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Operasional perusahaan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah bentuk 
dan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan 
menggunakan sumber daya yang dimiliki dan kegiatan pendukung lainya. Untuk 
melakukan kegiatan operasional perusahaan sangat diperlukan manajemen yang 
berguna untuk menetapkan setiap keputusan dalam upaya pengaturan dan 
pengkoordinasian penggunaan sumber-sumber daya dari kegiatan perusahaan 
untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.  
Permasalahan dalam penelitian ini, meneliti pengaruh strategi anggaran terhadap 
operasional perusahaan di CV. Maju Utama Medan, meneliti pengaruh 
pengawasan anggaran terhadap operasional perusahaan di CV. Maju Utama 
Medan, dan meneliti pengaruh strategi dan pengawasan anggaran terhadap 
operasional perusahaan di CV. Maju Utama Medan. Metode penelitian yang 
digunakan metode asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih dengan menyebar 
angket kepada responden sebanyak 52 orang. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan hasil penelitian dengn uji t (parsial) 
Strategi Anggaran (X1) sebesar 3,127 > t-tabel =1,67655, artinya Ho ditolak dan 
H1 diterima. Hal ini berarti Strategi Anggaran (X1) berdasarkan analisis dengan 
uji-t secara parsial memiliki pengaruh terhadap Operasional Perusahaan (Y1) di 
CV. Maju Utama Medan. Berdasarkan penelitian dengan uji-t, maka diperoleh 
nilai t-hitung Pengawasan Anggaran (X2) sebesar 4,389 > t-tabel =1,67655, 
artinya Ho ditolak dan H2 diterima. Jadi Pengawasan Anggaran (X2) berdasarkan 
analisis dengan uji-t secara parsial memiliki pengaruh terhadap Operasional 
Perusahaan (Y1) di CV. Maju Utama Medan. Berdasarkan penelitian dengan F-
hitung Strategi (X1) dan Pengawasan Anggaran (X2) sebesar 4,539 > F-tabel = 
3,19, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H3 dapat diterima yaitu 
Strategi (X1) dan Pengawasan Anggaran (X2) secara bersama-sama (simultan) 
memiliki pengaruh terhadap Operasional Perusahaan (Y1) di CV. Maju Utama 
Medan. Disarankan pihak CV. Maju Utama Medan untuk lebih memperhatikan 
strategi dan pengawasan anggaran karena merupakan dua faktor yang dapat 
mempengaruhi operasional perusahaan. 
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