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ABSTRAK 
 
 Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 paragraf 9 menyatakan 
bahwa belum ada bentuk baku dalam pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial. 
Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan biaya yang dikeluarkan.  
  

Bagaimana cara pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial yang terjadi pada 
Unit PKBL PT Perkebunan Nusantara XI. Serta bagaimana bila menggunakan 
pendekatan biaya sosial yang dikeluarkan dalam melaporkan akuntansi 
pertanggungjawaban sosialnya.  
  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam usahanya untuk 
menjawab dan menjelaskan masalah yang ada. Analisis yang digunakan adalah dengan 
cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh kemudian dibandingkan sehingga 
akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Cara-cara yang dilakukan mengumpulkan data dan 
informasi dari perusahaan, menganalisa pelaporan yang diperoleh, dan mengolah data 
serta menyusun laoran pertanggungjawaban sosial dengan pendekatan biaya yang 
dikeluarkan, kemudian laporan tersebut diambil kesimpulan sesuai dengan permasalahan. 
  

Program kemitraan mempunyai sasaran utama untuk meningkatkan kinerja 
PKBL, dengan mempunyai strategi meningkatkan penyaluran dengan tetap melakukan 
seleksi terhadap calon mitra binaan serta pembinaan yang efektif. Program Bina 
Lingkungan lebih diarahkan kepada kepedulian terhadap pemberdayaan kondisi sosial 
masyarakat, seperti bantuan bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan 
kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah serta 
pelestarian alam. Dengan menggunakan pendekatan iaya yang dikeluarkan maka laporan 
akuntansi pertanggungjawaban sosial mampu disajikan dalam daftar pengeluaran dari 
masing-masing aktivitas sosial perusahaan yang diukur dalam satuan mata uang yang 
mampu menggambarkan comparability dan dapat diketahui sampai sejauh mana 
perhatian perusahaan dalam memberikan kontribusi sosial untuk lingkungannya. 
  

Diharapkan dengan menggunakan pendekatan biaya yang dikeluarkan, dapat 
dijadikan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyajikan laporan akuntansi 
pertanggungjawaban sosialnya. Pada akhirnya berdampak pada tercapainya pelaporan 
aktivitas sosial perusahaan yang lebih baik. 
 
Kata Kunci: Laporan Pertanggungjawaban Sosial, Laporan Unit PKBL, Pendekatan 

Biaya yang Dikeluarkan.     
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