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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

penelitian sebelumnya oleh Abdul Hadi Hidayatulloh (2014), dengan judul 

“Perlakuan Akuntansi Atas Pengelolaan Limbah Industri pada RSU Dr. H. Koesnadai 

Bondowoso”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan hasil 

wawancara langsung dan data skunder berupa laporan laba rugi, neraca, perubahan 

anggaran kegiatan (PAK) pada RSU Dr. H, Koesnadi Bondowoso. Metode 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada objek penelitian. 

Metode analisis data yang yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif 

komparatif dengan dibandingkan berdasarkan SAK 33. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rumah sakit telah mengidentifikasi limbah rumah sakit mengeluarkan biaya 

dan memperoleh pendapatan sewa. Dalam mengukur dan menilai biaya yang 

dikeluarkan menggunakan historical cost dan penerimaan menggunakan lokus dan 

disajikan terpisah dalm laba rugi rumah sakit. 

Penelitian Safira Elyafei (2012) dengan judul “Penerapan Akuntansi Lingkungan 

di RSUD Tarakan Jakarta”. Peneliti melakukan beberapa analisis, yaitu analisis pada 

laporan keuangan menggunakan  SAK ETAP, PSAK 45, analisis perlakuan akuntansi 

lingkungan berdasarkan teori Hansen & Mowen, dan analisis tanggungjawab sosial 

rumah sakit menggunakan komponen indikator Standart G3 GRI (Global Reporting 

Initiative). Dari penelitian yang telah dilakukan didapati bahwa rumah sakit memiliki 
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beberapa program sosial bagi masyarakat miskin agar tetap memperoleh jasa layanan 

kesehatan dengan melakukan kemitraan dengan PT Akses dan PT  Jamsostek di 

bidang kesehatan. Rumah sakit telah melakukan pemberantasan limbah dan 

pencegahan pencemaran yang berasal dari hasil operasionalnya. 

 

2.2 Landasan Teori 

Akuntansi lingkungan menurut Weygandt et al. (2013:4), akuntansi (accounting) 

adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan 

mengomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para 

pengguna yang berkepentingan. 

Kusumaningtias (2013:138) menyatakan, akuntansi merupakan suatu ilmu yang 

dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. Eksistensinya tidak bebas nilai 

terhadap perkembangan masa. Metode-metode pembukuan juga terus berkembang 

mengikuti kompleksitas bisnis yang semakin tinggi. Ketika kepeduliaan terhadap 

lingkungan mulai mendapat perhatian masyarakat, akuntansi berbenah diri agar siap 

menginternalisasi berbagai eksternalitas. 

Hubungan antara lingkungan dengan perekonomian memang tidak diragukan 

lagi. Akhir-akhir ini, green accounting telah mendapatkan perhatian serius dalam 

meningkatkan antara aktivitas usaha dengan dampak lingkungan, sehingga akan bisa 

disusun perencanaan strategic dan pengambilan keputusan manajemen yang tepat jika 

dalam laporan keuangan dicantumkan akun-akun yang terkait dengan lingkungan 

(Anelia, 2012:17) 
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Menurut Mulyani (2013:3), konsep akuntansi lingkungan sebenarnya sudah 

dikembangkan sejak 1970-an di negeri-negeri Eropa. Konsep itu muncul akibat 

tekanan organisasi non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dan meningkatkan 

efisiensi pengolaan lingkungan. Artinya dilakukan perhitungan dan penilaian 

lingkungan dari sudut biaya (environmental costs) dan pemanfaat atau efek 

(economic benefit). 

Fasua (2011) (dalam kusumaningtias, 2013:140) menyatakan, akuntansi 

lingkungan dari sisi pengguna dibebankan menjadi tiga jenis yaitu: 

a. Laba Akuntansi Nasional 

Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi pendapatan nasional mengacu 

pada akuntansi sumber daya alam, menyajikan informasi statistik suatu negara 

tentang kualitas dan nilai konsumsi sumber daya alam, yang terbarukan maupun 

yang tidak terbarukan. 

b. Akuntansi keuangan 

Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi keuangan mengacu pada 

penyusunan laporan akuntabilitas lingkungan untuk pengguna eksternal 

disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

c. Akuntansi manajemen 

Akuntansi lingkungan dalam konteks akuntansi manajemen mengacu pada proses 

bisnis dengan pertimbangan penentuan biaya, keputusan investasi modal, dan 

evaluasi kinerja yang terkait dengan pelestarian lingkungan. 
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Menurut suartana (2010:106), akuntansi lingkungan merupakan bidang ilmu 

akuntansi yang berfungsi dan mengidentifikasi, mengukur, menilai dan melaporkan 

hasil akuntansi lingkungan. Akuntansi lingkungan adalah perusahaan atau pemerintah 

dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos lingkungan dan peraktik bisnis 

perusahaan. 

