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KATA PENGANTAR 

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyang. Puji 

Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena atas izin dan ridha Nya 

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. 

Penulisan · skripsi ini mengangkat judul Analisis Kemuogkioao 

Pcncrapan Akuntansi Sumbcr Daya Maousia pada PT Pupuk Sriwidjaja 

Palembang. Pcnulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, terdiri dari Bab I 

Pendahuluan, Bab I[ Tinjauan Pustaka, Bab III Gambaran Umum Perusahaan, Bab 

IV Analisis dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran. 

Sumber data yang diperoleh penulis terdiri dari data primer yang 

diperoleh langsung dari pihak yang berwenang dalam memberikan data-data 

tersebut dan data sekunder perusahaan yang telah dipublikasikan serta akses 

melalui website PT Pupuk Sriwidjaja. 

Dari hasil penelitian mencenninkan pengungkapan yang belum realistis 

mengenai infonnasi berupa investasi sumber daya manusia yang dimiliki 

perusahaan, dikarenakan konsep kebijakan akuntansi yang masih konvensional. 

Berpijak pada kelemahan yang ada, penulis mencoba menganalisa dan 

memberikan altematif pelaporan aktiva sumber daya manusia perusahaan dengan 

menerapkan penggunaan konsep Akuntansi Sumber Daya Manusia. Penyajian 

infonnasi atas sumber daya manusia akan memberikan dampak yang cukup 

membantu bagi pihak internal maupun ekstemal dalam pengambilan keputusan. 

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih 

banyak terdapat kekurangan. Karena itu saya membuka pintu saya untuk kritik 

yang membangun serta saran dari pembaca budiman yang menginginkan 

peningkatan yang lebih baik dari skripsi ini. 

Untuk itu dihanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, 

semoga skripsi ini dapat bennanfaat bagi pembaca akademisi dan manajemen 

perusahaan. 

V 

Penulis 
Feota Dioitri 
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ABSTRAKSI 

Perekonomian yang semakin berkembang telah mengubah segalanya. 
Bila pada masa sebelumnya investasi perusahaan didominasi oleh aset-aset fisik, 
perekonomian sekarang lebih terarah pada investasi aset non-fisik. 

Di era informasi ini, manusia dan pengetahuan semakin dirasakan 
sebagai pemegang sentral dalam suatu perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan 
sangat bergantung kepada manusia dan pengetahuan yang dimilikinya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama PT PUSR! masih 
menerapkan konsep akuntansi konvensional dalam pelaporan keuangan. 
Perbandingan pengungkapan kebijakan akuntansi berdasarkan konsep akuntansi 
konvensional dan ASDM tahun 2005 dan 2006 menunjukkan peningkatan laba 
bersih pada laporan laba rugi perusahaan dan peningkatan jumlah aktiva pada 
neraca PT PUSRl yang dapat memberikan profit jangka panjang bagi perusahaan. 

Dengan adanya pengakuan mengenai investasi sumber daya manusia 
dalam perusahaan maka akan meningkatkan relevansi laporan keuangan dalam 
pengambilan keputusan dan membantu pihak luar seperti investor dalam 
mengevaluasi dan memprediksi kinerja perusahaan. 

Untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan perusahaan, penulis 
menyarankan agar perusahaan melaporkan investasi atas SOM dengan 
memasukkan biaya SDM ke dalam aktiva perusahaan agar lebih mencerminkan 
kondisi kinerja keuangan perusahaan yang sebenamya dan memberikan altematif 
penyajian dalam pelaporan sumber daya manusia perusahaan. 

Kata kunci : Perlakuan dan Pengukuran Biaya SOM, Pelaporan SOM 
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ABSTRACT 

The growth of the economy ha,; changed everything. Years ago, company's 
investment was dominated only by hard assets.but nowadays, ii focuses more on 
non-hard assets investment. 

In this information era, human and knowledge are the central power 
holder in a company. Company succeed depending on its human resources and 
their knowledge. 

