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BAB I 

   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era ekonomi modern seperti ini, adanya berbagai isu yang berkaitan 

dengan lingkungan seperti global warming, eco-efficiensy, dan kegiatan 

industri yang memberi dampak langsung terhadap lingkungan sekitarnya telah 

menciptakan perubahan dalam lingkungan perusahaan. Isu pemanasan global 

telah menjadi pembahasan yang sangat hangat dibicarakan di berbagai negara. 

Salah satu sumber penyebab terjadinya pemanasan global yaitu akibat adanya 

eksploitasi alam yang dilakukan oleh manusia tanpa pertanggung jawaban.  

Konsep perusahaan tentang maksimalisasi laba telah dilakukan sejak 

dahulu hingga sekarang. Konsep maksimalisasi laba untuk meningkatkan 

earning dan meningkatkan harga saham perusahaan tanpa memperhatikan 

akibat dari aktifitas tersebut dapat menyebabkan dampak yang serius. Namun 

seiring dengan perkembangan zaman, kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pelestarian lingkungan semakin meningkat, saat ini masyarakat mulai sadar 

akan pentingnya melestarikan lingkungan. 

Fenomena akhir-akhir ini yang telah dilaporkan oleh kementrian 

lingkungan hidup mengumumkan bahwa setidaknya ada 21 perusahaan yang 

masuk dalam “daftar hitam” pencemaran lingkungan selama 2014-2015 (CNN 

Indonesia, 21 desember 2017). Pelanggaran yang dilakukan oleh ke -21 

perusahaan tersebut mencakup tidak lolosnya dokumen lingkungan 
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pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran lahan sekitar. Salah satu 

contoh kasus pencemaran lingkungan baru-baru ini adalah kasus pencemaran 

air di sepanjang kawasan tanah laut hingga Kota Baru di Kalimantan Selatan, 

akibat pembukaan kolam limbah tambang batu bara milik perusahaan-

perusahaan swasta, dampak pencemaran yang ditimbulkan berupa pepohonan 

mati mengering, kolam berwarna-warni, serta lubang-lubang tambang yang 

menimbulkan kebocoran dan akhirnya mengalir mencemari sungai. 

Kasus pencemaran lingkungan ini tidak terkungkung pada aspek 

lingkungan hidup saja tetapi dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek 

pelaporan akuntansi lingkungan, karena pada dasarnya pemerintah telah 

mengesahkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas khususnya 

pada pasal 66 dan 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Saat RUPS (pasal 66). UU No 40 tahun 2007 tersebut didukung 

dengan per-pem no. 47 tahun 2012 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan perseroan (TJSLP) yang mulai tahun 2012 hal tersebut sudah 

menjadi kewajiban perseroan. Pertanyaan besarnya adalah ketika sudah ada 

undang-undang yang mengaturnya, maka seberapa besar perusahaan tersebut 

bertindak. 

Setelah digalakanya istilah global warming, setiap negara berusaha 

untuk mengurangi berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh masalah-masalah 

lingkungan hidup, hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong 

munculnya green accounting, yang bertujuan supaya green accounting dapat 
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mengurangi efek negatif dari kegiatan ekonomi dan sistem pada lingkungan 

hidup. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan green accounting 

adalah pertama, perusahaan dituntut memiliki concern yang tinggi terhadap 

pengelolaan perusahaan yang memiliki kaitan dengan lingkungan hidup. Hal 

tersebut mencakup kepada beberapa hal termasuk penggunaan bahan Baku 

yang dipergunakan, apakah dapat diperbarukan atau tidak, apakah dapat 

didaur ulang atau tidak. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan 

efesiensi dalam penggunaan energi listrik, air yang dipergunakan apakah 

dapat didaur ulang kembali dan dapat digunakan kembali. 

Faktor ke dua adalah sebuah perusahaan atau organisasi dituntut tidak 

hanya terfokus pada bagaimana cara mencari keuntungan atau profit tapi juga 

juga harus bertanggung jawab kepada sosial dan kepada lingkungan. Karena 

dillihat dari kondisi alam sekarang telah mengalami banyak kerusakan. Green 

accounting juga dapat memberikan dampak positif karena berisikan 

perhitungan dari dampak usaha terhadap lingkungan, sehingga telah 

diminimalisir kerusakan kondisi lingkunganya. 

Konsep green accounting (environmental accounting) atau akuntansi 

lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970-an di 

Eropa. Akibat tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya 

kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat. Lalu meraka mendesak agar 

perusahaan bukan sekedar berkegiatan industri demi bisnis saja, tetapi juga 

menerapkan pengelolaan lingkungan. Menurut Bell dan Lehman (1999) green 
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accounting merupakan konsep kontemporer dalam akuntansi yang mendukung 

gerakan hijau pada entitas yang didalamnya mengidentifikasi, mengukur, 

menilai, serta mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktifitas perusahaan 

yang berhubungan dengan lingkungan. 