Astuti (2012:74) menyatakan, green accounting adalah bagaimana memasukkan 

konsekuensi dari suatu peristiwa yang menyangkut lingkungan dalam laporan 

keuangan. Green accounting merupakan sarana untuk melaporkan suatu perusahaan 

yang  dikaitkan dengan lingkungan. Tujuannya adalah memberikan informasi 

mengenai kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungaan 

lingkungan. 

Menurut Nilasari (2014:5), penggunaan konsep akuntansi lingkungan bagi 

perusahaan dapat mendorong kemampuan untuk meminimalisir persoalan-persoalan 

lingkungan yang dihadapinya. Banyak perusahaan besar, industri, dan jasa yang kini 

menerapkan akuntansi lingkungan supaya dapat meningkatkan efisiensi pengolaan 

lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang 

biaya (environmental cost) dan manfaat atau efek (economic benefit). 

Dari berbagai pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi 

lingkungan adalah kegiatan pencatatan, pengukuran, dan pengidentifikasian biaya-

biaya terkait dengan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan operasional 

perusahaan yang berpengaruh pada lingkungan, dan dapat digunakan untuk 

pendukung keputusan manajemen terkait bisnis perusahaan serta sebagai upaya untuk 
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meningkatkan pertanggungjawaban social dan lingkungan perusahaan serta untuk 

mengetahui kinerja operasional perusahaan yang berbasis pada perlindungan 

lingkungan. 

 

2.3 Tujuan Dikembangkannya Akuntansi Lingkungan 

Menurut Susanti (2014:3), pada perkembangannya, akuntansi tidak hanya sebatas 

proses pertanggungjawaban sosial lingkungan sebagai ilmu akuntansi yang relatif 

baru. Akuntansi lingkungan menunjukkan biaya riil atas input dan proses bisnis serta 

memastikan adanya efisiensi biaya, selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur 

biaya kualitas dan jasa. Tujuan utamanya adalah dipatuhinya perundangan 

perlindungan lingkungan untuk menemukan efisiensi yang mengurangi dampak dan 

biaya lainnya. 

Astuti (2012:73) menyatakan, tujuan akuntansi lingkungan adalah untuk 

meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi meraka yang memerlukan 

atau menggunakan. Keberhasilan akuntansi tidak hanya tergantung pada ketetapan 

dalam menggolongkan semua biaya-biaya yang dibuat perusahaan, akan tetapi 

kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak 

lingkunagan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Tujuan lain dari pentingnya 

akuntansi lingkungan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan oleh 

perusahaan maupun organisasi lainnya, yaitu mencakup kepentingan organisasi 

publik dan perusahaan-perusahaan publik yang bersifat lokal. 
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Susanti (2014:3) menyatakan, dalam akuntansi secara umum yang terjadi adalah 

pengukuran dan pencatatan terhadap dampak yang timbul dari hubungan antara 

perusahaan dengan pelanggan atau konsumen produk namun dalam akuntansi 

lingkungan lebih cenderung menyoroti masalah aspek sosial atau dampak dari 

kegiatan secara teknis, misalnya pada saat penggunaan alat atau bahan baku 

perusahaan yang kemudian akan menghasilkan limbah produksi yang berbahaya. 

Bidang ini amat penting sebab khususnya di Indonesia saat ini terlalu banyak 

perusahaan baik badan usaha milik negara maupun swasta yang dalam pelaksanaan 

operasi usaha ini menimbulkan kerusakan ekosistem karena adanya limbah produksi 

perusahaan yang tentu memerlukan aloksi biaya penanganan khusus hal tersebut. 

Menurut Hermiyetti dan Dondokambey (2012:65), tujuan dikembangkannya 

akuntansi lingkungan adalah: 

a. Sebagai alat manajemen lingkungan 

Untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan 

klasifikasi biaya konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga 

digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan keseluruhan 

juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Selain 

itu, akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menilai tingkat keluaran dan 

capaian tiap tahun untuk menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang harus 

berlangsung terus-menerus. 
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b. Sebagai alat komunikasi dengan masyarakat 

Akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, 

kegiatan konservasi lignkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan 

pandangan terhadap akuntansi lingkungan dari para pihak, pelanggan dan masyarakat 

digunakan sebagai umpan balik perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.   

