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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Akuntansi merupakan salah satu sistem informasi yang menyediakan laporan 

untuk para stakeholders mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain 

sebagai bahasa bisnis, akuntansi juga dapat digunakan dalam upaya pelestarian 

lingkungan. Menurut Amiela (2012:15), akuntansi berperan dalam upaya pelestarian 

lingkungan, yaitu melalui pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan terkait 

dengan biaya lingkungan dan environmental cost. Sistem akuntansi yang didalamnya 

terdapat akun-akun terkait dengan biaya lingkungan ini disebut sebagai green 

accounting atau environmental accounting. 

 Rumah sakit selaku penyelenggara jasa dan saran pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat, tidak menutup kemungkinan mengakibatkan terjadinya pencemaran 

lingkungan, sebagai dampak negatif dari kegiatan operasional pihak rumah sakit. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 

1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah sakit, 

dinyatakan bahwa rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat 

berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan 

penakit serta memungkinan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan 

kesehatan. 



2 
 

 
 

 Semakin berkembangnya perusahaan maupun organisasi baik dagang maupun 

jasa, seperti halnya rumah sakit tentunya tidak menutup kemungkinan dituntut 

mempertanggungjawbkan kegiatan operasionalnya sebagai bentuk tanggungjawab 

sosial terhadap  lingkungan di sekitar perusahaan. Menurut Elyafei (2012), setiap 

organisasi atau perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa sebagai output atas 

kegiatan operasionalnya otomatis memiliki tanggungjawab terhadap ligkungan di 

sekitar perusahaan. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan, 

baik positif atau negatif akan memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap 

lingkungan di sekitar perusahaan. 

 Dampak negatif dari operasionalnya rumah sakit adalah adanya limbah, baik 

berupa limbah medis maupun non medis. Menurut Widiastuti (2011:14), limbah 

rumah sakit merupakan segala limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dan 

kegiatan penunjang lainnya baik berupa medis dan non medis. Limbah ruma sakit 

bila dalam pengolahnya dilakukan dengan baik dan benar maka akan menjadi aman 

bagi lingkungan, sehingga bahaya yang tidak diinginkan bagi masyarakat pada 

umumnya dapat diatasi. 

 Menurut Susanti (2014:3), salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

operasi perusahaan adalah limbah produksi. Undang-undang No. 23 tahun 1997 

tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah diartikan sebagai sisa suatu usaha 

atau kegiatan, sedangkan pencemaran diartikan sebagai proses masuknya atau 

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam lingkungan 

hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu 
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yang menyebabkan lingkungan itu tidak dapat berfungsi sesuai dengan 

peruntukkannya. Limbah produksi yang dihasilkan oleh operasional perusahaan 

terhadap kemungkinan bahwa limbah tersebut berbahaya bagi lingkungan, sehingga 

limbah sebagai residu operasional perusahaan memerlukan pengelolaan dan 

penanganan khusus oleh perusahaan agar tidak menyebabakan dampak negatif yang 

lebih besar terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Sebagai sebuah 

bentuk tanggungjawab perusahaan dalam mengatasi masalah limbah hasil operasional 

perusahaan adalah dengan dilakukannya pengelolaan limbah operasional perusahaan 

tersebut dengan cara tersistematis melalui proses yang memerlukan biaya yang 

khusus sehingga perusahaan melakukan pengalokasian nilai biaya tersebut dalam 

pencatatan keuangan perusahaan. 

 Selain adanya peraturan-peraturan, pedoman-pedoman maupun kebijakan 

yang mengatur tentang pengelolaan limbah, Departemen Kesehatan juga terus 

mengupayakan dan menyediakan untuk pembangunan instalasi pengelolaan limbah 

rumah sakit melalui anggaran pembangunan maupun dari sumber bantuan dana 

lainnya. Menurut Widiastuti (2011:13), pengelolan limbah rumah sakit yang sudah 

lama diupayakan dengan menyiapkan perangkat lunaknya akan berupa peraturan-

peraturan, pedoman-pedoman dan kebijakan-kebijakan yang mengatur pengelolaan 

limbah dan peningkatan kesehatan di lingkunagan rumah sakit. Disamping peraturan-

peraturan tersebut secara bertahap dan berkesimbungan Departemen Kesehatan terus 

mengupayakan dan menyediakan untuk pembangunan instalasi pengelolaan limbah 

rumah sakit melalui anggaran pembangunan maupun dari sumber bantuan dana 
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lainnya. Dengan demikian, sampai saat ini sebagian rumah sakit pemerintah telah 

dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan limbah rumah sakit masih perlu ditingkatkan 

permasyarakatannya terutama di lingkungan masyarakat rumah sakit. 

