
BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Setiap Perusahaan dalam menjalankan usahanya tentunya disertai dengan 

harapan bahwa kelak dikemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat. Adapun 

lingkup usaha dari perusahaan yang sudah didirikan, tidak akan terkecuali semuanya ingin 

berkembang. Harapan yang cerah dikemudian hari merupakan salah satu dasar untuk 

mengambil tindakan - tindakan yang dianggap perlu pada saat sekarang. 

\ 
Salah satu tindakan yang dapat diambil guna tercapainya harapan tersebut 

adalah melalui kegiatan operasional. Kegiatan Operasional dalam suatu perusahaan 

perdagangan baik barang maupun jasa merupakan kegiatan yang sangat penting, maka 

diperlukan adanya anggaran biaya operasional. 

Anggaran Biaya Operasional berarti suatu fungsi yang menentukan batas yang 

dihasilkan dalam bentuk angka - angka dari kegiatan perusahaan didalam periode yang 

akan datang, juga dipergunakan sebagai salah satu dasar pengawasan operasional. Dalam 

hal ini pengawasan kegiatan operasional pada suatu perusahaan perdagangan adalah 

merupakan pelaksanaan operasional yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam jumlah 

menurut rencana. 

Dengan adanya anggaran maka perusahaan dapat mengarahkan besarnya biaya 

yang akan dikeluarkan untuk kegiatan operasional kepada tujuan yang akan dicapai. 
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Apabila pemimpin perusahaan tidak: memakai sistem yang efektif dan efesien 

dalam menyusun anggaran biaya operasional, maka akan menimbulkan kelebihan atau 

kekurangan dalam melaksanakan kegiatan operasional. Anggaran operasional saling 

berkaitan dengan anggaran lainya. 

PT. MAJU ABADI JAYA UTAMA MEDAN adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa yakni perusahaan Konstruksi Listrik. Bagi perusahaan fungsi 

anggaran biaya operasional sebagai alat pengawasan dibutuhkan didalam pencapaian target 

penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan. Dipilihnya PT. Maju Abadi Jaya Utama 

Medan sebagai objek penelitian karena telah memenuhi syarat penelitian ilmiah. 
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Dari urain tersebut diatas penulis tertarik untuk memilih judul : < 1,f:.;f:��" "-�\ 
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" FUNGSI ANGGARAN BIA YA OPERASIONAL SEBAGAI ALAT PENGAlr��Afy, '. ) ;, 
KEGIA TAN OPERASIONAL P ADA PT. MAJU ABADI JA YA UT AMA MED���)) 1�-" ;:. :->.> 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian pendahulu yang dilakukan penulis pada PT. Maju Abadi 

Jaya Utama Medan, adanya masalah dibidang anggaran biaya operasional yaitu Anggaran 

biaya operasional belum berperan sebagai alat pengawasan. 

C. Hipotesis 

" Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu soal yang dimaksud 

sebagai tuntutan dalam penyelidikan untuk mencari jawaban yang sebenarnya". 1 · 

I. Winarno Surak.hmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik, Edisi VIII, Penerbit Tarsito , 

Bandung, 2000,hal 39. 
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