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ABSTRAKSI 
 

Perusahaan saat ini tidak hanya menekankan pada modal fisik 
saja, melainkan juga modal manusia berupa keterampilan, 
pengetahuan dan pengalaman. Hal ini dikarenakan modal manusia 
adalah sumberdaya organisasional yang berharga sehingga perlu 
untuk dikelola. Dengan demikian, berdasarkan Tuannakotta, (1986:256); 
Tunggal (1995:2) mengenai akuntansi sumberdaya manusia, maka biaya 
investasi yang terdiri dari akuisisi dan pengembangan seharusnya 
dikapitalisasi sebagai aset dan bukan sebagai beban apabila biaya 
tersebut mendatangkan manfaat di masa depan. Beberapa peneliti 
seperti Flamhotz, Hidayah dalam Ikhsan (2005), Artaviana (2008) 
menyarankan agar akuntansi sumberdaya manusia diterapkan, bahkan 
di luar negri telah digunakan dalam industri sepakbola. Sementara di 
Indonesia, belum ada organisasi yang menerapkannya. Adapun 
penyebab dari belum diterapkannya akuntansi sumberdaya manusia 
dapat dianalisis dari kendala-kendala yang muncul. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kasus. Objek penelitian adalah PT. Telekomunikasi Indonesia 
divisi regional V Surabaya. Penelitian ini membahas tentang 
pengakuan, pengukuran dan kebijakan pengembangan sumberdaya 
manusia serta kendala yang menyebabkan akuntansi sumberdaya 
manusia belum dapat diterapkan pada PT. Telekomunikasi Indonesia 
divre V Surabaya ditinjau dari segi standar, identifikasi aset, 
pengukuran, pelaporan dan cost benefit. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan PT. Telkom mengakui biaya 
investasi sumberdaya manusia sebagai beban melalui pengukuran 
berdasarkan anggaran dengan evaluasi keefektifan anggaran dan 
peyelenggaraan. Kendala penerapan akuntansi sumberdaya manusia: 
(1)Standar : masalah pengendalian oleh perusahaan, (2)Identifikasi 
biaya : klasifikasi biaya sebagai beban dan aset, (3)Pengukuran : 
penentuan initial cost dan amortisasi, (4) pelaporan : kerancuan 
klasifikasi aset dalam laporan keuangan, (5) cost benefit : biaya yang 
dikorbankan lebih besar dibanding dengan keefektifan dan 
keefisienan hasil. 
 
Kata kunci : modal manusia, akuntansi sumberdaya manusia, kendala 
penerapan akuntansi sumberdaya manusia  
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