Research finding has shown that during period of years 2005-2006, 
financial reporting of PT PUSRI applied a conventional accounting concept. The 
comparison of accounting disclosure that during period of years 2005 and 2006, 
between conventional accounting concept and human resource accounting 
concept, has given different net profit of its income statement that has made an 
inclusion of human resources into an income statement . Application of Human 
Resource Accounting Concept in capitalizing human resources cost also has show 
the increasing of assets as human capital investment in financial reporting al PT 
PUSRI. 

With human capital investment, disclosure of the company may give the 
impact on the increasing financial reporting relevance in making management 
decision and helping external user such as investor to evaluate and predict 
company's performance. 

Supporting this purposes, the company may capitalize human resources 
cost to be human capital investment in order to shows the real financial 
performance of PT PUSRI and gives an alternative disclosure in its human 
resources reporting. 

Key word,; : Capitalization and Measurement of Human Resources Cost, 
Reporting of Human Resources 
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1.1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Di era informasi ini, manusia dan pengetahuan semakin dirasakan 

sebagai pemegang sentral dalam suatu perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan 

sangat bergantung kepada manusia dan pengetahuan yang dimilikinya. 

Perkembangan teknologi informasi yang makin cepat telah mengubah pola 

persaingan perusahaan, dari industrial competition menjadi information 

competition. Bahkan kata "competition" itu sendiri akan bergeser menjadi 

coopetition (cooperation and competition). 

Manusia, dan bagaimana membinanya makin menjadi penting karena sumber

sumber keuntungan persaingan lainnya makin lama makin lemah dibandingkan 

dengan saat-saat sebelumnya. Menyadari bahwa landasan dari keuntungan 

kompetitif sudah berubah merupakan hai yang cukup esensial dalam membentuk 

dasar acuan yang berbeda dalam melihat isu-isu manajemen serta strateginya. 

Sumber-sumber keberhasilan tradisional yaitu produk dan proses dari teknologi, 

pasar yang dilindungi atau diatur, akses terhadap sumber-sumber finansial dan 

skala ekonomi- masih dapat diandalkan, namun pada derajat yang terus menurun 

sekarang ini dibandingkan terhadap masa lalu sehingga hanya menyisakan budaya 

organisasi serta kemampuannya yang diturunkan dari bagaimana membina 

manusia, menjadi makin vital. 
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Perekonomian yang semakin berkembang telah mengubah segalanya. 

Bila pada masa sebelumnya investasi perusahaan didominasi oleh aset-aset fisik, 

perekonomian sekarang lebih terarah pada investasi aset non fisik, misalnya 

investasi pada perekrutan pelanggan melalui pengeluaran untuk biaya iklan yang 

besar dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan kompetensi. James Quinn 

dalam Intelligent Enterprise mengatakan bahwa penghasil kekuatan pada 

perusahaan modem lebih banyak dari intelektual dan kecakapan dalam memberi 

pelayanan daripada hard asset seperti tanah, gedung dan peralatan lainnya. Pada 

masa sekarang telah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan-perusahaan besar 

untuk melaporkan intangible a,;sets yang berupa sumber daya manusia karena 

telah sama pentingnya dengan tangible assets. Perusahaan harus dapat menangkap 

perubahan ini. Perusahaan setidaknya mampu melakukan pengukuran dan 

pelaporan intellectual assets serta menghubungkannya atau memasukkanya ke 

dalam strategi perusahaan. 

Pengembangan modal manusia sebagai aktivitas pendidikan dan 

pelatihan dapat dipandang sebagai faktor yang meningkatkan nilai aktiva suatu 

investasi terutama bagi perusahaan yang menganggap sumber daya manusia 

sebagai suatu investasi. 

Walaupun tidak ada ukuran yang pasti mengenai besaran dan masa 

manfaat yang dihasilkan dari program pendidikan dan pelatihan, tidak dapat 

diingkari bahwa manfaatnya sangat besar dan dapat dinikmati oleh perusahaan 

dalam jangka panjang. Hal ini seharusnya menjadi dasar yang cukup kuat untuk 

mulai mempertimbangkan perlakuan biaya sumber daya manusia, terutama biaya 

pendidikan dan pelatihan sebagai "aktiva" dan bukan sebagai "beban". Untuk 

• 
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rnendukung perubahan ini maka penerapan konsep Akuntansi Sumber Daya 

Manusia sangat diperlukan. 