Sedangkan menurut Cohen dan Robbins (2011) akuntansi lingkungan 

adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan mempersiapkan laporan 

terkait dan data keuangan dengan maksud untuk mengurangi dampak dan 

biaya dari kerusakan lingkungan. Menurut Environmental Accounting 

Guidelines (2005:3) akuntansi lingkungan meliputi identifkasi biaya dan 

manfaat dari kegiatan konservasi lingkungan, penyediaan informasi melalui 

pengukuran kuantitatif, untuk mendukung pengkomunikasian dalam hal 

mencapai perkembagan usaha yang berkelanjutan, serta menjaga hubungan 

yang saling menguntungkan dengan masyarakat, serta tercapai efektifitas dan 

efesiensi dari kegiatan konservasi lingkungan. 

Dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup di Indonesia 

dimulai sejak disahkanya undang-undang lingkungan hidup tahun 2010. 

Ikatan Akuntansi Indonesia ( IAI ) lalu menyusun suatu standar pengungkapan 

akuntansi lingkungan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan  (PSAK 

no 32 ) tentang akuntansi kehutanan dan  ( PSAK no 33 ) tentang akuntansi 

pertambangan umum, dalam perkembangannya kedua PSAK tersebut sudah 

ditarik, dan akuntansi dampak lingkungan dari aktifitas perusahaan dapat 

dilihat pada PSAK no.1 dan PSAK no. 57 penjelasan mengenai penyajian 
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dampak lingkungan pada PSAK no 1 revisi 2009 paragraf 12 adalah sebagai 

berikut : 

Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah ( value added  statement 

), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan 

penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok 

pengguna laporan yang memegang peranan penting, laporan tambahan 

tersebut diluar ruang lingkup standar akuntansi keuangan. 

 

Pada PSAK no 57 revisi sebagian paragraph 19 berbunyi sebagai 

berikut: 

Kewajiban diestimasi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari 

peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang 

(yaitu penyelenggara entitas pada masa yang akan datang) contoh kewajiban 

ini adalah denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang 

mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu 

tanpa memandang tindakan entitas pada masa yang akan datang. Demikian 

juga entitas mengakui kewajiban diestimisasi bagi-biaya kegiatan purna–

operasi (decommissioning) instalasi minyak atau nuklir sebatas jumlah yang 

harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakann yang telah 

ditimbulkan. 

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menggalakan upaya green 

accounting adalah dengan diberikanya penghargaan kepada industri yang 

menjalankan praktik industri hijau. Dengan begitu industrialisasai semakin 

bertambah pesat dan meluas keseluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. 

Industrialisasi yang pada mulanya hanya memberikan dampak lingkungan 

terhadap daerah sekitarnya saat ini telah menimbulkan dampak lingkungan 

yang dapat dirasakan di seluruh dunia.  

Konsep mengenai pengelolaan lingkungan yang dipahami perusahaan 

adalah terbatas pada pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses produksi, 

tanpa adanya pertimbangan untuk mengubah  proses produksi agar limbah 

yang dihasilkan dapat dikurangi (Agustia, 2010), misalnya dalam contoh 
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kasus yang sudah dijelaskan tadi adalah perusahaan pertambangan dan 

pengelolaan minyak bumi dan batu bara yang mengeksploitasi sumber energi 

dan mineral secara besar – besaran tanpa memperdulikan sebab dan akibat 

yang akan di timbulkan (CNN Indonesia 21 desember 2015). 

 Peningkatan jumlah industri yang secara suka rela ikut serta dalam 

penilaian industri hijau oleh pemerintah ini terjadi dari tahun ketahun. Sejak 

tahun 2010 sampai 2014 tercatat sebanyak 160 perusahaan yang ikut serta 

dalam  penilaian  industri hijau. Hal ini cukup menggembirakan namun jika 

dibandingkan dari total industri yang tercatat di Indonesia sebanyak 23.370 

(deperindag.go.id) angka ini masih kecil jika dari angka tersebut. 

Masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam penerapan industri hijau 

melalui green accounting. Karna jika dilihat secara umum bagaikan dua sisi 

mata uang, disatu sisi akan mendatangkan keuntungan bagi industri namun 

disisi lain seolah-olah akan menimbulkan potensi peningkatan biaya, melalui 

biaya lingkungan. Hal ini yang membuat belum banyak perusahaan yang 

menerapkan grenn accounting. Padahal jika kita analisis lebih dalam untuk 

jangka waktu yang lebih panjang penerapan green accounting  akan sangat 

menguntungkan bagi semua pihak, baik pengusaha, konsumen maupun 

stakeholder lain (investor dan masyarakat). 

