
RINGKASAN 

AHMAD SALIM BARAllAP "PERANAN BUDGET BIAYA PRODUKSI 

SEBAGAI ALAT PENGAWASAN PADA PT. KOTA BANGUN LESTARI 

JAVA MEDAN" ( DIBAWAH BIMBINQAN BAPAK Drs. 

RASDIANTO, MS, Ak SELAKV PEMBIMBINQ I DAN BAPAK Drs. 

ZAINAL ABIDIN SELAKV PEMBIMBINQ II ) . 

PT Kota Bangun Lestari Jaya Medan didirikan oleh Tn. Sugiono 

dengan kantor pusat dt Jalan Titi Papan Nt'. 40 Medan Labuhan, dibadapan Akte 

Notaris Nomor 49 pada tanggal 17 Juli 1985, sera! alamat pabnk di Jalan Me dan 

Belawan Tanjung Mulia. Perusahaan ini bergerak dibidang pengolahan batu 

kapur menjadi Calsiurn Carbonate ( CaCo3 ) Powder, dan juga pengolahan 

pupuk yang berasal dati batuan yaitu Dolimate dan pupuk Servatien ( MgSo4 ). 

Pada tahun 1989 Tn. Sugiono mengalihkan perusahaan ini kepada 

pemilik baru ya•tu PT. MuJur Ttmber Group yang dibuat dihadapan Akte NotaTis 

Nomor 106 pada tanggal 18 Desember 1989, dan sarnpai sekarang ini PT. Kota 

Bangun Lestari Jaya Medan dtkelola oleb PT. Mujur Timber Group. 

Adapun perwnusan masalab dati basil penelitian ini adalab 

dirumuskan sebagai berikut "Adanya perbedaan antara anggaran 

realisasi mengakibatkan perusahaan belum dapat menghaslii«Jn prothlk sesUai 

de11ga11 y011g te/all d/rencannkan". Tujuan penulis melakukan peneltian ini 

adalab sebagai berikut · "'Vnlllk nr.enti!IUihi tugas penyelesa/an skrlpsl 

sebagai sa/1lh satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ekonomi pado Fakultas 

Ekonomi Vni��ersitas Medan Area, Vntuk mel/hat sejauh mana llmu yang 
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telah dipelajari d4IJun perladialuur deng411 prakJek dilllp411gan, Urrtuk 

membahas lebih dalam lagi masalah y411g buhubungan tkngan anggaran 

(Budget) biaya produksl sebagai alat pengawas411 pada PT. Kota BtmgJUI 

Lestari Jaya Medan, Sebagal sumbangsih penulis terhadap perusaha411 dalam 

bidang budget secara umum d411 badget blaya protbtksl secara khUSU$'4. 

Metode penclitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebgai 

berikut : " PenelitiDn kepustakaan d411 penelitiDn lapangan ". Tekni.k 

pengumpulan data yang digunakan yaJtu: u Waw411cara langsung kep4da 

plmpin4tl perusaha411 ". Metode analisis yang digunak.an yaitu: Metotk 

Deskriptif dan Metode Komperatif ". 

Kesimpulan penulis adalah sebagai berikut 

I. Budget yang disusun oleh perusahaan sudah cukup baik, tapi yang dilihat dari 

yang memunpm penyusunan budget pada pen,sahaan ini tidalc semestinya 

dipimpin oleh kepala pemasaran. 

2. Pengawa.san melalui budget hanya sekedar untuk membandingkan antara 

budget dengan realtsasinya, yang mengalobatkan faktor - fuktor penyebab 

penyimpangan belum dapat diketahui secara terperinci schingga tindalcan 

perbaikan atas pcnyimpangan yang terjadi belum efektif. 

3. Budget biaya produksi tid.1k langsung memakai suatu standart gaji bulanan 

ditarr bah dengan premi dan lembur yang memungkinkan alron dibayar. 
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