
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi dan Tujuan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang 

digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas 

perusahaan tersebut. 

  Menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) No. 1, 1978 

seperti yang dikutip oleh Smith dan Skousen (2004; 34) menjelaskan mengenai 

pengertian laporan keuangan sebagai berikut: 

“Financial reporting should provide information that is useful to present 

and potential investors and creditors and other users in making rational in 

investment, credit and similar decisions.” 

 

Dari pernyataan di atas maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa 

laporan keuangan merupakan salah satu cara utama bagi perusahaan untuk 

menyampaikan informasi akuntansi kepada pihak-pihak perusahaan. Informasi 

yang disampaikan oleh akuntansi berupa informasi keuangan dari suatu 

perusahaan yang dapat digunakan oleh pemakainya untuk pengambilan keputusan 

ekononi. 

 Sedangkan Kieso dan Weygant (2008; 4), menjelaskan pengertian laporan 

keuangan sebagai berikut: 

“Financial statement are the principal means through which financial 

information is communicates to those outside an enterprise. The statement 

provide (a continual history quantified in money terms of economic 

resources and obligation).” 

 

Maksudnya: 

“Laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi 
keuangan dikomunikasikan kepada pihak luar perusahaan. Laporan ini 
memberikan (suatu sejarah berkesinambungan yang dikuantifikasikan 
dalam satuan uang berkenaan dengan sumber daya ekonomi yang 



 

 

mengubah sumber daya dan kewajiban perusahaan bisnis dan aktivitas 
ekonomi yang mengubah sumber daya kewajiban ini).” 
 

 Laporan keuangan memegang peranan penting yang memberikan berbagai 

informasi tentang kegiatan operasional perusahaan bagi bermacam-macam pihak. 

Definisi laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) (2004) 

yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu : 

“Laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan 
keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, 
laporan perubahan posisi keuangan yang disajikan dalam berbagai cara 
(seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau arus dana), catatan dan 
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 
laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi 
tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya informasi 
keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 
perubahan harga.” 
 

 Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya laporan 

keuangan terdiri atas neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi 

keuangan serta laporan lain yang kesemuanya menjadi satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa laporan keuangan dapat dipergunakan 

oleh berbagai pihak tergantung dari kebutuhannya. 

 Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sifatnya adalah umum, 

dengan demikian kebutuhan informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan setiap 

penggunanya karena para investor merupakan penanam modal yang sifatnya 

berisiko ke perusahaan maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi 

kebutuhan para investorlah yang memenuhi sebagian besar kebutuhan pemakai 

lain. 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004; PSAK No 1:12.5) 

menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan sebagai berikut: 

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan 
suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam  
pengambilan keputusan ekonomi.” 



 

 

Sedangkan Smith dan Skousen (2003; 31), mengungkapkan bahwa dalam 

penyusunan laporan keuangan terbagi dalam dua tuiuan yakni tujuan umum dan 

tujuan khusus.” 

“That is useful provide useful informatioan for decision making. 

The summary, the objective of financial reporting are to provide: (a) for 

assessing cash flow prospects, (b) about financial condition, (c) about 

performance and earnings, and (d) about how funds are obtained and 

used.” 

 

Maksudnya: 

“Tujuan umum: menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk 
pengambilan keputusan. 
Tujuan khusus: menghasilkan informasi: (a) untuk menaksir prospek arus 
kas, (b) mengenai kondisi keuangan, (c) mengenai prestasi serta laba, dan 
(d) mengenai bagaimana dana diperoleh dan digunakan.” 
 

Jadi tujuan umum  atau tujuan menyeluruh dari  penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan. FASB menyatakan tujuan pelaporan keuangan seperti 

yang dikutip oleh Smith dan Skousen (2004; 33), sebagai berikut: 

“Financial Reporting should provide information that is useful to present 

and potential investors and creditors and other users in making rational 

investment, credit, and similar decisions. The information should be 

comprehensible to those who have a reasonable understanding of business 

and economic activities and are willing to study the information with 

reasonable diligence.” 

 

Maksudnya: 

“Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
para investor serta kreditor yang ada dan yang potensial serta pemakai 
lainnya dalam mengambil keputusan rasional mengenai investasi, kredit, 
dan keputusan lainnya. Informasi itu dapat dipahami oleh orang-orang 
yang mempunyai pengetahuan aktivitas usaha dan ekonomi dan yang 
mempunyai keinginan untuk mempelajari informasi tersebut secara 
bijaksana.” 

    

 

 

 



 

 

2.2 Biaya 

2.2.1 Pengertian Biaya 

 Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses 

produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, 

baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya terbagi menjadi dua, 

yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat 

secara fisik, misalnya berupa uang. Sementara itu, yang dimaksud dengan biaya 

implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya 

kesempatan dan penyusutan barang modal. (sumber: www.wikipedia.com) 

Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur 

dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk 

tujuan tertentu. Dan dalam arti sempit, biaya dapat diartikan ebagai pengorbanan 

sumber daya ekonomi untuk memperoleh aktiva. (Mulyadi, 1993; 9) 

 Senada dengan definisi di atas, Horngren, Foster dan Datar (2000; 28) 

menyatakan “cost is a resource sacrified or forgone to achieve a specific 

objective.” 

 Kieso, Weygandt dan Warfield (2004; 41) melihat biaya sebagai product 

cost dan period cost. 

“Product cost such as materials, labor and overhead attach to the 

product. They are carried into future periods if the revenue from the 

product is recognized in subsequent period. Period cost, such as officers’ 

salaries and other administrative expenses are charge off  immediately, 

even though benefits associated with these cost occur in the future, 

because no direct relationship between cost and revenue can be 

determined.” 

 

2.2.2 Klasifikasi Biaya 

 Menurut Hammer, Carter dan Usry (1994; 28-34), penggolongan biaya 

penting dalam pengelompokkan rekapitulasi data biaya. Yang paling umum 

digunakan dalam pengklasifikasian ialah berdasarkan pada hubungan antara biaya 

dengan beberapa hal berikut: 

 

 



 

 

1. Biaya dalam hubungannya dengan produk 

Dalam industri manufaktur, biaya dapat terdiri dari dua elemen, yaitu 

manufacturing cost dan commercial expenses. Biaya manufaktur terdiri dari 

biaya material langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

pabrik. Sedangkan pengeluaran komersial terdiri dari pengeluaran marketing 

dan pengeluaran administrasi. 

Gambar 2.1  

Cost in Relation to Product 
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Sumber: Hammer, Carter dan Usry (1994; 28-34) 

 

Direct Material Direct Labour Prime Cost 

Indirect 

Material 

Indirect 

Labour 

Other 

Indirect 

Cost 

Factory 

Overhead 

Manufacturing 

Cost 

Marketing Expense Adm. Expense 

Total Operating 

Cost 

Commercial 

Expense 



 

 

1) Manufacturing costs/production costs/factory costs 

Manufacturing costs biasanya didefinisikan sebagai jumlah dari tiga 

elemen biaya: direct material + direct labour + factory overhead.  

2) Direct materials 

Direct materials adalah semua materi yang membentuk kesatuan bagian 

dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam penghitungan 

biaya produk tersebut.    

3) Direct labor 

Direct labor merupakan tenaga kerja yang secara langsung mengubah 

bahan baku menjadi produk jadi dan dapat di-assign secara feasible ke 

produk tertentu. Untuk highly automated factories, beberapa pekerja dapat 

mengerjakan banyak jenis tugas, atau dalam biaya produksi total 

merupakan faktor yang tidak signifikan. Maka, dalam kasus demikian, 

direct material merupakan satu-satunya elemen biaya yang dapat secara 

langsung di-trace ke suatu produk. 

4) Factory overhead/manufacturing overhead/manufacturing expenses/ 

factory burden 

Terdiri dari seluruh biaya manufaktur yang tidak di-trace secara langsung 

ke suatu output. Dapat juga dikatakan, factory overhead adalah 

manufacturing cost dikurangi direct materials dan direct labor. 

5) Indirect materials 

Merupakan material yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu produk 

namun tidak diklasifikasikan sebagai direct material karena material 

tersebut tidak menjadi bagian dari produk. 

6) Indirect labor 

Merupakan tenaga kerja yang tidak di-trace secara langsung ke konstruksi 

atau komposisi dari produk akhir. 

7) Commercial expenses 

Terdiri dari marketing expenses dan administrative expenses. 

