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ABSTRAK

Andry Mulia Wibowo. 2012. 8323128315. Analisis Akuntansi Penjualan Konsinyasi
pada Apotek Nadi Sehat. Program Studi DIII Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri
Jakarta.
Penjualan konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki
barang menyerahkan barang tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu.
Adapun pihak yang memiliki barang disebut pengamanat (consignor) sedangkan pihak yang
mengusahakan penjualan barang ini disebut komisioner (consignee). Barang yang dikirim oleh
pengamanat disebut sebagai konsinyasi, sedangkan barang yang diterima oleh komisioner
disebut barang komisi.
Adapun pencatatan transaksi penjualan konsinyasi dapat menggunakan dua metode yaitu
terpisah dan tidak terpisah dari penjualan reguler. Metode yang diterapkan oleh Apotek Nadi
Sehat menggunakan metode tidak terpisah dari penjualan reguler. Perbedaan yang terjadi pada
metode terpisah dan tidak terpisah terletak pada saat pencatatan jurnal dan laba/rugi. Untuk itu
Apotek Nadi Sehat tidak menjurnal laba dari penjualan konsinyasi yang terjadi, sehingga laba
dari penjualan tidak terlihat jelas. Laba penjualan konsinyasi akan terlihat dalam laba kotor
dilaporan laba/rugi. Daftar Pustaka ( 2000 - 2011 ) Kata Kunci : Penjualan Konsinyasi, Metode
Terpisah, Metode Tidak Terpisah (xi + 45 Halaman)
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ABSTRACT

Consignment sale is an agreement where one party has handed over the goods of certain goods to
dijualkan to give certain commission. The party that has called pengamanat goods (consignor),
while those who seek the sale of goods is called the commissioner (consignee). Goods sent by
pengamanat referred to as consignment, while the goods received by the commissioner called
commission goods. As for recording transactions consignment sales can use two methods:
separate and not separate from regular sales. The method applied by the Pharmacy Health Nadi
using methods not separate from regular sales. The variation in the separate method and not
separately located at the time of journal entries and the profit / loss. For it is not the journal
Health Pharmacy Nadi profit from consignment sales is happening, so that the profit from the
sale is not clearly visible. Gain on sale of consignment will be visible in gross profit are reported
profit / loss. Bibliography (2000 - 2011) Keywords: Consignment Sales, Separated method,
Method Not Separated (xi + 45 pages).
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