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ABSTRAK 
 
Nevi Selviana, NPM : 15510019, Analisis Perencanaan dan Pengendalian 
Biaya Operasional Dalam Meningkatan Laba Pada PT. Sarana Baja Perkasa 
Medan, Skripsi 2019 
 
 
Pelaksanaan perencanaan biaya operasional tidak sesuai dengan perencanaan yang 
telah ditargetkan sebelumnya. Pengendalian pengeluaran biaya operasional belum 
berfungsi semaksimal mungkin. Biaya operasional telah terkendali dengan baik 
sehingga laba menjadi tinggi diakibatkan target biaya operasional yang 
direncanakan terlalu tinggi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 
perencanaan dan pengendalian biaya operasional dalam peningkatan laba terhadap 
PT. Sarana Baja Perkasa Medan. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi penelitian 
ini adalah data biaya operasional, laba bersih setelah pajak PT. Sarana Baja 
Perkasa Medan periode 2016-2018. Sampel penelitian ini adalah data biaya 
operasional, laba bersih setelah pajak PT. Sarana Baja Perkasa Medan periode 
2016-2018. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara 
wawancara dan studi dokumentasi. 
Hasil penelitian ini adalah perencanaan biaya operasional berpengaruh terhadap 
peningkatan laba terhadap PT. Sarana Baja Perkasa Medan. Pengendalian biaya 
operasional tidak berpengaruh terhadap peningkatan laba terhadap PT. Sarana 
Baja Perkasa Medan. Perencanaan dan pengendalian biaya operasional 
berpengaruh terhadap peningkatan laba terhadap PT. Sarana Baja Perkasa Medan 
dengan nilai Adjusted R Square (R2) koefisien determinasi sebesar 0,229 atau 
sama dengan 22,9%. 
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