 

2.3.1 Fungsi Penerapan Akuntansi Lingkungan 

Green accounting umumnya menerapkan oleh perusahaan yang memiliki 

perhatian dan minat terhadap kelestarian lingkungan, kebersinambungan 

(sustainability), efektivitas lingkungan (ecoeffectiveness), efisiensi lingkungan 

(ecoefficiency), dan menerapkannya secara langsung dengan banyak sarana 

pemasaran dalam manajemen strategic (Cohen dan Robbins, 2011:190). Aktivitas 

dalam green accounting dijelaskan oleh Cohen dan Robbins (2011) sebagai berikut: 

“Enviromental accounting collects, analyzes, assesses, and prepares reports of 

both environmental and financial data with a view toward reducing 

environmental effect and cost. This form of accounting is central to many aspect 

of governmental policy as well. Consequently, environmental accounting  has 

become a key aspect of green business and responsible economic development”. 

 

Artinya,  akuntansi lingkungan mengumpulkan, menganalisis, memperkirakan, 

dan menyiapkan laporan baik data lingkungan maupun finansial dengan tujuan untuk 

mengurangi dampak lingkungan dan biaya. Bentuk akuntansi ini memusat pada 

beberapa aspek kebijakan pemerintah sebaik mungkin. Konsekuensinya, akuntansi 

lingkungan menjadi aspek penting dalam konsep Green business dan pengembangan 

perekonomian yang bertanggungjawab. 
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Menurut Aniela (2012:16-17), melalui penerapan green accounting maka 

diharapkan lingkungan akan terjaga kelestariannya, karena dalam menerapkan green 

accounting maka perusahaan akan secara sukarela mematuhi kebijakan pemerintah di 

mana perusahaan tersubut menjalankan bisnisnya. Beberapa peneliti secara empiris 

membuktikan adanya peran positif dari penerapan green accounting terhadap kinerja 

finansial perusahaan. Ketika perusahaan menerapkan green accounting dan mampu 

menunjukkan kinerja lingkungan yang baik maka dampaknya adalah pad akinerja 

finansial yang baik. Hal itu telah dibuktikan  dalam penelitian baik secara akademis 

maupun empirisyang menyatakan bahwa kinerja keuangan, dalam hal ini nilai pasar 

dari perusahaan dangat dipengaruhi oleh kinerja lingkungan, di mana pengaruh yang 

diberikan adalah positif. Hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja 

keuangan ini bisa diamati dari siis pendapatan maupun dari sisi biaya.  

a. Dari sisi pendapatan, maka dapat dijelaskan bahwa refrensi konsumen terhadap 

produk yang berorientasi konsumem memungkinkan perusahaan tersebut untuk 

menikmati diferensiasi pasar, keunggulan pesaing, dan konsumen memilki 

kencenderungan untuk bersedia membayar harga yang mahal untuk produk yang 

berorientasi lingkungan (harga premium). 

b. Di sisi biaya, banyak manfaat yang diperoleh perusahaan sebagai dampak dari 

adanya peningkatan efisien, menghindari kewajiban potensial, posisi yang lebih 

baik untuk memenuhi atau melampaui standar, dan penciptaan hambatan masuk 

bagi pesaing potensial. 
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Menurut Gunawan (2012:48), akuntansi lingkungan telah menjadi perhatian 

akuntan karena perusahaan perlu menyampaikan informasi mengenai aktivitas 

perlindungan lingkungan kepada stakeholder. Perusahaan tidak hanya menyampaikan 

informasi mengenai keuangan tetapi juga perlu memperhatikan kepentingan 

lingkungan di mana perusahaan beroprasi. Akuntansi lingkungan adalah istilah yang 

berkaitan dengan di masukannya biaya lingkungan ke dalam praktek akuntansi 

perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak baik moneter 

maupn non moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang 

mempengaruhi kualitas lingkungan. Akuntansi lingkungan dipertimbangkan karena 

menjadi perhatian bagi pemegang saham dan adanya kesadaran lingkungan dengan 

cara mengurangi biaya yang berhubungan dengan lingkungan. Karena dengan 

perusahaan memperhatikan kualitas lingkungan maka akan memberikan ketertarikan 

bagi para investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. 

