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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Metode yang 

digunakan untuk menguku pengungkapan akuntansi sumber daya manusia adalah 

indeks item akuntansi sumber daya manusia yang sebelumnya dikemukakan oleh 

Mamun (2009). Penelitian ini menggunakan data dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan 15 perusahaan real estate yang dipublikasikan di BEI selama periode 

2012-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata pengungkapan akuntansi 

sumber daya manusia sebesar 46,4% dari indeks pengungkapan yang digunakan. 

Hasil  tersebut merupakan hasil dari pengujian variabel diversifikasi produk, 

pengungkapan biaya sumber daya manusia, ukuran perusahaan dan profitabilitas 

perusahaan.  Diversifikasi produk dan profitabilitas perusahaan adalah variabel yang 

tidak mendukung hipotesis penelitian ini. Hal ini merupakan standar yang digunakan 

untuk mengukkur pengungkapan akuntansi sumber daya manusia. Mengingat, sumber 

daya manusia merupakan sebuah aspek yang penting dalam bisnis. 

Kata kunci: indeks pengungkapan akuntansi sumber daya manusia, sumber daya 

manusia, pengungkapan biaya sumber daya manusia, sumber daya manusia, 

pengungkapan sumber daya manusia, perusahaan rea estate. 
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Abstract 

 The objective of this research is to investigate the factors that influence human 

resource accounting disclosure. The human resource accounting indeks (HRADI) 

methode is used to measured of human resource accounting disclosure. Human 

resource accounting disclosure (HRAD) in this research is measured with Mamun 

(2009) indeks. This study uses data from annual reports of 15 publicly listed real 

estate companies in Indonesian Stock Exchange between the years 2012 to 2014. The 

results showed real estate company in Indonesian averagely 46,4% of human 

resource accounting disclosure indeks. The test results support the research 

hypothesis for variable product diversification, human resource cost disclosure, 

company size and profitability. Product  diversification and profitability variable 

does not support the research hypothesis. This is an indication that the necessary 

standards for the human resource accounting disclosure. considering the human 

resource is an important aspect in the success of the business. 

 Keywords: The human resource accounting indeks (HRADI), human resource, 

human resource accounting disclosure (HRAD), human resource cost disclosure, and 

real estate company.  
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