk bertahap dan ilustrasi 
1.7 adalah contoh dari laporan laba rugi bentuk langsung. 
 

Perpetual 

Akhir Periode  
Penentuan atas 

Penjualan 
Barang yang 

terjual 
Pembelian Barang 

Dagangan 

Perhitungan Harga 
Pokok Penjualan 

Periodik 

Penentuan 
atas 
penjualan 

Akhir Periode Barang yang 
terjual 

Pembelian Barang 
Dagangan 

Perhitungan 
Harga Pokok 

Penjualan 



 277

Ilustrasi 1.6: Laporan Laba Rugi Bentuk Bertahap 

Pendapatan dari penualan:
Penjualan x x
Dikurangi: Retur dan Potongan Penjualan x x

Diskon Penjualan x x ( x x )
Penjualan Bersih x x

Harga Pokok Penjualan ( x x )
Laba Kotor x x

Beban Operasi:
Beban Penjualan:

Beban Gaji Penjualan x x
Beban Iklan x x
Beban Penyusutan-Peralatan Toko x x
Beban Penjualan Ripa-rupa x x

Total Beban Penjualan x x
Beban Administrasi:

Beban Gaji Kantor x x
Beban Sewa x x
Beban Penyusuta-Peralatan Kantor x x
Beban Asuransi x x
Beban Perlengkapan Kantor x x
Beban Administrasi Rupa-rupa x x

Total Beban Administrasi x x
Total Beban Operasi ( x x )

Laba dari Operasi x x

Pendapatan dan beban lain-lain:
Pendapatan Sewa x x
Beban Bunga ( x x) ± x x

Laba Bersih xx x

Laporan Laba Rugi
Untuk Bulan yang Berakhir 31 Agustus 2006

Usaha Dagang Kartika Jaya
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Ilustrasi 1.7: Laporan Laba Rugi Bentuk Langsung 

Pendapatan:
     Penjualan Bersih x x x
     Pendapatan Sewa x x x
     Pendapatan Bunga x x x
     Pendapatan lain-lain x x x
          Total Pendapatan x x x
Beban-beban:
     Harga Pokok Penjualan x x x
     Beban Penjualan x x x
     Beban Administrasi x x x
     Beban Bunga x x x
     Beban Lain-lain x x x
          Total Beban (x x x)
Laba Bersih x x x

Usaha Dagang Kartika Jaya
Laporan Laba Rugi

(dalam Rp. 000,-)
Untuk Bulan yang berakhir 31 Agustus 2006

 

 

C. Transaksi di Perusahaan Dagang 
 

Pada perusahaan dagang, prosedur-
prosedur akuntansi yang dilakukan sama 
seperti yang dilakukan pada perusahaan 
jasa, yakni mulai dari mencatat transaksi 
sampai dengan penutupan buku.  

Transaksi yang terjadi dan dicatat di perusahaan dagang sesuai 
dengan kegiatan utamanya yaitu transaksi pembelian dan transaksi 
penjualan. Dalam transaksi  pembelian akan timbul ongkos angkut, pajak 
pertambahan nilai, potongan pembelian dan retur pembelian. Demikian 
juga halnya yang akan terjadi pada transaksi penjualan.  

 

 

 

Transaksi utama yang 
terjadi di perusahaan 

dagang adalah pembelian 
dan penjualan barang 

dagangan. 
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Pada pembahasan ini akan dibahas tiap-tiap transaksi yang 
terjadi di perusahaan dagang, yang meliputi: 

 
 

1. Transaksi Penjualan Barang Dagangan. 
2. Transaksi Pembelian Barang Dagangan. 
3. Beban Transportasi. 
4. Pajak Pertambahan Nilai. 
5. Potongan. 
6. Retur. 
 

 
1. Transaksi Penjualan Barang Dagang 
 

Penjualan barang dagangan bisa 
dilakukan secara tunai maupun secara kredit. 
Pada saat perusahaan menjual barang 
dagangannya, maka diperoleh pendapatan. 

Jumlah yang dibebankan kepada pembeli untuk barang dagang yang 
diserahkan merupakan pendapatan perusahaan yang bersangkutan. 
Untuk perusahaan dagang, akun yang digunakan untuk mencatat 
penjualan barang dagang disebut akun penjualan.  