Dengan konsep Akuntansi Sumber Daya Manusia akan dimungkinkan 

perusahaan yang telah mengeluarkan sejumlah besar dana untuk sumber daya 

manusia untuk mengkapitalisasi dan membebankannya secara proposional untuk 

setiap periode akuntansi. Hal ini tentu saja akan lebih mencerminkan keadaan 

yang sebenamya yang berarti pula akan meningkatkan manfaat informasi 

akuntansi yang dihasilkan dalam membantu ma.najemen mengevaluasi dan 

memprediksi prestasi perusahaan. 

Perkembangan ekonomi yang baru dengan pengetahuan telah mengarah 

pada pengembangan dan kemajuan sumber daya manusia yang berintelektual 

tinggi. Disamping itu, suatu persepsi harus diubah bahwa pendidikan dan 

pelatihan tidak berarti mengorbankan keuntungan namun pada masa mendatang 

sumber daya pengetahuanlah yang akan membuat perusahaan terus berdiri dan 

menghasilkan keuntungan dari modal intelektual yang diciptakan melalui 

pendidikan dan pelatihan. Konsep ini lebih dikenal dengan Akuntansi Sumber 

Daya Manusia. 

Tujuan dari gagasan Akuntansi Sumber Daya Manusia adalah 

memperbaiki kualitas keputusan yang diambil baik oleh pihak ekstemal maupun 

internal perusahaan dengan memasukkan sumber daya manusia sebagai salah satu 

unsur dalam laporan keuangan sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan karena keputusan para investor, calon investor, dan pihak-pihak yang 

berkepentingan sering keliru karena mengabaikan suatu fak.1:or yang sangat vital 

yaitu sumber daya manusia. Saat ini belum terdapat standar yang baku dalam 

• 
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membebankan biaya-biaya yang berkaitan dengan sumber daya manusia sehingga 

menyebabkan perusahaan cenderung memperlakukan pengeluaran-pengeluaran 

yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan, dan perekrutan sebagai bcban 

operasional (revenue expenditure/ expense approach) yang secara langsung 

dihapus pada periode yang bersangkutan seperti yang dianut dalam konsep 

akuntansi konvensional. Perlakuan ini menyebabkan tidak terungkapnya bahwa 

manfaat yang dihasilkan tidak hanya dapat dirasakan pada periode terjadinya 

tetapi juga pada periode selanjutnya. Dalam akuntansi sumber daya manusia, 

segala pengeluaran perusahaan yang berkaitan dengan biaya pendidikan, 

pelatihan, dan perekrutan dicatat sebagai aktiva atau investasi. 

PT. Pusri sebagai perusahaan industri berskala besar mempekerjakan 

cukup banyak tenaga kerja. Sebagai faktor penting dalam pencapaian tujuan 

perusahaan, pengembangan mutu sumber daya manusia menjadi salah satu 

perhatian utama perusahaan. Hal ini terlibat dari pendirian Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan (PUSDI KLA T) yang bertugas mengatur dan menyelenggarakan 

program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 

Penerapan konsep akuntansi sumber daya manusia ini, akan berpengaruh 

terhadap kualitas informasr akuntansi yang dihasilkan, sehingga dapat membantu 

pihak manajemen dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan juga membantu 

dalam proses pcngambilan keputusan. Dalam pandangan penulis dirasakan 

perlunya penerapan konsep akuntansi sumber daya manusia yang memberikan 

kemungkinan bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan profitnya 

serta mengevaluasi kinerja keuangan yang telah dicapai oleh PT. PUSRI. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
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tertarik menu I is skripsi ini dengan judul "Analisis Kemungkinan Penerapan 

Akuntansi Somber Daya Manusia pada PT. PUSRJ Palembang". 

