
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam melaksanakan kegiatan operasional, setiap perusahaan harus 

mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Informasi yang yang dapat 

diperoleh dari anggaran yang diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk 

tahun depan. Anggaran dapat membantu manajemen dalam melakukan koordinasi 

dan penerapannya dalam upaya memperoleh tujuan yang tertuang didalam 

anggaran. Anggaran memberikan gambaran kepada manajemen tentang sumber 

daya yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang telah 

ditentukan dalam anggaran. Kemudian, anggaran juga menjelaskan koordinasi 

antar bagian dalam perusahaan sehingga tujuan bersama perusahaan dapat 

tercapai. 

Kegunaan utama anggaran adalah sebagai dasar kinerja untuk mengukur 

hasil aktual. Perencanaan biaya dilakukan se-efektif dan se-efisien mungkin guna 

memperkecil resiko kerugian serta memaksimalkan profit. Pengelolaan ini 

termasuk ke dalam fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pihak manejemen 

yang melibatkan seluruh fungsi manejemen perusahaan. 

Penyusunan anggaran harus berjalan seiring dengan wewenang fungsi 

operasional di dalam organisasi perusahaan. Dalam proses penyusunannya, 

anggaran memerlukan standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan 

realisasinya, sehingga dalam setiap aktifitas operasionalnya, perusahaan memiliki 

acuan untuk dapat menilai serta mengukur kinerja perusahaan tersebut. Anggaran 
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juga dapat membantu pihak manejemen untuk mengetahui penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi, sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan serta 

pencegahan terjadinya penyimpangan di masa yang akan datang. 

Anggaran biaya operasional sangat membantu pihak manajemen dalam 

mengendalikan biaya operasional atau pengeluaran-pengeluaran yang terkait 

dengan kegiatan usaha. Anggaran biaya operasional merupakan faktor yang 

controllable yang pada praktiknya dapat disesuaikan dengan keinginan atau 

kebutuhan untuk periode yang akan datang.  

Dari uraian diatas diperoleh gambaran bahwa anggaran biaya operasional 

sangat mendukung perusahaan dalam mengendalikan fungsi-fungsi manejemen, 

atas dasar uraian tersebut penuis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. 

sarana agro nusantara. Di perusahaan tersebut anggaran sangatlah dibutuhkan agar 

aktifitas-aktifitas operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan 

terkendali, sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif dan 

efisien. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas judul 

tentang “Analisis sistem penyusunan Anggaran Biaya Operasional pada PT. 

Sarana Agro Nusantara”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Apakah prosedur penyusunan anggaran penjualan/pendapatan pada PT. 

Sarana Agro Nusantara pada tahun 2017 berjalan dengan baik dan efisien. 

2. Penyusunan anggran biaya operasional diperlukan perusahaan untuk 

menjalankan kegiatannya sesuai dengan anggaran yang ditentukan. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam hal ini penulis hanya akan membahas mengenai penyusunan 

anggaran penjualan/pendapatan dan biaya operasional pada PT. Sarana Agro 

Nusantara. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak 

mengarah pada pembahasan yang lain. 

1.4 Rumusan Masalah 

Maksud dalam  penyusunan proposal ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menempuh ujian akhir sarjana ekonomi program studi akuntansi pada 

fakultas ekonomi universitas dharmawangsa medan. Adapun tujuan dari 

penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran penjualan/pendapatan 

pada PT. sarana agro nusantara. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan anggaran biaya operasional pada PT. sarana 

agro  nusantara. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk 

menyempurnakan penelitian menjadi bahan bacaan yang lengkap, dan untuk 

melihat bagaimana sistem kerja pada PT. sarana agro nusantara dalam menyusun 

anggaran biaya operasional. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yang didapat penulis ambil adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai anggaran 

biaya operasional pada perusahaan. Serta sebagai bahan informasi dan juga 
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sumbangan pemikiran yang dapat berguna bagi semua pihak yang 

berkepentingan dengan masalah yang dikemukakan dan dibahas dalam 

penelitian ini. 

2. Berguna untuk menambah bahan masukan atau saran dalam penyusunan 

perencanaan anggaran biaya operasional sehingga pelaksanaan dapat 

berjalan lebih baik lagi.  
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