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ABSTRAK
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang dilakukan dengan
cara time series yang menganalisis dari waktu kewaktu yang dilakukan dengan cara
menganalisis anggaran biaya pemeliharaan aktiva tetap dan realisasi dari anggaran tersebut
dari tahun ke tahun.
Hasil analisis mengatkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV sudah menyusun aggarannya
sesuai dengan penyusunan anggaran untuk perkebunan, dimana dalam membuat RKAP nya
sudah sesuai dengan norma-norma yang ada, perencanaan dan pengendalian yang dilakukan
perusahaan untuk biaya pemeliharaan aktiva tetap tahun sudah efisien, dimana perusahaan
mampu meminimumkan biaya pemeliharaan (anggaran lebih besar dari realisasi). Dan kinerja
pada PT. Perkebunan Nusantara IV secara umum dikatan baik.
Kata Kunci: Biaya Pemeliharaan, Anggaran, Kinerja.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
PTPN IV Tobasari merupakan areal
perkebunan dan pengolahan komoditi teh
di daerah Kabupaten Simalungun. Hal ini
disebabkan karena Kabupaten Simalungun
terletak di daerah dataran tinggi, dimana
tanaman teh tumbuh cukup subur. Dan
dalam menjalankan usahanya
tidak
terlepas dari penggunaan harta (aktiva)
yang sifatnya relatif permanen, digunakan
dalam kegiatan perusahaan yang normal.
Istilah relatif permanen menunjukkan sifat
dimana aktiva yang bersangkutan dapat
digunakan dalam jangka waktu relatif
cukup lama. Jenis-jenis aktiva yang dimiliki
oleh suatu perusahaan mempunyai
macam-macam bentuk seperti tanah,
bangunan, mesin-mesin dan peralatan,
kendaraan, meubeler dan lain-lain.
Penggunaan aktiva tetap untuk setiap
perusahaan sangat tergantung kepada
kegiatan usahanya karena penggunaan
aktiva tetap dalam usaha menentukan
umur ekonomis aktiva tetap.

Perusahaan yang sudah berkembang jika
tidak menggunakan prosedur pengendalian
aktiva tetap cenderung terjadi kecurangan
dan penyalahgunaan atau pemborosan dari
penggunaan
aktiva
tetap.
Upaya
mengantisipasi
kecurangan
dan
penyalahgunaan
tersebut,
maka
perusahaan dapat menjalankan struktur
prosedur pengendalian intern secara baik.
Aktiva tetap
pada umumnya dapat
diperoleh dengan pembelian tunai atau
pembelian kredit, membangun atau
membuat sendiri aktiva tetap tersebut.
Perolehan aktiva tetap melalui proses
pertukaran aktiva tetap sejenis atau
berbeda jenis, atau melalui pemberian dari
pihak luar perusahaan. Perolehan aktiva
tetap tersebut tidak untuk dijual dalam
rangka mendapatkan laba tetapi digunakan
dalam kegiatan normal perusahaan yang
diajukan secara berulang-ulang dalam
beberapa periode yang akan datang,
sehingga diperlukan dana untuk biaya
pemeliharaan aktiva tetap tersebut. Hal ini
disebabkan oleh karakteristik aktiva tetap
itu sendiri, baik dari sisi nilai nominal

43

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume IV | Nomor 2 | Maret 2018
I S S N : 2443 - 0536
maupun dari sisi fungsinya. Dari sisi
nominal, harga perolehan aktiva tetap
adalah material maka diperlukan kegiatan
perawatan yang baik dan rutin untuk
mempertahankan kondisi normal aktiva
tersebut, karena bila tidak dirawat akan
menyebabkan tingkat produktivitasnya
semakin menurun dan bila tidak dapat
berfungsi lagi maka biaya untuk
memperoleh aktiva tetap yang baru akan
besar. Sedangkan dari sisi fungsinya,
keberadaan aktiva tetap yang memiliki
kendala dan memenuhi persyaratan
keselamatan kerja sangat diperlukan dalam
kegitan
operasional
perusahaan.
Mengingat
pentingnya
kegiatan
pemeliharaan aktiva tetap walaupun biaya
pemeliharaan tersebut cukup material
maka
keberadaanya
tidak
dapat
ditiadakan. Hal inilah yang mendasari perlu
diadakan
kegiatan
pemeliharaan.
Kurangnya perhatian atau tidak sesuainya
kegiatan pemeliharaan yang dilakukan
terhadap aktiva tetap misalnya akan
menyebabkan suatu kondisi atau dampak
negatif,
yaitu
menurunnya
tingkat
produktivitas
kegiatan-kegiatan
yang
dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna
mesin sebagai akibat dari kurang
terpeliharanya kondisi mesin. Untuk
mempertahankan fungsi dan kegunaan
mesin secara utuh, maka upaya yang harus
dilakukan adalah melaksanakan kegiatan
pemeliharaan mesin yang dikelola secara
baik dan teratur.
Dengan adanya kegiatan pemeliharaan
aktiva tetap yang rutin akan mengurangi
kegagalan produksi, dan dapat menambah
masa manfaat dari aktiva tetap yang
digunakan. Dalam melakukan kegiatan
pemeliharaan aktiva tetap tidak terlepas
dari biaya yang dikeluarkan yaitu biaya
pemeliharaan
aktiva
tetap.
Biaya
pemeliharaan aktiva tetap ini bermanfaat
dalam menjaga kondisi dan sarana yang
ada dan juga sebagai sumber ekonomi
dalam upaya mempertahankan dan
menghasilkan
pendapatan,
karena
pendapatan umumnya merupakan sumber

pembiayaan utama kegiatan perusahaan,
dimana untuk menghasilkan pendapatan
perusahaan mengeluarkan biaya dalam
melaksanakan kegiatan operasionalnya.
Kegiatan pemeliharaan aktiva tetap yang
terencana dan terkendali sangat penting
untuk menjaga agar aktiva tetap memiliki
keandalan dan memenuhi persyaratan
keselamatan
kerja
sehingga
dapat
mendukung
tingkat
produktivitas
perusahaan. Kegiatan pemeliharaan aktiva
tetap pada dasarnya adalah kegiatan
pemeliharaan rutin.
Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
pemeliharaan aktiva tetap inilah yang pada
akhirnya akan menentukan besarnya biaya
pemeliharaan aktiva tetap.
Secara umum, tujuan utama dari proses
pemeliharaan adalah:
1. Untuk memperpanjang usia Aktiva
Tetap.
2. Untuk
menjamin
ketersediaan
perlengkapan yang ada dan juga
mendapatkan
keuntungan
dari
investasi yang maksimal
3. Untuk menjamin kesiapan operasional
dari
setiap
peralatan
atau
perlengkapan dalam menghadapi
situasi darurat
Pengeluaran-pengeluaran dana untuk
aktiva tetap tersebut ada yang menambah
masa manfaat aktiva tetap atau
meningkatkan kapasitas produksi aktiva
tersebut menjadi dua bagian : Pengeluaran
yang relative besar maka biaya itu harus
dikapitalisasi dan pengeluaran yang relatif
kecil maka biaya itu dianggap sebagai biaya
operasional.
Aktiva tetap yang diperlukan dalam
kegiatan perusahaan secara berangsurangsur kapasitas jasa yang diberikan akan
berkurang, sehingga pada suatu saat aktiva
tetap tidak layak lagi digunakan dalam
perusahaan.
Untuk itu perusahaan harus membuat
perencanaan
yang
matang
atas