 

 



 

 

8) Marketing expenses 

Dimulai dari titik berakhirnya biaya pabrik (produk telah dalam bentuk 

siap jual) termasuk promosi, penjualan dan delivery. 

9) Administrative expenses 

Termasuk beban directing dan controlling organisasi. 

2. Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi 

Terdiri dari variable costs, fixed costs, dan semivariable costs. 

1) Jumlah total variable cost berubah secara proporsional terhadap perubahan 

aktivitas dalam relevant range, namun jumlah per unitnya relatif konstan 

ketika terjadi perubahan aktivitas dalam relevant range. 

2) Fixed costs 

Jumlah totalnya konstan pada aktivitas dalam relevant range, namun 

jumlah per unitnya menurun ketika aktivitas meningkat dalam relevant 

range. 

3) Semivariable Costs 

Merupakan biaya yang mengandung baik elemen fixed maupun variable. 

Menurut Horngren, Foster dan Datar (2000; 30), relevant range adalah 

jangkauan cost driver dimana suatu hubungan spesifik antara biaya dan 

driver-nya dapat dikatakan valid. 

3. Biaya dalam hubungannya dengan departemen manufaktur atau segmen lain 

Suatu bisnis dapat dibagi ke dalam beberapa segmen yang memiliki variasi 

nama-nama. Pembagian suatu pabrik juga menjadi dasar mengklasifikasikan 

dan mengakumulasikan biaya dan mendistribusikan tanggung jawab kontrol 

biaya. Ketika suatu produk melalui suatu departemen atau pusat biaya, ia akan 

dikenai biaya yang dapat di-trace secara langsung (direct material dan direct 

labor) dan suatu bagian dari indirect cost (factory overhead). Departemen 

dalam suatu pabrik biasanya terdiri dari dua departemen, yaitu departemen 

produksi dan departemen service. Dalam departemen produksi, operasi 

manual dan mesin seperti forming dan assembling dikerjakan langsung pada 

produk atau pada bagiannya. Sementara departemen service memberikan 

layanan bagi departemen-departemen lain. 



 

 

Berdasarkan pengenaan biaya overhead kepada departemen, biaya dapat 

dibagi menjadi direct departmental costs dan indirect departmental costs. 

1) Direct departmental costs 

Jika suatu biaya dapat di-trace ke departemen asalnya. Contoh: gaji 

supervisor suatu departemen. 

2) Indirect departmental costs 

Jika suatu biaya dibagi oleh beberapa departemen yang diuntungkan oleh 

keberadaannya. Contoh: sewa bangunan, depresiasi bangunan. 

Indirect cost dapat diklasifikasikan lagi menjadi common costs dan joint 

costs. 

a) Common costs, merupakan biaya dari fasilitas atau layanan yang 

digunakan oleh dua operasi atau lebih. Contoh: gaji vice president 

marketing bukan merupakan common cost dengan departemen SDM, 

namun jika bagian marketing menyediakan jasanya pada beberapa 

segmen dalam perusahaan, ia dapat dikatakan common cost yang 

dibagi oleh segmen-segmen tersebut. 

b) Joint costs, timbul ketika produksi suatu produk secara tidak 

terhindarkan juga menghasilkan produk lain. 

4. Biaya dalam hubungannya dengan periode akuntansi 

Biaya dapat diklasifikasikan sebagai capital expenditures dan revenue 

expenditures, income statement dan neraca, perbedaan dari biaya-biaya di 

sana: 

1) Capital expenditures dimaksudkan untuk membawa manfaat di masa 

mendatang, karenanya dapat dilaporkan sebagai aset. 

2) Revenue expenditures memang dimaksudkan untuk membawa manfaat 

pada periode saat ini, jadi dapat dilaporkan sebagai beban (expense). 

Assets pada akhirnya akan berubah menjadi beban ketika mereka 

dikonsumsi atau kehilangan kegunannya. 

Menurut Horngren, Foster dan Datar (2000; 36) jika melihat biaya yang 

dimasukkan ke dalam income statement dan neraca, perbedaaan dari 

biaya-biaya di sana adalah klasifikasinya: 



 

 

a) Capitalized  cost 

Pertama-tama diklasifikasikan sebagai assets karena diasumsikan akan 

memberikan manfaat di masa mendatang bagi perusahaan. 

b) Noncapitalized cost 

Dicatat sebagai beban (expense) periode akuntansi di mana mereka 

muncul. 

5. Biaya hubungannya dengan keputusan, tindakan atau evaluasi 

Ketika beberapa pilihan dihadapkan akan menjadi sangat penting 

mengidentifikasikan biaya kepada pilihan yang relevan. Beberapa contohnya 

ialah differential cost, sunk cost, unavoidable cost, avoidable cost, dan 

sebagainya. 

1) Differential cost/ marginal cost/incremental cost 

Merupakan biaya yang relevan dengan suatu pilihan di antara berbagai 

alternatif yang ada. 

2) Out of-pocket costs 

Timbul jika suatu differential costs akan dihitung hanya jika suatu 

alternatif tertentu diikuti. 

3) Opportunity costs 

Suatu jumlah revenue atau manfaat lain yang akan hilang jika suatu 

alternatif tertentu diikuti. 

4) Sunk costs 

Suatu biaya yang telah terlanjur dihitung karenanya tidak relevan dengan 

suatu keputusan. 

5) Unavoidable costs 

Dalam suatu keputusan untuk menghentikan suatu produk atau divisi, 

beberapa biaya produk atau divisi tersebut tidak terpengaruh oleh 

keputusan tersebut. 

 

 

 

 



 

 

2.2.3 Cost Driver dan Cost Management 

 Upaya-upaya pengurangan biaya yang terus berlanjut dari para pesaing 

menimbulkan kebutuhan yang terus menerus dari organisasi untuk menekan biaya 

sendiri. Menurut Horngren, Foster dan Datar (2000; 28), upaya pengurangan biaya 

seringkali berfokus pada dua area kunci: 

1) Hanya melakukan aktivitas yang mampu menambah nilai (value added 

activities), yakni aktivitas yang dilihat konsumen sebagai penambah nilai 

produk atau jasa yang mereka beli. 

2) Secara efisien mengatur penggunaan cost driver dari aktivitas-aktivitas 

tersebut. Suatu cost driver (sering pula disebut cost generator atau cost 

determinant) merupakan faktor apapun yang mempengaruhi total biaya. Hal 

ini berarti, tiap perubahan dalam level cost driver akan menyebabkan 

perubahan level total biaya dari cost object yang terkait. Sedangkan cost 

management merupakan seperangkat tindakan yang diambil manajer untuk 

memuaskan kosumen sekaligus disaat yang sama terus menekan dan 

mengendalikan biaya. 

 

2.3 Akuntansi Sosial 

2.3.1 Faktor Penyebab Munculnya Akuntansi Sosial 

 Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII yang ditandai dengan 

penemuan mesin-mesin industri membawa dampak perubahan terhadap 

perkembangan akuntansi. Pertama, adanya perubahan cara produksi dari industri 

rumah tangga menuju ke sistem pabrik, sedangkan yang kedua adalah bertambah 

panjangnya periode produksi. Sistem pabrik menuntut modal yang besar, 

sedangkan pada tahap ini badan usaha persekutuan tidak lagi dapat memenuhi 

kebutuhan modal. Lalu terbentuklah badan usaha yang lain yaitu perseroan 

terbatas. Bentuk ini dianggap paling memuaskan karena dana tidak memiliki batas 

waktu atau jatuh tempo dan relatif lebih mudah untuk ditambah, di samping 

memiliki tanggung jawab yang terbatas. 

 



 

 

 Dengan berkembangnya badan usaha berbentuk PT, maka semakin 

banyaklah masyarakat dan institusi yang menjadi pemodal. Fungsi pendanaan lalu 

terpisah dari fungsi manajemen. Inilah yang kemudian dikenal orang sebagai 

revolusi manajemen. Dalam situasi ini, para pemegang saham tidak lagi mampu 

mencukupi sendiri informasi yang mereka butuhkan dan mereka tidak lagi terlibat 

dalam kegiatan manajemen. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk membuat 

laporan keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban dari manajer kepada para 

pemegang saham. 

 Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara langsung atau 

tidak langsung berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sumber-sumber 

ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal dari masyarakat                

dan lingkungannya. Oleh karena itu perusahaan harus memberikan 

pertanggungjawaban atas semua sumber daya yang telah digunakan serta hasil-

hasil yang telah dicapainya. 

