


Pengembalian barang dari pelanggan/ 
konsumen atas barang yang telah dijual, 
atau pengembalian barang ke distributor/ 
pemasok atas barang yang telah kita beli. 

RETUR 



Sebab-sebab terjadinya retur: 

1.  Kualitas barang yang diterima tidak 
 sesuai dengan yang dipesan. 

2.  Rusak pada waktu pengiriman. 
3.  Perubahan pesanan karena perjanjian. 



RETUR  
PEMBELIAN 



 
1.  Fungsi Pembelian 

 fungsi yang bertanggung jawab untuk 
 mengeluarkan memo debet untuk retur 
 pembelian. 

2.  Fungsi Gudang 
 fungsi yang bertanggung jawab untuk 
 menyerahkan barang seperti yang ter- 
 cantum dalam memo debet yang diteri- 
 manya dari Fungsi Pembelian kepada 
 Fungsi Pengiriman. 



3.  Fungsi Pengiriman 
 fungsi yang bertanggung jawab untuk 
 menirimkan barang kepada pemasok/ 
 distributor sesuai dengan perintah re- 
 tur pembelian dalam memo debit yang 
 diterimanya dari Fungsi Pembelian. 



4.  Fungsi Akuntansi 
 fungsi yang bertanggung jawab untuk 
 mencatat: 
•  transaksi retur pembelian dalam  

 jurnal retur pembelian/jurnal umum. 
•  berkurang harga pokok persediaan  

 karena retur pembelian dalam kartu  
 persediaan 

•  berkurangnya utang dalam  
 kartu utang 



 
a.  Prosedur Perintah Retur Pembelian 

 Retur pembelian terjadi atas perintah Fung- 
 si Pembelian karena adanya Laporan Pene- 
 rimaan Barang dari Fungsi Penerimaan bah 
 wa ada barang yang tidak sesuai sehingga 
 perlu untuk dikembalikan ke pemasok/dis- 
 tributor. 



b.  Prosedur Pengiriman Barang. 
 Fungsi Gudang setelah menerima Memo 
 Debit dari Fungsi Pembelian kemudian me- 
 nyiapkan barang dan menyampaikannya ke 
 Fungsi Pengiriman.  Atas barang ini Fungsi 
 Pengiriman mengirimkan kembali barang2 
 tersebut ke pemasok/distributor serta mem- 
 buat Laporan Pengiriman Barang. 



c.  Prosedur Pencatatan Utang. 
 Sehubungan dengan Memo Debit dan La- 
 poran Pengiriman Barang yang diterima, 
 Fungsi Akuntansi mencatat berkurangnya 
 utang pada Kartu Utang dan berkurangnya 
 harga pokok barang pada Kartu Persediaan. 



 
a.  Memo Debit 

 dokumen yang dibuat Fungsi Pembelian 
 untuk mengotorisasi: 
•  Fungsi Gudang, untuk mengeluarkan kem- 

 bali barang yang telah dibeli. 
•  Fungsi Pengiriman, untuk mengirimkan  

kembali barang yang telah dibeli 
•  Fungsi Akuntansi, untuk mendebit rekening 

utang karena adanya transaksi retur 
pembelian. 



 
b.  Laporan Penerimaan Barang 

 dokumen yang dibuat oleh Fungsi 
Pengiriman untuk melaporkan bahwa 
 jenis dan kuantitas barang sesuai  
 dengan Memo Debit yang diterima dari 
 Fungsi Pembelian telah dikirimkan ke 
 pemasok/distributor. 



 
a.  Kartu Persediaan 

 Kartu ini digunakan untuk mencatat ber- 
 kurangnya harga pokok persediaan kare 
 na adanya pengembalian barang atas 
barang yang  telah dibeli 
  



b.  Kartu Utang 
 Kartu ini digunakan untuk mencatat ber- 
 kurangnya utang kepada debitur karena 
adanya pengembalian barang atas 
barang yang  telah dibeli 
  



1.  Organisasi 
 a. Fungsi Pembelian harus terpisah 
    dari fungsi penerimaan dan fungsi 
     akuntansi 
 b. Fungsi penerima barang harus ter- 

            pisah dari fungsi penyimpan barang 
 c. Transaksi Retur Pembelian harus di- 
      laksanakan lebih dari satu fungsi  



2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 
•  Memo Debit untuk meretur atas barang yang 

 dibeli, diotorisasi Fungsi Pembelian berda- 
 sarkan Laporan Penerimaan Barang dari 
 Fungsi Penerimaan. 

•  Laporan Pengiriman Barang diotorisasi 
 Fungsi Pengiriman berdasarkan Memo De- 
 bit dari Fungsi Pembelian 

•  Pencatatan berkurangnya utang dan harga 
 pokok persediaan diotorisasi Fungsi Akun- 
 tansi berdasarkan Memo Debit dari Fungsi 
 Pembelian 



3.  Praktek Yang Sehat 
 Formulir dirancang bernomor urut tercetak 
 baik formulir memo debit maupun laporan  
 pengiriman barang, sehingga penggunaan 
 kedua formulir ini dapat dipertanggung- 
 jawabkan. 



