BAB V
PENUTUP
5.1

Simpulan
Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan tentang “SISTEM AKUNTANSI

PERSEDIAAN RETUR GULA Di DISTRIBUTION CENTER PADA PERUM
BULOG SUBDIVRE SURABAYA UTARA”. Kebijakan yang digunakan pada
Perum BULOG Subdivre Surabaya Utara untuk retur kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengembalian/ Retur komoditas dapat dilakukan untuk komoditas yang rusak
pada saat serah terima dengan pembeli dan atau tidak laku terjual.
2. Penerimaan barang retur dituangkan didalam BAST yang memuat jenis,
merek, kuantum dan kondisi barang dan dipisahkan antara kondisi barang yang
bagus dan rusak
3. Barang dengan kondisi bagus dapat dikembalikan ke tumpukan sesuai
komoditasnya. Untuk barang yang mengalami kerusakan / turun mutu, manajer
Pusat

Distribusi

dapat

membuat

laporan

tertulis

kepada

Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog untuk dapat dilakukan reproses/rebagging di
unit pengolahan/gudang.
5.2

Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem akuntansi persediaan

retur,penelitian ini menawarkan saran yang ditujukan untuk penelitian selanjutnya,
yaitu :
1. Apabila topic yang akan diangkat dan dibahas sama/sejenis yaitu mengenai
Sistem akuntansi persediaan retur, maka penelitian dapat dilakukan pada
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perusahaan lain yang sejenis yang menerapkan Sistem akuntansi persediaan
retur sebagai salah satu bentuk Sistem akuntansi persediaan
2. Namun, apabila penelitian di perusahaan yang sama, maka penelitian
menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dilakukan penelitian yang
membahas Sistem akuntansi persediaan retur atau dapat melakukan penelitian
dengan topic yang berbeda
5.3

Implikasi Penelitian
Dengan demikian, maka masukan yang dapat diberikan untuk perusahaan guna

menghasilkan perubahan sistem akuntansi persediaan retur yang lebih baik dari
sebelumnya, yaitu :
1. Struktur organisasi bagian Distribution Center dibuat dengan jobdesc yang
jelas dan pemisahan tugas sesuai dengan teori yang berlaku
2. Untuk memiliki karyawan pada Distribution Center yang bermutu perlu
diadakan pelatihan dalam perekrutan tenaga kerja dan juga perlu adanya
penyeleksian karyawan yang lebih kompeten dan sesuai dengan profesi yang
dibutuhkan
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