44

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume IV | Nomor 2 | Maret 2018
I S S N : 2443 - 0536
pengendalian aktiva tetap karena berakibat
pada
kinerja
perusahaan.
Apabila
perencanaan pemeliharaan dan aktiva
tetap kurang baik, maka perusahaan
membutuhkan dana operasional yang
besar untuk membiayainya, dimana
perencanaan merupakan suatu proses
menentukan apa yang ingin dicapai di masa
yang akan datang serta menetapkan
tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk
mencapainya.
Sebab
perencanaan
merupakan proses dasar manajemen di
dalam mengambil suatu keputusan dan
tindakan. Kinerja juga merupakan indikator
yang dapat mencerminkan keberhasilan
perusahaan
dalam
menerapkan
manajemennya. Perusahaan berupaya
untuk terus memperbaiki kinerjanya demi
kelangsungan usaha dan perolehan laba
yang optimal. Keinginan tersebut perlu
dilandasi oleh strategi yang tepat dan
didukung oleh tindakan yang harus diambil.
Perusahaan perlu menyusun perencanaan
dan mengambil tindakan yang tepat untuk
mendukung peningkatan upaya perbaikan
kinerja.
Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini
yaitu:
1. Kurang efisiennya biaya pemeliharaan
aktiva
tetap
sehingga
kinerja
perusahaan belum tercapai.
2. Apakah biaya pemeliharaan sudah
dianggarkan atau belum pada pada
PT.
Perkebunan
Nusantara
IV
Tobasari.
Pembatasan Masalah
Dalam hal mengidentifikasi penulis melihat
bagaimana perencanaan dan pengendalian
biaya pemeliharaan aktiva tetap pada PT.
Perkebunan Nusantara IV Unit Tobasari.
Pada pembatasan masalah ini, penulis
membatasi masalah pada perhitungan dan
anggaran
biaya
perbaikan
dan
pemeliharaan aktiva tetap periode 20152016 yang ada di perusahaan PT.
Perkebunan Nusantara IV Unit Tobasari.

Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan
masalah di atas,dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana
perencanaan
dan
pengendalian biaya pemeliharaan
Aktiva Tetap dapat mencapai kinerja
yang baik pada perusahaan?
2. Bagaimana cara perhitungan dan
penganggaran biaya pemeliharaan
Aktiva Tetap?
3. Bagaimana perkembangan biaya
pemeliharaan Aktiva Tetap pada
PT.Perkebunan
Nusantara
IV
Tobasari?
Tinjuan Pustaka
Defenisi Perencanaan
Planning atau perencanaan ialah suatu
rangkaian persiapan tindakan untuk
mencapai tujuan. Perencanaan merupakan
pedoman, garis-garis besar atau petunjukpetunjuk yang harus dituruti jika
menginginkan hasil yang baik sebagaimana
direncanakan.
Dalam manajemen, perencanaan adalah
proses mendefenisikan tujuan organisasi,
membuat strategi untuk mencapai tujuan
itu, dan mengembangkan rencana aktivitas
kerja organisasi. Perencanaan merupakan
proses terpenting dari semua fungsi
manajemen karena tanpa perencanaan
fungsi-fungsi
lain
pengorganisasian,
pengarahan, dan pengontrolan tidak dapat
berjalan.
Pertama-tama harus memusatkan apa
yang ingin dikerjakan, tujuan jangka
pendek dan tujuan jangka panjang untuk
organisasi serta memutuskan alat apa yang
akan digunakan untuk mencapai tujuan
tersebut. Dalam rangka melakukan hal
tersebut, ia harus meramalkan sejauh
mana kemungkinan tersebut dapat dicapai,
baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial
maupun lingkungan politik tempat
organisasi berorganisasi serta dihubungkan
dengan sumber-sumber yang ada untuk
mewujudkan rencana tersebut.
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Perencanaan
juga
mencakup
fungsi budgeting, sebab budget merupakan
rencana pengeluaran sejumlah uang untuk
melakukan suatu tujuan.
Menurut Alder (1999) dalam Rustiadi (1008
h.339) menyatakan bahwa:
“Perencanaan adalah suatu proses
menentukan apa yang ingin dicapai di masa
yang akan datang serta menetapkan
tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk
mencapainya.
Sebagian
kalangan
berpendapat bahwa perencanaan adalah
suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup
waktu tertentu, sehingga perencanaan,
lebih jauh diartikan sebagai kegiatan
terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan
tertentu
dalam
waktu
tertentu.
Artinya perencanaan adalah suatu proses
menentukan apa yang ingin dicapai di masa
yang akan datang serta menetapkan
tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk
mencapainya.
Dengan
demikian,
proses perencanaan dilakukan
dengan
menguji berbagai arah pencapaian serta
mengkaji berbagai ketidakpastian yang
ada, mengukur kemampuan (kapasitas)
kita untuk mencapainya kemudian memilih
arah-arah terbaik serta memilih langkahlangkah untuk mencapainya.”
Defenisi Pengendalian
Menurut George R. Terry “pengendalian
didefenisikan sebagai suatu proses
penentuan apa yang harus dicapai yaitu,
standar apa yang sedang dilakukan yaitu
menilai pelaksanaan dan bila perlu
dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga
pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu
selaras dan standar”.
Menurut Koonz pengendalian adalah,
“pengukuran dan perbaikan terhadap
pelaksanaan kerja bawahan, agar rencanarencana yang telah dibuat mencapai
tujuan-tujuan
perusahaan
dapat
diselenggarakan”.
Pengendalian merupakan usaha yang
sistematis untuk mencapai tujuan secara

efektif
dan
efisien
dengan
cara
membandingkan prestasi kerja dengan
rencana dan membuat tindakan yang tepat
untuk mengoreksi perbedaan yang ada.
Berbagai tindakan harus selalu dikontrol
dengan harapan untuk diketahui apakah
sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.
Pengendalian
adalah
suatu
proses
pendelegasian tanggung jawab dan
wewenang
untuk
suatu
aktivitas
manajemen, dalam menopang usahausaha atau sarana dalam rangka menjamin
hasil-hasil yang memuaskan.
Pengendalian/pengawasan adalah semua
aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak
manajer dalam upaya memastikan bahwa
hasil aktual sesuai dengan hasil yang
direncanakan.
Contoh dari pengendalian meliputi:
penyelenggaraan sistem pencatatan yang
baik (recording system), penyusunan
anggaran yang melibatkan semua level
manajemen (partisipative budgeting).
Konsep pengendalian dalam dunia bisnis
berbed dengan pengendalian dalam bidang
teknik dan militer. Pengendalian dalam
dunia usaha mempunyai kerakteristikkarakterisktik yang penting di antaranya
meliputi:
1. Human as decision maker
2. Dilakukan secara periodik atau tidak
kontinu
3. Bila ada perbedaan antara rencana
dengan realisasi dapat dilakukan
tindakan perbaikan (koreksi).
Pengendalian Biaya
Pengendalian pada prinsipnya dapat
memperhatikan suatu kegiatan dan selalu
mengawasi aktivitas sehari-hari, maka
pengendalian menurut
Sondang Siagian Manajemen Personalia,
(1999 : 16) menyatakan
“bahwa
pengendalian biaya adalah proses atau
usaha yang sistimatis dalam penetapan
standar pelaksanaan dengan tujuan
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perencanaan, sistem informasi umpan
balik, membandingkan pelaksanaan nyata
dengan perencanaan menentukan dan
mengatur penyimpangan-penyimpangan
serta melakukan koreksi perbaikan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan,
sehingga tujuan tercapai secara efektif dan
efisien dalam penggunaan biaya”.
Perencanaan dan pengendalian merupakan
sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam
pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan
yang memerlukan usaha yang sungguhsungguh dan sangat tergantung pada
sistem pengendalian yang efektif dan
sistem informasi yang digunakan.
Agar dapat melaksanakan pengendalian
biaya yang efektif, oleh Tuana Kotta,
Petunjuk Pemeriksaan Umum (2002 : 115),
maka seorang pimpinan atau pelaksanan
tugas memerlukan informasi, sebagai
berikut :
a. Biaya yang digunakan apakah sesuai
dengan hasil dari bagian pekerjaan
yang telah dilaksanakan. Jika terjadi
perbedaan (lebih besar atau lebih kecil
dari rencana biaya) di mana hal terjadi
dan siapa yang bertanggung jawab
dan apa yang dikerjakan.
b. Merupakan biaya yang akan datang
sesuai dengan rencana atau melebihi
rencana.
Tanggung
jawab
pengendalian tidak hanya pada
manajer saja tetapi merupakan
tanggungjawab semua orang yang
terlihat pada aktivitas tersebut agar
dapat mengerjakan bagiannya dengan
baik dan tepat waktu.
Menurut Supriyono, dalam pengertian
yang sama, namun diungkapkan dengan
sederhana. Pengendalian adalah proses
untuk memberikan kembali menilai dan
selalu memonitor laporan-laporan apakah
pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan
yang sudah ditentukan.
Dalam
pengeluaran
uang
diharuskan mempunyai catatan terpisah
agar segala pengeluaran dan pemasukan
nampak kedua belah pihak dan