 

Jika penjualan barang dagangan 
dilakukan secara kredit, maka menimbulkan 
piutang yang biasanya dicatat dalam akun 
“Piutang Dagang”. Dan pada saat terjadi 

penjualan secara kredit ini, seringkali diikuti dengan syarat penjualan.  

Setiap transaksi penjualan barang dagangan terjadi, harus ada 
bukti pendukung sebagai dokumen bisnis perusahaan. Cash register 
merupakan contoh bukti pendukung adanya transaksi penjualan secara 
tunai dan faktur penjualan meru[pakan salah satu contoh bukti 
pendukung transaksi penjualan secara kredit. Ilustrasi 1.5 merupakan 
contoh faktur penjualan sebagai dokumen bisnis yang ada di perusahaan 
dagang. 

Syarat penjualan bisa berupa termin penjualan, misal yang 
menyatakan 2/ 10, n = 30. Termin ini memiliki makna bahwa jangka 
waktu pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal 
transaksi, jika pembeli melakukan pembayaran maksimal 10 (sepuluh) 
hari setelah tanggal transaksi, penjual akan memberikan potongan 
penjualan sebesar 2% kepada pembeli. 

Pada waktu menjual, kadang-
kadang perusahaan harus menerima 
pengembalian barang atau memberi 

Penjualan adalah 
pendapatan dari hasil 

penjualan 

Piutang dagang terjadi 
akibat penjualan secara 

kredit 

Barang yang sudah dijual 
dan dikembalikan disebut 

retur penjualan 
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potongan harga. Hal ini terjadi kalau barang yang dijual tidak sesuai 
dengan permintaan pembeli. Penerimaan kembali barang yang telah 
dijual disebut penjualan retur (sales return), sedangkan pemberian 
potongan penjualan disebut pengurangan harga (sales allowances).  

Ilustrasi 1.5: Faktur Penjualan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjualan diikuti dengan penerimaan uang. Uang yang diterima 
dari penjualan tergantung pada syarat jual beli yang telah ditetapkan. 
Penerimaan uang yang sering muncul di perusahaan dagang, selain dari 
penjualan barang dagangannya, juga berasal dari  setoran modal pemilik, 
pinjaman kreditur dan lain-lain. 
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T O T A L
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PENTING: SEMUA PENGEMBALIAN HARUS DILAKUKAN 
DALAM 10 HARI. HARGA dalam US $
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Sebagai contoh pencatatan transaksi penjualan secara tunai 
dengan menggunakan metode periodik: Tanggal 5 Juni 2007 UD Widya 
Airlangga melakukan penjualan tunai sebesar Rp. 36.000.000,-, maka 
transaksi ini bisa dicatat sebagai berikut: 

 

(dalam rupiah)                             Jurnal Umum                                     Hal. 
Keterangan Ref. Debit Kredit

2007

Juni 5 Kas 36.000.000
      Penjualan 36.000.000
            (untuk mencatat penjualan
            tunai)

Tanggal

 
 

Bgaimana pencatatan transaksi tersebut di atas, jika penjualan 
dilakukan secara kredit dengan termin: 2/10, 2=30? Pencatatan atas 
transaksi penjualan secara kredit sebagai berikut: 

 

(dalam rupiah)                             Jurnal Umum                                     Hal. 
Keterangan Ref. Debit Kredit

2007

Juni 5 Piutang Dagang 36.000.000
      Penjualan 36.000.000
            (untuk mencatat penjualan
            kredit)

Tanggal

 
 

2. Transaksi Pembelian Barang Dagangan 
 

Seperti halnya pada transaksi 
penjualan, transaksi pembelian barang 
daganganpun dapat dilakukan secara 
tunai dan secara kredit. Pembelian 

barang dagangan secara kredit akan menimbulkan utang yang akan 
dicatat dalam akun “Utang Dagang” 

Kegiatan pembelian yang lain pada perusahaan dagang,  selain 
membeli barang dagangan, juga meliputi pembelian aset produktif, 
pembelian perlengkapan dan jasa lain dalam rangka kegiatan usaha. 
Pembelian inipun juga dapat dilakukan secara kredit ataupun secara 
tunai.  

