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ABSTRAK 

 

 Gifari Nahar. 2015. 8323128334. Analisis Aspek yang Mempengaruhi 

Terjadinya Retur Penjualan Barang Dagang pada PT. Indohoechst. Program Studi 

D III Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Jakarta. 

 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi serta 

penanganan produk retur penjualan barang dagang untuk mengatasi masalah jika 

terjadi retur penjualan yang signifikan jumlahnya yang akan mempengaruhi 

tingkat penjualan barang dagang. Metode yang digunakan oleh penulis adalah 

analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, 

observasi, dan interview. 

 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi terhadap 

produk retur yang dilakukan pada PT Indohoechst belum bisa terpenuhi akibat 

jumlah produk retur yang signifikan jumlahnya dan melewati target perusahaan 

sebesar 5 % dari total penjualan. 

 

Kata Kunci : Perlakuan Akuntansi, Penanganan Produk Retur. 

 



ii 
 

ABSTRACT 

 

GIFARI NAHAR. 2015. 8323128334. Analysis of Aspect that Affect the Sales 

Returns of Merchandise on PT Indohoechst. Study Diploma of Accounting 

program. Faculty of Economics. State University of Jakarta 

 This paper aims to determine the accounting treatment and handling of 

merchandise product sales returns, to solving problem in case of sale of 

merchandise returns that will significantly affect the level of sales of merchandise. 

The method used writer is descriptive analysis with data collection through 

literature study, observation, and interviews. 

The results of the writing can be seen that the accounting treatment 

product returns are done at PT Indohoechst, can’t be fulfilled due to the 

significant quantity of product returns and passes the target company amount of 

5% of total sales. 

 

Keywords : Accounting Treatment, Handling of Product Returns 
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