bertanggung jawab atas segala hal yang
mungkin terjadi.
Nupriyoni dalam bukunya Konsep Panduan
Perencanaan Anggaran Daerah, (1998 : 5)
berpendapat
bahwa
“pengendalian
bertumpu pada konsep umpan balik, yang
secara kontiniu mengharuskan adanya
pengukuran pelaksanaan dan pengambilan
tindakan koreksi yang ditujukan untuk
menjamin
pencapaian
tujuan-tujuan.
Untuk proses pengendalian ini, maka
manajemen
sedapat
mungkin
mendapatkan informasi yang tepat dan
terpercaya, agar para manajer dapat
segera mengadakan tindakan-tindakan
pengendalian
sebelum
sesuatu
penyimpangan serius. Karena pengendalian
yang teratur akan menghasilkan suatu
pencapaian yang efektif.”
Aspek-aspek yang perlu diperhatikan
dalam proses pengendalian menurut Glenn
A. Welch (1999 : 9), sebagai berikut :
1. Measurement of performance against
predetermined objective, plans and
standard.
2. Communication (reporting) of the
result of the measure ment process to
the approriate individu and groups.
3. An analysis of the deviations from the
objective plans policies and standard
in order to determinc the under line
causes.
Tujuan Perencanaan dan Pengendalian
Aktiva Tetap
Banyak pengeluaran yang dilakukan untuk
penambahan harta baru, penggantian atau
pemeliharaan harta lama yang telah ada.
Berbagai pengeluaran ini tidak dapat
ditunda apabila operasi ingin dilanjutkan,
yang lain mungkin dapat ditangguhkan
untuk suatu jangka waktu yang wajar, dan
sebagian lagi mungkin diinginkan tetapi
tidak penting sehingga tidak perlu
dilakukan
sebelumnya
kecuali
jika
manajemen
memilih
untuk
melaksanakannya. Pengendalian terhadap
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pengeluaran untuk harta tetap mempunyai
tujuan untuk memberikan persetujuan
pembelian
harta
hanya
setelah
pertimbangan ketersediaan dana yang
direncanakan.
Mulai saat dibuatnya komitmen untuk
harta tetap sampai disposisi terakhir
melalui afkir atau penjualan, ada fase-fase
pengendalian lain yang harus dilaksanakan.
Harta tetap harus dipertanggugjawabkan,
dipergunakan secara wajar, diasuransikan
secukupnya, dan ditangani dengan cara
lain sebagaimana yang telah ditetapkan
oleh manajemen.
Defenisi Pemeliharaan
Pemeliharaan adalah kegiatan untuk
memelihara
atau
menjaga
fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan
perbaikan atau penyesuaian/penggantian
yang diperlukan supaya terdapat suatu
keadaan
operasi
produksi
yang
memuaskan sesuai dengan apa yang
direncanakan.
Menurut Jay Heizer dan Barry Render,
(2001)
dalam
bukunya
“Operation
Management” pemeliharaan adalah :”All
activities keeping a system’s equipment in
working order”. Artinya pemeliharaan
adalah segala kegiatan yang di dalamnya
adalah untuk menjaga sistem peralatan
agar bekerja dengan baik.
Menurut
Sofyan
Assauri
(2004)
pemeliharaan adalah kegiatan untuk
memelihara
atau
menjaga
fasilitas/peralatan pabrik dan mengadakan
perbaikan
atau
penyesuaian
yang
diperlukan agar supaya terdapat suatu
keadaan
operasi
produksi
yang
memuaskan sesuai dengan apa yang
direncanakan.
Dari beberapa pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa kegiatan pemeliharaan
dilakukan untuk merawat ataupun
memperbaiki peralatan perusahaan agar
dapat melaksanakan produksi dengan

efektif dan efisien sesuai dengan pesanan
yang telah direncanakan dengan hasil
produk yang berkualitas.
Perencanaan Biaya
Di dalam penyusunan rencana laba taktis,
semua
biaya
pada
setiap
pusat
pertanggungjawaban harus direncanakan
secara cermat. Sesuai degan partisipasi,
perencanaan biaya harus melibatkan
semua tingkatan manajemen, sehingga
budget-budget biaya yang realistis dapat
disusun untuk masing-masing pusat
pertanggungjawaban,
output
atau
kegiatan-kegiatan harus direncanakan lebih
dahulu. Misalnya, untuk menyusun
rencana
biaya
dari
departemen
pembangkit tenaga, besarnya permintaan
tenaga listrik harus diestimasi lebih dahulu.
Untuk penyusuan rencana produksi yang
harus dimasukkan ke dalam rencana laba
jangka pedek, urutan berikut ini perlu
diperhatikan:
1. Budget bahan baku dan budget
tenaga kerja langsung.
Budget-budget tersebut disusun
setelah budget produksi selesai
dibuat dan mendapat persetujuan
tentatif.
2. Budget overhead pabrik.
Budget ini segera disusun setelah
budget produksi yang telah
mendapat persetujuan tentatif
dijabarkan menjadi output untuk
setiap departemen poduksi dan
partemen jasa di dalam pabrik.
3. Budget biaya distribusi.
Budget ini disusun bersamaan
dengan budget penjualan kedua
budget tersebut saling tergantung.
4. Budget biaya administrasi.
Budget ini disusun setelah budget
penjualan disetujui dan dijabarkan
menjadi kegiatan-kegiatan yang
diharapkan.
Defenisi Aktiva Tetap
Pengertian aktiva tetap menurut Baridwan
(2004:271) dalam intermedite accounting
dalah “aktiva-aktiva yang berwujud yang
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sifatnya permanen yang digunakan dalam
kegiatan perusahaan yang normal”
sedangkan menurut Ikatan Akuntansi
Indonesia (2009:16) aktiva teatp adalah
“akitva berwujud yang diperoleh dalam
bentuk siap pakai atau dengan dibangun
lebih dahulu, yang digunakan dalam
operasi perusahaan tidak dimaksudkkan
untuk dijual dalam rangka kegiatan normal
perusahaan dan mempunyai masa manfaat
lebih dari satu tahun.
Sedangkan defenisi aset tetap menurut
buku Akuntansi Keuagan Menengah
Berbasis PSAK. Aset tetap adalah aset
berwujud yang dimiliki untuk digunakan
dalam produksi atau penyediaan barang
atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak
lain, atau untuk tujuan administrartif, dan
diharapkan untuk digunakan selama lebih
dari satu periode.
Pendapat lain dikemukakan oleh Mulyadi
(2001:591) dalam Sistem Akuntansi aktiva
tetap adalah “kekayaan perusahaan yang
memiliki wujud, mempunyai manfaat
ekonomis lebih dari satu tahun dan
diperoleh perusahaan untuk melaksanakan
kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual
kembali” sementara Soemarso (2005:23)
dalam
Akuntansi
Suatu
Pengantar
mengemukakan bahwa aktiva tetap adalah
aktiva yang terdiri dari:
a. Jangka waktu yang pemakaiannya
lama
b. Digunakan
dalam
kegiatan
perusahaan
c. Dimiliki tidak untuk dijual kembali
dalam kegiatan normal perusahaan
d. Nilainya cukup besar

organisasi. Salah satu kegiatan yang paling
lazim dilakukan dalam organisasi adalah
kinerja karyawan, yaitu bagaimana ia
melakukan
segala
sesuatu
yang
berhubungan dengan sesuatu pekerjaan
atau peranan dalam organisasi.
Pengertian
kinerja
atau
performance
merupakan
gambaran
mengenai tingkat pencapain pelaksanaan
suatu program kegiatan atau kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi
dan misi organisasi yang di tuangkan
melalui perencanaan strategi suatu
organiasi.
Kerangka berpikir dalam penelitian
ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar
Kerangka Berpikir
Analisis Perencanaan dan Pengendalian Biaya Pemeliharaan
Aktiva Tetap untuk Mencapai Kinerja pada PT. Perkebunan
Nusantara IV Tobasari
FAKTA
Kurang efisiennya biaya pemeliharaan aktiva tetap sehingga