 Pada abad XX yang ditandai dengan teknologi yang massive sehingga 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perluasan usaha untuk meningkatkan 

produktivitas. Di bawah sistem kapitalis, perusahaan-perusahaan besar 

mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk menghasilkan keluaran 

maksimum dengan satu tujuan yaitu maksimalisasi laba atau maksimalisasi 

kesejahteraan para pemegang saham. Masyarakat melihat perusahaan yang 

berlaba besar berperan aktif dalam proses perusakan lingkungan dan kemerosotan 

nilai-nilai kemanusiaan. Krisis lingkungan hidup yang dikeluhkan oleh 

masyarakat dewasa ini pada hakekatnya adalah pengejahwantahan krisis wawasan 

manusia. Masyarakat yang semakin kritis menuntut agar perusahaan 

mempertanggungjawabkan semua yang telah mereka terima dari lingkungan 

sosialnya dalam suatu laporan pertanggungjawaban sosial, lebih dari sekedar 

suatu kewajiban moral yang selama ini berlaku di masyarakat. 

   

 

 

 



 

 

2.3.2 Definisi Akuntansi Sosial 

 Akuntansi sosial merupakan penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, ini 

menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis dan pengungkapan pengaruh 

kegiatan ekonomi dan sosial dari kegiatan yang bersifat mikro dan makro pada 

kegiatan pemerintah maupun perusahaan. Kegiatan pada tingkat makro bertujuan 

untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial suatu negara, 

mencakup akuntansi sosial dan pelaporan akuntansi dalam pembangunan 

ekonomi. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan 

pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan yang mencakup, financial, 

managerial social accounting dan social auditing. 

 Definisi akuntansi sosial menurut Belkaoui (2006; 349) seperti yang 

diterjemahkan oleh Ali Akbar adalah sebagai berikut : 

 “Proses pemilihan variabel-variabel, ukuran, dan prosedur pengukuran 

dari kinerja sosial tingkat perusahaan; yang secara sistematis 

mengembangkan informasi yang berguna untuk pengevaluasian kinerja 

sosial perusahaan, dan mengkomunikasikan informasi seperti itu kepada 

kelompok-kelompok sosial yang berkepentingan, baik di dalam maupun di 

luar perusahaan”.  

 

Sedangkan (dalam Abdul Hasyir, 2003) menurut Linowes, seperti yang 

dikutip oleh Belkaoui (1993; 435) mendefinisikan akuntansi sosial sebagai 

penerapan akuntansi di bidang ilmu sosial yang meliputi ilmu pengetahuan 

masyarakat, ilmu pengetahuan politik, dan ilmu pengetahuan ekonomi. 

 Menurut Harahap (1995; 184):  

“Ilmu Socio Economic Accounting (SEA) merupakan bidang ilmu 

akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasi, mengukur, 

menilai, melaporkan aspek-aspek Social Benefit dan  Social Cost yang 

ditimbulkan oleh lembaga”. 

   

 Pertukaran antara perusahaan dan masyarakat, pada dasarnya terdiri dari 

penggunaan sumber-sumber sosial. Apabila aktivitas perusahaan menyebabkan 

bertambahnya sumber sosial, maka hasilnya adalah berupa faidah sosial. 

 



 

 

 Meskipun ada beberapa perbedaan dalam definisi tentang akuntansi sosial, 

pada prinsipnya memiliki persamaan dalam karakteristiknya, yaitu: 

1. Menilai dampak sosial dari kegiatan-kegiatan perusahaan. 

2. Mengukur efektifitas dari program perusahaan yang bersifat sosial. 

3. Melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab 

sosialnya. 

4. Sistem informasi internal dan eksternal yang memungkinkan penilaian 

menyeluruh terhadap sumber daya. 

 

2.3.3 Ruang Lingkup Akuntansi  Sosial 

 Lingkup akuntansi sosial merupakan suatu hal yang menjadi perhatian 

perusahaan sehubungan dengan dampak sosial aktivitasnya mengingat belum ada 

standar pengaturan dalam penerapan akuntansi sosial. Jadi, pencatuman kategori 

tersebut antara perusahaan yang satu dengan yang lain mungkin saja berbeda, 

bergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan dan stakeholders-nya. 

Brummet dalam Glautier dan Underdown (1986; 477) membagi bidang-bidang 

yang menjadi tujuan sosial perusahaan menjadi lima, yaitu : 

1. Sumbangan terhadap laba bersih (net profit contribution) 

Dengan meningkatnya perhatian terhadap tujuan sosial perusahaan, 

seharusnya tidak mengurangi tujuan perolehan laba. Sebab perusahaan tidak 

dapat melangsungkan usahanya tanpa perolehan laba yang layak. Sebaliknya, 

harusnya hal tersebut menambah arti pentingnya perolehan laba perusahaan. 

Artinya, ada korelasi yang jelas antara tujuan sosial dan tujuan memperoleh 

laba. Kegagalan mengakui adanya masalah sosial mungkin dapat 

mempengaruhi kinerja laba perusahaan, baik dalam jangka pendek ataupun 

dalam jangka waktu yang panjang.  

2. Sumbangan terhadap sumber daya manusia (human resources contribution) 

Ini memperlihatkan tentang hubungan perusahaan dengan para pegawainya, 

yaitu semua yang terlibat dalam kegiatan perusahaan. Meliputi : pengangkatan 

pegawai, program pelatihan, pemberian upah dan gaji secara layak, kebijakan 

promosi jabatan dan rotasi tugas, keamanan kerja, pelayanan kesehatan yang 

memadai, lingkungan kerja yang nyaman, dan lain-lain. 



 

 

3. Sumbangan terhadap publik (public contribution) 

Meliputi bidang-bidang yang menampakkan kegiatan perusahaan terhadap 

(kelompok) individu di luar perusahaan, yang antara lain meliputi: kegiatan 

kemanusiaan umum, praktik peluang kesempatan kerja yang adil, pembayaran 

pajak kepada pemerintah dan sebagainya. 

4. Sumbangan terhadap lingkungan (environmental contribution) 

Meliputi pemberian perhatian terhadap aspek lingkungan produksi yang 

meliputi pemakaian sumber daya, proses produksi, dan produksi yang 

mencakup kegiatan daur ulang, penanggulangan pencemaran dan 

pemeliharaan lingkungan tempat perusahaan berdiri dan beroperasi. 

5. Sumbangan terhadap barang atau jasa (product or service contribution) 

Meliputi aspek kualitatif produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. 

Misalnya mengenai kegunaannya, daya tahannya, pengamanan dan 

pelayanannya yang diupayakan sebaik mungkin sesuai peran yang diemban, 

serta mencakup pula kepuasan pelanggan, kejujuran perusahaan dalam 

periklanan, kelengkapan dan kejelasan dalam pemberian segel dan 

pembungkusan. 

 Sedangkan menurut Harahap (2004; 363 – 365), keterlibatan sosial 

perusahaan yang disesuaikan dengan keadaan di negara Indonesia yaitu : 

1. Lingkungan hidup, antara lain: pengawasan terhadap efek polusi, perbaikan 

perusakan alam, konservasi alam, keindahan lingkungan, pengurangan suara 

bising, penggunaan tanah, pengelolaan sampah dan air limbah, riset dan 

pengembangan lingkungan, kerja sama dengan energi, antara lain : konservasi 

energi yang dilakukan perusahaan, penghematan energi dalam proses produksi 

dan lain-lain. 

2. Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, antara lain: keamanan dan kesehatan 

karyawan, pendidikan karyawan, kebutuhan keluarga dan rekreasi karyawan, 

menambah dan memperluas hak-hak karyawan, usaha untuk mendorong 

partisipasi, perbaikan pensiun, beasiswa, bantuan pada sekolah, pendirian 

sekolah, membantu pendidikan tinggi, riset dan pengembangan, pengangkatan 

pegawai dari kelompok miskin, peningkatan karir karyawan dan lain-lain. 



 

 

3. Praktek Bisnis yang Jujur, antara lain: memperhatikan hak-hak karyawan 

wanita, jujur dalam iklan, kredit, servis, produk, jaminan, selalu mengontrol 

kualitas produk, dan lain-lain, pemerintah dan universitas, pembangunan 

lokasi rekreasi dan lain-lain. 

4. Membantu Masyarakat Lingkungan, antara lain: memanfaatkan tenaga ahli 

perusahaan dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya, tidak campur 

tangan dalam struktur masyarakat, membangun klinik kesehatan, sekolah, 

rumah ibadah, perbaikan desa/kota, sumbangan untuk kegiatan sosial 

kemasyarakatan, perbaikan perumahan desa, bantuan dana, perbaikan sarana 

pengangkutan, pasar dan lain-lain. 

