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MOTTO 

❖ Jngatlah, hanya deogan meoging.at Allah - Jah, hati menjadi tentram 

( Ar- Ra' d 13 : 28 ) 

❖ Emasku adalah a,gamaku, Perhiasanku adalah akblakku, 

Dan hiu-ta bcndaku 3dafah adabku. 
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s~.hr. pem.ikirn~ d8!am s~Hap mcnit, rlan sAtn karya dfllHm ~eth:tp jflm, 
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❖ Yang tercinta Ayah dan lbu 

❖ Saudara-saudaraku ; Ayuk Wardalena, S.E, 
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1.1 Latar Belakang 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Perusahaan merupakan suatu organisasi atau lembaga yang ikut memberikan 

kontribusi da1arn peningkatan aktivitas perekonomian dan dapat mernberikan 

keuntungan bagi masyarakat. Peranan utama perusahaan adalah menyed.iakan barang 

atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu perusahaan dapat memberikan 

kesempatan kerja, membayar pajak dan retribusi lai.nnya serta memberikan 

sumbangan sosial yang besar bagi kemajuan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, 

memang tidak dapat d.ipungkiri keberadaan perusahaan di. suatu negara memegang 

peranan yang penti.ng dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan negara 

tersebut. 

Namun, sebagai entitas yang tujuan dan ciri utamanya adal.ah mencari laba 

(profit) yang setinggi-tingginya perusabaan kadangkala me1akukan aktivitas-aktivitas 

yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi keh.idupan sosial, ekonomi maupun 

Jingkungan hidup, seperti terjadinya pencemaran udara, air dan tanah, eksploitasi 

besar-besaran terbadap sumber daya alam, d.iskriminasi, pemaksaan, kesewenang

wenangan, sampai kepenipuan-penipuan terhadap konsurnen seperti penjualan 

barang dengan kualitas rendah dan tidak layak pakai. 
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Karena dampak negatif yang ditirnbuJkan oleh perusahaan berpengaruh 

terhadap kehidupan masyarakat, maka masyarakatpun menginginkan agar terdapat 

suatu pengontrolan terhadap dampak-dampak negatif tersebut. Keinginan ini 

mendorong munculnya suatu pandangan modem yang berpendapat bahwa kemitraan 

antara perusahaan dan rnasyarakat haruslah bersifat timbal balik (resiprocal) sehingga 

perusabaan sebagai pengelola surnber daya yang ada dimasyarakat dan sekitarnya 

tidak hanya memilik:i laba maksimal untuk kepentingan perusahaan tersebut tetapi 

laba tersebut harus pula cligunakan untuk kesejahteraan sosial. 

Perusahaan dapat rnenimbulkan dampak sosial, baik social cost (biaya 

sosial) maupun social benefit (manfaat sosial). Sesuai dengan tanggung jawab sosial 

perusahaan, asfek sosial dari kegiatan usaha harus dipertimbangkan dalam 

pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan konvensional yang selama ini 

dipergunakan untuk menilai kinerja perusahaan hanya menekankan pada pengukuran 

konsekuensi ekonomi dari transaksi antara dua atau lebih satuan ekonomi, sedangkan 

konsekuensi interaksi perusahaan dengan lingkungan tidak diperhitungkan. Untuk itu 

diperlukan sistem akuntansi yang ikut memperhitungkan interaksi perusahaan dengan 

lingkungannya, sehingga dalam dunia akuntasi dikenal adanya Social Responsibility 

Accounting atau akuntansi pertanggungjawaban sosial. Disamping itu ada beberapa 

ha! yang ikut mendorong mwnculnya akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu : 

1. Perubahan sikap para ahli dan pengambil keputusan terhadap peranan business 

dan unit pemerintahan dalam kaitannya dengan efek sosial yang ditimbulkannya 
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2. Adanya kecenderungan beralihnya perhatian pada kesejahteraan individu kearah 

kesejahteraan sosial 

3. Kecenderungan yang bergerak dari kegiatan mencari keuntungan sebesar 

besarnya tanpa mehhat efek sampingnya kearah mencari Jaba yang berwawasan 

lingku.ngan. 

4. Timbulnya departemen (unit) pemerintah yang mengurus lingkungan hidup 

Selain itu dalam PSAK No 1 paragraf 9 dinyatakan bahwa perusahaan dapat pula 

menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan 

laporan nilai tambah (Value Added Statament), khususnya bagi industri dimana 

faktor-faktor lingkungan h.idup memegang peranan yang penting dan bagi industri 

yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang 

peranan pen ting. 

Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan sub displin ilmu akuntansi 

yang menginternalisasi dampak sosial kegiatan usaha, artinya memasukkan dampak 

sosial kedalarn struktur biaya dan reward perusahaan dengan mengembangkan sistem 

pengukuran dan pelaporan darnpak sosia1 perusahaan. ~sep akuntansi 

~ertanggungjawaban sosial mengharuskan perusahaan untuk melaporkan inte~i 

ekonomis dan sosial antara perusahaan dan lingkungannya. Bagaimanapun, tidak 

dapat dipungkiri perusahaan mernperoleh nilai tambah karena kontribusi masyarakat 

sekitar tennasuk lingkungan hayati (social resources). Hal yang perlu diingat, 

rusaknya social resources berarti timbul social cost yang harus ditanggung oleh 

masyarakat, tennasuk perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Sebaliknya jika 
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aktivitas perusahaan meningkatkan mutu social resources, rnaka keuntungan]ah yang 

akan diperoleh masyarakat. Adapun manfaat yang akan diperoleb perusahaan dengan 

mengungkapkan tanggungjawab sosial perusahaan antara lain : 

I . Meningkatkan nama baik perusahaan~ akan menimbulkan simpati langganan, 

simpati karyawan, investor, dan rnasyarakat disekitamya. 

2. Laporan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan dapat mempengaru.hi 

keputusan yang berhubungan dengan investasi . Hal ini disebabkan adanya 

pandangan bahwa kepedulian sosial dapat menunjukkan bahwa perusabaan dapat 

rnemenuhi rnanajemen yang baik 

3. Menghindari campur tangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. Campur 

tangan pemerintah cenderung membatasi peran perusahaan. Sehingga jika 

perusahaan memiliki tanggung jawab sosial mungkin dapat menghindari 

pembatasan kegiatan perusahaan dan menghindari peraturan pemerintah yang 

merugikan perusahaan. 

4. Timbulnya berbagai kemudahan bagi perusahaan, misalnya dalam mengambil 

fasilitas kredit dari suatu lembaga .keuangan. Hal ini timbul karena kepercayaan 

dan nilai plus dari pihak-pihak ekstem termasuk lembaga-lembaga keuangan 

pemberi kredit dan bantuan. 

Informasi yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan 

dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan kinerja sosial perusahaan dan melihat 

seberapa besar perusahaan telah menunaikan kewajibannya untuk ikut bertanggung 

jawab terhadap keadaan sosial rnasyarakat dan hngkungannya. 
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PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Cinta Manis, Ogan llir 

adalah salah satu perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang memproduksi gula 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu perusahaan yang 

berstatus Perseroan Terbatas (PT) yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, 

PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Cinta Manis juga memilik:i tanggung 

jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungannya. 

Sesuai dengan Tri Dharma Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut : 

l. Mengbasi.lkan devisa maupun rupiah bagi negara dengan cara efisien 

2. Memenuhi fungsi sosial, berupa pemeliharaan dan penambahan lapangan kerja 

bagi warga negara Indonesia 

3. Memeli.hara kekayaan alam berupa pemeliharaan dan peningkatan kesuburan 

tanah dan tanaman. 

Berdasarkan Tri Dharma Perkebunan tersebut dapat diketahui bahwa selain untuk 

mencari laba, perusahaan dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial baik 

terhadap karyawan, lingkungan maupun masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelaan lebih lanjut 

mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial sehingga penulis memilih dan 

mengangkat juduI "Penggunaan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Dalam 

Mengungkapkan Kinerja Sosial Perusahaan Pada PT Perkebunan Nusantara 

VII Unit Usaha Cinta Manis, Ogan Dir". 
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1.2 Perumusan Masalah 

Informasi yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban sosial 

perusahaan dapat digunakan untuk mengungkapkan kinerja sosial perusahaan dan 

melihat seberapa besar perusahaan telah menunaikan kewajibannya untuk ikut 

bertanggungjawab terhadap keadaan sosial masyarakat dan lingkungannya. Topik 

yang d.iangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana penggunaan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial dalam mengungkapkan kinerja sosial perusahaan dangan 

merumuskan masalah. sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk biaya-biaya sosial yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan 

Nusantara Vil Unit Usaha Cinta Manis dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan bagaimana perlakuan akuntansi 

perusabaan terhadap biaya- biaya sosial tersebut ? 

2. Bagairnana bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada PT 

Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Cinta Manis? 

3. Bagaimana penggunaan ak.'Ul1tansi pertanggungjawaban sosiaJ dalam 

mengungkapkan kinerja sosial PT Perkebunan Nusantara VlI Unit Usaha Cinta 

Manis? 



I .3Tujuan dan Manfaat Penelitian 

l.3.1 Tujuan Penelitian 

Tuj uan penelitian ini adalah : 
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l. Vntuk mengetahui jenis-jenis biaya yang termasuk pada biaya sosial di PT 

Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Cinta Manis dan perlakuan akuntansi 

terhadap biaya-biaya sosial tersebut. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan mengungkapkan atau melaporkan 

biaya-biaya sosial. tersebut dalam laporan tabunan. perusahaan 

3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja sosial perusahaan dalam melaksanakan 

tanggungjawab sosial perusahaan 

1.3.1 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dibarapkan dari penel.itian in.i adalah : 

1. Memberikan gambaran dan informasi bagi penulis yang berkenaan dengan 

konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial dan kebijakan akuntansi terhadap 

pelaksanaan akuntansi pertanggunjawaban sosial, serta gambaran cara 

pengun.gkapan akuntansi pertanggungjawaban sosial sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan. 

