
A. Alasan Pemilihao Judul 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada dasamya IUJuan akhir suatu pemsahaan adalah memperoleh laba 

semaksimal muogkin Agar tujuan tersebut dapat dicapa!, maka salah satu alat 

untuk mencapai rujuan tersebut adalah anggaran (budget) Walaupun tidak ada 

suatu jaminan bahwa perusahaan yang mempunyai anggaran akan leblh sukses di 

dalam menjalankan usahanya dibandingkan dcngan pcrusahaan yang tidak 

roempunyai anggarnn. Apablla perusahaan tidak mcmpunyaa anp,g;ll'an roaka 

kegiatannya akan bers1fat menduga-duga, tidak ada kepasban dan sifatnya 

tmtung-untungan. Dapat dikatakan dctnikian karena ridak ada patokan atau 

dasar untuk melaku.kan sesuatu kegiatan, dan selalu dldasatkan atas 

pertimbangan-pertimbangan yang bdak betwujud atau praduga. 

Dengan adanya anggaran (budget) roaka kegiatan perusahaan akan lebih 

terarah dalam mencopa1 tujuannya. Manajemen perusahaan akan dapat 

menentukan kebijaksanaan yang akan ditempuh sehingga odak mcn)'lmpang dari 

IUJU3D yang telah dltetapkan sebelumnya. Dengan demik1an budget memegang 

peranan pennng sebagai alat manajemen untuk menyusun rencana, koordinasi 

dan selaligus sebagai alai pengawasan yang baik. 

Penyusunan budget dldasarkan pada taksiran-taksiran data yang dapat 

dipertanggun&Ja\\'abkan dengan melihat kondisi di masa yang akan datang dan 
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aktii.'JtaS perusahaan �ehingga diperoleb rencana yang efel.:nf. Dalam pemiliban 

data yang dJperluknn hnrus menuruti cara yang terns menerus dtses1131kan dengan 

perubahan-perubahan yang terdapat dalam kebijaksnnaan perusabaan Budget 

(anggaran) yang telah disusun, di dalam pelaksanaannya harus selalu diawasi 

al!'lf apa yang dJrencanakan sesuai dengan kenyataannya B81k buruknya 

anggaran (budget) dimlai dari kenyataan apakab pelaksanaan SCSuaJ dengan yang 

telah drrencanakan. JadJ anggaran (budget) merupakan alai perencanaan dan 

sekaligus sebagai alai pengawasan yang baik bagi pemsahaan 

Pengawasan dJlakukan dengan membandingkan basil yang dicapai dengan 

budget Hasil-hasil yang dipcroleh dalam pengawasan akan mcnjadi baban 

analisis bagi manajemen untuk melaksanakan tindakan perbaikan. Bertitik tolak 

dari uraian dJ atas, penulis merasa tertarik untuk membahas anggaran (budget) 

secara teoritis dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk melihat lebih 

jauh penerapan anggaran (budget) bia:,-a produksi sebagaJ alat pengawasan pada 

PT Kola Bangun Lestari Jaya Medan. 

B. Perumusan Ma!!alab 

Pesatnya perkcmbangan dunia usaha, menycbabkan timbulnya berbagai 

masalah yang stfatnya berbcda-bcda Karena itu, sebap adanya permasalaban 

yang retjadi pada perusahaan scbaiknya dihilangkan secepatnya. yakni dengan 

c:;n mencan masalah 1tu. 

Dan peoehoan pendahuluan yang dJlakukan pada PT Kola Bangun Lcstari 

hya Medan. maim dapat diniiiJuskan roasalah yang dihadap1 perusahaan tcrsebut 
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