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 Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan wilayah delitua sebelum berdirinya pabrik 

lingkar, Untuk mengetahui Latar Belakang indsutri pabrik lingkar, (2) Untuk mengetahui 

perkembangan dan pertumbuhan pabrik lingkar, (3) Untuk mengetahui sumbangan atau fasilitas 

yang di berikan Kim Lan pada masyarakat,(4) Untuk mengetahui penggolongan manajemen 

keuangan atau penggajian,(5) Untuk mengetahui Visi dan Misi Perusahaan,(6) Untruk 

mengetahui gagasan Kim Lan dalam membangun pabrik lingkar,Penulis memilih judul ini 

karena pusat industri ini belum pernah di teliti oleh orang lain, pabrik ini di bangun sejak tahun 

1970 yang berlokasi di jalan Deli Tua Kelurahan Kedai Durian. 

Pabrik ini mengeluarkan berbagai macam hasil produksi selain lingkar, serta memiliki pimpinan 

yang bernama Kim Lan dalam perusahaan pimpinan harus memiliki peranan dalam konsep 

industri seperti mengelola suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. 

Pabrik ini terletak di daerah Deli Tua Deli Tua memiliki Luas 9,36 km₂ dengan jumlah penduduk 

36,691, kepadatan penduduk 6,057 jiwa/ km₂. deli Tua adalah sebuah kecamatan di Kabupaten 

Deli Serdang  Sumatera Utara, dearah kecamatan Deli Tua di kenal sejak abad ke 16 M dan 

menjadi bagian dari kesultanan aceh. Kawasan Kecamatan ini kenal sebagai daerah perkebunan 

tembakau deli atau Deli Mascal.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

metode penelitian sejarah dengan tehnik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, studi 

kepustakaan, dan wawancara. Untuk menganalisis data maka dilakukan beberapa tahapan yaitu 

dengan menggunakan sumber informasi yang relevan. Selanjutnya verifikasi kritik sumber dan 

melakukan interpretasi ( menyusun hasil –hasil penelitian berdasarkan fakta) sebagai tahapan 

akhir adalah menganalisis dan menyajikan kembali data-data tersebut. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan maka diperoleh hasil bahwa keterampilan yang diperoleh oleh kim lan didapatkan oleh 

ayahnya, dari keterampilan yang diperoleh ayahnya dapat dilihat dari kakek kim lan yang sudah 

lama memiliki keterampilantersebut sepeti keterampilan dalam mengelola perusahaan, 

keterampilan dalam menentukan barang mentah yang baik . 

Usaha –usaha yang pernah ditekuni keluarga kim lan yaitu : (1) usaha pabrik ban, (2) usaha 

warung makan tetapi usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar karena usaha teresebut berada 

dikawasan kebanyakan masyarakat pribumi.(3) beliau merantau dimedan sebagai buruh pekerja 

biasa yang memiliki penghasilan Rp. 15000 (4) usaha tersebut penghasilan yang di miliki beliau 

di bukalah sebuah pabrik yang ada di Deli Tua. 

 


