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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan berakar dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen 

yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Pengelolaan merupakan 

terjemahan dari kata management, istilah inggris tersebut lalu di Indonesiakan 

menjadi manajemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1958;412) 

disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan. Sedangkan menurut 

Siswanto (2005;21) pengelolaan merupakan suatu aktivitas yang sistematis 

yang saling bersusulan agar tercapai tujuan. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah 

penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan 

dengan lancar, efektif, dan efisien. Dan untuk tercapainya tujuan yang efektif 

diperlukan tindakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian. 

Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen adalah 

sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam 

upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian tersebut 

dalam skala aktivitas juga dapat diartikan sebagai aktivitas menertibkan, 

mengatur, dan berfikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga mampu 

mengemukakan, menata, dan merapikan segala sesuatu yang ada disekitarnya, 

mengetahui prinsip-prinsipnya serta menjadi hidup selaras dan serasi dengan 

yang lainnya (Moenir,2006;9). Menurut Terry (2012;3) mengartikan 
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pengelolaan sebagai suatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya melalui usaha orang lain. 

Pengelolaan umumnya dikaitkan dengan aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, 

komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap 

organisasi dengan tujuan mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang 

dimiliki oleh organisasi sehingga menghasilkan suatu produk atau jasa secara 

efisien (Sobri,2009; 1). 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen 

merupakan aktivitas yang mencakup perencanaan adalah proses penentuan 

tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-

alternatif yang ada. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, 

pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitass yang diperlukan 

untuk mencapai tujuan. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan, 

agar mau bekerjasama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan serta 

pengendalian dan pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam 

suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana 

(Hasibuan, 2001 ;41). 

Definisi manajemen menurut Terry (2003;3) dalam kutipan Hasibuan, 

manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan 

untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan 

melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lain. Menurut 
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George R. Terry dalam (Hadari Nawwawi, 2005;36 ) mengatakan 

manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. 

Kemudian  Darma (2001;1) mendefinisikan manajemen adalah proses 

pencapaian hasil melalui orang lain dengan memaksimumkan pendayagunaan 

sumber daya yang tersedia. Sedangkan Griffin (2004 ;8) mendefinisikan 

manajemen adalah suatu rangkaian aktivitas ( yang didalamnya termasuk 

perencanaan, dan pengendalian keputusan pengorganisasian, kepemimpinan 

dan pengendalian ) yang diarahkan pada sumber daya organisasi.  

Berdasarkan definisi-definisi tentang manajemen diatas, dapat disimpulkan 

bahwa manajemen merupakan suatu proses rangkaian kegiatan yang diarahkan 

pada pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan pemanfaatan semaksimal 

mungkin sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen 

merupakan unsur yang menentukan dalam menggerakan serta mengendalikan 

proses kegiatan administrasi dalam pencapaian tujuan. 

2.2 PengertianAset 

Pengertian Asset atau Aset (dengan satu  s)yang telah  diIndonesiakan 

secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang 

mempunyai (As’ad,2001: 58): 

1) Nilai ekonomi (economic value) 

2) Nilai komersial (commercial value) atau 

3) Nilai tukar (exchange value); yang dimiliki oleh instansi, 

organisasi, badan usaha ataupun individu (perorangan). 
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Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda 

bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud 

(intangible), yang tercangkup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan 

dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. 

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud Barang 

Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas sebab 

APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 menjelaskan bahwasanya Barang Milik 

Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBN/APBD; barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu dari 

hibah, sumbangan, dari perjanjian/kontrak diperoleh dari ketentuan undang-

undang atau barang yang diperoleh  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  

telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap. 

2.3 Jenis Aset  

Adapun jenis aset dalam Mursyidi ( 2009 ;52 ) dibedakan menjadi 3 ( tiga ) 

yaitu : 

1) Aset Lancar  

Yaitu aset yang tidak dimaksudkan untuk dipakai terus menerus dalam 

kegiatan suatu daerah seperti kas, piutang usaha, persediaan dan aktivita 

lain yang mudah dipertukarkan menjadi tunai. 

2) Investasi yaitu menekankan pada penempatan uang atau dana 
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3) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

12 ( dua belas ) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun klasifikasi aset tetap yaitu 

tanah, peralatan dan mesin, kendaraan, gedung dan bangunan, jalan, 

irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. 

2.4 Manajemen Aset 

Jika berbicara manajemen aset secara umum, kita tidak terlepas dari 

siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya sampai 

penghapusan barang tersebut, yang kalau diurut adalah sebagai berikut 

(As’ad, 2001:58): 

1) Perencanaan (Planning); meliputi  penentuan  kebutuhan  

(requirerment)  dan penganggarannya (budgeting). 

2) Pengadaan (Procurement): meliputi cara pelaksanaannya, standar 

barang dan harga atau penyusunan spesifikasi dan sebagainya. 

