
RJNGKASAN 

LIDIIII Ltrtt, Percncanaen d•n Pengaw uan Oaaya Produkai pada 

PT. Simanaodo Mec.lantronacs (dabawab btmbangan Drs. Syamsul 

Lubia, Ak, Sebagai Pembimbang I dan Ora Abdul Rahman Syafri 

Pcmbirnbing II). 

Adapun IUJUin penulia mengadaka.n penelitian pada PT. SMI di 

Medan adalah untuk mengetahui, meoilaa dan memberikan saran 

tentang peranan perencanaan Ielah menerapkao 111temnya dengan baik, 

di umping untuk mompcrdulum peugctuhunn peuulia teotaug biaya 

produkli dan pengawaaan terhac.lap perencan aan. 

Perencanaan yang baik eelulu diaelanga dengan pengawasan 

karena bagaimanapun baaknyu pcrcncan111111 tunpa adanyn pcngawasun 

ya.ng baik, maka IUJUIIO yang dttngankan belum tentu tercapai dan tidak 

aka.n meogetabui keaalahan spa yang lcrJBdi di dalam perencanaan. 

Oleb karena itu perencanaan harus datuangkan dalam bentuk anggaran 

ya.ng lortuang dalam bcntuk llngka·angka k uantilal if di susun 

sedemtkian rupa aehang11• memull anformua yant� teltti dan terinci dan 

ulanJulnya anggarao t erubul d ap at daper gunak an seb agai a) at 

peugawuan Pengawuan aadalua anggaran c.ltlakuka.n deugar. 

membaodangkan aoggar an l�rt•but dongan koadaan yang sebenarnya 

lerjadi (actual). Dari h81il perbandingen lersebut dopa! dikclahui 

penyimpansan yang lerJ"da yang krmudaan da anvl11as don dijelasknn 
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penyebabnya. llal 1111 d1pt1lukan nbaga1 111for1111111 dalam pengambilan 

perencanaan llthun benkulnya 

Tertarik d eng an Rpa yang d 1 kemu k akan pen u I is di at as, maka 

penulia meocoba unluk membah111 bi�tya produksi dengan bentuk 

aoggaran biaya produksi. unruk itu penullaan akripa1 im dengan judul: 

wPenacaaaaa daa Ptacawuaa Blaya Produkal Pad• PT. Slmanindo 

Mcdaatrealca ladustrlc a•. 

Uotuk memudahkan bag• p1mp1nan perunhaan dalam mengawasi 

kegi atan-kegi a tan peruuhaan dan me ngetah u 1 J uml uh produka i untuk 

man yang akan datang. maka perueahaon terlebih dahulu menyuauo 

biaya produksi mclalu• anggarannya dan membandingkan antara 

anggaran terse but deng11n reallns• dengan pe domnn pada anggar an 

yang dibuat aerto membual pcnyimpangon yang tcrjadi dan meocari 

penyebabnya. 

Berdasarkan basil penelitian yang diperoleb dalam perusahaan 

terubut maka dapat d111mpulkan bahwa peranan anggaran sebagai alat 

pereocanaao dapal lerlaknna dan mc lakukan pensawuonnya melolui 

aoggaran lertebut 

Puaolahan b1ayo pruJuk11 dapal llllakukan berdasarka.n 

bub ungan deogan p e OJ ualan. pr oduko 1 d111 nl u per• ode akuntans i PT. 

SMI melakuk11n pMggolongan b�aya produk11 berdaaarkan tujuon 

leraebut 1ebingga pengendul•an billY• produk1i dupal dilnkukan sccara 

efekt1f. 
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• 

D•bag1an akh1r penul11• memberikan saran kepuda PT. SMI agar 

memperhat 1kon kembal1 penyusunan anggaran dengon menerapkan 

biaya atandar bng1 bnhan, upah dan overhead pabrikdnn memonitor 

perbedaan antara anggaran yang Ieiah ditetupkun �emuln dengan basil 

anali••• lebih kttRt dan stlanjutnya dllakukan t111dakao perbaikan pada 

bal ·bal yang d1angg�p pellu 

• 
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