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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA   

 

2.1 Grand Theory  

2.1.1 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)  

Teori legitimasi (Legitimacy Theory) berfokus pada interaksi antara 

perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian 

dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan 

karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin 

legitimate (sah). 

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori 

legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana 

perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan demikian, 

legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu 

perusahaan.  

Grey et al., (1997) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem 

pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat 

(society), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini 

adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika 

masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan 

dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.  
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Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan 

diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh 

masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan 

dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan 

terhadap masyarakat.  

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas 

dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan 

tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga 

mereka diterima oleh masyarakat.  

Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi perusahaan harus 

mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan 

lingkungan sosial (Berthelot dan Robert, 2011). Pengungkapan lingkungan dinilai 

bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan legitimasi yang 

telah diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013).  

2.1.2 Teori Stakeholder (Stakeholder Theory)  

Teori Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi stakeholder-nya (Ghazali dan Chariri : 2007). Konsep stakeholder pertama kali 

dikembangkan oleh Freeman (1984) untuk menjelaskan tingkah laku perusahaan 

(corporate behaviour) dan kinerja sosial (Ghomi dan Leung, 2013).  

Warsono dkk. (2009) mengemukakan argumen bahwa dasar dari teori 

kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan menyebabkan 
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masyarakat menjadi sangat pervasive sehingga perusahaan perlu melaksanakan 

akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan bukan hanya kepada 

pemegang saham saja.  

Stakeholder suatu perusahaan terdiri dari pemegang saham. Kreditor, 

konsumen, pemasok, karyawan dan komunitas lain seperti masyarakat yang 

merupakan bagain dari lingkungan sosial. Stakeholder pada dasarnya mengendalikan 

atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi 

yang digunakan perusahaan.  

Menurut Jones dalam Solihin (2009) menjelaskan bahwa stakeholders dibagi 

dalam dua kategori, yaitu :  

a) Inside Stakeholders : terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan 

tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi 

perusahaan. pihak-pihak yang termasuk dalam kategori inside stakeholders adalah 

pemegang saham (stockholders), manajer, dan karyawan. 

b) Outside stakeholders : terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan 

pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan 

perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi 

oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang 

termasuk dalam kategori outside stakeholders adalah pelanggan (customers), 

pemasok (supplier), pemerintah (government), masyarakat lokal, dan masyarakat 

secara umum.  
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Menurut Soedaryanto (2008) seperti halnya pemegang saham yang 

mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan. 

Teori Stakeholder berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial 

perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para 

stakeholder-nya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk 

memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus 

memperhatikan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian dari operasi 

perusahaan itu sendiri.  

2.1.3 Teori Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility Theory) 

Pada dasarnya, konsepsi terhadap tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda 

dengan konesp tanggung jawab pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada 

sudut pandangnya saja. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna 

tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga 

teori tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti liability. Sedangkan teori tanggung 

jawab sosial (social responsibility theory) sendiri lahir dari kebebasan positif yang 

menekankan tanggung jawab dalam makna responsibility.  

Filosofi utama dari tanggung jawab sosial sungguh radikal, karena membatasi 

kebebasan dalam makna positif. Tetapi, dalam praktiknya teori ini sangat familiar, 

karena “responsibility” sendiri berate keadaan yang dipertanggungjawabkan, di mana 

keaadaan yang dipertanggungjawabkan itu membutuhkan campur tangan negara, 

sebagaimana yang ditunjukkan dalam sejarah kaum libertarian (Sumber: Eka Wenast, 
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Teori Tanggung Jawab Sosial dalam http://filsafat-eka-wenast.blogspot.com, diakses 

pada 02 Mei 2017).  

Bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka 

dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian 

perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas daripada sekedar 

kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial 

lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan 

usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di 

mana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya.  

Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan 

aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihak-

pihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung 

makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga 

dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dan untuk itu, harus 

ada regulasi sebagai acuan penerapan CSR.  