3) Penyimpanan dan penyaluran (Storage and Distribution) 

4) Pengendalian (Controling) 

5) Pemeliharaan (Maintanance) 

6) Pengamanan (Safety) 

7) Pemanfaatan penggunaan (utilities) 

8) Penghapusan (Disposal) 

9) Inventarisasi (Inventarization) 

Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi 
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pembangunan daerah  khususnya  yang berkaitan  dengan  nilai  aset, 

pemanfaatan  aset,  pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, 

maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. 

2.5 Pengelolaan Aset Daerah 

Pengertian  mengenai  Barang  Milik  Derah  yang  terbaru  adalah  

berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negri No.17 Tahun 2007 Pasal 3 

adalah sebagai berikut: 

1. Barang Milik Daerah meliputi: 

a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan 

b) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

2. Barang yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis 

b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak  

c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau 

d) Barang   yang   diperoleh   berdasarkan   putusan   pengadilan   yang   

telah memperoleh ketentuan hukum tetap. 

Pangabean ( 2002 ; 36 ) mengatakan Pengelolaan  barang  milik  daerah  

dilaksanakan  berdasarkan  azas  : 

1) Azas  fungsional,  yaitu  pengambilan  keputusan  dan  pemecahan  

masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan 

oleh kuasa penggunaan barang, pengelola barang dan Kepala Daerah 

sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing; 
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2) Azas   kepastian   hukum,   yaitu   pengelolaan   barang   milik   daerah   

harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-

undangan; 

3) Azas  transparansi,  yaitu  penyelenggaraan  pengelolaan  barang  milik  

daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh 

informasi yang benar; 

4) Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar 

barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar ketentuan 

yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok 

dan fungsi pemerintah secara optimal; 

5) Azas  akuntabilitas,  yaitu  setiap  kegiatan  pengelolaan  barang  milik  

daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat; 

6) Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus 

didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka 

optimalisasi pemanfaatan  dan pemindahtanganan  barang milik daerah 

serta penyusunan neraca pemerintah daerah. 

2.6  Pengelolaan Aset Menurut Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 19 

Tahun 2016 

Menurut  Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 

siklus pengelolaan aset itu sendiri terdiri dari : 

1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran 

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan 

barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah 



 
 

 

18 

lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 

melakukan tindakan yang akan datang. 

2) Pengadaan 

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efesien, 

efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. 

3) Penggunaan 

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang 

dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan 

4) Pemanfaatan 

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak 

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/ atau 

optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status 

kepemilikan. 

5) Pengamanan  

Pengamanan barang milik daerah meliputi; pengamanan fisik, 

pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. 

6) pemeliharaan 

Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua 

barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap 

digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 
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7) Penilaian 

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan 

neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. 

8) Pemindahtanganan 

Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 

pemerintah daerah dapat dipindahtangankan. 

9) Pemusnahan  

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila; a) tdiak dapat 

digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/ atau tidak dapat 

dipindahtangankan ; atau b) terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10) Penghapusan 

Penghapussan barang milik daerah meliputi; a) penghapusan dari daftar 

barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna; b) 

penghapusan dari daftar barang pengelola dan; c) penghapusan dari 

daftar barang milik daerah.   

11) Penatausahaan  

Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang 

milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar 

barang pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

12) Pengawasan dan pengendalian 
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Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah 

dilakukan oleh ; a) pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban 

dan atau b) pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. 

2.7 Sistem Pengelolaan Aset  Dalam Pandangan Islam 

Pengelolaan atau mengelola yang tugasnya bertanggung jawab dalam 

sesuatu, dalam Islam pengelolaan lebih ditujukan pada kesadaran dalam diri 

sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi apa yang kita 

perbuat, dimana juga ada orang yang mengawasi kinerja kita. Untuk 

mendukung jalannya pengelolaan Aset tetap agar berfungsi lebih baik, maka 

setiap elemen yang bertanggung jawab harus memiliki ketakwaan terhadap 

Allah SWT. Kesadaran anggota untuk mengontrol sesamanya, dan penetapan 

aturan yang tidak bertentangan dengan syariah. 

Al-Qur’an banyak menyebutkan mengenai mengontrol dan mengoreksi 

diri sendiri dan ancaman bagi yang melanggarny. Surat at-Tahrim ayat 6 

menyebutkan : 

                                    

                        

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan. ( Q.S at-Tahrim :6 ) 

 

Ayat lain menyatakan mengenai proses pengendalian dan ancaman 

terhadap orang atau pimpinan yang tidak melaksanakan amanat perencanaan 
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dan program yang telah disepakati hal ini diterangkan dalam surat al-Baqarah 

ayat 44 dan dalam  surat az-Zariat ayat 21: 

                               

Artinya : mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang 

kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu 

membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir? ( QS. 