5. Kegiatan Seni dan Kebudayaan, antara lain: membantu lembaga seni dan 

budaya, sponsor kegiatan seni dan budaya, penggunaan seni dan budaya dalam 

iklan, merekrut tenaga yang berbakat seni dan olah raga, dan lain-lain. 

6. Hubungan dengan Pemegang Saham, antara lain: sifat keterbukaan direksi 

pada semua persero, peningkatan pengungkapan informasi dalam laporan 

keuangan, pengungkapan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial, dan 

lain-lain. 

7. Hubungan dengan Pemerintah, antara lain: mentaati peraturan pemerintah, 

membatasi kegiatan lobbying, mengontrol kegiatan politik perusahaan, 

membantu lembaga pemerintah sesuai dengan kemampuan perusahaan, 

membantu secara umum usaha peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, 

membantu proyek dan kebijakan pemerintah, meningkatkan produktivitas 

sektor informal, pengembangan dan inovasi manajemen dan lain-lain. 

 

2.3.4 Tujuan Akuntansi Sosial 

 Tujuan akuntansi sosial adalah untuk mengukur dan mengungkapkan 

biaya serta manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan produksi perusahaan. Dengan 

kata lain untuk menginternalisasi biaya dan manfaat sosial. Sehingga dapat 

mengungkapkan atau memberikan informasi yang cukup pada stakeholders yang 

bersangkutan.  

 



 

 

 Menurut Belkaoui (1993; 435), tujuan akuntansi sosial adalah: 

“Untuk mengukur dan mengungkapkan dengan tepat seluruh manfaat bagi 
masyarakat yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas yang berkaitan 
dengan produksi suatu perusahaan lebih tepatnya bertujuan 
menginternalisir biaya sosial dan manfaat sosial tersebut agar dapat 
menentukan suatu hasil yang lebih relevan dan sempurna, yang merupakan 
keuntungan sosial suatu perusahaan.” 
 

 Sedangkan menurut Ramanathan yang dikutip oleh Usmansyah (1988; 21-

22) menyatakan ada tiga tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial yaitu : 

1. Untuk mengidentifikasikan dan mengukur sumbangan sosial neto periodik 

dari suatu perusahaan, yang meliputi bukan hanya biaya dan manfaat yang 

diinternalisasikan ke dalam perusahaan, namun juga yang timbul dari 

eksternalitas yang mempengaruhi bagian-bagian sosial yang berbeda. 

2. Untuk membantu menentukan apakah praktik dan strategi perusahaan yang 

secara langsung mempengaruhi sumber daya relatif dan keadaan sosial adalah 

konsisten dengan prioritas-prioritas sosial pada satu sisi dan aspirasi-aspirasi 

individu pada sisi lainnya. 

3. Untuk menyediakan dengan cara yang optimal bagi semua kelompok sosial, 

informasi yang relevan mengenai tujuan, kebijakan, program, kinerja dan 

sumbangan perusahaan pada tujuan-tujuan sosial.  

Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi sosial tidak hanya 

bermanfaat bagi anggota masyarakat dalam menilai kinerja sosial perusahaan, 

tetapi juga akan membantu manajemen mencapai tujuan, yaitu dengan meyakini 

adanya suatu perkembangan yang lebih menyeluruh yang telah diberikan kepada 

kebutuhan bisnis secara total dan penghargaan publik. Laporan sosial ini juga 

akan membantu manajemen berpikir mengenai akibat-akibat dari tindakan mereka 

sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. 

  

2.3.5 Pengukuran dalam Akuntansi Sosial  

 Menurut Harahap (2004; 369) informasi yang akan dilaporkan dalam 

laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan dibuat berbagai metode 

pengukuran, misalnya: 



 

 

1. Menggunakan penelitian dengan menghitung Opportunity Cost Approach. 

Misalnya dalam menghitung social cost dari pembuangan, maka dihitung 

berapa kerugian manuisa dalam hidupnya; berapa berkurang kekayaannya; 

berapa kerusakan wilayah rekreasi; dan lain sebagainya akibat pembuangan 

limbah. Total kerugian itulah yang menjadi social cost perusahaan. 

2. Menggunakan daftar kuesioner, survei, lelang, di mana mereka yang merasa 

dirugikan ditanyai berapa besar jumlah kerugian yang ditimbulkannya atau 

berapa biaya yang harus dibayar kepada mereka sebagai kompensasi kerugian 

yang dideritanya. 

3. Menggunakan hubungan antara kerugian massa dengan permintaan untuk 

barang perorangan dalam menghitung jumlah kerugian masyarakat. 

4. Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga. Misalnya vonis hakim 

akibat pengaduan masyarakat akan kerusakan lingkungan dapat juga dianggap 

sebagai dasar perhitungan.    

 Menurut Ansry Zulfikar seperti yang dikutip oleh Sonhaji (1989; 9) 

memberikan beberapa teknik pengukuran yang dapat dipakai antara lain : 

1. Penilaian Pengganti 

Jika nilai dari sesuatu tidak dapat langsung ditentukan, maka kita dapat 

mengestimasikannya dengan nilai suatu pengganti, yaitu sesuatu yang kira-

kira mempunyai kegunaan yang sama dengan yang diukur. 

2. Teknik Survei 

Teknik ini mencakup cara-cara untuk mendapatkan informasi dari mereka 

yang dipengaruhi, yaitu kelompok masyarakat yang dirugikan atau yang 

menerima manfaat. Pengumpulan informasi yang paling mudah adalah dengan 

bertanya langsung kepada anggota kelompok masyarakat yang ada. 

3. Biaya Perbaikan dan Pencegahan. 

Untuk biaya-biaya sosial tertentu dapat dinilai dengan mengestimasi 

pengeluaran yang dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakan. 

 

 

 



 

 

4. Penilaian dari Penilai Independen. 

Penilai-penilai yang independen dapat berguna untuk menilai barang-barang 

tertentu. Hal ini analog dengan penilaian pengganti yang dilakukan oleh ahli 

dari luar perusahaan. 

5. Putusan Pengadilan 

Putusan pengadilan, misalnya denda akibat dari suatu kegiatan yang sering 

menunjukkan nilai sosial. 

 

2.3.6 Pelaporan dalam Akuntansi Sosial  

Kerangka kerja akuntansi sosial belum secara penuh dikembangkan dan 

masih terdapat masalah pengukuran mengenai biaya dan manfaat. Meskipun 

demikian, sejumlah penulis telah menyarankan agar perusahaan melaporkan 

kinerja akuntansi sosialnya baik secara internal maupun eksternal. Berbagai 

pendekatan pelaporan telah dibahas dalam berbagai literatur akuntansi sosial. 

Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi audit sosial, laporan sosial yang 

terpisah, dan pengungkapan sosial dalam laporan tahunan. Masing-masing dari 

pendekatan tersebut akan dibahas pada bagian ini. 

1. Audit Sosial 

 Audit sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan 

lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dan operasi perusahaan 

yang regular. Salah satu strategi yang berhasil dimulai dengan mengembangkan 

inventaris semacam itu terlihat sederhana, dalam realitasnya hal tersebut ternyata 

cukup sulit. Salah satu taktik yang disarankan adalah meminta manajer 

perusahaan untuk membuat daftar aktivitas dengan konsekuensi sosial. Setelah 

daftar tersebut dihasilkan, auditor sosial kemudian mencoba untuk menilai dan 

mengukur dampak-dampaknya. 

 Audit sosial bermanfaat bagi perusahaan dengan membuat para manajer 

menyadari konsekuensi sosial dari beberapa tindakan mereka. Hal ini dapat 

dicapai bahkan jika dampaknya tidak dapat dikuantifikasi. Selain itu, audit 

semacam itu dapat menyebabkan manajer mencoba untuk memperbaiki kinerja 

mereka dalam bidang-bidang sosial dengan cara mengembangkan rencana kinerja 

sosial dan ukuran kinerja yang didasarkan pada rencana itu. 



 

 

 Audit sosial serupa dengan audit keuangan dalam hal bahwa audit sosial 

mencoba untuk secara independen menganalisis suatu perusahaan dan menilai 

kinerja. Tetapi terdapat perbedaan terhadap suatu yang dianalisis. Dalam audit 

sosial, auditor memeriksa operasi untuk menilai kinerja keuangan. Oleh karena 

itu, akuntan tidak bisa bekerja sendiri melainkan membutuhkan bantuan dari 

ilmuwan sosial lainya dalam mengukur dan menilai kinerja sosial dari perusahaan 

tersebut. 