 Terkait pertanggungjawab yang dibebankan kepada perusahaan atas 

timbulnya permaslahaan lingkungan, seperti kegiatan pengelolaan limbah produksi 

akibat kegiatan operasional perusahaan, tentunya perusahaan harus mebgeluarkan 

biaya lingkungan terkait pengelolaan limbah. Menurut Gunawan (2012:48), biaya 

lingkungan adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya kualitas lingkungan yang 

rendah sebagai akibat dari proses produksi yang dilakukan perusahaan. Bagi 

lingkungan perlu dilaporkan secara terpisah berdasarkan klasifikasi biayanya. Hal ini 

dilakukan supaya laporan biaya lingkungan dapat dijadikan informasi informative 

untuk mengevaluasi kinerja operasional perusahaan terutama yang berdampak 

lingkungan. Elyafei (2012) menyatakan, perusahaanjuga harus membuat akun khusus 

untuk biaya pengelolaan limbah dalam laporan keuangannya, sehingga pihak 

pengguna telah mengelola limbahnya dengan baik, ditunjukkan dengan adanya biaya 

khusus pengelolaan limbah. 

 Menurut Gunawan (2012:48), akuntasi lingkungan memberikan peluang 

untuk meminimalisir biaya enrgi, konversasi sumberdaya, mengurangi resiko 

lingkungan terhadap kesehatan, keamanan dan menodorong kearah keunggulan yang 

kompetitif. Informasi mengenai aktivitas atau kinerja perusahaan mengenai 

pengelolaan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi stakeholder 

khususnya investor. Sahasrakirana (2012) (dalam Elyafei, 2012) menyatakan bahwa 
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akuntasi lingkungan yang diterapkan oleh perusahaan dapat menghasilka informasi 

yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen terkait lingkungan. 

 Beberapa kasus laporan dan perhitungan biaya terkait pengelolaan limbah 

tidaklah selalu sama dengan setiap perusahaan. Ini dikarenakan  dalam Pernyataan  

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) belum diatur secara baku mengenai bagaimana 

proses perlakuan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan efek negatif dan 

sisa hasil operasional perusahaan. Menurut Mulyani (2013:4), perhitungan biaya 

dalam penanganan limbah tersebut diperlukan adanya perlakuan akuntansi yang 

sistematis dan benar. Perlakuan terhadap masalah penanganan limbah hasil 

operasional perusahaan menjadi sangat penting dalam pengendali 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungannya. Proses pengakuan, 

pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan perhitungan biaya pengelolaan 

limbah tersebut merupakan masalah yang sangat menarik untuk diteliti, karena 

selama ini masih belum dirumuskan dan diatir secara jelas dan pasti bagaimana 

metode pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan akuntansi 

biaya lingkungan di sebuah perusahaan. 

 Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi 

terkait pengelolaan limbah khususnya perlakuan akuntansi terkait pengelolaan limbah 

rumah sakit, karena pengungkapan terhadap perlakuan akuntansi pengelolaan limbah 

rumah sakit masih jarang dilakukan. Selain itu, hal tersebut juga bermanfaat untuk 

mrngetahui biaya-biaya apa sajakah yang harus dikeluarkan atau dianggarkan untuk 

melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah yang nantinya akan disajiikan ke dalam 
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laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjelasan rumah sakit. Pada pelaporan 

dan perhitungan biaya terkait pengelolaan limbah tidaklah selalu sama dalam setiap 

perusahaan baik perusahaan jasa maupun dagang. Ini dikarenakan dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) belum diatur secara baku mengenai bagaimana 

proses perlakuan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengelolaan efek negatif dari 

sisa hasil operasional. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pada perusahaan 

jasa, yaitu RSUD Bangil. Alasan penelitian memilih RSUD Bangil, karena rumah 

sakit berpotensi untuk menghasilkan limbah cair dan belum pernah dilakukan 

penelitian sebelumnya pada RSUD Bangil. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, 

maka penelitian melakukan penelitian dengan judul “PERLAKUAN AKUNTANSI 

ATAS PENGELOLAAN LIMBAH PADA RSUD Bangil”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa saja yang termasuk biaya dalam pengelolaan limbah di RSUD Bangil? 

2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas pengelolaan limbah di RSUD Bangil? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan terkait kegiatan pengelolaan 

limbah di RSUD Bangil. 

2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terkait pengelolaan limbah di RSUD 

Bangil. 

 



7 
 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti : dapat menjadi sebuah proses pembelajaran yang dapat menambah 

wawasan ilmu pengetahuan. 

2. Bagi umum atau peneliti selanjutnya : untuk memberikan tambahan refrensi 

penelitian tentang perlakuan akuntansi mengenai pengelolaan limbah. 

 