2. Dengan adanya penelitian ini d.iharapkan dapat memberikan informasi clan 

masukan berupa saran-saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu 

untuk memban.tu gambaran mengenai konsep akuntansi pertanggungjawaban 

sosial. 
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3. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain yang akan membahas 

permasalahan serupa. 

1.4 Metodologi Penelitian 

1.4.1 Ruang lingkup penelitian 

Dalam penulisan skripsi i.ni, yang menjadi objek penelitian iru adalah 

perusahaan perkebunan yajtu PT Perkebunan Nusantara VIl Urut Usaha Cinta Manis, 

Ogan Uir, Sumatera Selatan. 

Penulis membatasi ruang Li.ngkup penelitian pada masalah yang berkaitan 

dengan biaya-biaya sosia] yang dikeluarkan oleh perusahaan, perlakuan akuntansi 

terhadap biaya-biaya sosial tersebut dan bagaimana perusahaan mengungkapkan atau 

melaporkannya serta bagaimana penggunaan aJ...,1.mtansi pertanggungjawaban sosial 

dalam melaporkan kinerja sosial perusabaan. 

Data yang digunakan berasal dari basil pengarnatan dan wawancara serta 

laporan pertanggung jawaban manajemen tabun 2002, 2003 dan 2004 yang dilihat 

dari laporan ·biaya produksi dan 1aporan realisasi biaya terbadap Rencana Kerja dan 

Anggaran Perusahaan (RKAP) 
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1.4.2 Teknik Pengumpulan dan Jenis Data 

Dalam penelitian ini, pengumpuJan data ctilakukan dengaa dua cara, yaitu: 

1. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan merupakan suatu cara pengurnpulaa data den.gaa 

membaca buku-buku atau literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan adalab suatu. penelitian dan. pengurnpulan data yang 

dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan cara : 

a. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan menanyakan secara 

langsung kepada pibak dari perusabaan yang ctianggap dapat mewakili 

untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai masalah yang diteliti 

b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan 

sistematis terhadap gejala-gejala dari objek yang ctiteliti. 

Jen.is data yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjacti dua, 

yaitu: 

l. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri secara langsung oleh 

penulis terhadap objek yang diteliti 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleb dari pengumpulan data yang 

dilakukan secara tidak langsung antara lain dari dokumen-dokumen 

perusahaan, buku-buk.7.1 atau artikel-artikel yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 



10 

/ 
~)\nffl(L. 

t.4.3 ·~<11ik Analisis 

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif 

deskriptifyaitu mencatat, menuturkan, mengklasifikasikan dan menganalisis data dan 

informasi yang ada mengenai kcnyataan yang terjadi di perusahaan, kemudian data 

tersebut dibandingkan dengan teori-teori yang berkaitan. Selanjutnya dari analisis 

tersebut ditarik kesimpulan dan saran. 

Ada dua pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisis k.inerja sosial 

perusahaan, yaitu : 

/. Outlay Cost Approach 

Metode Outlay Cost digunakan untuk melaporkan pertanggungjawaban sosial 

perusahaan dengan membuat sebuah daftar biaya - biaya sosial yang clikeluarkan 

PT PN VII Unit Usaha Cinta Manis sehubungan dengan tanggung jawabnya 

kepada lingkungan sosial 

2. Cost-Benefit Approach 

Pelaporan sosial dengan menggunakan Cost-Benefit Approach akan 

memperlihatkan daftar dampak positif (social benefi t) dan dampak negatif (social 

cost) dari kegiatan operasional PT PN Vil Unit Usaha Cinta Manis. 

Selanjutnya penggunaan kedua pendekatan ini akan dibandingkan untuk melihat 

pendekatan mana yang akan digunakan oleh PT PN VU Unit Usaha Cinta Manis. 



] ] 

l.4.5 Sistematika Pcmbahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini clibagi dalarn Iirna bab, yaitu: 

BAB J PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang perm.asalab~ perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika 

pembahasan yang merupakan gambaran um um dari skripsi ini. 

Bab lJ LANDASAN TEORI 

Bab i.ni menguraikan tentang berbagai Iandasan teori yang digunakan 

dalam membahas permasalahan yang ada 

BAB rrr GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang keadaan perusahaan yang meliputi riwayat 

singkat perusabaan, visi dan misi perusahaan, struk:tur organisasi clan 

penjelasannya, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan serta biaya-biaya 

sosial yang dikeluarkan sehubungan dengan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

BAB IV ANAUSIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menganalisis biaya-biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan, 

perlakuan akuntansi terhadap biaya-biaya sosial dan pengungkapan atau 

pelaporan terhadap biaya-biaya sosial tersebut serta Penggunaan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial dalam mengungkapkan kinerja sosial 

perusahaan. 
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BAB V KESlMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta 

saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan. 
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