 Setelah audit sosial diselesaikan, perusahaan harus memutuskan apakah 

akan menginformasikan ke publik. Kebanyakan perusahaan menganggap audit 

sosial sebagai dokumen internal dan merahasiakan hasilnya. Beberapa perusahaan 

menerbitkan laporan khusus yang menyoroti kontribusi positifnya kepada para 

stakeholder-nya, tetapi tidak untuk dampak negatifnya. 

 

2. Laporan-laporan Sosial 

 Laporan eksternal terpisah yang menggambarkan hubungan perusahaan 

dengan komunitasnya telah dikeluarkan oleh banyak perusahaan, baik di 

Indonesia maupun di negara-negara maju. 

 Ralp Estes, (1976) (Harahap, 2005) mengembangkan suatu model yang 

menggunakan perspektif Pigou mengenai manfaat dan biaya sosial. Ia menghitung 

manfaat sosial sebagai seluruh kontribusi kepada masyarakat yang berasal dari  

operasi perusahaan (misalnya, lapangan kerja yang disediakan, sumbangan, pajak, 

perbaikan lingkungan). Biaya sosial meliputi seluruh biaya operasi perusahaan 

(bahan baku yang dibeli, utang, kerusakan lingkungan, lika-liku dan penyakit 

yang berkaitan dengan pekerjaan). Biaya sosial dikurangkan dari manfaat sosial 

untuk memperoleh manfaat atau biaya neto. Estes mempertimbangkan modelnya 

sebagai suatu laporan konseptual yang dapat digunakan secara internal oleh 

manajemen dalam menilai manfaat neto perusahaan bagi masyarakat. Di sini juga 

banyak dari pos-pos dalam model tersebut sulit diukur. Untuk pos-pos yang dapat 

diukur, tersedia beberapa pendekatan yang menyediakan beragam hasil. 

 

 

 



 

 

3. Pengungkapan dalam Laporan Tahunan 

 Para peneliti akuntansi telah melakukan riset mengenai praktik-praktik 

pengungkapan sosial dalam laporan tahunan dari perusahaan-perusahaan di 

Indonesia. Riset yang dilakukan oleh Utomo (2000) mengenai praktik-praktik 

pengungkapan sosial pada laporan tahunan perusahaan terhadap 81 perusahaan 

publik (terdaftar  di BEJ dan BES direktori tahun 1998) menemukan bahwa 

perusahaan lebih banyak mengungkapkan tema ketenagakerjaan (29,87%) 

dibandingkan dengan tema produk dan konsumen (20,74%) maupun tema 

kemasyarakatan (13,31%). Henny dan Murtanto (2001) dalam risetnya juga 

menemukan hal yang sama mengenai praktik pengungkapan sosial pada laporan 

tahunan perusahaan yang terdaftar di BEJ dan BES. Untuk mengetahui lebih rinci 

mengenai informasi sosial yang diungkkapkan dalam laporan tahunan dari 

perusahaan-perusahaan di bawah ini: 

a. Pengungkapan Sosial Tema masyarakat 

Dukungan terhadap kegiatan sosial budaya (pameran, pagelaran seni, dan lain-

lain) 

- Dukungan terhadap kegiatan olahraga (termasuk sponsor) 

- Dukungan terhadap dunia anak (pendidikan) 

- Partisipasi terhadap kegiatan di sektor kantor atau pabrik (perayaan hari 

besar) 

- Dukungan terhadap lembaga kerohanian (Dewan Masjid, Bazis, dll) 

- Dukungan terhadap lembaga pendidikan (termasuk beasiswa, kesempatan 

magang, dan kesempatan riset) 

- Dukungan terhadap lembaga sosial lainnya 

- Fasilitas sosial dan fasilitas umum 

- Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian 

fasilitas dan motivasi oleh perusahaan untuk berwirausaha bagi 

masyarakat di sekitar industri tersebut) 

b. Pengungkapan sosial tema konsumen 

- Mutu atau kualitas produk 

- Penghargaan kualitas (termasuk sertifikasi kualitas, sertifikasi halal, dll) 



 

 

- Kepuasan konsumen (upaya-upaya untuk meningkatkan kepuasan 

konsumen) 

- Spesifikasi produk, umur produk, dan masa berlaku produk 

c. Pengungkapan sosial dan tema pekerja 

- Jumlah tenaga kerja 

- Keselamatan kerja (kebijakan dan fasilitas keselamatan kerja) 

- Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan) 

- Koperasi karyawan 

- Gaji/upah 

- Tunjangan dan kesejahteraan (termasuk UMR, bantuan masa krisis untuk 

keluarga karyawan, asuransi, dan fasilitas transportasi) 

- Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi) 

- Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja dan karier 

- Fasilitas peribadatan 

- Kesepakatan kerja bersama (KKB) dan serikat pekerja 

- Tingkat perputaran pekerja (termasuk pengurangan kerja dan perekrutan) 
 

 Riset-riset tersebut juga menyimpulkan bahwa pengungkapan sosial oleh 

perusahaan-perusahaan di Indonesia relatif masih sangat rendah. Hal ini diduga 

disebabkan karena perusahaan belum memanfaatkan laporan tahunan sebagai 

media komunikasi antara perusahaan dan stakeholders-nya. Kemungkinan lain 

adalah bahwa perusahaan hanya memanfaatkan laporan tahunan sebagai laporan 

kepada pemegang saham dan kreditor atau sebagai informasi bagi calon investor.     

Sedangkan menurut Diller seperti yang dikutip oleh Harahap (2004; 371) 

ada beberapa teknik pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial yaitu : 

1. Pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik dalam laporan 

tahunan atau bentuk laporan lainnya. 

2. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan 

3. Dibuat dalam perkiraan tambahan misalnya melalui adanya perkiraan (akun) 

penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. 

 



 

 

2.4 Corporate Social Responsibility 

 Wacana CSR berkembang sebagai kritik terhadap bisnis yang terlalu 

mengejar keuntungan dan tuntutan untuk lebih meningkatkan praktek bisnis yang 

socially responsible dan dipandang penting untuk menjadi bagian dari business 

plan perusahaan-perusahaan besar. Lalu untuk siapa CSR itu? CSR diyakini 

bukan merupakan proyek yang profit oriented. Bill Gates, pendiri dan pemilik 

utama Microsoft mempunyai yayasan pribadi yang bergerak dalam pendanaa 

kegiatan kemanusiaan dan kesehatan, mengatakan “it’s easier to make money 

than to give it in responsible way”, tetapi ada kalangan yang melihatnya dari segi 

“ada udang di balik batu”, menurut mereka pasti ada unsur komersialnya dan ini 

memang dapat dibenarkan, apapun yang digulirkan dalam program CSR pasti ada 

manfaatnya bagi yang memberi maupun yang mendapatkannya. 

 Untuk melaksanakan program CSR, perusahaan tertentu bahkan 

membentuk yayasan khusus seperti perusahaan Avon yang membentuk Avon 

Foundation. CEO Avon Corp, Andrea Jung (2002), menyebutkan bahwa CSR 

telah menjadi prioritas utama perusahaan-perusahaan Fortune 500, sebagai upaya 

untuk berbisnis lebih etis dan memenuhi kewajiban corporate citizenship. 

 Lebih lanjut, forum organisasi atau lembaga non-governmental (NGO) 

yang mempromosikan pelaksanaan CSR juga telah banyak didirikan. Diantaranya 

adalah Business for Social Responsibility (dibentuk tahun 1992 di AS), 

EMPRESA (dibentuk tahun 1998 di Brasil), The CSREurope (bermarkas di  

Belgia untuk pelaksanaan CSR di Eropa), Business The Community (promoter 

CSR di Inggris), dan masih banyak lagi organisasi sejenis lainnya. 

 Tidak hanya itu, upaya standarisasi dan mekanisme penilaian CSR telah 

dilakukan. Social Accountability 8000 adalah standar pelaksanaan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan yang disusun oleh The Council on 

Economics Priorities Accreditation Agency. Keahlian profesional berbasis CSR 

juga dapat diraih dengan mengikuti kursus seperti sertifikasi AA-1000 yang 

dikeluarkan Institute of Social and Ethical Accountability. Sedangkan di New 

York Stock Exchange telah dibuat indeks khusus yang mengelompokkan 

performa sustainable emiten (yang salah satu penilaiannya adalah performa 

pelaksanaan CSR) yaitu The Dow Jones Sustainable Indeks (DJSI). 



