
ABSTRAK SKRIPSI

. Dewasa ini, perekonomian suatu negara makin menuju ke arahmtegrasi ekonomi dunia. sal€lh satu faktor pen.itu ug* Uis" Uursai.,g dalumperekonomian global adalah p.ri"gk"il 
-;f#"si 

dan peningkatanberkompetisi.

_. .S:jd-* dengan perkembengan zamaq teknologi prm berkembang
1."*. T:duk. $ar! dipungkiri, -".-T-T::T A";* teknologi canggihsangat dibutuhkan dalam proses produksi. Har hi j;ga dikarenakan adanvapersaingan. yang ketat dalam'a*a p.i"loJofriuo i;"r;, ;ffii;mesin-mesin berteknologi canggih t.rr.fiot uJu-.anusia_manusia yangbertin{1k sebagai "otat'l para il"dulipd;'pengerora badan usahasampai kepada operator-operator mesin adat^ah _aoosia.

^ _S-.iti"g dengan perkembrngan dunia or"t 
" 

y*g semakin pesat,peftrnan SDM dirasakan semakin pentilg. Sutsesatau gagalnya dunia usaha
ITI:.b*g dan mencapai l"j,;*ry; ,*eJ li*rk* oteb per.ananSDM-nya. Faktor SDM. Olat ui LUagai 

"l*lr7 
U"a_ 

"""f,a 
dan menrpakankomponen 

.sumber daya,badar-ffi ;; ;A vrtal yang berperanmenggrganisasikan, mendayag -"o!"Anit* den mengarahkan
{1iva -dan kewajiban badan-usaha ;hrk;;"*pai tujuan yang telahditetapkan.

PT nxu meruDakan 
fadan lsana yang bergerak dalan bidangindustri baja lembaran, besi beton d* d;'G yang berlokasi diMargomulyo, Tandes" surabaya. B"d*;;; rliuiu u"rt".iou_bunganmenyelenggarakan aan 

1ene,*uts.rtut* p"lu*uirryu terutama tingkatmanajer ke atas dalam berbagai macam peratihir unhrk meningkatkan nilai
i*F Pvu manusianya. pe1eetuaTn fu;G;di 

*_s 
berkaitan dengansumber daya manusia cukup besar. p*irr,i*rii*ribut oleh badan usahal-g:Tg dibebankan p"d" periode" t".:nf.i-*v*g menyebabkanpembebanan biaya atas sumber daya .**ii t .i"f" besar pada periodeberjalan' tanpa memperhutit- n"u*e* ;;;;;" dan manfaat yang<liperoteh. oleh karena itulah dail;;p;'i"t ;;tiih judul : ,, peranan

Sumber Daya Manusia dan penyajianya aJ*" fAlr_ keuangan sebagaisalah satu informasi keuangan yn'g relevan bugr p"rrgg*a laporankeuangan pada pT "x". Untuf men*:itt"" p""ri"dv" penuran akuntansisumber daya manusia sebagai informasi tu_U"ffi bagi para pemakailaporan keuangan-
Penyusunan slaipsi ini bertujuan unhrk mengetahui nilai dari

lumber 
daya manusia yang dimiliki baju" orutf _Lrc.rf.* pandanganmengenai pentingnya menerapkan akuntansi *.u", ouyu manusia danmengakui dan melaporkan ttirai s'nber ouyu 

--*"Ju 
,it"g"r-"*-i t6

I



badan usaha dan diamortisasi_ sepaqiang urnur manfaat produlitifrya, agarteqadi matching-antara pe,Tbeb** [iu]u C* madaat yang Oiperoleh.
, - Metode yang digunakan dalam penerapan konsep akuntansisumber daya manusia ini adalah p.o"*p* tJs"ptonr"i akunt;;sumber daya manusia dengan didasarkan pada f,i-".irri"A iort a"rl*obj ektifrAs (v e r ifi a b I e).

Penerapan konsep akuntansi sumber daya manusia pada laporan
l.;11rr*tJ 

"X"diawati dgj.hy lee7, dim;alupo.un r.u-gan padara'nuD rvvl seberumnva sudah disus'n dan kemudian dibuat taporan
f"*q*. 

altematif_ dengan manerapkan tonsep at.rmtaosi sumber daya
lanusil 

dan perubahan perlakuan akuntansi didisclosure pada catatan ataslaporan keuangan sebagai informsi tambahan.
.Dari penerapan konsep akuntansi sumber daya diketahui bahwa

::blu1 diterapkannya konsep akuntansi sumber daya manusia te{adidistorsi pada laporan keuangal yaitu laba yang drcatat pada laporankeuangan terlalu kecil aan paOa neraca di b;;; ukd"" ri".ut"ti*v"terlalu kecil.
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