Widiastuti (2011:28) menyatakan, penerpan akuntansi lingkungan oleh indutri 

juga dapat bermanfaat bagi masyarakat, antara lain: 

1. Mampu untuk lebih efisien dan efektif menggunakan sumber-sumber daya alam, 

termasuk energy dan air. 

2. Mampu untuk mengurangi efektifitas biaya dari emisi. 

3. Mengurangi biaya-biaya masyarakat luar yang berhubungan dengan polusi seperti 

biaya terhadap monitoring lingkungan, pengendalian dan perbaikan sebagaimana 

biaya kesehatan publik yang baik. 
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4.   Menyediakan peningkatan informasi untuk meningkatkan kebijakan 

pengambilan keputusan publik. 

5. Menyediakan informasi keinerja lingkungan industriyang dapat digunakan dalam 

luasnya konteks dari evaluasi kinerja lingkungan dan kondisi-kondisi ekonomi 

serta area ggeografi. 

Fausa (2011) (dalam kusumaningtias, 2013:140) menyatakan bahwa fungsi 

akuntansi lingkungan dibagi menjadi fungsi internal dan eksternal sebagai berikut: 

a. Fungsi interal 

Sebagai salah satu langkah dari sistem informasi lingkungan organisasi, 

fungsi internal memungkinkan untuk mengola dan menganalisis biaya pelestarian 

lingkungan yang dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, serta 

mempertimbagnkan pelestarian lingkungan yang efektif dan efisien melalui 

pengambilan keputusan yang teapt.  Hal ini sangat diperlukan keberadaan fungsi 

akuntansi lingkungan sebagai alat manajemen bisnis untuk digunakan oleh para 

manajemen dan inut bisnis terkait. 

b. Fungsi eksternal 

Dengan mengungkapkan hasil pengukuran kegiatan pelestarian lingkungan, 

fungsi eksternal memungkinkan perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan 

stakeholder. Diharapkan bahwa publikasi hasil akuntansi lingkungan akan 

berfungnsi baik sebagai alat bagi organisasi untuk memenuhi tanggung jawab 

mereka atas akuntabilitas kepada stakeholder dan secara besamaan, sebagai sarana 

untuk mengevaluasi yang tepat dari kegiatan pelestarian lingkungan. 
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2.3.2 Pengertian dan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit 

Musyarofah (2013:353) bahwa dalam pembangunan suatu industri, apalagi yang 

memerlukan lahan luas dan berpotensi menimbulkan polusi perlu juga diterapkan 

adanya perencanaan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan apsek 

insfratruktur dan kedekatan pasar saja yang menjadi pertimbangan utama. Akan tetapi 

harus dilihat pula aspek jangak panjang. Untuk itu pertumbuhan industri yang sangat 

pesat harus tetap memperhatikan aspek konservasi lingkungan guna utnuk 

kepentingan generasi saat ini maupun generasi mendatang. Pemerintah Kota maupun 

masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan industri tentu saja menginginkan 

kawasan industri yang berwawasan lingkungan dan ramah lingkungan. 

Widiastuti (2011:12) menyatakan pelayanan kesehatan dikembangkan dengan 

terus mendorong peran serta aktif masyarakat termasuk dunia usaha. Usaha perbaikan 

kesehatan masyarakat terus dikembangkan antara lain melalui pencegahan dan 

pemberantasan penyakit menular, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, penyediaan 

air bersih, penyuluhan kesehatan serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. 

Sehubungan dengan hal tersebut, pengololaan limbah rumah sakit yang merupakan 

bagian dari penyehatan lingkungan di rumah sakit juga mempunyai tujuan untuk 

melindungi masyarakat dari bahaya pencemaran lingkungan yang bersumber dari 

limbah rumah sakit serta mencegah infeksi nosoknimial di lingkungan rumah sakit, 

perlu diupayakan bersama oleh unsur-unsur yang terkait dengan penyelenggaraan 

kegiatan pelayanan rumah sakit. 
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Menurut widiastuti (2011:14-15) limbah rumah sakit merupakan segala limbah 

yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya baik 

berupa medis dan non medis. Limbah rumah sakit bila dalam pengolahannya 

dilakukan dengan baik dan benar maka akan menjadi aman bagi lingkungan, sehingga 

bahaya yang tidak diinginkan bagi masyarakat pada umumnya dapat diatasi. Upaya 

pengololaan limbah rumah sakit pada dasarnya merupakan upaya mengurangi 

volume, konsentrasi atau bahaya limbah, setelah proses produksi atau kegiatan, 

melaului proses fisika, kimia atau hayati. Upaya pertama yang harus dilakukan adalah 