Pembelian secara kredit 
akan menimbulkan utang 

dagang 
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Pada saat perusahaan melakukan pembelian barang dagang 
secara kredit, seringkali perusahaan terikat dengan suatu syarat yang 
disebut dengan syarat pembelian. Jumlah yang dibebankan kepada 
perusahaan untuk memperoleh suatu barang sampai dapat dijual 
merupakan harga pokok barang. Harga pokok barang selain harga beli 
juga ongkos angkut pembelian, asuransi dan lain-lain.  

Pembelian akan diikuti oleh transaksi pembayaran. Kapan 
pembelian batang dagangan itu harus dibayar akan tergantung pada 
syarat jual beli yang ditetapkan. Disamping pembelian barang dan jasa, 
pembayaran dapat dilakukan untuk keperluan lain, misalnya membayar 
gaji, membayar utang atau membagikan laba kepada pemilik. 

Contoh pencatatan transaksi pembelian secara tunai dengan 
menggunakan metode periodik sebagai berikut: tanggal 16 Mei 2007 
membeli barang dagangan kepada UD Kartika Purnama Rp. 55.000.000,-
Pencatatan atas transaksi tersebut adalah: 

 
(dalam rupiah)                             Jurnal Umum                                     Hal. 

Keterangan Ref. Debit Kredit
2007

Mei 16 Pembelian 55.000.000
      Kas 55.000.000
            (untuk mencatat pembelian
            tunai)

Tanggal

 
 

Bagaimana jika transaksi tersebut merupakan pembelian barang 
dagangan secara kredit dengan termin 3/10, n=60? Pencatatan atas 
transaksi pembelian secara kredit ini adalah: 

 
(dalam rupiah)                             Jurnal Umum                                     Hal. 

Keterangan Ref. Debit Kredit
2007

Juni 16 Pembelian 55.000.000
       Utang Dagang 55.000.000
            (untuk mencatat penjualan
            kredit)

Tanggal
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3. Beban Transportasi 
 
Syarat-syarat penjualan harus menyebutkan kapan hak 

kepemilikan atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli. 
Hal ini menentukan pihak mana, penjual atau pembeli yang harus 
menanggung beban transportasi (ongkos angkut). 

Hak milik atas barang dagang bisa beralih kepada pembeli pada 
saat penjual menyerahkan barang tersebut ke perusahaan pengangkut. 
Misalnya:  Perusahaan Bintang Baru menjual barang kepada perusahaan 
Bulan Purnama. Bintang Baru mengalihkan hak kepemilikan atas barang 
kepada Perusahaan Bulan Purnama pada saat barang dikirimkan.  

Dalam hal ini, syarat penjualan 
disebut sebagai FOB (free on board)  
tempat pengiriman (FOB Shipping point). 
Ini berarti perusahaan Bulan Purnama akan 
membayar beban transportasi dari tempat 
pengiriman (Bintang Baru) ke tujuan akhir 

(Perusahaan Bulan Purnama). Beban-beban semacam itu merupakan 
total beban perusahaan Bulan Purnama dalam pembelian barang 
(persediaan) dan menambah pembelian. 

Hak milik atas barang dagang bisa 
beralih ke pembeli pada saat pembeli 
menerima barang dagangan tersebut. Dalam 
hal ini, syarat penyerahan disebut sebagai 
FOB tujuan (FOB destination). Ini berarti 
bahwa penjual menyerahkan barang dagang 
tersebut ke tempat tujuan pembeli tanpa 
dibebani ongkos angkut kepada pembeli. 

Dengan demikian penjual membayar ongkos angkut sampai ke 
tujuan akhir. Penjual akan mendebit ke beban pengiriman yang 
dilaporkan dalam laba rugi penjual sebagai beban.  Ilustrasi 1.6 
menjelaskan syarat penyerahan barang dagangan dari penjual ke 
pembeli. 
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destination)
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Ilustrasi 1.6 : Syarat-syarat Penyerahan Barang Dagangan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sebagai contoh, pada tanggal 10 Juli 2007 perusahaan Airlangga 

membeli barang dagangan dari UD Kartika Purnama secara kredit senilai 
Rp. 90.000.000,-, syarat penyerahan FOB shipping point, dan membayar 
beban transportasi sebesar Rp. 5.000.000,-. Perusahaan Airlangga 
mencatat transaksi tersebut sebagai berikut: 

 
 
(dalam rupiah)                             Jurnal Umum                                     Hal. 