1.2. Pcrumusan Masalah 

Merujuk kepada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

I. Bagaimana kapitalisasi biaya pengembangan sumber daya manusia di PT. 

PUSRI. 

2. Apakah terdapat pengaruh sebelum dan setelah penerapan Akuntansi 

Sumber Daya Manusia terhadap infonnasi yang disajikan. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari Akuntansi Sumber Daya Manusia adalah untuk membantu 

para manajer dalam mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sumber daya 

manusia. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

l. Meneliti kemungkinan penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia di PT. 

PUSRI 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan Akuntansi Sumber Daya 

Manusia terhadap laporan keuangan di PT. PUSRI 

1.4. Manfaat Penelitiao 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 
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I. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menilai kinerja 

keuangannya. · 

2. Memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam melihat kemungkinan 

diterapkannya konsep Akuntansi Sumber Daya Manusia di dalam perusahaan. 

3. Memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Akuntansi Sumber Daya Manusia. 

1.5. Metodologi Peoelitiao 

1.5.1. Raocangan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada perusahaan. 

Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan 

dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek yang diteliti. 

1.5.2. Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah Kantor Pusat PT. PUSRI yang bertempat di 

Jalan Mayor Zen Palembang. 

1.5.3. Populasi, Sampel, Besar Sampel dan Teknik Peogambilan 

Sampel 

Dalam penelitian ini akan dikumpulkan dan dianalisa data yang 

berkaitan dengan biaya sumber daya manusia termasuk pengeluaran untuk 

penerimaan dan pelatihan karyawan periode 2005-2006, bagaimana jika 

penerapan akuntansi sumber daya manusia diberlakukan terhadap biaya-biaya 

tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan dan 

kinerja keuangan selama periode tersebut. 



1.5.4. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Sumber data yang diperoleh penulis terdiri dari : 

l. Data Primer 
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Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber utamanya (sumber asli), baik berupa data kualitatif 

maupun data kuantitatif. Dalam hal ini, penulis mendapatkan langsung data 

yang diperlukan dalam penulisan berupa hasil wawancara kepada pihak-pihak 

yang berwenang untuk memberikan data-data tersebut. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk jadi baik yang 

dipublikasikan atau tidak yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Dalam hal 

ini, penulis memanfaatkan data yang telah ada dalam perusahaan berupa 

biaya-biaya sumber daya manusia, laporan keuangan dan gambaran umum 

perusahaan. 

1.5.5. Variabel Penelitian 

Perekonomian yang semakin berkembang telah mengubah segalanya. 

Bila pada masa sebelumnya investasi perusahaan didominasi oleh aset-aset fisik, 

. 
perekonomian sekarang lebih terarah pada investasi aset non-fisik. 

Pada masa sekarang telah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan

perusahaan besar untuk melaporkan intangible assets (sumber daya manusia) 

karena telah sama pentingnya dengan tangible assets. Perusahaan harus dapat 

menangkap perubahan ini. Perusahaan setidaknya mampu melakukan pengukuran 

dan pelaporan intellectual assets serta menghubungkannya atau memasukkannya 

ke dalam strategi perusahaan. 

• ! 
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Peningkatan mutu tenaga manusia dengan berbagai macam periode 

pendidikan dan pelatihan sangat penting karena bersama dengan tenaga kerja itu 

terbawa serangkaian pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang membentuk 

human resource. Hal ini menjadi dasar untuk pengakuan sumber daya manusia 

sebagai aktiva sebagaimana dijelaskan oleh Amin Widjaja Tunggal (1995:2): 

Dengan bertambah besamya human capital yang masuk ke perusahaan 

akan timbul pemikiran untuk menghitungnya sebagai suatu 

aktiva ...... karena besamya pengeluaran yang dikeluarkan tersebut maka 

akan lebih efisien apabila perusahaan memasukkan pengeluaran tersebut 

sebagai suatu aktiva, mengingat kemampuan dari human resource ini 

untuk memberikan manfaat bagi perusahaan di masa yang akan datang 

sehingga sebaiknya pengeluaran-pengeluaran tersebut dimasukkan 

sebagai human capital formation yang harus dikapitalisasi oleh 

perusahaan. 