upya preventif yanitu mengurangi limbah pada sumbernya, serta upaya pemanfaatan 

limbah. Program minimisasi limbah di Indonesia baru mulai digalakkan, bagi rumah 

sajit masih merupakan hal baru, yang tujuananya untuk mengurangi jumlah limbah 

dan pengelolaan limbah yang masih mempunyai nilai ekonomis. Berbagai upaya telah 

dilakukan untuk mengungkapkan pilihan teknologi mana yang terbaik untuk 

pengelolaan limbah, khususnya limbah berbahaya abtara lain reduksi limbah (waste 

reduction), minimisasi limbah (waste minimization), pemberantasan limbah (waste 

abatement), pencegahan pencemaran (waste prevention), dan reduksi pada sumbernya 

(source reduction). 

 

2.4 Biaya Lingkungan 

Gunawan (2012:48) menyatakan, biaya lingkungan adalah biaya yang 

ditimbulkan akibat kualitas lingkungan yang rendah sebagai akibat dari proses 

produksi yang dilakukan perusahaan. Biaya lingkungan  perlu dilaporkan secara 
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terpisah berdasarkan klasifikasi biayanya. Hal ini dilakukan supaya laporan biaya 

lingkungan dapat dijadikan informative untuk mengevaluasi kinerja operasional 

perusahaan terutama yang berdampak lingkungan.. 

Menurut Ikhsan (2009), biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan 

biaya produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan 

manajemen yang lebih baik. Tujuan perolehan biaya adalah bagaimana cara 

mengurangi biaya-biaya lingkungan, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki 

kinerja lingkungan dengan memberi perhatian pada situasi sekarang, masa yang akan 

datang dan biaya-biaya manajeman yang potensial. Biaya lingkungan meliputi biaya 

internal dan eksternal serta berhubungan dengan semua biaya yang terjadi dalam 

hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan. 

Ikhsan (2009), menyatakan definisi-definisi tambahan lain mengenai biaya 

lingkungan antara lain: 

a. Biaya lingkungan meliputi biaya-biaya dari langkah yang diambil, atau yang 

harus diambil untuk mengatur damapak-dampak lingkungan terhadap aktivitas 

perusahaan dalam cara pertanggungjawabkan lingkungan, seperti halnya biaya 

lain yang dikemudikan dengan tujuan-tujuan lingkungan dan keinginan 

perusahaan. 

b. Biaya-biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan 

terhadap seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan 

lingkungan dan perlindungan. 
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c. Biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumber daya disebabkan atau dipandu 

dengan usaha-usaha (aktivitas) untuk: 1) mencegah atau mengurangi bahan sisa 

dan polusi, 2) mematuhi regulasi lingkungan dan kebijakan perusahaan, 3) 

kegagalan memenuhi regulasi dan kebijakan lingkungan. 

3 Perlakuan akuntansi terkait biaya pengelolaan limbah  

Menurut kusumaningtias (2013:141), aktivitas-aktivitas dalam pelaksanaan 

green accounting tentunya mengeluarkan biaya. Aktivitas tersebut merupakan biaya 

yang harus disebabkan oleh perusahaan yang timbul bersamaan dengan penyediaan 

barang dan jasa kepada konsumen. Dengan beban yang btelah dialokasikan 

diharapakan akan membentuk lingkungan yang sehat dan terjaga kelestariannya. 

Mulyani (2013:13) menyatakn, pencatatan utuk mengola segala macam yang 

berkaitan dengan limbah sebuah perusahaan didahului dengan perencanaan yang akan 

dikelompokkan dalam pos-pos tertentu sehingga dapat diketahui kebutuhan riil setiap 

tahunnya. Pentingnya akuntansi lingkungan diperlukan kesadarn penuh dari 

perusahaan ataupun organisasi yang mengambil manfaat dari lingkungan. Perusahaan 

untuk mempertimbangkan dan meningkatkan usaha dalam konservasi lingkungan 

secara berkelanjutan. Usaha yang dapat ditempuh perusahaan, yaitu dengan 

memasukkan anggaran lingkungan pada laporan keuangan dan pertanggungjawaban 

perusahaan (Hermiayatti dan Dondokambey, 2012:65) 

