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PENDAHULUAN 

Sua1u badan usaba didirikan unruk waktu yang 1ak 1erhingga dan 

mempunyai tujuan. Agar kontiniutas badan usaha tersebut terjamin maka 

seluruh personiJ pcrusahaan barus bekerja keras untuk mencapai tujuannya. 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan umwn yaitu kontiniutas perusahaan yang 

terjamin dan laba yang maksimal. salah satu cara yang dilakukannya unruk 

mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyusun anggaran. 

Anggaran merupakan suatu rencana tindakan yang dinyatakan dalam 

satuan uang untuk satu periode tertenlu, biasanya satu tahun, anggaran disusun 

berdasarkan data historis ywig disesuaikan dengan keadaan yang mungkin 

terjadi rnenyebabkan penyimpangan. Mengingal pentingnya peranan anggaran 

tersebut rnaka rnanajemen harus mcmpunyai satu keahlian dalam 

mercncanakan dan menyusun anggaran perusahaan tersebut. Kcahlian 

dibutuhkan terutarna dalam mengantisipasi dan rnerarnalkan keadaan dimasa 

yang akan da1ang. Unruk memperolch anggaran yang bcrdaya guna dan 

bermanfaa1 pcnuh dalam mengaplikasikannya dalam operasi pcrusahaan, 

persyaratan yang harus dipeauhi antara lain adalah bahwa anggaran tersebut 

barus memilik:i sifal komunikatif realistic. 

Anggaran yang telah disusun tidak 01omatis memberikan basil yang 

sesuai dengan yang diinginkan, jika tidak diiringi dengan pengawasan. 
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pelaksanaannya dan membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah 

disusun sebelumnya dan menganalisis penyebab penyimpangan baik yang 

merugikan maupun yang menguntungkan". 

PT. Wicaksana Overseas Int', Thk Cabang Medan adalah salah satu 

perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang distributor penjualan makanan 

dan minuman ringan .. Scbagai salah satu perusahaan distributor, dalam proses 

penyusunan anggaran biaya operasional dimulai dari proses pengumpulan data 

anggaran, anggaran yang disusun diperinci lagi menjadi anggaran bulanan 

dcngan maksud untuk dapat menilai realisasi anggaran, kemudian anggaran 

yang telah disusun dilaporkan ke pimpinan untuk disahkan mcnjadi pcgangan 

atau pedoman dalam menjalankan operasional pemc;ahaan. Dalam pengawas311 

yang dilakukan seringkali terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara 

anggaran biaya operasional yang disusun dcngan realisasinya. 

Berdasarkan uraian yang telah dikcmuk:ikan di atas. dapat diarnbil 

kcsimpulan mengcnai sangat pentingnya peranan anggaran sebagai alat 

pengawasan biaya operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Dimana 

rujuan tersebut dapat dicapai jika semua kegiatan yang akan dilakukan telah 

direncanakan dan diawasi secara teliti. Menginga1 pentingnya masalah ini, 

maka penulis tertarik untuk melakukan pcnelitian dengan memilih judul : 

"Anal.Uis Anggaran Biaya Operasional Sebagai Alai Peogawasao Pada 

PT. Wicaksana Overseas lot', T bk Cabaog Medan". 
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