
ABSTRAK 

 

MUHAMMAD RIZKY, NPM : 15510340. Pengaruh Anggaran Biaya 
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Keefektifan anggaran merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam 
melakukan penghematan terhadap keuangan organisasi. Anggaran berperan 
sebagai alat bantu manajemen dalam melalukan perencanaan sumber daya yang 
akan diperoleh dan digunakan, serta mengendalikan bagaimana sumber tersebut 
digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 
tertentu. Anggaran dapat membantu manajemen dalam pengendalian kas, karena 
anggaran kas memberikan informasi yang berguna tentang pola penerimaan dan 
pengeluaran kas setiap periode operasi perusahaan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah ada pengaruh anggaran biaya 
operasional dan anggaran kas secara parsial dan simultan terhadap kinerja 
keuangan pada PT. Bintang Mitra Sejahtera Medan?. Tujuan penelitian yaitu 
untuk mengetahui pengaruh anggaran biaya operasional dan anggaran kas secara 
parsial dan simultan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bintang Mitra Sejahtera 
Medan. 
Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi linear berganda, uji determinasi 
dan uji t, dengan bantuan alat uji SPSS versi 22.00. Hasil pengujian secara parsial 
menunjukkan tidak ada pengaruh anggaran biaya operasional secara parsial 
terhadap rasio net profit margin pada PT. Bintang Mitra Sejahtera Medan, hal ini 
diketahui harga thitung variabel anggaran biaya operasional sebesar 0,730 yang 
dibandingkan sebesar 2,3536 maka 0,730 < 2,3536 yang berarti variabel anggaran 
biaya operasional tidak memiliki hubungan yang nyata (signifikan) dengan 
variabel rasio net profit margin. Selain itu tidak ada anggaran kas secara parsial 
terhadap rasio net profit margin pada PT. Bintang Mitra Sejahtera Medan, hal ini 
diketahui harga thitung variabel anggaran kas sebesar -0.558 yang dibandingkan 
ttabel  sebesar 2,3536 maka -0.558 < 2,3536 yang berarti variabel anggaran kas 
tidak memiliki hubungan yang nyata (signifikan) dengan variabel rasio net profit 
margin. Selanjutnya tidak ada pengaruh anggaran biaya operasional dan anggaran 
kas secara simultan terhadap rasio net profit margin pada PT. Bintang Mitra 
Sejahtera Medan, hal ini diketahui dari harga Fhitung = 0.356 yang dibandingkan 
Ftabel sebesar 5,79 maka 0.356 < 5,79 yang artinya variabel anggaran biaya 
operasional dan anggaran kas secara simultan tidak memiliki hubungan yang 
nyata (signifikan) atau berpengaruh positif dengan variabel rasio net profit 
margin. 
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