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ABSTRAK 

 

Ona Soniya Seno. 2013. 8323108359. Analisis Penyusunan dan Realisasi 
Anggaran Biaya Promosipada PT. Merpati Nusantara Airlines Periode 2012. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang 
penyusunandanrealisasianggaranbiayapromosi pada PT. Merpati Nusantara 
Airlines. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dengan teknik pengumpulan data yang berupa data primer dan data sekunder 
melalui observasi langsung. 
  
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa pengelolaan anggaranpromosi 
pada PT. Merpati selamaperiode 2012 tergolong efektif dan 
efisientanpaadanyaoverbudget. Hasil tersebut dapat dilihat dari proses 
penyusunananggaranmenggunakanmetodedariataskebawah(top – 
down)darimetodetersebutPT. Merpati Nusantara Airlines hanya menggunakan 3 
metodeyaitu, Metode kemampuan (the affordable method), Metode persentase 
penjualan (percentage of sales), danPengembalian investasi (return of 
investment). 
 

Kata Kunci: Realisasi. Anggaran,BiayaPromosi 
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ABSTRACT 

 

Ona Soniya Seno.2013.8323108359. Analisis Penyusunan dan Realisasi 
Anggaran Biaya Promosi pada PT. Merpati Nusantara Airlines Periode 2012. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
 The  purpose of  this  science  Task is  in order to  know  about the  
arrangement   and  realization of promotion  cost budget in  PT. Merpati 
Nusantara Airlines. Method  that be  used in this  research is  descriptive  
analysis by data collecting technoque  which is primary  and  secondary data  
through direct  observation . 
  
 From the result  of  this   research can be  known  whereas  the 
management of  promotion  budget  in PT. Merpati during the  period  of 2012   is  
classified effective  and  efficient  without overbudget. Such result  can be looked   
from the process of arrangement  of  budget by using the  method  of top – down 
From  such  method PT. Merpati Nusantara Airlines  only  use 3 methodnamely, 
the affordable method, percentage of sales, andreturn of investment. 
 

Keyword: Realisation.Budget,Promotion Cost 
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