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ABSTRAKSI 

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara langsung 
maupun tidak langsung akan berinteraksi dengan lingkungan sosial sekitarnya. 
Untuk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat 
sekitamya sudah sepatutnya perusahaan memiliki laporan yang berisi tentang 
sumber-sumber ekonomi yang digunakan, hasil-hasil yang telah dicapai dan 
dampak penggunaan sumber-sumber ekonomi tersebut. Disinilah penerapan 
akuntansi pertanggung jawaban so sial (APS) diperlukan. Sedangkan pendekatan 
yang dapat digunakan dalam penerapan APS adalah pendekatan deskriptif 
(descriptive approach), pendekatan biaya yang dikeluarkan (cost-of-outlay
approach), dan pendekatan biaya-manfaat (cost-benefit approach). Dalam skripsi 
ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan biaya yang dikeluarkan (cost
oj-outlay approach). 

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan untuk melihat 
kemungkinan penerapan APS pada Pabrik Gula (PG) Kebon Agung, Malang, 
dim ana PG tersebut banyak berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dengan 
Petani Tebu Rakyat (TR), Adapun masalah yang timbul adalah: (1) Bagaimana 
penerapan APS dalam perusahaan berdasarkan pendekatan biaya yang 
dikeluarkan (cost-of-olltlayapproach)? (2) Bagaimana penyajian laporan dengan 
menggunakan pendekatan biaya yang dikeluarkan ? 

Untuk pemecahan masalahnya dilakukan serangkaian analisis dengan 
mempergunakan data-data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yaitu 
laporan laba rugi dan neraca tahun 1999 dan 2000. Penilaian tanggung jawab 
sosial perusahaan didasarkan pada teIjadinya kenaikan atau penurunan biaya 
sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk sumber daya manusia, lingkungan, 
masyarakat serta untuk produk/jasa dengan membuat laporan sosial perusahaan 
tahun 1999 dibandingkan dengan tahun 2000. 

Hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial 
perusahaan pada tahun 2000 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 1999. 
Agar dapat menunjukkan komitmen perusahaan atas aktivitas sosial dan kineIja 
sosial secara kuantitatif (sesuai tujuan APS) dan sekaligus dapat menilai tanggung 
jawab sosial perusahaan, maka perusahaan sebaiknya menerapkan APS dengan 
menggunakan pendekatan biaya yang dikeluarkan (cost-of-outlay approach) yaitu 
melalui laporan biaya sosial sebagai pelengkap dalam laporan keuangan 
perusahaan. 
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