Pengorbanan perusahaan dalam mengeluarkan biaya untuk lingkungan 

dapat mengurangi potensi pengeluaran biaya yang lebih besar dimasa yang 

akan datang seperti biaya tuntutan masyarakat atas perusakan lingkungan oleh 

industri, resiko penutupan usaha akibat sanksi dari pemerintahan dan lain 
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sebagainya. Adapun bentuk-bentuk praktik green accounting adalah: (1) 

penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, (2) manjemen limbah yang 

tidak merusak lingkungan, (3) CSR (perhatian terhadap kesejahtraan 

lingkungan sekitar). Dan oleh sebab itu perusahaan-perusahaan dituntut untuk 

berperan serta dalam mengamankan lingkungan dengan cara melakukan 

pengendalian manajemen terhadap lingkungan.  

Pihak internal perusahaan harus melindungi lingkungan yang akan 

membantu perusahaan meningkatkan efesiensi dan pengendalian emisi, dan 

polutan. Akhirnya dapat meningkatkan citra positif dari masyarakat terhadap 

peruahaan sehingga dalam memaksimalkan kegiatan opresional yang positif. 

Maka dari itu perlu diadakanya kinerja lingkungan pada awalnya sebuah 

perusahaan akan menatapkan kebijakan yang berfokus pada hal-hal yang 

cenderung berhubungan dengan dampak langsung dari proses bisnis suatu 

perusahaan seperti membersihkan polusi yang ada dan mencoba untuk 

mengurangi polusi dari sumber titik pembuangan. 

Kemudian strategi manajemen berpindah ke arah modifikasi proses-

proses produksi sehingga dapat meminimalkan jumlah polusi yang dihasilkan 

dalam penelitian Teoh dan Thong (1986), Yousef (2003) bahwa suatu 

organisasi dapat dikategorikan ikut andil dalam menjaga lingkungan hidup 

jika memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup (environmental awareness) 

itu sendiri yang selanjutnya diikuti dengan keterlibatan organisasi tersebut 

terhadap permasalahan lingkungan  (environmental awareness ). 
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Hal ini perlu diikuti dengan pelaporan lingkungan (environmental 

awareness) terutama kinerja organisasi dalam mengatasi dampak kegiatan 

organisasi terhadap lingkungan yang kemudian disempurnakan dengan 

kegiatan audit lingkungan (environmental awareness) untuk mengukur dan 

mengevaluasi kinerja organisasi. Oleh karna itu dapat disimpulkan setidaknya 

diperlukan empat faktor dalam hal tanggung jawab perusahaan terhadap 

liingkungan adalah kepedulian lingkungan, keterlibatan lingkungan, laporan 

lingkungan dan audit lingkungan. Seperti dikatakan oleh Hilton dan Platt 

dalam Mengenal Accounting: Creating Value In A Global Business 

Environment bahwa penerapan ecofesiensi dalam industri akan mendorong 

peningkatan produksi barang dan jasa serta memberikan kuntungan bagi 

perusahaan berupa menciptakan kepuasan karyawan serta meningkatkan 

produktifitas, mendorong inovasi dan membuka peluang usaha lain, 

meningkatkan citra positif bagi perusahaan dan dapat menurunkan cost of 

capital dan biaya asuransi. 

 Padahal jika kita analisis lebih dalam, untuk jangka waktu yang lebih 

panjang, penerapan green accounting akan menguntungkan bagi semua pihak, 

baik pengusaha, konsumen, maupun Stakeholder lain (investor dan 

masyarakat). Pengorbanan perusahaan dalam mengeluarkan biaya untuk 

lingkungan dapat menngurangi potensi pengeluaran biaya yang lebih besar di 

masa yang akan datang seperti biaya tuntutan masyarakat atas perusakan 

lingkungan oleh industri, resiko penutupan usaha akibat sanksi dari 

pemerintah dan lain sebagainya. 
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Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

mengenai pengaruh penerapan green accounting terhadap kinerja perusahaan, 

kinerja perusahaan dalam penelitian ini diwakili oleh earning tahunan dan 

harga saham. Earning digunakan untuk menjadi indikator pengukuran bahwa 

penerapan green accounting dapat menarik konsumen serta meningkatkan 

produksi dan menurunkan biaya. Harga saham digunakan untuk menilai 

apakah penerapan green accounting dapat meningkatkan citra perusahaan 

dimata investor.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan dan perbandingan earning sebelum penerapan green accounting 

dengan setelah penerapan green accounting dan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan pertumbuhan harga saham sebelum penerapan green accounting 

dengan setelah penerapan green accounting. penelitian ini adalah 

pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanifa 

Zulhami (2015) 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Hanifa Zulhami (2015) adalah pada letak tahun periode yang digunakan. 