PERUMUSAN MASALAH
Bagaimana kinerja PT.Perkebunan Nusantara IV Tobasari dapat
tercapai stelah dilakukannya perencanaan dan pengendalian

HIPOTESIS
Kinerja PT.Perkebunan Nusantara IV Tobasari dapat lebih baik
setelah dilakukan perencanaan dan pengendalian biaya
pemeliharaan aktiva tetap, karena melalui perencanaan dan
pengendalian biaya pemeliharaan memudahkan perusahaan
untuk mendukung pencapaian kinerja
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik
kepustakaan dan teknik lapangan

Defenisi Kinerja
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif

Kinerja dalam organisasi merupakan
jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan
organisasi yang telah ditetapkan. Suatu
organisasi perusahaan didirikan karena
mempunyai tujuan tertentu yang ingin dan
harus dicapai. Dalam mencapai tujuannya
setiap organisasi dipengaruhi perilaku

Pembahasan hasil penelitian
Kesimpulan dan saran
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Hipotesis
Berdasarkan permasalahan yang telah
dirumuskan, maka dapat dibuat hipotesis
sebagai berikut: “Kinerja PT.Perkebunan
Nusantara IV Tobasari dapat lebih baik
setelah dilakukan perencanaan dan
pengendalian biaya pemeliharaan aktiva
tetap, karena melalui perencanaan dan
pengendalian
biaya
pemeliharaan
memudahkan
perusahaan
untuk
mendukung pencapaian kinerja”
METODOLOGI PENELITIAN
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada PT.
Perkebunan Nusantara IV Unit Tobasari
terletak
di
Kecamatan
Sarimantin
Kecamatan
Pematang
Sidamanik
Kabupaten Simalungun.

Defenisi Operasional
Variabel
Biaya
Pemeliharaan
(x)

Kinerja
(y)

Jenis Dan Sumber Data
Pemeliharaan ini menggunakan data
sekunder yang diperoleh dari data Laporan
Bulanan Manajemen dengn menggunakan
data pennelitian dari periode tahun 20152016, itu sudah dipandang cukup untuk
mewakili kondisi perusahaan saat ini.

Defenisi
Biaya bahan habis pakai
dan harga perolehan
jasa dari pihak luar
perusahaan
untuk
keperluan
perbaikan
dan
pemeliharaan
emplasmen,
perumahan, bangunan,
pabrik, mesin-mesin dan
equipmen, kendaraan,
perkakas, dan aktiva
tetap
lainnya
yang
digunakan
untuk
keperluan pabrik.
Yaitu
gambaran
mengenai
tingkat
pencapaian pelaksanaan
suatu program kegiatan
atau kebijakan dalam
mewujudkan sasaran,
tujuan visi dan misi
organisasi
yang
dituangkan
melalui
perencanaan
strategi
suatu organisasi.

Indikator
o RKAP
o Realisasi

Anggaran

HASIL PENELITIAN

Tabel
Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap PT.Perkebunan Nusantara IV (PERSERO)
Unit Tobasari Tahun 2016
Tahun 2016

Biaya Pemeliharaan
Realisasi (RP)
Pemeliharaan
Pabrik
Pemeliharaan TBM

4.104.571.645

Pemeliharaan TM

5.728.477.235

Pemeliharaan
Emplasmen
Pemeliharaan
Bangunan Rumah
Pemeliharaan
Bangunan
Perusahaan

400.207.032

RKAP (RP)

Selisih (RP)

849.705.000

-449.497.968
-562.782.355
7.253.913.000
1.525.435.765
4.667.354.000

388.503.781

423.763.000

67.491.833

94.984.000

107.186.261

161.480.000

Persentase
(%)
-52,9
-12,05
-21,02

-352.259.219

-8,32

-27.492.167

-28,9

-54.293.739

-33,6
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Pemeliharaan Jalan,
Saluran Air
Pemeliharaan
Sistem Komputer
Pemeliharaan Jalan,
Saluran Air dan
Teras
Pemeliharaan
Perelengkapan
Pertanian dan Alatalat
Total Biaya
Pemeliharaan

14.386.833

62.229.000

-47.842.167

-76,8

1.084.895

1,17

-149.681.186

-41,7

-39.953.461

-44,1

11.163.443.868 14.054.597.000 2.261.326.986

-16,08

93.146.895
208.925.814

50.546.539

92.062.000
358.607.000

90.500.000

Tabel
Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap PT.Perkebunan Nusantara IV (PERSERO)
Unit Tobasari Tahun 2016
Tahun 2016

Biaya
Pemeliharaan
Realisasi (RP)

Persentase
(%)

RKAP (RP)

Selisih (RP)

914.884.000

-255.099.345

-27,88

Pemeliharaan
Pabrik

659.784.655

Pemeliharaan
TBM

5.824.081.254

8.190.590.000 5.366.508.746

-28,89

4.826.088.679

7.803.301.000 2.977.212.321

-38,15

Pemeliharaan TM
Pemeliharaan
Emplasmen

382.269.154

525.602.000

-143.332.846

-27,2

Pemeliharaan
Bangunan Rumah

117.586.217

239.504.000

-121.917.783

-50,8

Pemeliharaan
Bangunan
Perusahaan

180.196.466

233.420.000

-53.223.534

-22,8

Pemeliharaan
Jalan, Saluran Air

3.138.826

21.179.000

-18.040.174

-85,1

Pemeliharaan
Sistem Komputer

92.518.630

110.596.000

-18.077.370

-16,3

103.222.764

290.494.000

-187.271.236

-64,4

26.616.625

30.062.000

-3.445.375

-11,4

Pemeliharaan
Jalan, Saluran Air
dan Teras
Pemeliharaan
Perelengkapan
Pertanian dan
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Alat-alat

