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ABSTRAKSI 

Pengungkapan dampak sosial yang timbul sebagai skibat dati kegiatan 
perusahaan dalam Iaporan keuangan akan memberikan nilai tersendiri bagi 
perusahaan di mata masyarakat. terutama bagi investor maupun kreditor. Bila 
perusahaan yang bersangkutan adalab perusabaan yang go public, maka informasi 
yang rinei harus diberikan brena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat. 
Mengingat pentingnya tanggung jawab sosial peru.c;abaan. maka pengembangan 
akuntansi sosial merupakan suatu hal yang perlu dikaji, walaupun sekarang ini untuk 
kondisi seperti di Indonesia, akuntansi sosial baru pada tabap awal namun bukan 
tidak mungkin akuntansi sosia! akan menjadi praktek yang Iazim di masa mendatang 
dan memang akuntansi sosial mempunyai potensi Wltuk menuju kesana. 

Perusabaan telah meJaksanakan berbagai bentuk aktivitas sosial dan 
Jingkungan dimana pelaporan tanggung jawab sosialnya pada ruaug Iingkup 
lingkungan. sumber daya manusia, produk dan konsumen serta hubungan masyarakat. 
Tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak diungkap secara kualitatif pada 
laporan dewan direksi I komisaris dan analisa pembahasan manajemen. Namun biaya 
yang dikeluarkan untuk mendanai aktivitas sosial dan Iingkunpn dilaporkan sebagai 
biaya administrasi dan umum sehingga perlu untuk melaporkannya ke dalam format 
laporan akuntansi pertanggungjawaban sosial. 

Pengungkapan Ilkuntansi pertanggungjawaban sosial pads ruang lingkup 
lingkungan, produk dan konsumen serta bubungan masyarakat relatif Iebih sedikit 
dibanding dengan sumber daya manusia bukan berarti perusaNan kurang 
memperhatikan ketiga ruang Iingkup tersebut karena pads kcnyataannya perusahaan 
telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya tersebut namun tidak diungkap 
seluruhnya dalam laporan tahunan. 


