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Penelitian ini merupakan studi kasus pada prusahaan perseroan yang bergerak dalam bidang 

industri semen dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) Serta 

Implikasinya Terhadap Laporan Keuangan PT. Semen Gresik (PERSERO) Tbk”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap pengalokasian 

dana yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan hidup di PT. Semen Gresik; dan untuk 

menganalisis kesesuaian antara perlakuan akuntansi pengelolaan lingkungan hidup dengan 

standart akuntansi yaitu PSAK No. 33. 

Langkah-langkah analisis data sebagai berikut dengan menganalisa perlakuan akuntansi 

menganai pengelolaan lingkungan hidup pada PT. Semen Gresik yaitu pengukuran dengan 

mengidentifikasi biaya yang telah dikeluarkan khususnya biaya yang timbul akibat kegiatan 

produksi tambang batu kapur dan tanah liat; pengakuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan 

mencatat semua biaya yang dikeluarkan untuk PLH; serta bagaimana pelaporan atas biaya PLH 

yang telah dikeluarkan perusahaan baik dalam laporan laba rugi maupun neraca. Sedangkan 

untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi PLH yang dijalankan perusahaan selama periode 

2003 sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum yaitu membandingkan antara 

kebijakan perusahaan dengan PSAK No. 33. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan telah menaksir biaya-biaya PLH sebesar Rp. 

139.062.935.000,- dan biaya-biaya tersebut dicatat kedalam rekening upah buruh langsung dan 

beban pabrikasi dalam laporan beban pokok penghasilan dengan mengkredit beban yang masih 

harus dibayar dalam neraca. Biaya tersebut meliputi biaya pemeliharaan tanah, biaya revegetasi 

dan biaya gaji bagian pemantau akibat kegiatan tambang. Perusahaan juga melakukan pengadaan 

prasarana yaitu melakukan pembelian mesin penangkal debu yang dikapitalisasikan perusahaan 

sebagai aktiva tetap dalam neraca. 

Dari hasil analisis tersebut bahwa perlakuan akuntansi yang dijalankan perusahaan sudah sesuai 

dengan PSAK No. 33 yaitu semua biaya yang timbul akibat kegiatan produksi tambang diakui 

sebagai elemen penambah beban pokok penghasilan. Pengakuan atas biaya PLH sesuai dengan 

PSAK No. 33 Paragraf 56. pembebanan atas taksiran biaya sesuai dengan PSAK No. 33 Paragraf 

61. Sedangkan perlakuan akuntansi atas pengadaan prasarana sudah sesuai dengan PSAK No. 33 

Paragraf 58. 

Berdasarkan kesimpulan diatas. Penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya PT. Semen 

Gresik mengungkapkan aktivitas sosial perusahaan dilakukan secara terpisah sebagai laporan 

tambahan. Sehingga biaya pengelolaan lingkungan hidup yang dikeluarkan akan nampak pada 

laporan tersebut. 

 