Al-Baqarah : 44 ) 

         

Artinya :dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka Apakah kamu tidak 

memperhatikan? ( QS.az-Zariyat :21 ) 

 

Dasar fungsi pengelolaan sarana publik dalam Islam muncul dari 

pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan Islam 

memperintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang 

diembannya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan. Allah SWT 

berfirman dalam Q.S an- Nisa ayat 58 : 

                              

                             

Artinya :Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar 

lagi Maha melihat. ( QS. An-Nisa :58 ) 

 

Menunaikan amanah merupakan kewajiban dari setiap pegawai muslim, ia 

harus fokus dan bertakwa dalam pekerjaannya. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai 

acuan dalam proses penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Fokus Penelitian 

Hasil 

1 

Erizul dan 

Febri 

Yuliani  

(2014 ) 

Pelaksanaan 

Pengelolaan 

Aset Tetap 

Daerah 

1) Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pelaksanaan 

pengelolaan aset 

tetap di Dinas 

Pendapatan 

Pengelolaan 

Keuangan dan 

Aset Kabupaten 

Kampar 

 

1) Pelaksanaan aset 

tetap belum 

optimal, yang 

paling dominan 

mempengaruhi 

pelaksanaan 

pengelolaan aset 

tetap adalah 

faktor komitmen 

dan sumber daya 

manusia 

2 Kemala 

Nur 

Shabrina  

( 2014 ) 

Evektivitas 

Pengamanan 

Aset dalam 

Mewujudkan 

Akuntabilitas 

di 

Pemerintahan 

Kota Surabaya 

1) Pelaksanaan 

Pengamanan 

Aset Pemerintah 

Kota Surabaya  

1) Pelaksanaan 

pengamanan aset 

pemerintah kota 

Surabaya baik 

secara fisik, 

administratif, fisik 

maupun hukum 

berjalan tidak 

efektif namun 

akuntabel. 

3  Virna 

Museliza, 

SE,M.Si 

( 2016 ) 

Analisis 

Pelaksanaan 

Penatausahaan 

Aset Tetap 

pada BPKAD 

Kota 

Pekanbaru 

1) Pelaksanaan 

Penatausahaan 

Aset Tetap 

1) Hasilnya ada 3, 

yaitu pembukuan, 

inventarisasi dan 

pelaporan. Pada 

pembukuan dan 

pelaporan sudah 

berjalan dengan 

baik tetapi pada 

inventarisasi belum 

berjalan dengan 

baik karena tidak 

ada pembuktian 

kertas kerja pada 

setiap aset. 

Sumber : Data Olahan Tahun 2017 
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2.9 Definisi Konsep 

1. Pengelolaan adalah suatu aktivitas yang sistematis yang saling bersusulan 

agar tercapai tujuan. 

2. Aset adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, nilai komersial dan 

nilai tukar. 

3. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 12 ( dua belas ) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah 

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.  

4. Klasifikasi aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi 

dalam pengerjaan.  

5. Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban APBN/APBD; barang yang berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. 

6. Pengelolaan aset tetap ( barang milik daerah ) adalah pengelolaan aset 

yang diterapkan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Riau yang meliputi;  

penatausahaan, pemindahtanganan, penilaian aset, pemeliharaan, 

pengawasan dan pengendalian. 

7. Pengelolaan aset tetap pada penelitian ini adalah aset yang berupa 

peralatan dan mesin tahun 2016 pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau. 
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2.10  Konsep Operasional 

Merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana mengukur suatu 

variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa.Adapun konsep 

operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.2. Konsep Operasional   

Referensi Indikator Sub Indikator 

 

Peraturan 

Menteri 

Republik 

Indonesia 

No 19 Tahun 

2016 

Tentang 

Pengelolaan  

 

1. Penatausahaan 

 

a. Labelisasi 

b. Pencatatan  

 

2. Pemindahtangan-

an 

a. Pemindahtanganan aset yang 

tidak termonitor 

 

3.  Penilaian Aset 

 

 

a. Penilaian atas aset yang 

dikuasai 

b. Informasi penetapan atas 

harga bagi aset yang ingin 

dijual 

 

 

4. Pemeliharaan 

 

 

a. Potensi atas aset yang ada 

b. Mencari solusi atas aset yang 

tidak dapat dioptimalisasi 

5. Pengawasan dan 

Pengendalian 

a. Pemantauan 

b. Penertiban  

c. Sistem Informasi Manajemen 

Aset 

Sumber : Data Dinas Bina Marga Tahun 2018 

2.11  Kerangka Berfikir 

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dimulai dari ditemukannya 

fenomena aset tetap peralatan dan mesin yang berada pada kondisi kurang 

baik pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau, kemudian dilakukan penelitian 
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dengan menggunakan indikator yang bersumber dari Peraturan Kementrian 

Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat Aset Tetap Peralatan dan 

Mesin dengan Kondisi Kurang Baik 

Peraturan Menteri Republik Indonesia 

No 19 Tahun 2016 

 

Penatausahaan 

 

Pemindahtanganan 

Penilaian 

Aset 

 

Pemeliharaan 

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Mengetahui kualitas pengelolaan aset 

tetap yang dilaksanakan pada Dinas 

Bina  Marga Provinsi Riau  

Analisis Pengelolaan Aset 

Tetap pada Dinas Bina Marga 

Provinsi Riau 