Total Biaya
Pemeliharaan

12.215.503.270 18.359.632.000 8.957.045.010
-48,78
favorable variance (varians yang
Berdasarkan data tabel Biaya Pemeliharaan
menguntungkan). Dan dari biaya
Aktiva Tetap Tahun 2015 dan 2016 untuk
pemeliharaan
tanaman
belum
biaya pemeliharaan pada PT.Perkebunan
menghasilkan ini perusahaan hemat
Nusantara IV Tobasari bisa dilihat bahwa
biaya untuk pemeliharaan tanaman
anggaran (RKAP) lebih besar dari
belum menghasilkan sebesar Rp
realisasinya.
Menunjukkan
terjadinya
562.782.355 dari jumlah RKAP nya.
favorable
variance
(varians
yang
Untuk biaya pemeliharaan tanaman
menguntungkan).
belum
menghasilkan
memang
Bila dirincikan analisis biaya pemeliharaan
realisasinya lebihh rendah dari RKAP.
masing-masing aktiva tetap untuk tahun
Hal ini dimungkinkan karena banyak
2015, adalah sebagai berikut:
lahan yang sudah tidak produktif lagi
a. Biaya Pemeliharaan Pabrik, untuk
untuk penanaman teh, sehingga
biaya pemeliharaan pabrik RKAP nya
proses penanaman dan pemupukan,
adalah sebesar Rp 849.705.000 yang
juga
berkurang.
RKAP
untuk
terrealisasi hanya Rp 400.207.032.
pemeliharaan
tanama
belum
Dapat dilihat bahwa anggaran lebih
menghasilkan sudah diolah secara
besar dari realisasinya, dan ini
efisien. Pengelolaan RKAP nya sudah
merupakan
favorable
variance
memenuhi syarat efisien, yaitu
(varians yang menguntungkan). Dan
penggunaan biaya yang minium
dari biaya pemeliharaan pabrik ini
(realisasi lebih rendah dari RKAP)
perusahaan hemat biaya untuk
untuk pemeliharaan tanaman belum
pemeliharaan pabrik sebesar Rp
menghasilkan.
499.497.963 dari jumlah RKAP nya.
c. Biaya
Pemeliharaan
Tanaman
Untuk biaya pemeliharaan pabrik
Menghasilkan (TM), untuk biaya
memang realisasinya lebih rendah dari
pemeliharaan tanaman menghasilkan
RKAP. Hal ini dimungkinkan karena
RKAP sebesar Rp 7.253.913.000 yang
perlengkapan dan mesin-mesin yang
terrealisasi sebesar
ada di dalam pabrik tidak perlu
Rp 5.728.477.235. Dapat dilihat bahwa
dilakukan
pemeliharaan
secara
anggaran lebih besar dari realisasinya,
keseluruhan.
RKAP
untuk
dan ini merupakan favorable variance
pemeliharaan pabrik sudah diolah
(varians yang menguntungkan). Dan
secara efisien. Pengelolaan RKAP nya
dari biaya pemeliharaan tanaman
sudah memenuhi syarat efisien, yaitu
menghasilkan ini perusahaan hemat
penggunaan biaya yang minium
biaya untuk pemeliharaan tanaman
(realisasi lebih rendah dari RKAP)
menghasilkan
sebesar
Rp
untuk pemeliharaan pabrik.
1.525.435.765 dari jumlah RKAP nya.
b. Biaya Pemeliharaan Tanaman Belum
Untuk biaya pemeliharaan tanaman
Menghasilkan (TBM), untuk biaya
menghasilkan memang realisasinya
pemeliharaan
tanaman
belum
lebih rendah dari RKAP. Hal ini
menghasilkan RKAP sebesar Rp
dimungkinkan karena untuk tanaman
4.667.354.000
yang
terrealisasi
yang
akan
menghasilkan,
sebesar Rp 4.104.571.645. Dapat
pemupukannya tidak lagi dilakukan
dilihat bahwa anggaran lebih besar
secara
rutin.
RKAP
untuk
dari realisasinya, dan ini merupakan
pemeliharaan tanama menghasilkan
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sudah
diolah
secara
efisien.
Pengelolaan
RKAP
nya
sudah
memenuhi syarat efisien, yaitu
penggunaan biaya yang minium
(realisasi lebih rendah dari RKAP)
untuk pemeliharaan tanaman belum
menghasilkan.
d. Pemeliharaan Emplasmen, untuk
biaya
pemeliharaan
emplasmen
menghasilkan RKAP sebesar Rp
423.763.000 yang terrealisasi sebesar
Rp 388.503.781. Dapat dilihat bahwa
anggaran lebih besar dari realisasinya,
dan ini merupakan favorable variance
(varians yang menguntungkan). Dan
dari biaya pemeliharaan emplasmen
ini perusahaan hemat biaya untuk
pemeliharaan emplasmen sebesar Rp
35.259.219 dari jumlah RKAP nya.
Untuk biaya pemeliharaan emplasmen
memang realisasinya lebih rendah dari
RKAP. Hal ini dimungkinkan karena
biaya
yang
dibutuhkan
untuk
pemeliharaan emplasmen tidak terlalu
banyak,
dikarenakan
sedikitnya
perbaikan untuk emplasmen. RKAP
untuk
pemeliharaan
emplasmen
sudah
diolah
secara
efisien.
Pengelolaan
RKAP
nya
sudah
memenuhi syarat efisien, yaitu
penggunaan biaya yang minium
(realisasi lebih rendah dari RKAP)
untuk pemeliharaan emplasmen.
e.
Pemeliharaan Bangunan Rumah,
untuk biaya pemeliharaan bangunan
rumah RKAP sebesar Rp 94.984.000 yang
terrealisasi sebesar Rp 67.491.833. Dapat
dilihat bahwa anggaran lebih besar dari
realisasinya, dan ini merupakan favorable
variance (varians yang menguntungkan).
Dan dari biaya pemeliharaan bangunan
rumah ini perusahaan hemat biaya untuk
pemeliharaan bangunan rumah sebesar
Rp 27.492.167 dari jumlah RKAP nya.
Untuk biaya pemeliharaan bangunan
rumah memang realisasinya lebih rendah
dari RKAP. Hal ini dimungkinkan karena
untuk pemeliharaan rumah tidak lagi
dilakukan secara rutin, karena masingmasing pemilik rumah sudah melakukan

pemeliharaan tersendiri. RKAP untuk
pemeliharaan bangunan rumah sudah
diolah secara efisien. Pengelolaan RKAP
nya sudah memenuhi syarat efisien, yaitu
penggunaan biaya yang minium (realisasi
lebih rendah dari RKAP) untuk
pemeliharaan banguna rumah.
f. Pemeliharaan Bangunan Perusahaaan,
untuk biaya pemeliharaan bangunan
perusahaan
RKAP
sebesar
Rp
161.480.000 yang terrealisasi sebesar
Rp 107.186.261. Dapat dilihat bahwa
anggaran lebih besar dari realisasinya,
dan ini merupakan favorable variance
(varians yang menguntungkan). Dan
dari biaya pemeliharaan bangunan
perusahaan ini perusahaan hemat biaya
untuk
pemeliharaan
bangunan
perusahaan sebesar Rp 54.293.739 dari
jumlah RKAP nya. Untuk biaya
pemeliharaan bangunan perusahaan
memang realisasinya lebih rendah dari
RKAP. Hal ini dimungkinkan karena
untuk
pemeliharaan
bangunan
perusahaan tidak lagi dilakukan secara
rutin,
karena
untuk
bangunan
perusahaan
tidak
dibutuhkannya
pemeliharaan yang rutin. RKAP untuk
pemeliharaan bangunan perusahaan
sudah diolah secara efisien. Pengelolaan
RKAP nya sudah memenuhi syarat
efisien, yaitu penggunaan biaya yang
minium (realisasi lebih rendah dari
RKAP) untuk pemeliharaan banguna
perusahaan.
g. Pemeliharaan Jalan, Saluran Air, untuk
biaya pemeliharaan jalan, saluran air
RKAP sebesar Rp 62.229.000 yang
terrealisasi sebesar Rp 14.386.833.
Dapat dilihat bahwa anggaran lebih
besar dari realisasinya, dan ini
merupakan favorable variance (varians
yang menguntungkan). Dan dari biaya
jalan, dan teras ini perusahaan hemat
biaya untuk pemeliharaan jalan,saluran
air sebesar Rp 47842.167 dari jumlah
RKAP nya. Untuk biaya jalan, saluran air
memang realisasinya lebih rendah dari
RKAP. Hal ini dimungkinkan karena
untuk jalan, saluran air tidak selalu
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dibutuhkan perawatan yang rutin,
terutama untuk jalan, tidak setiap tahun
jalan tersebut mengalami kerusakan
sehingga membutuhkan pemeliharaan.
RKAP untuk pemeliharaan jalan,saluran
air sudah diolah secara efisien.
Pengelolaan RKAP nya sudah memenuhi
syarat efisien, yaitu penggunaan biaya
yang minium (realisasi lebih rendah dari
RKAP) untuk pemeliharaan jalan,saluran
air.
h. Pemeliharaan Sistem Komputer, untuk
biaya pemeliharaan sistem komputer
RKAP sebesar Rp 92.062.000 yang
terrealisasi sebesar Rp 93.146.895.
Dapat dilihat bahwa realisasi lebih besar
dari anggarannya, dan ini merupakan
anfavorable variance (varians yang tidak
menguntungkan). Dan dari biaya
pemeliharaan sistem komputer ini
perusahaan
mengalam
kerugian/kekurangan
biaya
untuk
pemeliharaan sistem komputer sebesar
Rp 1.084.895 dari jumlah RKAP nya.
Untuk biaya pemeliharaan sistem
komputer memang realisasinya lebih
besar dari RKAP. Hal ini dimungkinkan
karena
untuk
sistem
komputer
dibutuhkan biaya pemeliharaan yang
banyak atau terjadi hal yang tidak
dimungkinkan komputer mengalami
kerusakan atau tidak layak pakai. RKAP
untuk pemeliharaan sistem komputer
kurang efisien. Pengelolaan RKAP nya
tidak tidak efisien, yaitu penggunaan
biaya yang maksimum (realisasi lebih
besar dari RKAP) untuk pemeliharaan
sistem komputer.
i. Pemeliharaan Jalan, Saluran Air dan
Teras, untuk biaya pemeliharaan jalan,
saluran air dan teras RKAP sebesar Rp
358.607.000 yang terrealisasi sebesar
Rp 208.925.814. Dapat dilihat bahwa
anggaran lebih besar dari realisasinya,
dan ini merupakan favorable variance
(varians yang menguntungkan). Dan
dari biaya pemeliharaan jalan,saluran
air dan teras ini perusahaan hemat
biaya untuk pemeliharaan jalan,saluran
air dan teras sebesar Rp 149.681.186