Menurut Suartana (2010:106), akuntansi lingkungan merupakan bidang ilmu 

akuntasni yang berfungsi dan mengidentifikasikan, mengukuur, menilai, dan 

melaporkan akuntans lingkungan. Pengertian ini sesungguhnya sama dengan definisi 
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dari sebuah standar akuntansi. Bisa saja, pada masa yang akan datang ada yang 

disebut standar akuntansi lingkungan. Dalam hal ini pencemaran dan limbah produksi 

merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasi perusahaan yang 

memerlukann sistem akuntansi lingkungan seagai kontrol terhadap tanggungjawab 

perusahaan, sebab pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan 

pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan pelaporan biaya pengolola limbah dari 

hasil kegiatan operasional perusahaan. Perhitungan biaya dalam penanganan limbah 

tersebut diperlakukan adanya perlakuan akuntansi yang tersistematis dan terukur. 

Berikut merupakan penjelasan mengenai identifikasi, penyajian, pengakuan, 

pengukuran, dan pengungkapan biaya terkait pengelolaan limbah, antara lain:  

a. Identifikasi 

Pertama kali perusahaan akan menentukan biaya untuk pengelolaan biaya 

penanggulangan (externality) yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional 

usahannya adalah dengan mengidnetifikasi dampak negatif tersebut. Sebagai 

contoh misalkan sebuah rumah sakit yang diperkirakan akan menghasilkan 

limbah bahaya sehingga memerlukan penanganan khusus untuk hal limbah padat, 

cair, maupun radioaktif yang berasal dari kegiatan instalasi rumah sakit atau 

kegiatan karyawan maupun pasien (Sudigyo, dalam Hadi, 2012) 

Menurut Weygandt et al. (2013:5), ,mengidentifikasi peristiwa-peristiwa 

ekonomi akan melibatkan pemilihan aktivitas-aktivitas ekonomi yang relevan 

bagi suatu oragnisasi tertentu. Setelah teridentifikasi, peristiwa-peristiwa 

ekonomi tersebut kemudian dicatat untuk menjadi alur aktivitas-aktivitas 
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keuangan perusahaan. Pencatatan terdiri atas pembuatan jurnal peristiwa-

peristiwa secara sistematis dan kronologis, yang diukur dalam satuan mata uang. 

Di dalam pencatatan, peristiwa-peristiwa ekonomi juga akan diklarifikasikan dan 

dibuat ikhtisarnya. 

Aktivitas pengidentifikasian dan pencatatan tidak akan banyak 

memberikan manfaat, kecuali jika informasi tersebut dikomunikasikan kepada 

pengguna-pengguna yang berkepentingan. Informasi keuangan akan disampaikan 

melalui laporan-laporan akuntansi, yang umumnya disebut sebagai laporan 

keuangan (financial statements). Agar informasi keuangan yang dilaporkan 

menjadi bermakna, para akuntan melaporkan data yang tercatat dalam cara yang 

terstandarisasi. Informasi yang berasal dari transaksi-transaksi yang serupa akan 

diakumulasikan dan dijumlahkan (Weygandt et al., 2013:5). 

Menurut Hidayatulloh (2014:22), setiap biaya-biaya lingkungan yang ada 

diidentifikasi dan diklarifikasi oleh perusahaan secara berbeda. Jadi setiap 

perusahaan masih memiliki pandangan berbeda dari penentuan biaya akuntansi 

lingkungan. Hal ini dikarenakan akan lebih mudahkan manajemen untuk lebih 

fokus dalam menentukan keputusan. 

Tercatatnya suatu kejadian dalam akuntansi karena adanya suatu kegiata 

yang membutuhkan pelaporan mengenai biay-biaya. Pengindentifikasian dengan 

adanya limbah ,erupakan langkah awal dimana jika limbah tidak dikelola, maka 

akan menumpuk dan menimbulkan pencemaran. Dengan adanya pengelolahan 
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limbah yang ditangani secara khusus, maka aka nada perlakuan tersendiri dalam 

akuntansi mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan (Hidayatulloh, 2014:63). 

Nilasari (2014:12) menyatakan, dengan tidak adanya pencatatan biaya-

biaya lingkungan yang terjadi menurut PSAK, maka perusahaan dapat 

menetapkan pencatatan biaya-biaya lingkungan yang terjadi sesuai dengan PSAK 

No.14 tentang pesediaan, dimana biaya persediaan yang diakui sebagai beban 

selama periode seringkali disebut sebagai beban pokok penjualan, meliputi 

biaya-biaya yang sebelumnya diperhitungkan dalam pengukuran persediaan yang 

saat ini telah terjual, overhead produksi yang teralokasi, dan jumlah biaya 

produksi persediaan yang tidak normal. 

