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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Isu-isu mengenai lingkungan banyak dibicarakan belakangan ini. 

Penyebabnya ialah perubahan iklim global yang disebabkan oleh maraknya 

pembangunan dan kegiatan-kegiatan industri yang dilakukan oleh 

perusahaan sekarang ini. Tidak dapat dipungkiri pesatnya perkembangan 

industri dan teknologi yang canggih menimbulkan efek terhadap lingkungan 

sekitar. Dimana pelaku industri seringkali mengabaikan dampak yang 

ditimbulkan bagi lingkungan, seperti timbulnya polusi udara, air, tanah dan 

adanya kesenjangan sosial terhadap lingkungan. Dari hal tersebutlah yang 

akhirnya menimbulkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam dan tidak 

mengkesampingkan lingkungan sekitar, salah satunya dari sisi akuntansi 

yaitu dengan mengusung green accounting. 

Menurut Sari dan Hadiprajitno (2013) mngatakan bahwa, “konsep 

green accounting ini sudah mulai diperkenalkan dan dibahas sejak tahun 

1970-an di Eropa. Menurut Djogo (2006) di negara-negara maju yang ada 

di Eropa dan Jepang, perhatian mengenai akuntansi lingkungan ini 

berkembang sangat pesat baik secara teori maupun praktiknya. 

Pengungkapan akuntansi lingkungan dinegara berkembang masih sangat 

kurang, Ratnasari (2011) berpendapat bahwa kurangnya pengungkapan 

akuntansi lingkungan di negara berkembang disebabkan karena lemahnya 

hukum tentang lingkungan yang ada di negara tersebut. Serupa dengan 
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Ratnasari, Lindrianasari (2007) juga berpendapat bahwa salah satu faktor 

kurangnya pengungkapan akuntansi lingkungan karena lemahnya hukum 

yang berlaku di negara tersebut.  

Bukan hanya perusahan saja yang terkena dampak dari kesadaran 

masyarakat akan hal ini. Perguruan tinggi juga terkena dampak akan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam perguruan tinggi, tanggung 

jawab sosial dan lingkungan perusahaan disebut University social 

Responsibilities (USR). University Social Responsibilities (USR) 

merupakan suatu kebijakan etis yang akan sangat mempengaruhi kualitas 

kinerja suatu perguruan tinggi yang di dalamnya meliputi mahasiswa, 

pengajar, seluruh karyawan, dan seluruh pengelola perguruan tinggi melalui 

manajemen yang bertanggungjawab terhadap dampak pendidikan, kognitif, 

ketenagakerjaan dan lingkungan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi 

melalui interaksi dengan masyarakat dalam rangka menghasilkan 

pembangunan manusia yang berkesinambungan (Sari dan Hadiprajitno : 

2013). University Social Responsibility sendiri pada dasarnya adalah bentuk 

Corpporate Social Responsibility (CSR) yang diterapkan diperguruan 

tinggi. CSR adalah mekanisme organisasi secara sukarela mengintegrasikan 

perhatiannya terhadap lingkungan dan masyarakat ke dalam operasinya dan 

interaksinya dengan stakeholders yang melebihi tanggung jawab organisasi 

di bidang hukum (Andiyanto, 2016). 

Astiti (2014) menjelaskandalam penelitiannya, bahwa di Indonesia 

standar akuntansi yang dipakai sebagai acuan belum mewajibkan perguruan 

tinggi untuk mengungkapkan informasi sosial yang berkaitan dengan 
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kegiatan yang dilaksanakan, khususnya tanggung jawab perguruan tinggi 

terhadap dampak lingkungan akibat dari kegiatan yang dilakukan. 

Ignastia (2017) yang mengambil topik serupa namun memilih objek 

Universitas Brawijaya Malang. Pada Universitas Brawijaya Malang juga 

sudah menerapkan green accounting berbasis University Social 

Responsibility (USR), bahkan disebutkan Universitas Brawijaya Malang 

merupakan salah satu pelopor green accounting berbasis University Social 

Responsibility (USR) di Kota Malang. Namun dari 4 item yang ada juga 

tidak semuanya dilaksanakan dengan maksimal. 

Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri tiap tahunnya 

menerima lebih dari 3.000 mahasiswa baru. Hal ini tentunya akan sangat 

berdampak bagi kampus itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar, 

diantaranya bertambahnya tingkat pencemaran polusi yang diakibatkan 

kendaraan bermotor, bertambahnya kebutuhan lahan untuk mengakomodasi 

pertambhan jumlah penduduk, serta semakin tingginya penggunan sumber 

daya energi yang ada di Kota Malang khususnya di lingkungan UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu penting bagi UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang untuk memperhatikan dan mempertimbangkan 

dampak lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas operasinya. Di UIN 

Maulana Malik Ibrahim mulai sadar tentang pentingnya lingkungan sebagai 

salah satu penunjang sistem pembelajaran di kampus. Bentuk kesadaaran 

yang dilakukan ialah penghijauan yang dialkukan didalam kampus, 

diperbanyaknya tempat pembuangan sampah di area kampus. 
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University Social Responsibility memiliki 4 item penting mengenai 

kesadaran akan lingkungan dan 4 item tersebut juga menjadi rumusan 

masalah dalam penelitain ini yaitu tingkat Kepedulian Lingkungan 

(Environmental Awarness), Keterlibatan Lingkungan (Environmental 

Involvement), Pelaporan Lingkungan (Environtmental Reporting), dan 

Audit Lingkungan (Environmental Audit) (Teoh & Thong ,1986 dalam 

Yosef, 2003). Sehingga dari 4 indikator tersebut dapat dideskripsikan 

implementasi Green Accounting berbasis University Social Responsibility 

(USR) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana pengungkapan University Social Responsibility pada 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mana dapat dilihat dari tingkat 

Kepedulian Lingkungan (Environmental Awarness), Keterlibatan 

Lingkungan (Environmental Involvement), Pelaporan Lingkungan 

(Environtmental Reporting), dan Audit Lingkungan (Environmental Audit)? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang telah melakukan tanggung jawab sosialnya dengan 

menerapkan University Social Responsibility (USR) dalam aktivitas 

operasinya. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitain ini diharapkan memiliki manfaat bagi banyak pihak 

1.4.1. Manfaat praktis: 

1.4.1.1.Sebagai referensi untuk menilai kinerja suatu Universitas 

dalam menerapkan University Social Responsibility (USR) 

mengingat masih lemahnya penerapan sistem USR pada 

perguruan tinggi yang ada saat ini. Selain itu diharapkan 

penelitain ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi perguran 

tinggi yang dijadikan objek penelitian ini yaitu UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang dalam melaksanakan tanggung jawab 

sosialnya. 

1.4.2. Manfaat Teoritis 

1.4.2.1.Sebagai tambahan pengetahuan bagi literatur bagi kalangan 

akademis khususnya akuntansi mengenai penerapan Green 

Accounting berbasis University Social Responsibility (USR). 

 