dari jumlah RKAP nya. Untuk biaya
pemeliharaan jalan,saluran air dan teras
memang realisasinya lebih rendah dari
RKAP. Hal ini dimungkinkan karena
untuk dimungkinkan karena untuk jalan,
saluran air tidak selalu dibutuhkan
perawatan yang rutin, terutama untuk
jalan, tidak setiap tahun jalan tersebut
mengalami
kerusakan
sehingga
membutuhkan pemeliharaan.
RKAP
untuk
pemeliharaan
tanama
menghasilkan sudah diolah secara
efisien. Pengelolaan RKAP nya sudah
memenuhi
syarat
efisien,
yaitu
penggunaan biaya yang minium
(realisasi lebih rendah dari RKAP) untuk
pemeliharaan jalan, saluraan air dan
teras.
j. Pemeliharaan Perlengkapan Pertanian
dan
Alat-alat,
Pemeliharaan
perlengkapan pertanian dan alat-alat,
untuk biaya pemeliharaan nya RKAP
sebesar Rp 90.500.000 yang terrealisasi
sebesar Rp 50.546.539. Dapat dilihat
bahwa anggaran lebih besar dari
realisasinya, dan ini merupakan
favorable variance (varians yang
menguntungkan). Dan dari biaya
pemeliharaan perlengkapan pertanian
dan alat-alat ini perusahaan hemat
biaya untuk pemeliharaan perlengkapan
pertanian dan alat-alat sebesar Rp
39.953.461 dari jumlah RKAP nya. Untuk
biaya pemeliharaan perlengkapan dan
alat-alat pertanian memang realisasinya
lebih rendah dari RKAP. Hal ini
dimungkinkan karena perlengkapan dan
alat-alat pertanian yang ada tidak perlu
dilakukan
pemeliharaan
secara
keseluruhan. RKAP untuk pemeliharaan
perlengkapan dan alat-alat pertanian
sudah diolah secara efisien. Pengelolaan
RKAP nya sudah memenuhi syarat
efisien, yaitu penggunaan biaya yang
minium (realisasi lebih rendah dari
RKAP)
untuk
pemeliharaan
perlengkapan dan alat-alat pertanian.
Berdasarkan hasil analisis data dari masingmasing pemeliharaan aktiva tetap di atas
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untuk tahun 2015 bisa dilihat bahwa dalam
perusahaan PT.Perkebunan Nusantara IV
Tobasari dimana perusahaan selalu
membuat anggaran yang lebih besar
daripada realisasinya. Evaluasi anggaran
biaya pemeliharaan aktiva tetap pada
tahun 2015 menunjukkan masih kurang
efisiensinya kinerja manajemen dalam hal
perencanaan dan pengendalian biaya
pemeliharaan sehingga menyebabkan
favorable
variance
(varians
yang
menguntungkan), dan terjadi unfavorbel
variance
(varians
yang
tidak
menguntungkan).
Dengan demikian bisa dilihat bahwa
perencanaan dan pengendalian yang
dilakukan
perusahaan untuk biaya
pemeliharaan aktiva tetap masih kurang
efisien, dimana masih terjadi kekurangan
biaya pemeliharaan ( realisasi lebih besar
dari anggaran).
Bila dirincikan analisis biaya pemeliharaan
masing-masing aktiva tetap untuk tahun
2016, adalah sebagai berikut:
a. Biaya Pemeliharaan Pabrik, untuk biaya
pemeliharaan pabrik RKAP nya adalah
sebesar
Rp
914.884.000
yang
terrealisasi hanya Rp 659.784.655.
Dapat dilihat bahwa anggaran lebih
besar dari realisasinya, dan ini
merupakan favorable variance (varians
yang menguntungkan). Dan dari biaya
pemeliharaan pabrik ini perusahaan
hemat biaya untuk pemeliharaan pabrik
sebesar Rp 255.099.345 dari jumlah
RKAP nya.
Untuk biaya pemeliharaan pabrik
memang realisasinya lebih rendah dari
RKAP. Hal ini dimungkinkan karena
perlengkapan dan mesin-mesin yang
ada di dalam pabrik tidak perlu
dilakukan
pemeliharaan
secara
keseluruhan. RKAP untuk pemeliharaan
pabrik sudah diolah secara efisien.
Pengelolaan RKAP nya sudah memenuhi
syarat efisien, yaitu penggunaan biaya
yang minium (realisasi lebih rendah dari
RKAP) untuk pemeliharaan pabrik.