Keterangan Ref. Debit Kredit
2007

Juli 10 Pembelian 90.000.000
       Utang Dagang 90.000.000
            (untuk mencatat penjualan
            kredit, syarat FOB shipping
               point)

10 Pembelian 5.000.000,00
       Kas 5.000.000,00
            (Membayar ongkos angkut
               atas pembelian barang
             dagangan)

Tanggal

 
 

Pembeli membayar  ongkos 
angkut dan mendebit pembelian 

Barang Dagang 

Penjual membayar ongkos angkut 
dan mendebit beban pengiriman 

Tempat 
Pengiriman 

Penjual 

Syarat: FOB DESTINATION 

Syarat: FOB SHIPPING POINT 

Tempat 
Tujuan 

Pembeli 

Hak 
pemilikan 
beralih ke 
pembeli 

Hak 
pemilikan 
beralih ke 
pembeli 

Ongkos 
Angkut

Ongkos 
Angkut
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4. Pajak Pertambahan Nilai 
Di Indonesia, setiap 

transaksi pembelian dan 
penjualan barang dagangan 
akan dikenakan pajak 
pertambahan nilai sebesar 
10%. Pajak yang muncul 
akibat penjualan barang akan 
dikenakan kepada konsumen, 
pajak pertambahan nilai yang 
dikenakan kepada konsumen 
disebut PPN-keluaran.  

 

 

 

 

 

Sebaliknya, pajak yang terjadi 
akibat membeli barang dagangan disebut 
PPN-masukan. 

 

PPN-Keluaran akan menimbulkan 
utang bagi penjual kepada pemerintah. 
Sedangkan bagi pembeli pajak yang yang 
ditanggung merupakan pajak yang dibayar 
di muka sebagai aset . 

 
5. Potongan 
 

Di samping syarat-syarat tersebut 
di atas, ketentuan dalam jual beli 
mungkin juga berhubungan dengan 
masalah potongan (discount). Ada dua 

macam potongan harga, yaitu potongan tunai dan potongan 
perdagangan. 

 

 

 

 

PPN- keluaran terjadi 
akibat menjual barang, 
mengakibatkan terjadi 

utang pajak 

PPN-masukan terjadi 
akibat membeli barang , 
mengakibatkan adanya 

aset 

Potongan tunai terjadi 
akibat pembayaran lebih 

cepat dari masa kredit 

Pelanggan 

Negara 

Perusahaan memungut 
pajak penjualan dari 
pelanggan 

Perusahaan menyetor 
pajak penjualan ke 
negara 
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a. Potongan tunai 
 

Potongan tunai (cash discount) adalah potongan harga yang 
diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu 
kredit. Dari sudut penjual, potongan ini disebut potongan penjualan (sales 
discount), sedangkan dari segi pembeli disebut potongan pembelian 
(purchases discount). 

 
Potongan tunai, misalnya dinyatakan 

dengan 2/10, n/30. Syarat ini berarti bahwa 
potongan sebesar 2% diberikan bila 
pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 
10 hari setelah tanggal transaksi, sementara 

jangka waktu kredit yang diberikan adalah 30 hari.  
 
Suatu contoh: pada tanggal 2 Januari 2006, suatu perusahaan 

menjual barang seharga Rp. 10.000.000,-, dengan syarat 2/10,n/30. 
Dengan syarat ini, perusahaan akan memberikan potongan kepada 
pembeli sebesar Rp. 200.000,- (2% dari Rp. 10.000.000,-) apabila 
pembeli membayar terakhir tanggal 12 Januari 2006. (sepuluh hari 
setelah tanggal transaksi). Perusahaan hanya akan menerima uang 
sebesar Rp. 9.800.000,-. Apabila pembeli tidak mengambil potongan 
yang diberikan, maka ia harus melunasi seluruh utangnya pada tanggal 
jatuh tempo sebesar Rp. 10.000.000,- pada tanggal 1 Februari 2006. 

