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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara  Merupakan Perusahaan Umum 

milik Negara yang bergerak di bidang logistic dan pangan. Ruang Lingkup Bisnis 

perusahaan ini meliputi usaha logistic atau pergudangan, perdagangan komoditi 

pangan dan usaha eceran (Perum, 2018). untuk menyongsong tugas BULOG dalam 

rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas,untuk 

menyempurnakan struktur organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk 

lebih mempertajam tugas pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, 

tanggung jawab BULOG lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan 

pengelolaan persediaan bahan pokok dan pangan.  Sebagai perusahaan yang tetap 

mengemban tugas publik dari pemerintah. Penyaluran Gula untuk Konsumen menjadi 

salah satu pokok kegiatan utama 

Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara memiliki tanggung jawab dalam 

penanganan Persediaan komoditi tidaklah mudah dikarenakan kualitas bahan komoditi 

sangat rentan rusak dan kemasan komoditi dalam Perum BULOG Subdivre Surabaya 

Utara mudah rusak. Jumlah persediaan dalam Perum BULOG Subdivre Surabaya 

Utara sangat mempengaruhi penyaluran komoditi kepada masyarakat di Jawa Timur. 

Persediaan komoditi yang dikelola oleh Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara 

untuk menangani jika terjadinya kekurangan pemasokan komoditi ke setiap wilayah
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yang berada pada masyarakat jawa timur, terutama di wilayah bagian Surabaya utara  

Salah satu upaya untuk menjalankan suatu perusahaan adalah dengan sistem 

akuntansi, karena dengan sistem akuntansi ini akan diperoleh informasi mengenai 

perusahaan. Atas dasar informasi tersebut, pimpinan perusahaan dapat melakukan 

tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga kerugian dapat 

diperkecil atau dihindari. Sistem akuntansi  yang berada pada Distribution center di 

Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara sama dengan sistem akuntansi yang 

dipelajari dalam program studi D3 akuntansi. Sistem tersebut juga sangat membantu 

Kinerja karyawan dalam mengatur jalanya proses yang berada di distribution center. 

Sehingga sistem akuntansi ini akan mengalami sedikit kesalahan jika dilakukan sesuai 

dengan standar operation procedure. tetapi banyak juga permasalahan yang terjadi di 

subdivre Bulog di bagian distribution center tersebut. 

Pada Sistem Akuntansi Persediaan di Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara 

ini ada permasalahan retur Gula dari konsumen yang mengalami kerusakan kualitas, 

seperti kerusakan kemasan komoditi dan komoditi sudah tidak layak di pakai. 

Kebanyakan para konsumer retur komoditi. Komoditi tersebut yang mengalami 

kerusakan selama ini di tempatkan pada gudang Distribution Center yang  menumpuk 

sampai beberapa kilo dengan dipisahkan persediaan Barang yang sudah siap di kirim. 

Gula yang mengalami kerusakan yang sudah tidak layak pakai, pencatatan yang 

dilakukan menggunakan manual dan pencatatan retur gula tidak dimasukkan dalam 

laporan keuangan retur, Jika di teruskan lebih lanjut bukan hanya kerugian yang akan 

di alami oleh perusahaan juga Tempat gudang Distribution Center akan terpenuhi 

dengan komoditi yang tidak layak di pakai. Komoditi sebelum di kembalikan di 
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gudang Distribution Center di timbang terlebih dahulu untuk di laporkan ke manager 

distribution center. Selama ini yang menanggung kerugian dari retur gula dari 

konsumen tersebut manager distribution center. 

Berdasarkan Latar belakang permasalahan diatas, permasalahan dalam sistem  

tentang retur gula yang terjadi pada Distribution Center, maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul “ SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN RETUR GULA DI 

DISTRIBUTION CENTER PADA PERUM BULOG SUBDIVRE SURABAYA 

UTARA” 

1.2 Perumusan Masalah 

Bedasarkan dari latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang 

akan teridentifikasi sebagai berikut :  

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Persediaan retur gula pada Perum BULOG 

Subdivre Surabaya Utara 

2. Bagaimana Sistem Akuntansi Persediaan retur gula pada Perum BULOG 

Subdivre Surabaya Utara 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini mempunyai Maksud untuk mengetahui dan gambaran 

yang jelas mengenai: 

1.  Untuk mengetahui sistem akuntansi persediaan retur gula pada Distribution    

Center di Perum BULOG Subdivre Surabaya utara 

2. Untuk mengetahui sistem akuntansi persediaan retur gula pada Distribution 

Center di Perum BULOG Surabaya Utara 



4 

 

 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat memberikan ilmu dan wawasan mengenai sistem akuntansi 

persediaan retur  yang di terapkan oleh Perum BULOG Subdivre Surabaya 

Utara 

2. Bagi Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan bagi 

perusahaan dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Persediaan Retur Gula 

pada Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Dapat dijadikan sebagai referensi di perpustakaan STIE perbanas Surabaya. 

Serta dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya. Dan dapat menambah 

kajian ilmu tentang Sistem Akuntansi Persediaan Retur pada Perum BULOG 

Subdivre Surabaya utara 

 

 

 