Definisi persediaan menurut PSAK No.14 paragraf 03, persedian adalah 

aktiva tersidia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Dalam proses produksi 

atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) 

untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 

b. Pengakuan  

Pengakuan (recognition) ialah pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) 

kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu 

pos dan terefleksi dalam laporan keuangan,. Jadi, pengakuan berhubungan 

dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak. PABU 

memberi pedoman tentang pengakuan ini dengan menetapkan beberapa 

kriteria pengakuan agar suatu jumlah rupiah (kos) suatu objek transksaksi 

dapat diakui serta saat pengakuannya. Misalnya, PABU (dalam kerangka 
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konseptual) memberi pedoman tentang kriteria yang harus dipenuhi untuk 

mengakui pendapatan atau biaya (Suwardjono, 2013:134) 

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan 

(KDPPLK) diungkapkan bahwa: 

 “Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang 

memenuhi definisi unsur erta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam 

paragraph 83 dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan dilakukan 

dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah 

uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang 

memenuhi kriteria tersebut harus diakui dlam neraca atau laporan laba rugi. 

Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui 

pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan 

atau materi penjelasn”.  

Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan 

(KDPPLK), bahwa pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui 

kalau: 

1) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos 

tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. 

2) Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 

Mulyani (2013:15) menyatakan, apabila sudah diidentifikasi selanjutnya 

diakui sebagai akun atau rekening biaya pada saat penerimaan manfaat dari sejumlah 

nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. 
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Menurut Wardhani (2010:10), walaupan tidak ada dasar yang khusus 

dalam pengakuan dan pengukuran biaya lingkungan yang terjadi dalam perusahaan, 

maka pengakuan dan pengukuran biaya lingkungan ini berdasarkan kebijakan yang 

diterapkan oleh perusahaan. 

c. Pengukuran 

Menurut Suwardjono (2013:133), pengukuran (measurement) adalah 

penentuan jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu objek yang terlibat 

dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan 

data dasar dalam penyusunan statemen keuangan.  Pengukuran lebih berhubungan 

dengan masalah penentuan jumlah rupiah (kos) yang dicatat pertama kali pada saat 

suatu transaksi terjadi. Berkaitan dengan hal ini misalnya adalah bahwa kos asset 

tetap adalah semua pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap tersebut 

sampai digunakan. 

Pengukuran sering pula disebut dengan penilaian (valuation). Akan tetapi, 

penilaian lebih ditunjukan untuk penentuan jumalah rupiah yang harus dilekatkan 

pada suatu elemen atau pos pada saat dilaporkan dalam statemen keuangan. 

Penilaian berkaitan dengan masalah apakah misalnya sediaan dilaporkan sebesar 

kos atau harga pasar (Suwardjono, 2013:134). 

Menurut Kerangkan Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan 

(KDPPLK) diungkapkan bahwa: 
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“Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. 

Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. 

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan 

(KDPPLK) diungkapkan bahwa, sejumlah dasar pengukuran yang berbeda 

digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. 

Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Biaya historis 

Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan untuk memperoleh 

aktiva tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang 

diterima sebagai penukar dari kewajiban (obligation), atau dalam keadaan tertentu 

misalnya, pajak penghasilan, dalam jumlah kas atau setar kas yang diharapkan 

akan membayar untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang 

normal. 

2) Biaya kini (current cost) 

Aktiva dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila 

aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan 

dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan (undiscounted) yang 

mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang. 
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3) Nilai realisasi/penyelesaian(realizable/settlement value) 

Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh 

sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal (orderly disposal). 

Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas 

yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi 

kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal 

4) Nilai sekarang (present value) 

Aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang 

didiskontokanke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil 

dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar 

bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan 

diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. 

Nilasari (2014:11) menyatakan, walaupun tidak ada dasar yang khusus dalam 

pengakuan dan pengukuran biaya lingkungan yang terjadi dalam perusahaan, maka 

pengakuan dan pengukuran biaya tersebut berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

oleh perusahaan. Tidak adanya pengakuan dan pengukuran biaya lingkungan 

menurut PSAK, maka perusahaan dapat menetapkan pengakuan dan pengukuran 

biaya lingkungan sesuai dengan kebijakan perusahaan sesuai dengan PSAK No. 1 

paragraf 11 tahun 2009. 