b. Biaya Pemeliharaan Tanaman Belum
Menghasilkan (TBM), untuk biaya
pemeliharaan
tanaman
belum
menghasilkan RKAP sebesar Rp
8.190.590.000 yang terrealisasi sebesar
Rp 5.824.081.254. Dapat dilihat bahwa
anggaran lebih besar dari realisasinya,
dan ini merupakan favorable variance
(varians yang menguntungkan). Dan
dari biaya pemeliharaan tanaman
belum menghasilkan ini perusahaan
hemat biaya untuk pemeliharaan
tanaman belum menghasilkan sebesar
Rp 5.366.508.746 dari jumlah RKAP nya.
Untuk biaya pemeliharaan tanaman
belum
menghasilkan
memang
realisasinya lebihh rendah dari RKAP.
Hal ini dimungkinkan karena banyak
lahan yang sudah tidak produktif lagi
untuk penanaman teh, sehingga proses
penanaman dan pemupukan, juga
berkurang. RKAP untuk pemeliharaan
tanama belum menghasilkan sudah
diolah secara efisien. Pengelolaan RKAP
nya sudah memenuhi syarat efisien,
yaitu penggunaan biaya yang minium
(realisasi lebih rendah dari RKAP) untuk
pemeliharaan
tanaman
belum
menghasilkan.
c. Biaya
Pemeliharaan
Tanaman
Menghasilkan (TM), untuk biaya
pemeliharaan tanaman menghasilkan
RKAP sebesar Rp 7.803.301.000 yang
terrealisasi sebesar Rp 4.826.088.679.
Dapat dilihat bahwa anggaran lebih
besar dari realisasinya, dan ini
merupakan favorable variance (varians
yang menguntungkan). Dan dari biaya
pemeliharaan tanaman menghasilkan
ini perusahaan hemat biaya untuk
pemeliharaan tanaman menghasilkan
sebesar Rp 2.977.212.321 dari jumlah
RKAP nya. Untuk biaya pemeliharaan
tanaman
menghasilkan
memang
realisasinya lebih rendah dari RKAP. Hal
ini dimungkinkan karena untuk tanaman
yang
akan
menghasilkan,
pemupukannya tidak lagi dilakukan
secara rutin. RKAP untuk pemeliharaan
tanama menghasilkan sudah diolah
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secara efisien. Pengelolaan RKAP nya
sudah memenuhi syarat efisien, yaitu
penggunaan biaya yang minium
(realisasi lebih rendah dari RKAP) untuk
pemeliharaan
tanaman
belum
menghasilkan.
d. Pemeliharaan Emplasmen, untuk biaya
pemeliharaan emplasmen menghasilkan
RKAP sebesar Rp 525.602.000 yang
terrealisasi sebesar Rp 382.269.154.
Dapat dilihat bahwa anggaran lebih
besar dari realisasinya, dan ini
merupakan favorable variance (varians
yang menguntungkan). Dan dari biaya
pemeliharaan
emplasmen
ini
perusahaan hemat
biaya untuk
pemeliharaan emplasmen sebesar Rp
143.332.846 dari jumlah RKAP nya.
Untuk biaya pemeliharaan emplasmen
memang realisasinya lebih rendah dari
RKAP. Hal ini dimungkinkan karena
biaya
yang
dibutuhkan
untuk
pemeliharaan emplasmen tidak terlalu
banyak,
dikarenakan
sedikitnya
perbaikan untuk emplasmen. RKAP
untuk pemeliharaan emplasmen sudah
diolah secara efisien. Pengelolaan RKAP
nya sudah memenuhi syarat efisien,
yaitu penggunaan biaya yang minium
(realisasi lebih rendah dari RKAP) untuk
pemeliharaan emplasmen.
e. Pemeliharaan Bangunan Rumah, untuk
biaya pemeliharaan bangunan rumah
RKAP sebesar Rp 239.504.000 yang
terrealisasi sebesar Rp 117.586.217.
Dapat dilihat bahwa anggaran lebih
besar dari realisasinya, dan ini
merupakan favorable variance (varians
yang menguntungkan). Dan dari biaya
pemeliharaan bangunan rumah ini
perusahaan hemat
biaya untuk
pemeliharaan bangunan rumah sebesar
Rp 121.917.783 dari jumlah RKAP nya.
Untuk biaya pemeliharaan bangunan
rumah memang realisasinya lebih
rendah dari RKAP. Hal ini dimungkinkan
karena untuk pemeliharaan rumah tidak
lagi dilakukan secara rutin, karena
masing-masing pemilik rumah sudah
melakukan pemeliharaan tersendiri.

RKAP untuk pemeliharaan bangunan
rumah sudah diolah secara efisien.
Pengelolaan RKAP nya sudah memenuhi
syarat efisien, yaitu penggunaan biaya
yang minium (realisasi lebih rendah dari
RKAP) untuk pemeliharaan banguna
rumah.
f. Pemeliharaan Bangunan Perusahaaan,
untuk biaya pemeliharaan bangunan
perusahaan
RKAP
sebesar
Rp
233.420.000 yang terrealisasi sebesar
Rp 180.196.466. Dapat dilihat bahwa
anggaran lebih besar dari realisasinya,
dan ini merupakan favorable variance
(varians yang menguntungkan). Dan
dari biaya pemeliharaan bangunan
perusahaan ini perusahaan hemat biaya
untuk
pemeliharaan
bangunan
perusahaan sebesar Rp 53.223.534 dari
jumlah RKAP nya. Untuk biaya
pemeliharaan bangunan perusahaan
memang realisasinya lebih rendah dari
RKAP. Hal ini dimungkinkan karena
untuk
pemeliharaan
bangunan
perusahaan tidak lagi dilakukan secara
rutin,
karena
untuk
bangunan
perusahaan
tidak
dibutuhkannya
pemeliharaan yang rutin. RKAP untuk
pemeliharaan bangunan perusahaan
sudah diolah secara efisien. Pengelolaan
RKAP nya sudah memenuhi syarat
efisien, yaitu penggunaan biaya yang
minium (realisasi lebih rendah dari
RKAP) untuk pemeliharaan banguna
perusahaan.
g. Pemeliharaan Jalan, Saluran Air, untuk
biaya pemeliharaan jalan, saluran air
RKAP sebesar Rp 21.179.000 yang
terrealisasi sebesar Rp 3.138.826. Dapat
dilihat bahwa anggaran lebih besar dari
realisasinya, dan ini merupakan
favorable variance (varians yang
menguntungkan). Dan dari biaya jalan,
dan teras ini perusahaan hemat biaya
untuk pemeliharaan jalan,saluran air
sebesar Rp 18.040.174 dari jumlah
RKAP nya. Untuk biaya jalan, saluran air
memang realisasinya lebih rendah dari
RKAP. Hal ini dimungkinkan karena
untuk jalan, saluran air tidak selalu
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dibutuhkan perawatan yang rutin,
terutama untuk jalan, tidak setiap tahun
jalan tersebut mengalami kerusakan
sehingga membutuhkan pemeliharaan.
RKAP untuk pemeliharaan jalan,saluran
air sudah diolah secara efisien.
Pengelolaan RKAP nya sudah memenuhi
syarat efisien, yaitu penggunaan biaya
yang minium (realisasi lebih rendah dari
RKAP) untuk pemeliharaan jalan,saluran
air.
h. Pemeliharaan Sistem Komputer, untuk
biaya pemeliharaan sistem komputer
RKAP sebesar Rp 110.596.000 yang
terrealisasi sebesar Rp 92.518.630.
Dapat dilihat bahwa anggaran lebih
besar dari realisasinya, dan ini
merupakan favorable variance (varians
yang menguntungkan). Dan dari biaya
pemeliharaan sistem komputer ini
perusahaan mengalam hemat biaya
untuk pemeliharaan sistem komputer
sebesar Rp 18.007.370 dari jumlah
RKAP nya. Untuk biaya pemeliharaan
sistem komputer memang RKAP lebih
besar dari realisasinya. Hal ini
dimungkinkan karena untuk sistem
komputer dibutuhkan biaya yang sedikit
untuk pemeliharaan, karena pada
tahunn sebelumnya perusahaan sudah
membeli komputer baru. RKAP untuk
pemeliharaan sistem komputer efisien.
Pengelolaan RKAP nya sudah efisien,
yaitu penggunaan biaya yang minimum
(RKAP lebih besar dari realisasinya)
untuk pemeliharaan sistem komputer.
i. Pemeliharaan Jalan, Saluran Air dan
Teras, untuk biaya pemeliharaan jalan,
saluran air dan teras RKAP sebesar Rp
290.494.000 yang terrealisasi sebesar
Rp 103.222.764. Dapat dilihat bahwa
anggaran lebih besar dari realisasinya,
dan ini merupakan favorable variance
(varians yang menguntungkan). Dan
dari biaya pemeliharaan jalan,saluran
air dan teras ini perusahaan hemat
biaya untuk pemeliharaan jalan,saluran
air dan teras sebesar Rp 187.271.236
dari jumlah RKAP nya. Untuk biaya
pemeliharaan jalan,saluran air dan teras