Dari sudut pembeli, kalau pembayaran dilakukan sampai dengan 
tanggal 12 Januari 2006, maka uang yang dikeluarkan hanya sebesar 
Rp. 9.800.000,-. Apabila tidak diambil, selambat-lambatnya tanggal 1 
Februari 2006 seluruh harga pembelian sebesar Rp. 10.000.000,- harus 
dilunasi.  

 Ilustrasi 1.7 menjelaskan adanya transaksi penjualan kredit 
dengan dua kemungkinan yang terjadi bahwa pembeli memanfaatkan 
potongan tunai ataukah tidak memanfaatkan potongan tunai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Potongan 
perdagangan(trade 

discount) terjadi karena 
penjualann dalam jumlah 

besar
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Ilustrasi 1.7: Penjualan secara Kredit dengan Termin 2/10, n = 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Potongan perdagangan 
 

Jenis potongan yang lain adalah potongan perdagangan (trade 
discount). Potongan ini diberikan karena perbedaan cara penjualan atau 
perbedaan langganan yang dilayani. Misalnya, suatu perusahaan dapat 
memberikan potongan sebesar 25% apabila penjualan dilakukan dengan 
tunai dan potongan sebesar 20% apabila penjualan dilakukan dengan 
kredit. Contoh lain adalah apabila suatu perusahaan memberikan 
potongan sebesar 30% apabila penjualan dilakukan kepada pedagang 
besar dan hanya 15% apabila menjual kepada pedagang eceran. 

 
 

6. Retur Penjualan 
 

Karena suatu sebab tertentu, barang dagangan yang sudah 
terjual mungkin akan dikembalikan oleh pembeli ke penjual (retur 
penjualan). Selain itu, karena adanya kerusakan barang dagangan atau 
tidak sesuai dengan kualifikasi yang dipesan pemebli atau penyebab 
lainnya, pembeli akan dapat mengembalikan barang yang sudah 
dibelinya itu ke penjual. 

Karena sebab tersebut, penjual bisa mengurangi harga jual 
semula (potongan penjualan). Jika retur atau potongan tersebut 
dilakukan untuk penjualan secara kredit, penjual biasanya mengirimkan 
kepada pembeli sebuah kredit memo yang menunjukkan jumlah dan 
alasan yang menyebabkan akun piutang usaha dikreditkan. Contoh kredit 
memo sebagaimana dalam ilustrasi 1.8. 

  Rp. 1.470.000,- 

2% dari jumlah 
faktur diberikan 
sebagai diskon tunai 

Faktur sebesar 
Rp. 1.500.000,-;

Syarat: 
2/10, n/30 

  Rp. 1.500.000,- 

Jumlah penuh harus 
dibayar dalam 30 hari 
sejak tanggal faktur 
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Seperti halnya potongan penjualan, transaksi retur penjualan juga 
akan mengurangi  atau memperkecil nilai penjualan. Karena manajemen 
perusahaan biasanya ingin mengetahui jumlah retur dan potongan 
penjualan pada suatu periode, maka pencatatan terhadap retur dan 
potongan penjualan pada akun yang terpisah, yang disebut dengan akun 
retur dan potongan penjualan (sales return and alowances). Akun ini 
merupakan akun kontra (contra account) dari akun penjualan, yang 
artinya sebagai pengurang nilai penjualan pada suatu periode tertentu.  
 
 
Ilustrasi 1.8: Kredit Memo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kredit Memo 
No. CM 21 

buana Electronic 
Jl. Cucur barat kav. 529 
Tangerang, jawa barat 

Warna-warni Video 

Widyasari 

Jl. Taman Raden Intan E1/ No. 1 

Kota Propinsi Kode Pos 

Nama Perusahaan 

Atas Nama 

Alamat 

Malang Jawa Timur 62121 

No. Katalog 

 
A2547Z45 

Deskripsi 

 
Production Model 
Circuits 
(Inoperative) 

Jumlah

 
1 

Harga 

 
300 

Total 

 
300 

15/ 14/ 06 Penjual: Yoga No. Faktur 
371

Tgl Faktur: 05/04/06 Disetujui: Ari 

Cash Refund Credit Account Other x 


