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ABSTRAK 

ANDRY REZA H. 2013. 8323108321. Analisis pengungkapan voluntary 

yang digunakan perusahaan jasa telekomunikasi mengenai triple p. 

Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Jakarta. 

1)Karya ilmiah ini bertujuan Mengetahui Laporan Keberlanjutan yang 

digunakan Perusahaan Jasa dibidang Telekomunikasi dalam Laporan 

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. 2)Mengetahui kendala yang 

dihadapi perusahaan sebelum membuat Sustainability Report; dan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dimana 

penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang 

diteliti dengan melihat fakta-fakta yang  ada. Teknik pengumpulan data 

melalui observasi, memberikan kuisioner dan essai, serta menggunakan 

data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. 

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan jasa telekomunikasi 

PT. Telekomunikasi Seluler dan PT. Axiata Tbk mengalami hambatan dan 

kendala dalam penyusunan Laporan Tanggungjawab Sosial dan adanya 

perbedaan pelaporan keuangan(profit), masyarakat (people), lingkungan 

(planet) sebelum dan setelah menerapkan Pengungkapan Voluntary  

sebagai kebutuhan perusahaan. 

Kata Kunci: Laporan Tanggungjawab Sosial, Perusahaan Jasa 

Telekomunikasi, Pengungkapan Voluntary. 
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ABSTRACT 

ANDRY REZA H. 2013. 8323108321. analysis of voluntary disclosures 

about Triple P (profit, people, planet) of Company's Telecommunications 

Services. Study Diploma of Accounting program. Majoring in Accounting. 

Faculty of Economics. State University of Jakarta. 

1) This paper aims Knowing Sustainability Report which is used in the field 

of Telecommunication Companies in Social and Environmental 

Responsibility Report. 2) Knowing the constraints faced by the company 

before making a Sustainability Report, and research method used is 

descriptive method in which this study gives a clear picture of the object 

under study to look at the facts that exist. Techniques of collecting data 

through observation, giving questionnaires and essays, as well as the use 

of secondary data from company financial statements. 

From the results of the analysis indicate that the telecommunications 

company PT. Telekomunikasi Seluler and PT. Axiata Tbk barriers and 

constraints experienced in the preparation of social responsibility and the 

difference in financial reporting (profit), community (people), environmental 

(planet) before and after applying the Voluntary Disclosures as a 

company's needs. 

Keywords: Corporate Social Responsibility Report, Corporate 

Telecommunication Services, Voluntary Disclosure 
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penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan karya ilmiah ini 

dengan judul Analisis Pengungkapan Voluntary yang digunakan 

Perusahaan Jasa Telekomunikasi mengenai Triple P (Profit, People, 
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persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi D3 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dalam 

penyusunan karya ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini 

dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik 
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dalam penyelesaian karya ilmiah ini 
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diselesaikan. 

4. Kedua orang tua, dan seluruh keluarga yang telah memberikan 

bantuan, dukungan dan doa bagi penulis. Hanya Allah SWT yang bisa 

membalas semua yang kalian lakukan dan berikan untukku dalam 

menyelesaikan karya ilmiah ini. 

6. Teman - teman mahasiswa D3 Akuntansi 2010 kelas AK 1 yang telah 

banyak memberikan bantuan, motivasi, dan arahan dalam penulisan karya 

ilmiah ini. 

7. Kepada Devi Andriani yang telah memberikan semangat yang luar 

biasa dengan selalu memberikan dukungan nasihat, motivasi serta 

selalu mendampingi disaat mengalami kesulitan. 
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dan pengalaman, sehingga dalam penyusunan karya ilmiah ini masih 
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