 

 

 Setelah 3-4 tahun lalu wacana CSR di Indonesia mulai didengungkan, 

hajatan Asian Forum on CSR di Jakarta, 8-9 September 2005, seperti ingin 

mengukuhkan kehadiran konsep CSR lebih serius. Bulan Juli 2005 ada inisiasi 

Ikatan Akuntan Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk 

menciptakan awareness lewat sustainability Report Award. Program-program 

kepedulian sosial dan lingkungan sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan. 

Sebagai contoh PT HM Sampoerna Tbk membentuk Yayasan Sampoerna yang 

memberikan beasiswa studi, restoran McD memberdayakan pengusaha dalam 

negeri dengan menjalin kemitraan di pemasok ayam lokal, Martha Tilaar 

mendirikan Kampoeng Djamoe Organik, lahan seluas 10 Ha di salah satu kawasan 

industri di Jawa Barat yang diperuntukkan untuk menghilangkan stigmata bahwa 

kawasan industri adalah kawasan yang tidak hijau. 

Menurut Harahap (2004; 356), ada beberapa model dan kecenderungan 

tentang keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. Sepanjang penelitian 

kepustakaan, ada 3 (tiga) pandangan atau model yang menggambarkan tentang 

keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial. Ketiga model tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1. Tahapan pandangan manajemen klasik. 

Pandangan ini muncul pada abad XIX dengan Milton Freudman sebagai 

pelopornya. Perusahaan berusaha dalam kapasitasnya untuk memenuhi 

permintaan pasar dan berusaha setinggi mungkin mencapai tingkat laba yang 

akan memuaskan pemiliknya. Disini, tidak diperhatikan dampak sosial dari 

kegiatan perusahaan dan mengabaikan usaha untuk mengatasi dampak sosial 

tersebut. 

2. Tahapan pandangan Manajemen Pertengahan. 

Pandangan ini berkembang sekitar tahun 1970-an, dengan anggapan bahwa 

tujuan sosial penting dikaitkan dengan maksimalisasi laba. Manajer harus 

menyeimbangkan kepentingan pemilik perusahaan dengan kebutuhan para 

pegawai, pelanggan, pemasok dan masyarakat umum dalam pengambilan 

kebijakannya, untuk tujuan maksimalisasi laba di masa mendatang. 

 



 

 

3. Tahapan pandangan Manajemen Modern. 

Pandangan ini beranggapan bahwa laba adalah suatu alat untuk mencapai 

tujuan, dan bukannya merupakan tujuan itu sendiri. Harus terdapat pemenuhan 

kebutuhan yang sesuai, misal pegawai akan menerima tingkat gaji yang layak, 

pelanggan memperoleh produk dengan harga yang wajar dan mutu yang baik, 

pemenuhan kebutuhan pemilik terhadap modal yang lebih besar dan tingkat 

deviden yang tinggi dan sebagainya, di dalam kerangka yang tepat dan dapat 

diterima oleh masyarakat atau lingkungan sosial. 

 Sedangkan menurut Bradshaw seperti yang dikutip oleh Harahap (2004; 

360) mengemukakan ada 3 (tiga) bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yaitu: 

1. Corporate Philantrophy, di sini tanggung jawab perusahaan itu berada sebatas 

kedermawanan atau kerelaan belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk 

tanggung jawab ini bisa merupakan kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan 

lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan kegiatan 

perusahaan. 

2.  Corporate Responsibility, di sini kegiatan pertanggungjawaban itu sudah 

merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan bisa karena atau bagian 

dari kemauan atau kesediaan perusahaan. 

3. Corporate Policy, di sini tanggung jawab sosial perusahaan itu sudah 

merupakan bagian dari kebijakannya.  

 

2.4.1 Pengertian Corporate Social Responsibility 

 Sebuah organisasi CSR di Eropa yaitu CSREurope (sumber: 

www.csreurope.com) berpendapat bahwa perusahaan mempunyai 2 (dua) jenis 

tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab komersil yaitu 

menjalankan bisnis dengan sukses dan yang kedua adalah tanggung jawab sosial 

yaitu peranan perusahaan dalam masyarakat di mana hal ini berupa aktivitas yang 

dilakukan perusahaan selain aktivitas pencapaian profit. Aktivitas ini misalnya 

menjaga kelestarian lingkungan, memperhatikan kesejahteraan pegawai, 

menjalankan bisnis berdasarkan etika yang baik serta aktif dalam lingkungan 

masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi. 



 

 

 Berikut ini berbagai definisi dari CSR yang dihimpun dari berbagai 

macam sumber. World Business Council for Sustainable Development dalam 

publikasinya yang berjudul making Good Sense (2002) mengutip pernyataan Lord 

Holme & Richard Watts (2000) yang mendefinisikan CSR sebagai berikut: 

“Corporate Social Resposibillity is the continuing commitment by business 

to behave ethically and contribute to economics development while 

improving the quality of life of the workface and their families as well as 

of the local communities and society at large.” (www.mallenbaker.net).  
   

Definisi lain menyebutkan bahwa: 

“Corporate social responsibility is the commitment of business to 

contribute to sustainable economic development, working with employees, 

their families, the local community and society at large to improve their 

quality of life.” (WBCSD’s Joruney 2002). 
 

Gray.et.al, (1987) state that: 

“Social responsibility are the responsibilities for action which do not have 

purely financial implication and which are demanded of and organization 

under some (impiant or explicit) identifiable contranct.” (dalam Ahmad & 
Abdul Rahim, 2003) 
 

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa CSR adalah 

upaya perusahaan sebagai bagian dari masyarakat untuk berlaku etis dalam rangka 

menyeimbangkan aspek sosial-ekonomi perusahaan dalam rangka memenuhi 

tuntutan kewajiban kepada para stakeholders secara adil dan proporsional demi 

keberlangsungan jangka panjang. 

 

2.4.2 Manfaat dan Biaya Tanggung Jawab Sosial 

 Apakah tanggung jawab sosial baik untuk bisnis? Cunningham dan Algag 

(1996:167-168) menjawab pertanyaan ini dari perspektif manfaat dan biaya yang 

diambil dari aksi tanggung jawab sosial. 

 

 

 

 



 

 

2.4.2.1 Manfaat 

 Suatu perusahaan dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dari 

melaksanakan tindakan tanggung jawab sosial. Salah satu manfaatnya adalah 

meningkatnya perasaan karyawan atas perusahaan tersebut. Para pekerja 

cenderung akan lebih puas atas pekerjaannya dan termotivasi untuk bekerja 

dengan baik jika mereka percaya perusahaan tempat mereka bekerja bertindak 

selayaknya warga Negara yang baik. 

 Manfaat lain dapat timbul di pasar. Dengan menunjukkan perhatian yang 

tulus atas permasalahan sosial. Suatu perusahaan dapat menjadi lebih peka 

terhadap perubahan selera konsumen dan preferensinya. Hal ini dapat 

menimbulkan peluang membuat produk baru. Perusahaan yang bertangung jawab 

secara sosial akan menemukan bahwa produknya diminati hanya karena 

konsumen tahu dan menghargai perusahaan yang demikian. Seiring dengan minat 

konsumen akan produk dari perusahaan yang bertanggung jawab sosial, investor 

juga akan lebih berminat pada saham-saham perusahaan yang bertanggung jawab 

sosial. Di AS, perusahaan dengan program sosial yang dikenal baik akan 

menemukan bahwa sahamnya dihargai tinggi di pasar. Karena itu muncullah 

beberapa “social investing mutual funds” yang mencari perusahaan-perusahaan 

dengan catatan sosial yang baik. 

 

2.4.2.2 Biaya 

 Walaupun biaya yang timbul dari aksi tanggung jawab sosial dapat lebih 

rendah daripada jika dikontrol pemerintah, aksi-aksi ini tetaplah menimbulkan 

biaya. Menurut Cunningham dan Aldag (1996; 167) biaya yang paling tampak 

jelas adalah biaya yang dikeluarkan untuk proyek-proyek sosial. Bantuan $50.000 

pada kelompok teater lokal dapat berarti berkurangnya dana yang ada untuk 

membiayai ekspansi pabrik sebesar jumlah yang sama. Dengan mengalihkan uang 

tunai dari kesempatan investasi yang menguntungkan. Perusahaan tidak secara 

langsung memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Lebih lanjut, tujuan sosial 

perusahaan seringkali lebih sulit didefinisikan daripada tujuan finansialnya. 

