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Dalam rangka menyikapi perkembangan teknologi dan informasi serta 
pengaruh globalisasi yang semakin kuat, maka kepada setiap perusahaan 
dituntut untuk secara proaktif dan inovatif melakukan perbaikan secara 
berkesinambungan di segala bidang, termasuk di dalamnya perbaikan di bidang 
akuntansi. Hanya perusahaan-perusahaan yang dapat beroperasi secara efektii 
dan efisien yang dapat bertahan. Untuk itu diperlukan sistem akuntansi yang 
dapat menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan 
kebutuhan manajemen perusahaan. Atas dasar ha1 tersebut diharapkan 
manajemen dapat membuat perencanaan secara lebih matang dan menyeluruh 
serta komprehensif dalam rangka mengantisipasi perkembangan kondisi dimasa 
mendatang. 

PT.Sinar Dinamika Kapuas merupakan salah satu perusahaan 
perkebunan besar yang memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk 
mengembangkan perkebunan kelapa sawit den-gan pola * ~ - ~ r a n s ,  dengan 
luas areal lahan perkebunan seluas 14.000 Ha, terdiri dari 2.800 Ha untuk kebun 
inti dan 11.200 Ha untuk kebun plasma. Pembangunan kebun kelapa sawit 
tersebut dilakukan secara bertahap dan untuk itu perusahaan telah membuat 
perencanaan secara menyeluruh dengan menyusun anggaran, yang 
penyusunannya didasarkan pada sistem akuntansi konvensional. Untuk 
anggaran pembangunan kebun plasma dimulai dari kegiatan persiapan 
pembukaan lahan sampai dengan tanaman belum menghasilkan tahun ke-3 
(TBM-3). 

Anggaran pembangunan kebun plasma yang disusun oleh perusahaan 
didasarkan sistem akuntansi konvensional yang menggunakan pemacu biaya 
tunggal, yaitu luas lahan (hektar). Penggunaan metode tersebut menghasilkan 
informasi yang bersifat global dan tidak bermanfaat bagi manajemen untuk 
tujuan pengendalian biaya dan penilaian kinerja para manajer di bawahnya. 
Sehubungan dengan ha1 tersebut penelitian ini bertujuan untuk memperagakan 
penyusunan anggaran perusahaan berdasarkan sistem akuntansi aktivitas 
sekaligus membandingkan dan menilai kinerja kedua jenis anggaran dimaksud. 

Adapun yang dipergunakan sebagai ruang lingkup dan sekaligus 
merupakan batasan penelitian adalah anggaran pembangunan kebun plasma 
kelapa sawit PT.Sinar Dinamika Kapuas seluas 11.200 Ha yang terletak di 
Kecamatan Belimbing dan Nanga Pinoh, Kabupaten Sintang, Propinsi 
Kalimantan Barat. Disamping itu anggaran dimaksud adalah anggaran yang 
terbaru, yaitu anggaran yang telah direvisi oleh perusahaan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus di PT.Sinar 
Dinamika Kapuas, yang dilakukan selama empat bulan dimulai sejak bulan April 
2001 sampai dengan bulan Juli 2001. Proses analisa dilakukan secara deskriptif 
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