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ABSTRAKSI 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang 
terpenting dalam perusahaan. Mengingat pentingnya perananan sumber 
daya manusia di dalam mencapai tujuan perusahaan, maka setiap kegiatan 
untuk merekrut dan mengembangkan sumber daya manusia merupakan 
langkah yang sangat penting bagi perusahaan. Perekrutan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan pengembangan sumber daya manusia 
melalui program pendidikan dan peiatihan merupakan upaya upaya yang 
bisa dilakukan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang 
kompeten. 

Akuntansi sumber daya manusia selama ini belum banyak 
mendapat perhatian. Banyak perusahaan yang masih mengaplikasikannya 
secara tidak tepat, atau bahkan tidak mengaplikasikannya sama sekali. 
Sedangkan investasi dalam aktiva sumber daya manusia cukup besar, 
sehingga tidak adanya atau kesalahan pengungkapannya dalam Laporan 
Keuangan akan menyebabkan adanya distorsi. Hal ini mengakibatkan 
informasi yang dihasilkan dalam Laporan Keuangan tidak lagi relevan dan 
dapat diandalkan (reliable) 

Dalam tulisan ini penulis mencoba untuk mengaplikasikan 
akuntansi sumber daya manusia pada karyawan Hotel Radisson Surabaya. 
Metode yang dianjurkan untuk digunakan adalah metode biaya historis 
dengan berbagai kelebihannya dibandingkan dengan metode lain. Biaya 
perolehan bersama-sama dengat" biaya pengembangan merupakan 
komponen dari biaya sumber day <! lmmusia yang harns diamortisasikan 
dan dikapitalisasikan selama masa manfaat yang diharapkan dari aktiva 
sumber daya manusia tersebut. 

Pembenahan yang dilakukan tersebut akan menimbulkan beberapa 
perubahan dalam Laporan Keuangan perusahaan. Pada neraca, di sisi 
aktiva terdapat penambahan pada rekening biaya lain sumber daya 
manusia. Sedangkan pada Laporan Laba / Rugi akan tampak adanya 
pengurangan biaya-biaya perolehan dan pengembangan dari biaya lain
lain - sumber daya manusia, disamping timbul biaya amortisasi, sesuai 
dengan masa manfaat yang diharapkan. Dengan adanya pembenahan 
tersebut diharapkan Laporan Keuangan dapat menyajikan informasi yang 
lebih relevan dan dapat diandalkan oleh para pemakainya. 


