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Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan akuntansi kehutanan 

atas biaya sertifikasi Ecolabelling pada PT. AUSTRAL BYNA Muara Teweh dan untuk 

mengetahui bagaimanakah penyajian biaya Ecolabelling dalam laporan keuangan pada PT. 

AUSTRAL BYNA Muara Teweh.  

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada penerapan kebijakan akuntansi kehutanan 

terhadap biaya sertifikasi Ecolabelling pada PT. Austral Byna Muara Teweh dan bagaimana 

penyajian dalam laporan keuangan perusahaan, sedangkan alat analisis yang digunakan adalah 

penjabaran perlakuan akuntansi yang diterapkan perusahaan, meliputi: pengkuan, pencatatan dan 

pelaporan. Data yang digunakan yaitu data tahun 2000 sampai 2004.  

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan akuntansi yang dilakukan 

oleh PT. Austral Byna atas biaya sertifikasi ecolabelling adalah mengakui biaya sertifikasi 

ecolabelling sebagai biaya ditangguhkan selama tahun 2000 sampai 2004 dengan menggunakan 

metode garis lurus sebagai metode penyusutan, dan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas 

biaya sertifikasi ecolabelling menggunakan analisis pencatatan, pengakuan, dan pelaporan.  

Hasil perhitungan dengan alat analysis dengan menggunakan analisis biaya ditangguhkan adalah 

sebesar 306.197.000 per tahun sedangkan hasil analysis dengan menggunakan biaya sertifikasi 

sebesar Rp1.530.987.000.  

Dari hasil analysis tersebut maka biaya ditangguhkan dilaporkan dineraca pada pos aktiva lain-

lain berdasarkan harga perolehan dari sertifikasi ecolabelling dikurangi amortisasi sebesar 

306.197 per tahun sedangkan untuk beban amortisasinya pada tahun 2004 adalah Rp 0, PT.AB 

akan melaporkan pada akhir periode akuntansi dalam laporan laba-rugi direkening beban 

perlindungan dan konservasi yaitu sebesar Rp. 306.197.000 per tahun.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa biaya yang dikeluarkan 

oleh PT. Austral Byna untuk memperoleh sertifikasi ecolabel sudah terlalu banyak, maka 

perusahaan harus bisa memaksimalkan keuntungan yang didapat dari sertifikasi ecolabelling 

dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan, sosial dan produksi sehingga manfaat yang 

didapat seimbang dengan biaya yang sudah dikeluarkan  

 