Karena itu, mungkin menjadi sulit membedakan manajemen yang baik dan yang 



 

 

buruk. Dalam jangka panjang harga pasar saham perusahaan yang bertanggung 

jawab secara sosial mungkin akan mudah berfluktuatif. 

 Biaya yang timbul berikutnya berhubungan dengan competitiveness. Suatu 

perusahaan mungkin akan tetap setara dengan pesaingnya jika seluruh perusahan 

mendukung proyek-proyek sosial. Namun jika hanya terdapat satu perusahaan di 

pasar yang mendukung proyek tersebut, perusahaan tersebut malah mungkin              

akan “kalah” jika pesaing yang mempertahankan surplus sumber daya 

menggunakannya untuk memperkuat posisi bersaingnya. 

 Terakhir terdapat kemungkinan pemerintah akan mengatur provision 

perusahaan untuk program dan jasa sosial. Perusahaan-perusahaan swasta secara 

tradisional menyediakan barang, jasa, pekerjaan, dan return on investment bagi 

pemegang saham. Dengan adanya area baru di “produk sosial” ini, perusahaan-

perusahaan yang memang beritikad baik malah mungkin akan menemukan bahwa 

hal ini justru menimbulkan berbagai kebijakan pemerintah yang baru. 

 

2.4.3 Membandingkan Manfaat dan Biaya 

 Apakah manfaat yang dapat diperoleh dari program sosial perusahaan 

lebih besar dari biayanya? Bagaimana seorang pengambil keputusan harus 

bertindak? Jika kita dapat dengan jelas mengukur manfaat dan biaya dengan 

satuan mata uang, jawabannya mudah saja: terapkan program itu jika manfaat 

totalnya melebihi biaya total; kaji kembali program itu jika ternyata tidak 

demikian. Namun kenyataannya tidaklah semudah itu, Cunningham dan Aldag 

(1996; 165) berpendapat, banyak faktor mempengaruhi pembandingan manfaat 

dan biaya tindakan sosial. Diantaranya adalah tindakan pesaing, kemungkinan 

kontrol dari pemerintah, jumlah kas di tangan dan bagaimana program sosial itu 

akan tampak di mata publik. 

 Sementara Jensen (2001) mengungkapkan argumennya mengenai peran 

fungsi obyektif dari perusahaan dalam produktivitas dan efisiensi perusahaan, 

kesejahteraan sosial, dan akuntabilitas manajer dan direksi. Ia berargumen bahwa 

adalah tidak logis untuk dapat maksimal di lebih dari satu dimensi, perilaku yang 

bertujuan jelas (purposeful behavior) padahal stakeholder theory berargumen 



 

 

bahwa manajer harus membuat keputusan dengan memperhitungkan kepentingan 

seluruh stakeholder perusahaan (tidak hanya pihak yang terkait secara finansial, 

namun juga pegawai, konsumen, masyarkat, pemerintah, dan dalam beberapa 

interpretasi termasuk pula lingkungan). Namun karena para pendukung 

stakeholder theory ini menolak untuk lebih merinci bagaimana membuat trade-off 

yang baik diantara kepentingan-kepentingan yang berhadapan ini mereka 

meninggalkan manajer dengan teori yang membuat mereka tidak mungkin untuk 

membuat keputusan yang tepat. Dengan tiadanya kejelasan, stakeholder theory 

membuat manajer tidak akuntabel dalam tindakannya, walaupun teori ini menarik 

bagi manajer dan direksi yang memang memiliki ketertarikan sendiri (self 

interest). 

 Jika demikian, apakah sebaiknya perusahaan mengabaikan stakeholder 

theory? Jensen menjawab tidak, untuk memaksimalkan value-nya, manajer 

perusahaan tidak hanya perlu memuaskan, namun juga berupaya memperoleh 

dukungan dari seluruh stakeholder perusahaan. Karena itu, ia mengklarifikasi apa 

yang ia sebut adalah hubungan yang tepat antara value maximization dan 

stakeholder theory dengan mengajukan suatu fungsi objektif perusahaan yang 

baru. Ia menyebutnya enlightened value maximization yang identik dengan apa 

yang disebutnya enlightened stakeholder theory. Enlightened value maximization 

menggunakan banyak struktur stakeholder theory namun menerima maksimisasi 

value jangka panjang dari perusahaan sebagai kriteria dalam membuat trade off 

yang diperlukan dengan stakeholdernya. Enlightened stakeholder theory, 

sementara berfokus pada pemenuhan permintaan seluruh konstituensi perusahaan 

yang penting, menspesifikasi long term value maximization sebagai objektif dari 

perusahaan tersebut. Dengan demikian teori ini memecahkan masalah yang timbul 

dari multiple objective dari stakeholder theory dengan memberikan manajer cara 

yang jelas untuk dipikirkan dan membuat trade off diantara para stakeholders 

perusahaan.    

 

 

 



 

 

2.5 Laba 

2.5.1 Pengertian Laba 

Laba atau profit merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha, 

walaupun tidak semua perusahaan menjadikan laba sebagai tujuan utamanya, 

tetapi dalam mempertahankan usahanya memerlukan laba. Laba merupakan suatu 

pos dasar penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki banyak kegunaan dalam 

berbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar  bagi perpajakan, 

penentuan kebijakan dividen, penentuan investasi, pengambilan keputusan dan 

prediksi. 

Menurut Henricksen (2000; 301) mengutip pernyataan Smith yang 

diterjemahkan oleh Herman Wibowo yaitu: 

“Laba sebagai jumlah yang dapat dikonsumsi tanpa menggerogoti modal.” 

 

Laba menurut Henricksen (2000; 302) mengutip pernyataan Hicks yang 

diterjemahkan oleh Herman Wibowo yaitu: 

“Laba adalah jumlah yang dapat dikonsumsi seseorang selama periode 

waktu tertentu dan sama sejahteranya pada akhir periode seperti pada awal 

periode.” 

 

Dengan kata lain laba menurut Smith dan Hicks yang dikutip oleh 

Henricksen (2000; 301) yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo adalah: 

“Surplus sesudah pemeliharaan kesejahteraan, tetapi sebelum 

dikonsumsi.” 

 

 Menurut konsep laba tersebut, laba adalah sebagai nilai maksimal yang 

dapat dikonsumsi selama periode tertentu dan diharapkan kesejahteraannya pada 

akhir periode sama dengan kesejahteraannya pada awal periode. Jadi yang 

dimaksud laba menurut konsep tersebut merupakan laba ekonomi. Konsep ini 

oleh para akuntan digunakan sebagai dasar  untuk menentukan laba usaha daru 

suatu entitas, di mana laba usaha adalah jumlah kekayaan yang dapat 

didistribusikan kepada pemilik selama periode tertentu tanpa mengurangi 

kemungkinan-kemungkinan yang akan datang sebagaimana kemungkinan yang 



 

 

berlaku pada awal periode. Oleh karena itu, laba pada sebuah perusahaan 

merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi dari pimpinan atau  

manajernya, dengan kata lain efektivitas dan efisiensi dari suatu usaha secara garis 

besar dapat dilihat pada laba yang diraihnya. 

 Laba menurut Aliminsyah dan Padji (2003; 222) adalah: 

“Laba merupakan setiap keuntungan keuangan, laba, atau manfaat atau 

dapat juga disebut sebagai kelebihan pendapatan atas biaya.” 

 

 Tujuan utama dari pelaporan laba adalah memberikan informasi yang 

berguna bagi mereka yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Sedangkan 

tujuan lebih spesifiknya mencakup: 

1. Penggunaan laba sebagai pengukur efisiensi manajemen. 

2. Penggunaan angka laba historis untuk membantu meramalkan arah masa 

depan dari perusahaan atau pembagian dividen masa depan. 

3. Penggunaan laba sebagai pengukur pencapaian dan sebagai pedoman untuk 

keputusan manajerial masa depan. 