memang realisasinya lebih rendah dari
RKAP. Hal ini dimungkinkan karena
untuk dimungkinkan karena untuk jalan,
saluran air tidak selalu dibutuhkan
perawatan yang rutin, terutama untuk
jalan, tidak setiap tahun jalan tersebut
mengalami
kerusakan
sehingga
membutuhkan pemeliharaan.
RKAP
untuk
pemeliharaan
tanama
menghasilkan sudah diolah secara
efisien. Pengelolaan RKAP nya sudah
memenuhi
syarat
efisien,
yaitu
penggunaan biaya yang minium
(realisasi lebih rendah dari RKAP) untuk
pemeliharaan jalan, saluraan air dan
teras.
j. Pemeliharaan Perlengkapan Pertanian
dan
Alat-alat,
Pemeliharaan
perlengkapan pertanian dan alat-alat,
untuk biaya pemeliharaan nya RKAP
sebesar Rp 30.062.000 yang terrealisasi
sebesar Rp 26.616.625. Dapat dilihat
bahwa anggaran lebih besar dari
realisasinya, dan ini merupakan
favorable variance (varians yang
menguntungkan). Dan dari biaya
pemeliharaan perlengkapan pertanian
dan alat-alat ini perusahaan hemat
biaya untuk pemeliharaan perlengkapan
pertanian dan alat-alat sebesar Rp
3.445.375 dari jumlah RKAP nya. Untuk
biaya pemeliharaan perlengkapan dan
alat-alat pertanian memang realisasinya
lebih rendah dari RKAP. Hal ini
dimungkinkan karena perlengkapan dan
alat-alat pertanian yang ada tidak perlu
dilakukan
pemeliharaan
secara
keseluruhan. RKAP untuk pemeliharaan
perlengkapan dan alat-alat pertanian
sudah diolah secara efisien. Pengelolaan
RKAP nya sudah memenuhi syarat
efisien, yaitu penggunaan biaya yang
minium (realisasi lebih rendah dari
RKAP)
untuk
pemeliharaan
perlengkapan dan alat-alat pertanian.
Berdasarkan hasil analisis data dari
masing-masing pemeliharaan aktiva tetap
di atas untuk tahun 2016 bisa dilihat bahwa
dalam
perusahaan
PT.Perkebunan
Nusantara IV Tobasari dimana perusahaan
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selalu membuat anggaran yang lebih besar
daripada realisasinya. Evaluasi anggaran
biaya pemeliharaan aktiva tetap pada
tahun 2016 menunjukkan sudah efisiennya
kinerja manajemen dalam hal perencanaan
dan pengendalian biaya pemeliharaan dan
terjadi favorable variance (varians yang
menguntungkan).
Dengan demikian bisa dilihat
bahwa perencanaan dan pengendalian
yang dilakukan perusahaan untuk biaya
pemeliharaan aktiva sudah efisien, dimana
perusahaan mampu meminimumkan biaya
pemeliharaan (anggaran lebih besar dari
realisasi).
Pembahasan Hasil Penelitian
Analisis dan Evaluasi Perencanaan dan
Pengendalian Biaya Pemeliharaan pada
PT.Perkebunan Nusantara IV Tobasari
PT.Perkebunan Nusantara IV Tobasari
melakukan perencanaan dan pengendalian
biaya pemeliharaan dengan melakukan
pengawasan yaitu membandingkan antara
anggaran dengan realisasi yang terjadi.
Untuk
mencapai
tujuan
tersebut
perusahaan perlu menyusun perencanaan
(anggaran) yang menyeluruh tentang
kegiatan perusahaan untuk waktu yang
akan datang dan dibuat berdasarkan data
waktu sebelumnya yang disesuaikan
dengan kondisi yang akan datang.
Perencanaan merupakan usaha sistematis
untuk mencapai tujuan dengan cara
membandingkan pelaksanaan dengan
rencana. Kegiatan harus terus menerus
diawasi jika manajemennya ingin tetap
berada pada batas-batas ketentuan yang
digariskan. Hasil nyata yang telah
direalisasikan dari tiap kegiatan harus
diperbandingkan dengan rencana dan bila
terdapat perbedaan serta diambil tindakan
perbaikaan.
Analisis anggaran biaya pemeliharaan
sebagai alat ukur kinerja yang peneliti

lakukan
adalah
bertujuan
untuk
membandingkaan dengan evaluasi dan
penyelenggaraan yang sebenarnya. Tipe
pengukuran kinerja yang diterapkan oleh
PT.Perkebunan Nusantara IV Tobasari
digolongkan kepada tipe feedback control.
Tipe ini merupakan hasil pengukuran
kinerja dari suatu kegiatan yang telah
dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari cara
yang diterapkan perusahaan dimana
perusahaan membandingkan realisasi yang
telah dicapai dengan anggaran yang telah
ditetapkaan.
Analisis dan Evaluasi Anggaran sebagai
alat ukur kinerja dalam mencapai Kinerja
pada PT.Perkebunan Nusantara IV
Tobasari
Kinerja merupakan hasil akhir dari aktivitas
baik individu maupun perusahaan.
Perusahaan sering menjadikan kinerja
sebagai sebuah nilai yang akan menjadi
tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu
perusahaan dalam menjalankan suatu
perencanaan
perusahaan
tersebut.
Mengukur kinerja dalam perusahaan tidak
terlepas dari analisis keuangan. Analisis
keuangan tidak terlepas dari anggaran.
Membandingkan anggaran yang disusun
berdasarkan biaya standar dengan biaya
yang sesungguhnya terjadi, maka biasanya
akan terdapat perbedaan-perbedaan.
Perbedaan
tersebut
merupakan
penyimpangan dari anggaran yang
dinamakan varians yang dapat melihat
kinerja sesungguhnya.
Kutipan diatas menjelaskan anggaran
memberikan kelebihan untuk menjadikan
standar untuk evaluasi kinerja. Anggaran
memberikan
standar
untuk
dapat
mengendalikan sumber daya perusahaan
yaitu biaya. Evaluasi kinerja dalam
anggaran dengan mebandingkan antara
hasil aktual (realisasinya) dengan standar
yang telah ditentukan (anggarannya).
Perbedaan yang besar antara hasil aktual
dengan yang direncanakan adalah bentuk
hasil yang telah dicapai penggunaan
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sumber daya perusahaan. Jika lebih besar
aktual biaya (realisasi) dengan biaya yang
diperkirakan
(anggaran)
dapat
diindikasikan dalam penggunaan biaya
tersebut tidak mengikuti ketentuan yang
telah ditetapkan yang berarti kinerja tidak
sesuai yang diharapkan.
Sementara bila dilihat anggaran dan
realisasi pada PT.Perkebunan Nusantara IV
Tobasari, dimana biaya yang diperkiraan
(anggaran) lebih besar dari aktual biaya
(realisasi) hal ini menunjukkan dalam
penggunaan biaya tersebut perusahaan ini
mengikuti
ketentuan
yang
telah
ditetapkan, dimana perusahaan dalam
membuat RKAP nya sudah sesuai dengan
norma-norma yang ada, jumlah realisasi
nya harus dibawah anggaran supaya bisa
mendapat keuntungan. Dan berarti kinerja
sesuai dengan yang diharapkan.
Kesimpulan
1. PT.Perkebunan Nusantara IV Tobasari
sudah menyusun agarannya sesuai
dengan penyusunan anggaran untuk
perkebunan, dimana dalam membuat
Rencana
Kerja
Operasional
Perusahaan nya sudah sesuai dengan
norma-norma yang ada.
2. Perencanaan dan pengendalian yang
dilakukan perusahaan untuk biaya
pemeliharaan aktiva tetap tahun 2016
sudah efisien, dimana perusahaan
mampu
meminimumkan
biaya
pemeliharaan( anggaran lebih besar
dari realisasi).
3. Kinerja
pada
PT.
Perkebunan
Nusantara IV pada tahun 2016 dilihat
dari analisis data biaya pemeliharaan,
secara umum dikatakan baik. Hal ini
dilihat dari jumlah anggaran lebih
besar dari realisasinya dan mampu
meminimumkan
biaya
untuk
pemeliharaan.
4. Dari data-data yang ada, menunjukkan
bahwa anggaran sudah berfungsi
sebagai alat ukur kinerja, karena
dalam menilai kinerja pada tiap bagian

perusahaan dengan membandingkan
antara anggaran dan realisasi.
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