FUNGSI 
PENERIMAAN 

FUNGSI 
AKUNTANSI 

FUNGSI 
PEMBELIAN 

FUNGSI 
PENGIRIMAN 

PEMASOK/ 
DISTRIBUTOR 

FUNGSI GUDANG 

LAPORAN 
PENERIMAAN 
BARANG 

MEMO DEBIT (3) 

MEMO DEBIT (2) 

BARANG 

MEMO  
DEBIT (1) 

LAPORAN 
PENGIRIMAN 
BARANG (1) 

LAPORAN 
PENGIRIMAN 
BARANG (2) 

PENGIRIMAN 
BARANG  
KE PEMASOK 



RETUR  
PENJUALAN 



 
1.  Fungsi Penjualan 

 fungsi ini bertanggung jawab atas pene- 
 rimaan pemberitahuan mengenai pengem 
 balian barang dari pelanggan/konsumen, 
 dan mengotorisasinya dengan membuat 
 memo kredit 

2.  Fungsi Penerimaan 
 fungsi ini bertanggung jawab atas peneri- 
 maan barang berdasarkan memo kredit 



3.  Fungsi Gudang 
 fungsi ini bertanggung jawab menyimpan 
 kembali barang yang diterima dari retur 
 penjualan. 

4.  Fungsi Akuntansi 
 fungsi ini bertanggung jawab mencatat 
 akibat terjadinya retur penjualan (berku- 
 rangnya piutang dan bertambahnya per- 
 se diaan. 



1.  Memo Kredit 
 merupakan dokumen sumber yang diguna-
kan sebagai dasar pencatatan terjadinya 
transaksi retur penjualan, dokumen ini di-
keluarkan oleh fungsi penjualan yang mem 
 berikan perintah kepada fungsi penerima-
an untuk menerima barang yang dikembali 
 kan oleh pelanggan/konsumen    



2.  Laporan Penerimaan Barang 
 merupakan dokumen pendukung dari 
memo kredit, dokumen ini dikeluarkan oleh 
fungsi penerimaan barang sebagai laporan 
 bahwa barang telah diperiksa dan diterima. 



1.  Jurnal Umum dan/atau jurnal retur penj. 
 dipakai untuk mencatat berkurangnya 
pendapatan penjualan dan piutang 
dagang. 

2.  Kartu Piutang 
 merupakan buku pembantu piutang 
yang digunakan untuk mencatat 
berkurangnya piutang. 



3.  Kartu Persediaan 
 merupakan buku pembantu persediaan 
yang digunakan untuk mencatat bertam-
bahnya persediaan. 

4.  Kartu Gudang 
 merupakan catatan yang digunakan untuk 
mencatat bertambahnya persediaan barang 



1.  Organisasi 
 a. Fungsi Penjualan harus terpisah 
    dari Fungsi Penerimaan 
 b. Fungsi Akuntansi harus terpisah  
     dari Fungsi Penjualan 
 c. Transaksi retur penjualan harus  
     dilaksanakan oleh fungsi penjualan 



2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 
•  Retur Penjualan diotorisasi oleh fungsi  

 penjualan, dengan membubuhkan tanda 
 tangan otorisasi dalam Memo Kredit 

•  Pencatatan berkurangnya piutang karena 
 retur penjualan didasarkan pada memo 
 kredit yang didukung dengan laporan  
 penerimaan barang 



3.  Praktek Yang Sehat 
 Formulir memo kredit dirancang berno-
mor urut tercetak dan pemakaiannya  
 dipertanggungjawabkan oleh fungsi 
penjualan. 



 
a.  Prosedur Perintah Retur Penjualan 

 Retur penjualan terjadi karena adanya  
 pengembalian barang dari konsumen.  
 Fungsi penjualan membuat memo kredit 
 yang memberikan perintah kepada fungsi 
 penerimaan untuk menerima barang dari 
 konsumen dan fungsi piutang (akuntansi) 
 untuk mencatat pengurangan piutang  
 pada konsumen yang bersangkutan. 



b.  Prosedur Penerimaan Barang 
 berdasarkan memo kredit, barang 
 diperiksa dan dibuatkan laporan 
 penerimaan barang untuk melam- 
 piri memo kredit yang dikirim ke 
 fungsi piutang 



c.  Prosedur Pencatatan Retur Penjualan 
 transaksi berkurangnya piutang dan pen- 
 dapatan penjualan dicatat oleh fungsi 
 jurnal kedalam buku jurnal umum dan/ 
 atau buku jurnal retur penjualan. 



KONSUMEN 

FUNGSI 
GUDANG 

FUNGSI 
PIUTANG 

FUNGSI 
PENERIMAAN 

FUNGSI 
PENJUALAN 

FUNGSI 
JURNAL 

Retur Penjualan 

Barang 
Memo 
Kredit(1) 

Memo 
Kredit (2) 

LPB (2) & Barang 

•  Laporan Peneri- 
  maan Barang (1) 
•  Memo Kredit (1)  

•  Memo Kredit (2) 
•  Laporan Peneri- 
  maan Barang (1)  

Memo Kredit (1) 