 

2.5.2 Konsep Laba 

 Konsep laba menurut Henricksen yang diterjemahkan oleh Herman 

Wibowo terdiri atas tiga tingkat, yaitu: 

1. Tingkat Sintaksis, 

Dalam tingkat sintaksis ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengukur 

laba, yaitu pendekatan transaksi (transaction approach) dan pendekatan 

kegiatan (activities approach). Pendekatan transaksi adalah pendekatan yang 

konvensional, di mana perubahan terhadap asset dan liabilities hanya dapat 

dicatat sebagai akibat dari transaksi yang dilakukan, baik transaksi intern 

maupun transaksi ekstern. Perubahan yang terjadi akibat perubahan nilai pasar 

atau perubahan expectation, tidak dicatat. Sedangkan pendekatan kegiatan 

memusatkan perhatian kepada deskripsi kegiatan-kegiatan perusahaan dan 

bukan pada pelaporan transaksi. 

 



 

 

2. Tingkat Semantik 

Pada konsep ini diukur keadaan perusahaan pada awal dan akhir peiode, 

kemudian dibandingkan pada kedua titik waktu. Apabila keadaan awal periode 

sama dengan pada akhir periode, ini disebut as well off.  Apabila keadaan pada 

akhir periode lebih baik dari keadaan awal periode, perusahaan tersebut 

dikatakan better off. Apabila keadaan pada akhir periode lebih buruk dari awal 

periode, disebut worse off. 

3. Tingkat Perilaku, 

Konsep perilaku mengenai laba  membicarakan proses pengambilan keputusan 

oleh investor dan kreditor, reaksi pasar saham terhadap pelaporan laba yang 

tercermin dalam harga-harga saham, dan reaksi umpan balik dari manajemen 

dan akuntan. 

 

2.5.3 Jenis-jenis Laba 

 Jenis laba menurut Stice, Stice dan Skousen (2004; 241) yang 

diterjemahkan oleh Tim Salemba Empat dalam kaitannya dengan perhitungan 

laba-rugi terdiri atas: 

1. Laba Kotor 

Laba kotor adalah pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan. 

2. Laba Operasional,  

Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk 

rencana perusahaan, merupakan laba kotor dikurangi beban operasi. 

3. Laba Sebelum Pajak 

Laba sebelum pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya di luar 

operasi biasa atau laba operasi ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain 

dikurangi beban dan kerugian-kerugian lain-lain. Bagi pihak-pihak tertentu 

terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini 

menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. 

 

 

 



 

 

4. Laba Setelah Pajak atau Laba Bersih 

Laba bersih merupakan laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba bersih 

dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan itu 

akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para 

pemegang saham. 

 

2.6 Analisis Rasio Keuangan 

 Analisis rasio keuangan digunakan untuk membandingkan risk and return 

perusahaan yang berbeda sehingga dapat membantu investor dan kreditor selaku 

stakeholders utama membuat keputusan investasi dan pemberian kredit secara 

tepat. Keputusan tersebut memerlukan evaluasi perubahan kinerja selama jangka 

waktu investasi dan perbandingan antara perusahaan sejenis menurut periode 

waktu yang diperbandingkan. 

 Kreditur jangka pendek (Short-term bank dan trade creditor) sangat 

berkepentingan dengan likuiditas jangka pendek perusahaan. Kreditur jangka 

panjang (Long-term creditor, seperti bond holders) berkepentingan dengan 

solvabilitas dalam jangka panjang. Para kreditur ini mengharapkan risiko 

minimum dan keyakinan sumber daya tersedia untuk pelunasan pokok dan bunga.  

 

2.6.1 Pengertian Rasio Keuangan 

 Rasio keuangan menurut Keown (2004; 70) yang diterjemahkan oleh 

Haryandini adalah: 

“Rasio keuangan merupakan penulisan ulang data akuntansi ke dalam 

bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan keuangan perusahaan.” 

   

2.6.2 Manfaat Analisis Rasio Keuangan 

 Manfaat utama dari analisis rasio yaitu membandingkan hubungan risk 

and return untuk perusahaan yang berbeda. Rasio menunjukkan profil perusahaan, 

karakteristik ekonomi, strategi kompetitif, keunikan operasional, karakteristik 

investasi dan keuangannya.  



 

 

 Seperti yang dijelaskan oleh White (2003; 111) menyatakan bahwa: 

“Ratios can also provide a profile of a firm, its economic characteristic 

and competitive strategies and its unique operating, financial and 

investment characteristic.” 

 

 Rasio keuangan menggambarkan hubungan matematis antara komponen-

komponen atau pos-pos dalam laporan keuangan yang dapat memberikan 

informasi mengenasi kondisi keuangan perusahaan. Rasio ini dapat dibandingkan 

dengan rasio keuangan standar, misalnya rasio keuangan, standar industri atau 

rasio perusahaan beberapa tahun tertentu. Melihat rasio tergantung kepada 

penganalisa dalam menginterpretasikan data keuangan. 

   

2.6.3 Jenis-jenis Rasio Keuangan 

 Janis-jenis rasio keuangan menurut Usman Sastradipraja (2007; 14) 

umumnya diklasifikasikan menjadi (4) empat kategori, yaitu: 

1. Analisis Aktivitas: mengevaluasi revenue dan output yang dihasilkan oleh aset 

perusahaan. 

2. Analisis Likuiditas: mengukur kemampuan sumber daya kas perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo. 

3. Analisis Solvabilitas dan Utang Jangka Panjang: mengevaluasi struktur modal 

perusahaan termasuk sumber daya pembiayaan dan kemampuan perusahaan 

melunasi kewajiban utang jangka panjang dan kewajiban yang terkait dengan 

investasi. 

4. Analisis Profitabilitas: mengukur income perusahaan dengan modal yang 

diinvestasikan dan pendapatan. 

  

2.7 Profitabilitas 

2.7.1 Pengertian Profitabilitas 

 Agnes Sawir menyatakan pendapatnya mengenai profitabilitas (2003; 17) 

yaitu sebagai berikut: 

“Profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan 

keputusan manajemen.” 



 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Munawir (2004; 86) yaitu sebagai 

berikut: 

“Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan 

antara keuntungan/laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan 

dengan kekayaan/assets yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan 

tersebut (operating assets).” 

 

Pendapat yang serupa dikemukakan pula oleh Martono dan Agus Hardjito 

(2002; 59) yaitu: 

“Profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan dari penggunaan modalnya.” 

 

Sedangkan Agus Sartono (2001; 122) berpendapat sebagai berikut: 

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun laba sendiri.” 

 

Dari pendapat-pendapat mengenai pengertian profitabilitas di atas dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan keuntungan dari aktivitas utamanya dengan menggunakan 

modal yang dimilikinya. 

  

2.7.2 Pengukuran Profitabilitas 

Berikut ini adalah beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan: 

Profit Margin 

 Profit Margin merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai. Rumus yang dapat 

digunakan adalah sebagai  berikut: 

1. Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) 

Gross Profit Margin = 
Sales

Profit Gross
 x 100% 



 

 

Rasio ini mencerminkan laba kotor yang dapat dicapai dari setiap rupiah 

penjualan. Semakin tinggi hasil persentasenya, maka semakin baik pula 

tingkat profitabililtas perusahaan. 

 

2. Operating Profit Margin  

Operating Profit Margin = 
Sales

Taxes andInterest  Before Earning
x 100% 

Rasio ini menunjukkan laba usaha yang dihasilkan (laba sebelum bunga dan 

pajak) dari setiap rupiah penjualan. Semakin tinggi hasil persentasenya maka 

semakin baik pula tingkat profitabilitas perusahaan. 

 

3. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) 

Net Profit Margin = 
Sales

IncomeNet 
 x 100% 

Rasio ini menunjukkan laba bersih setelah dikurangi pajak yang dihasilkan 

dari setiap rupiah penjualan. Semakin tinggi hasil persentasenya, maka 

semakin baik pula tingkat profitabilitas perusahaan. 

 

4. Return On Asset 

Return On Asset juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi merupakan 

ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. 

Return On Asset = 
Asset Total

IncomeNet 
x 100% 

Rasio ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuangan bersih. Semakin tinggi hasil 

persentasenya, maka semakin baik pula tingkat profitabilitas perusahaan. 

 

5. Return On Equity/ ROE (Hasil Pengembalian Atas Ekuitas) 

Return On Equity = 
Net Worth

IncomeNet 
 x 100% 



 

 

Rasio ini memperlihatkan sejauh manakah perusahaan mengelola modal 

sendiri (net worth) secara efektif, mengukur tingkat keuntungan dari investasi 

yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. 

ROE menunjukkan rentabilitas modal sendiri atau yang sering disebut sebagai 

rentabilitas usaha. Semakin tinggi hasil persentasenya, maka semakin baik 

pula tingkat profitabilitas perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


