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PT. Rantai Bahari Nusantara Medan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. 
Dalam hal ini pelayanan di perusahaan sebagai salah satu jasa bagi keberhasilan 
tujuan perusahaan. 
Dalam menunjang operasional perusahaan dibutuhkan suatu dana untuk 
pembiayaanya. Dalam hal ini kebutuhan dana dituangkan di dalam suatu bentuk 
melalui rencana anggaran dan pengawasan anggaran yang optimal. Anggaran 
operasional merupakan anggaran yang digunakan dalam membiayai seluruh 
kegiatan perusahaan, sehingga anggaran sangat penting karena kelancaran 
operasional sangat ditentukan oleh realisasi dari anggaran perusahaan. Dalam 
perencanaan anggaran tentunya semua pihak yang berkaitan dengan anggaran 
dilibatkan, setelah itu dibutuhkan pengawasan anggaran yang ketat, karena 
kebutuhan anggaran yang direncanakan tentunya dengan mempertimbangkan 
analisa anggaran tahun sebelumnya serta melihat situasi dan peluang yang akan 
datang. Pengendalian yang digunakan pada PT. Rantai Bahari Nusantara Medan 
adalah pengendalian beban operasional yang meliputi seluruh kebutuhan 
pengeluaran yang direncanakan dapat terpenuhi sehingga memperlancar 
operasional perusahaan khususnya kebutuhan keuangan. 
Metode penelitian ini adalah kuantitatif yaitu penelitian yang menjelaskan tentang 
seberapa besar pengaruh variable bebas terhadap variable terikat dengan sampel 
42 orang dengan melakukan ujivaliditas dan reliabilitas dan teknik analisis 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik regresi linier berganda. 
Penelitian ini memberikan kesimpulan Terdapat pengaruh perencanaan anggaran 
terhadap efektifitas biaya operasional di PT. Rantai Bahari Nusantara Medan 
sebagai mana uji t menunjukkan bahwa  t-hitung>dari ttabel atau 6,959 >2.021 maka 
H0 ditolak dan Ha diterima. Terdapat pengaruh pengawasan anggaran terhadap 
efektifitas biaya operasional di PT. Rantai Bahari Nusantara Medan sebagai mana 
uji t menunjukkan bahwa  t-hitung>dari ttabel atau1.758 > 2.021 maka H0 ditolak dan 
Ha diterima. Terdapat pengaruh antara perencanaan anggaran dan pengawasan 
anggaran terhadap efektifitas biaya operasional di PT. Rantai Bahari Nusantara 
Medan sebagai mana uji f  menunjukkan bahwa f-hitung>dari ftabel atau 18.05 > 4.46 
maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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