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BABI 

PENDAHULUAN 

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perolehan anggaran adalah 

biaya operasional. Oleb kamul itu. biaya operasional sangat penting untuk 

diawasi karena biaya operasional merupakan biaya yang diperlirakan oleh 

pemsahaan dalam jangka waktu yang akan datang. Fungsi anggaran yang akurat 

merupakan alat penggawasan yang penting untuk mengetahui berapa besamya 

dana atau anggaran yang telah terealisasi untu.k membiayai kegiatan operasional 

perusahaan, sehingga sesuai dengan program kerja PT.Jamsostck (Persero) 

Cabang Medan khususnya dan memungkinkan melakukan kegiatan operasional 

seefisicn mungkin tanpa kesulitan anggaran tersebut pada umumnya. Jika 

anggaran yang ten;edia terlampau kecil mcngakibatkan terganggunya kegiatan 

operasional PT.Jamsostek (Persero) Cabang Medan dan sebaliknya jika anggaran 

yang tersedia terlampau besar dibandingkan program kerja yang ditctapkan 

akibatnya akan terjadi mark up atau penyimpangan-penyin1pangan (variances) 

pada anggaran yang mengakibatkan kerugian negara. lntinya seluruh kegiatan 

operasional harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan agar terjadi 

kesinambungan yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Setiap perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan 

yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuannya tersebut, diperlukan suatu 

perencanaan dan pengendalian. Perencanaan dan Pengendalian saling 
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berhubungan. dimana pengendalian diartikan sebagai proses pengkuran pestasi, 

pembandingan hasil kerja dengan tujuan yang telah ditetapkan dan pengambilan 

tindakan koreksi jika diperlukan. Proses pengeodalian diklasiftkasikan menjadi 

tiga tipe yakni : Preliminiary ConJrol, Councurrent Control, dan Feedback 

Control (Welsch.. 1988:15). Dalam kaitannya dengan anggaran, anggaran dapat 

dijadikan alat pengendalian kegiatan-kegiatan yang ada dipemsahaan. Pada tahap 

Preliminiary Control anggaran dapat dijadikan sebagai dasar untuk meoeotukan 

sumber daya dan orang-orang yang di1ibatkan agar siap untk memulai kegiatan. 

Pada tahap Councurrent Control pengendalian dilakukan dengan cara observasi 

terhadap orang-orang yang terlibat dan laporan untuk menjamin bahwa sasaran 

sudah tepat dan kebijakan serta prosedur telah dilaksanakan dengan baik selama 

kegiatan berlangsung. Pengendalian dilaksaoakao tanpa adanya pereocanaan, 

maka segala sesuatu kegiatan perusahaan tidak dapat bekerja secara efisien dan 

efektif. Demik.ian juga bila perencanaao tidak disertai deogan pengendalian tidak 

akan berjalan dengan efisien dan efektif, karena pernimpio perusahaan tidak 

mengetahui apakah terdapat sellsih anggaran yang dapat merugikaan perosahaao. 

Salah satu alat untuk mencapai tujuan pemsahaao tersebut yaitu dengan anggaran. 

Anggaran sebagai pedoman atau rujukan untuk rencana kerja tahun berikutnya 

harus dikelola dengan cennat dan strategi serta kebijakan yang diambil harus 

tepat 

PT.Jamsostek (Persero) adalah salah satu Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) yang merupakao perusahaan persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

yang berada dibawah Kemenleriao Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
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