Mengenai perlakuan dan penyajian sumber daya manusia di dalam laporan 

keuangan, Amin Widjaja Tunggal (1995:36) menjelaskan: 

Karena human resource dimiliki perusahaan tidak jangka pendek tetapi 

untuk jangka panjang (lebih dari satu tahun) maka sudah seharusnyalah 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut tidak match ke laporan 

laba rugi (laba periode yang bersangkutan saja), seperti halnya pada 

conventional accounting, tetapi dimasukkan sebagai suatu human capital 

investment di sebelah aset yang akan diamortisasi oleh perusahaan. 
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Modal intclektual adalah sumber daya yang berupa pengetahuan yang 

dipaketkan, yang tersedia pada perusahaan pada akhirnya akan mendatangkan 

future economic benefit pada perusahaan tersebut. Keberhasilan suatu perusahaan 

sangat bergantung kepada manusia dan pengetahuan yang dimilikinya, 

pengelolaan aset yang ada tersebut dalam perusahaan digunakan untuk meraih 

competitive advantage guna pencapaian tujuan perusahaan keuntungan maksimum 

dalam jangka panjang. 

Mctode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

l. Studi kepustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan data dari 

perpustakaan yang berguna dalam penyusunan landasan teori yang 

berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. 

2. Pcoelitian lapaogao ( Field Research ), dilakukan rnelalui wawancara 

dengan pihak yang bersangkutan dalam perusahaan. Bersamaan dengan 

kegiatan wawancara tersebut akan diperoleh data-data tertulis sebagai 

pelengkap, dengan demikian diharapkan dapat diperoleh informasi secara 

lebih efisien dal'l lengkap sehingga memudahkan dalarn usaha 

menyelesaikan penelitian ini. Selain itu dengan dokurnentasi, yaitu penulis 

rnelakukan penyelidikan terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan 

penelitian. 



l.5.6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah terlebih dahulu agar dapat disajikan 

secara jelas dan sistematis. Metode analisis data yang dilakukan dalam hat ini 

adalah: 

1. Analisis Kualitatif 

Yaitu mengolah data secara kualitatif, menggolongkan data, menguraikan 

secara deskriptif hasil penelitian yang dilakukan, serta mengambil kesimpulan 

yang bersifat kualitatif berdasarkan hasil perbandingan antara teori dan fakta 

yang dijumpai pada objek penelitian. 

2. Analisis Kuantitatif 

Mengolah data kuantitatif yang tersedia berupa biaya-biaya sumber daya 

manusia dengan mengkonversikannya ke dalam rumusan teori Flamholtz 

sebagai salah satu pedoman dalam menarik suatu kesimpulan. 

1.6. Sistcmatika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BABI PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 
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BAB Ul 

BABIV 

BABV 
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STUD[ PUSTAKA 

Dalam bab ini akan disajikan secarajelas dan terperinci teori-teori 

yang melandasi penelitian ini. Teori tersebut antara lain adalah 

definisi Akuntansi Sumber Daya Manusia, asumsi-asumsi yang 

mendasari dan metode pengukuran nilai sumber daya manusia serta 

penyajian laporan Akuntansi Sumber Daya Manusia. 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini akan disajikan sejarah perusahaan, lokasi 

perusahaan, struktur organisasi dan kebijaksanaan manajemen 

sumber daya manusia perusahaan. 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dilakukan analisis berapa jauh penerapan 

Akuntansi Sumber Daya Manusia dan kapitalisasi biaya 

pengembangan Sumber Daya Manusia beserta pengaruhnya bila 

disajikan dalam laporan keuangan dan pengaruh terhadap kinerja 

keuangan PT. PUSRI. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini, penulis akan memberikan kesimpulan atas analisis 

yang dilakukan terhadap pennasalahan yang diteliti, serta usaha 

penulis untuk menyatakan pendapatnya yang berupa saran-saran . 

• 
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