Pada penelitian sebelumnya periode yang diteliti adalah 2007-2014 sedangkan 

penelitian ini berfokus pada tahun periode 2005-2015 dan untuk sampel yang 

digunakan bertambah mengikuti periode yang akan diteliti. Agar supaya hasil 

pengujian yang lebih valid 
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Seperti penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan telaah ilmiah 

yang berjudul: PENGARUH PENERAPAN GREEN ACCOUNTING 

TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Peraih 

Penghargaan Industri Hijau yang Terdaftar di BEI )   

1.2 Ruang Lingkup 

 Berdasarkan dengan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah di 

uraikan diatas maka penelitian ini dibatasi pada seberapa berpengaruhnya 

penerapan green accounting terhadap kinerja perusahaan serta melihat 

perbandingan earning dan pertumbuhan harga saham setelah penerapan green 

accounting 

1.3 Rumusan Masalah 

Hubungan lingkungan dengan perekonomian memang tidak diragukan lagi 

akhir-akhir ini, green accounting telah mendapatkan perhatian serius dalam 

mengkaitkan antara aktifis usaha dengan dampak lingkungan, sehingga akan bisa 

disusun perencanaan strategi dan pengembalian keputusan manajemen yang tepat 

jika didalam laporan keuangan dicantumkan akun-akun yang terkait dengan 

lingkungan. Beberapa penelitian secara empiris membuktikan adanya peran positif 

dari penerapan green accounting terhadap kinerja finansial perusahaan terhadap 

kinerja finansial yang ditunjukan dari besaran nilai perusahaan di pasar. 

Dari penjelasan diatas menunjukan bahwa ketika perusahaan menerapkan 

green accounting dan mampu menunjukan kinerja lingkungan yang baik maka 

dampaknya adalah kinerja finansial yang baik. Hal itu telah dibuktikan dalam 
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penelitian baik secara akademis maupun empiris yang menyatakan bahwa kinerja 

keuangan dalam hal ini nilai pasar dari perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja 

lingkungan dimana pengaruh yang diberikan adalah citra positif. Perusahaan harus 

mampu mengelola biaya lingkungan agar dapat menjadi industri yang ramah 

lingkungan. Pengelolaan ini dikenal denga istilah ecoefesiency. 

Walaupun green accounting seolah-olah dapat menambah beban 

perusahaan karena harus menyisihkan dana untuk biaya lingkungan namun pada 

akhirnya penerapan green accounting dapat memberikan keuntungan kepada 

perusahaan. Kebijakan tersebut dapat di implementasikan untuk menerapkan 

strategi yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga peran strategi 

sangat penting dalam menerapkan kebijakan yang sesuai dengan tujuan 

perusahaan.  

Dari beberapa argumen di atas maka dirumuskan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat perbedaan earning setelah penerapan green 

accounting dengan sebelum penerapan green accounting? 

2. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan harga setelah penerapan 

green accounting dengan sebelum penerapan green accounting? 
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1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian  

Meningkatnya kesadaran sebuah perusahaan akan dampak lingkungan 

yang telah dihasilkan pemerintah telah mendorong sebuah perusahaan 

menerapkan green accounting, sehingga green accounting dianggap sangat 

bermanfaat bagi keberlanjutan suatu perusahaan. Green accounting juga 

diprediksi dapat menggerakan dan meningkatkan inovasi perusahaan. Penerapan 

green accounting juga tidak terlepas dari strategi yang diterapkan perusahaan 

karena strategi didesain untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu tujuan 

adalah efisiensi dan efektifitas sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menyelidiki apakah terdapat perbedaan earning setelah 

penerapan green  accounting dengan sebelum penerapan green  

accounting. 

2. Untuk menyelidiki apakah terdapat perbedaan pertumbuhan harga 

saham setelah penerapan green accounting dengan sebelum 

penerapan green accounting. 

 

  1.4.2 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

baik perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak lain diluar perusahaan seperti 

stakeholder, lebih jelasnya, pihak-pihak sebagai berikut antara lain: 
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1. Perusahaan, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan performa 

perusahaan yang berkaitan dengan penerapan yang berkaitan dengan 

penerapan akuntansi lingkungan baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi 

lingkungan. 

2. Bagi masyarakat, sebagai kontrol atas perusahaan mengenai dampak yang 

ditimbulkan terhadap perusahaan yang menerapkan akuntansi lingkungan 

di wilayah sekitar perusahaan. 

3. Peneliti selanjutnya, peneliti ini dapat menjadi sumber refrensi dan 

informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan green accounting atau akuntansi lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


