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ABSTRAKSI 


Dalam hubungannya dengan penilaian tanggung jawab sosial perusahaan, alat 
analisa yang digunakan adalah rasio distnbusi nilai tambah dan dari hasil analisa terhadap 
laporan nilai tambah perusahaan, disimpulkan bahwa rasio distribusi nilai tambah PTPN 

PG. Ngadiredjo Kediri menunjukkan proporsi yang kurang seimbang, dalam arti 
bahwa masing-masing pihak kurang mendapatkan bagian kekayaan sesuai dengan peran 
dan fungsi masing-masing dalam penciptaan kekayaan itu sendiri, yang dalam hal ini 
adalah nilai tambah. 

Dengan melakukan analisis terhadap perbandingan distribusi· nilai tambah para 
stakeholders dari tahun ke tahun maka dapat diketahui sebab-sebab perubahan distribusi 
nilai tambah para stakeholders dan tingkat kepedulian perusahaan terhadap karyawan, 
perusahaan, penyedia dana, pemerintah dan masyarakat. Juga melakukan analisis 
perbandingan rasio nilai tambah dari tahun ke tahun, maka dapat diketahui sebab-sebab 
perubahan rasio nilai tambah tersebut dan indeks efisiensi yang menunjukkan besarnya 
nilai tambah yang dihasilkan oleh satuan-satuan sumber daya perOsahaan, rasio 
produktivitas yang menunjukkan ukuran pendayagunaan satuan-satuan investasi atau 
tenaga kerja untuk operasional manajemen dan rasio perkembangan input dari sumber 
luar yang menunjukkan kemampuan mengembangkan input (barang dan jasa)yang dibeli 
dari supplier. 

Dari uraian tersebut, maka pihak luar dapat mengetahui lebih j~las kegiaum
kegiatan perusahaan disamping bertujuan mencari laba, perusahaan juga memperhatikan 
sumber daya perusahaan dan lingkungan sosialnya dalam penciptaan nilai tambah. 
Dengan memiliki citra yang baik terhadap sumber daya perusahaan dan lingkungan 
sosialnya d.apat lebm menjamin kelangsungan kegiatan perusahaan. 
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