“Apabila PSAK belum mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian atau 

pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar 

dapat dicapai melaluipemilihan dan penerapankebijakan akuntansi yang sesuai 
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dengan paragraph 14 serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa 

sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan 

dapat dipahami”. 

d. Penyajian 

Suwadjono (2013:134) menyatakan, penyajian (presentation) menerapkan 

tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen 

keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Menurut Hidayatulloh 

(2014:25), perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan dalam laporan 

keuangan guna membantu menciptakan kesan positif terhadap perusahaan dimata 

pemodal, pemerintah dan masyarakat. Biaya yang timbul dalam pengelolaan 

lingkungan ini disajikan bersama-sama dnegan biaya unit lain yang sejenis dalam 

sub-sub biaya administrasi dan umum. 

Menurut Hadi (2012:18), penyajian biaya lingkungan ini didalam laporan 

keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda, sebab tidak 

ada ketentuan yang baku untuk nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan 

lingkungan perusahaan tersebut. 

PSAK No. 1 Paragraf 85 tahun 2013 tentang Peyajian Laporan Keuangan 

diungkapkan bahwa: 

“Karena dampak dari berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwa lain entitas 

berbeda dalam frekuensi, potensi keuntungan atau kerugian dan kemampuan untuk 

dapat diprediksi, maka pengungkapan unsur-unsur kinerja keuangan membantu 

pengguna laporan keuangan dalam memahami kinerja keuangan yang dicapai 
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dalam membuat proyeksi kinerja keuangan masa depan. Entitas memasukkan pos-

pos tambahan dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan laba rugi terpisah 

(jika disajikan), laporan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif  

lain dan perubahan istilah yang dipakai dan perubahan urutan dari pos-pos jika hal 

ini diperlukan untuk menjelaskan unsur kinerja keuangan. Entitas 

mempertimbangkan factor-faktor termasuk materialitas, sifat, dan fungsi dari 

berbagai komponen pendapatan dan beban, misalnya, suatu institusi keuangan 

dapat mengubah istilah untuk memberikan informai yang relevan dan operasinya. 

e. Pengungkapan 

Pengungkapan (disclousure) memiliki arti tidak meutupi atau tidak 

menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan diartikan sebagai 

memberikan data yang bermnafaat karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari 

pengungkapan tidak akan tercapai (Ikhsan, 2009). 

Menurut Suwardjono (2013:134), pengungkapan (disclosure) berkaitan 

dengan cara pembebanan atau penjelasan hal-hal informative yang dianggap 

penting dan bermanfaat bagi pemakai, selain apa yang dapat dinyatakan melalui 

statemen keuangan utama. Standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang 

apakah suatu informasi atau objek harus disajikan secara terpisah dari statemen 

utama, apakah suatu informasi harus digabung dengan pos statemen yang lain, 

apakah suatu pos perlu dirinci, atau apakah suatu informasi cukup disajikan dalam 

bentuk catatan kaki (footnote). Termasuk dalam pengertian pengungkapan ini ialah 
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masalah penentuan masuk-tidakmya informasi yang bersifat  kualitatif ke dalam 

seperangkat statemen keuangan. 

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah penyajian informasi yang 

dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani 

berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Telah disinggung 

bahwa investor dan kreditor tidak homogeny, tetapi bervariasi dalam hal 

kecanggihannya (sophistication). Karena pasar modal merupakan sarana utama 

pemenuhan dana dari masyarakat, pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan 

melindungi (protective), informasi (informative), atau melayani kebutuhan khusus 

(differential) (Suwardjono, 2013:580). 

PSAK No. 60 Paragraf 7 Tahun 2010 tentang Instrumen Keuangan . 

Pengungkapan diungkapkan bahwa: 

“Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna 

laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrument keuangan atas posisi 

dan kinerja keuangan. 

Akuntansi lingkungan menuntut adanya alokasi pos khusus dalam pencatatan 

rekenign pada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sehingga dalam 

pelaporan akuntansi keuangan akan muncul bahwa pertanggungjawaban sosial 

yang dilakukan oleh perusahaan tidak sebatas pada retorika namun telah sesuai 

dengan praktis pengelolaan sisa hasil operasional perusahaan (Mulyani, 2013:20).  

 


