
A. Lah1r Belakang Masalab 

BABI 

PENDAHULUAN 

Setiap organisasi menyelesaikan tugasnya dengan maksud untuk meocapai 

tujuan yang di ingin dicapai pada umumnya relatif sama yaitu mcmperoleh laba, 

mempertahankan kehidupan, scrta mengembangkan organisasi tersebuL 

Pembangunan tidak hanya di fokuskan pada sa.tu bidang. Karena bidang yang satu 

dengan bidang yang lain saling berhubungan dan saling mempeogaruhi. Jika 

bidang yang sat.u mengalami kemajuan pasti akan memperoleh dampak yang lebib 

baik lagi dibidang lainya. 

Pcrtumbuhan dan perkembangan perusahaao, dewasa ini meogalami 

banyak persaingan yang sangat ketal bagi perusahaao jasa. Untuk memcnangkan 

persaingan yang semakin pesat, perusahaao ditutut agar secfektif dan se-efisien 

mungkin mengelola dan menggunakan sumber daya yang ada pada perusahaan 

jika bidailg yang satu mengalami penurunan maka akan memperoleh dampak 

yang lebih buruk bagi bidang yang lainya misalnya kuantitas wisatawan asiog dan 

lokal yang datang berk:unjuog ke Hotel Polonia sedikit maka pengahasi I an Hotel 

Po Ionia akan menurun sebaliknya jika pemiriat Wisatawan a�ing dan lokal Hotel 

Polonia meningkat maka pengabasilan Hotel Polonia akan mengalami 

peningkatan I kenaikan yang mempengaruhi segala bidang di Hotel Polonia 

terse but 
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Dengan tingkal pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, maka 

kegiatan perusahaan akan bertambah baik jika jenis kegiatan maupun volume 

kegiatan dilaksanakan dengan baik. Agar kegiatan dalam perusahaan dapat 

meningkatkan efektivitas dan efeslensi, perusaliaali llarus membuat perencanaan 

kelja, perencanaan biaya dan berbagai tehnik lain yang lebih tepat dan rasiooaL 

Pada proses pencapaian rujuan perusahaan, perusahaan harus 

melaksanakan kegiatan opera�ionalnya secara efektif dan efisien. Salah satunya 

yang paling berperan dalam sebuah perusahaan adalah biaya operasional. Unruk 

itu perlu dilakukan perencanaan dan pengawasan biaya operasional yang sebaik

baiknya. Biaya operasio!UII merupakan unsur biaya yang penling sehingga 

diperlukan suatu pereocanaan dan peogawasan yang baik dan tepat sebagai tolak 

ukur serta pedoman agar biaya yang dikeluarkan lebih efisien dan efektif. Dalam 

meogawasi biaya opersio!UII suatu perusahaan, seluruh biaya yang di keluarkan 

harus di bandingkan dengan rencana yang di susuo. Hal ini diperlukan untuk 

mengetahui apakah ada penyimpangan yang teljadi. Apabila terjadi 

penyimpangan maka akan dilakukan analisisa sebab dan akibat dari 

penyimpangan tersebut agar semua rencana pengeluaran biaya beljalan dengan 

baik dan meminimalisasi pemborosan dana atau biaya perusahaan. 

Mengingat perencanaan dan pengawasan biaya sangat penting dalam 

pencapaian efisiensi dan efektivitas sebuah perusahaan, maka penulis tertarik 

membahas beberapa aspek yang perlu dilak:ukan, sehingga memandu perusahaao 

menuju tujuan yang ingin di capai degan menuangl(an dalam judul "Perencanaan 

Dan Pengawasan Biaya Operasional Pada Hotel Polonia Medan". 
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