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Perencanaan biaya operasional tidak terealisasi sesuai perencanaan tetapi realisasi 
biaya operasional terlalu rendah. Pengawasan pengeluaran biaya operasional yang 
terjadi di perusahaan kurang efektif mengakibatkan laba yang diperoleh 
perusahaan menjadi fluktuatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis perencanaan dan pengawasan biaya operasional dalam 
memaksimalkan laba pada PT. Gresik Cipta Sejahtera Medan. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah perencanan, pengawasan, biaya 
operasional dan laba. 
Jenis data penelitian yang digunakan kuantitatif. Populasi penelitian ini yang 
berjumlah 36 data biaya operasional dan laba periode 2016 sampai dengan 2018. 
Sampel penelitian ini adalah berjumlah 36 data biaya operasional dan laba periode 
2016 sampai dengan 2018 dengan penarikan sampel jenuh. Teknik pengumpulan 
data yang dilakukan secara wawancara dengan bagian Personalia dan bagian 
Accounting untuk mendapatkan data biaya operasional, laba serta melakukan 
analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini adalah perencanaan biaya operasional berpengaruh negatif 
dalam memaksimalkan laba disebabkan pihak manajemen perusahaan dapat 
mempelajari kembali berbagai pos biaya operasional yang kurang efektif dalam 
penyusunan perencanaan dimana perencanaan biaya operasional terlalu tinggi 
dibandingkan realisasi biaya operasional yang rendah sehingga terdapat selisih 
yang cukup signifikan dalam rangka mempengaruhi tingkat laba perusahaan. 
Pengawasan biaya operasional berpengaruh positif dalam memaksimalkan laba 
pada PT. Gresik Cipta Sejahtera Medan disebabkan pengawasan biaya operasional 
di perusahaan masih terkendali dengan baik padahal target biaya operasional yang 
direncanakan terlalu tinggi dan perencanaan belum berfungsi dalam perusahaan. 
Keseimpulan penelitian ini adalah perencanaan biaya operasional berpengaruh 
negatif dalam memaksimalkan laba pada PT. Gresik Cipta Sejahtera Medan. 
Pengawasan biaya operasional berpengaruh positif dalam memaksimalkan laba 
pada PT. Gresik Cipta Sejahtera Medan. Perencanaan dan pengawasan biaya 
operasional berpengaruh positif dalam memaksimalkan laba pada PT. Gresik 
Cipta Sejahtera Medan dengan nilai Adjusted R Square (R2) koefisien determinasi 
sebesar 0,313 atau sama dengan 31,3%. 
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