2.1.4 Teori Sinyal (Signalling Theory)  

Teori ini menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi 

merupakan catatan penting suatu perusahaan baik di masa lalu,  saat ini maupun di 

masa yang akan datang. Teori Sinyal menunjukkan adanya asimetris informasi antara 

manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi 
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tersebut dan mengemukakan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyal-

sinyal kepada pengguna laporan keuangan.  

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan 

sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman 

tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi pada 

waktu pengumuman tersebut dan diterima oleh para pelaku pasar.  

Menurut Prasetyanigrum (2008) teori sinyal (signaling theory) menjelaskan 

mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan laporan keuangan kepada 

pihak eksternal. Dorongan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat 

asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar (investor).  

Roida (2008) menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleah pasar 

atau yang diterima oleh pasar merupakan sebuah sinyal yang dapat bermakna positif 

atau negatif, tergantung preferensi atas sinyal tersebut. Informasi jika dilihat dalam 

konteks sinyal dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga sinyal merupakan 

biaya untuk mendapatkan return (tingkat keuntungan) yang diharapkan oleh 

perusahaan. Salah satu corporate action yang merupakan informasi sekaligus tanda 

(signal) adalah perusahaan yang mengumumkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan yang bersangkutan.  

Roida (2008) juga menegaskan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan 

kebijakan formal berupa CSR akan mengirimkan sinyal positif bagi pasar. Namun 

jika dihubungkan dengan apa yang dijalankan saat ini dengan reputasi perusahaan di 

masa lampau seperti perusakan lingkungan (Newmont di Minahasa, Freeport di 
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Papua, dan Shell di Nigeria), eksplotasi buruh (Nike, GAP), melakukan suap untuk 

mendapatkan proyek, dan melakikan rekayasa keuangan, maka program CSR ini 

hanya menjadi alat untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mempertahankan 

sahamnya. 

Pencitraan sebagai perusahaan dengan budi pekerti yang baik merupakan 

sebuah metode untuk mentrasnfer rival costs yang harus dikeluarkan perusahaan 

untuk menghadapi pesaing pada industri sejenis. Sebagai contoh PT H.M Sampoerna, 

tbk. yang mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang menjalankan CSR melalui 

kepedulian pada pendidikan yang mana hasilnya diharapkan nilai perusahaan akan 

mengalami peningkatan atau dengan kata lain tujuan finansial perusahaan akan 

tercapai (Roida, 2008).  

 

2.2 Akuntansi Lingkungan (Green Accounting/ Environmental Accouniting) 

2.2.1  Pengertian Akuntansi Lingkungan  

Istilah akuntansi lingkungan mempunyai banyak arti dan kegunaan. Akuntansi 

lingkungan dapat mendukung pendapatan, akuntansi keuangan maupun bisnis 

internal akuntansi manajerial. Akuntansi lingkungan (Environmental Accounting atau 

EA) merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan 

(environmental costs) ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga 

pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun 

non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi 

kualitas lingkungan.  



26 

 

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States 

Environment Protection Agency (US EPA) akuntansi lingkungan adalah : “suatu 

fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah menggambarkan biaya-biaya 

lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu 

mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-

biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.  

Badan perlindungan Amerika Serikat atau United States Environmental 

Protection Agency (EPA) menambahkan bahwa istilah akuntansi lingkungan dibagi 

menjadi dua dimensi utama. Pertama, akuntansi lingkungan merupakan biaya yang 

secara langsung berdampak pada perusahaan secara menyeluruh (dalam hal ini 

disebut “biaya pribadi”). Kedua, akuntansi lingkungan juga meliputi biaya-biaya 

individu, masyarakat maupun lingkungan suatu  perusahaan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Akuntansi lingkungan juga merupakan suatu bidang yang terus berkembang 

dalam mengidentifikasi pengukuran-pengukuran dan mengkomunikasikan biaya-

biaya aktual perusahaan atau dampak potensial lingkungannya. Biaya ini meliputi 

biaya-biaya pembersihan atau perbaikan tempat-tempat terkontaminasi, biaya 

pelestarian lingkungan, biaya hukuman dan pajak, biaya pencegahan polusi teknologi 

dan biaya manajemen pemborosan. 

Regulasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial di Indonesia telah 

diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 yang 

diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi dampak lingkungan dari 
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aktivitas perusahaan juga telah diatur SAK. PSAK No. 1 Paragraf 9 telah 

memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan berikut :  

“Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup 

(atau nilai tambah) khususnya bagi industri dengan sumber daya terkait dengan 

lingkungan hidup (atau karyawan dan stakeholder lainnya sebagai pengguna 

laporan keuangan penting)”. 

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi 

lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas berkaitan dengan 

aktivitas lingkungan dengan tujuan untuk menambah referensi para stakeholder 

dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya memperhatikan laba dari suatu 

entitas, tetapi juga dengan memperhatikan dari aspek lingkungannya.   

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Lingkungan  

Menurut Ikhsan (2008) tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi 

lingkungan adalah sebagai alat manajemen lingkungan yang digunakan untuk menilai 

keefektifan kegiatan konservasi lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan 

masyarakat yang digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, 

kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. 

Akuntansi Lingkungan secara spesifik mendefinisikan dan menggabungkan 

semua biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Bila biaya-biaya 

tersebut secara jelas teridentifikasi, perusahaan akan cenderung mengambil 

keuntungan dari peluang-peluang untuk mengurangi dampak lingkungan. Adapun 

manfaat-manfaat mengadopsi akuntansi lingkungan, yaitu :  



28 

 

1. Perkiraan yang lebih baik dari biaya sebenarnya pada perusahaan untuk 

memproduksi produk atau jasa. Ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki harga 

dan profitabilitas.  

2. Mengidentifikasi biaya-biaya sebenarnya dari produk, proses, sistem, atau 

fasilitas dan menjabarkan biaya-biaya tersebut pada tanggungjawab manajer.  

3. Membantu manajer untuk menargetkan area operasi bagi pengurangan biaya dan 

perbaikan dalam ukuran lingkungan dan kualitas.  

4. Membantu dengan penanganan keefektifan biaya lingkungan atau ukuran 

perbaikan kualitas. 

5. Memotivasi staf untuk mencari cara yang kreatif untuk mengurangi biaya-biaya 

lingkungan. 

6. Mendorong perubahan dalam proses untuk mengurangi penggunaan sumberdaya 

dan mengurangi, mendaur ulang, atau mengidentifikasi pasar bagi limbah. 

7. Meningkatkan kepedulian staf terhadap isu-isu lingkungan, kesehatan dan 

keselamatan kerja.  

8. Meningkatkan penerimaan konsumen pada produk atau jasa perusahaan dan 

sekaligus meningkatkan daya kompetitif.  

Beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan untuk 

mengadopsi akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan, 

antara lain :  

1. Memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya-biaya lingkungan. 
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2. Memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini mungkin 

mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup 

lainnya, serta keberhasilan bisnis perusahaan. 

3. Diharapkan menghasilkan biaya atau harga yang lebih akurat terhadap produk 

dari proses lingkungan yang diinginkan.  

4. Memungkinkan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang mengharapkan 

produk/jasa lingkungan yang lebih bersahabat. 

Menurut Aniela (2011)  terdapat beberapa alasan yang mendukung 

pelaksanaan akuntansi lingkungan, yaitu : 

1. Biaya lingkungan jika tidak mendapatkan perhatian khusus akan menjadi tidak 

jelas dan masuk dalam akun overhead  atau bahkan diabaikan.  

2. Banyak perusahaan telah menemukan bahwa biaya lingkungan dapat diimbangi 

dengan menghasilkan pendapatan melalui penjualan limbah sebagai suatu produk.  

3. Pengelolaan biaya lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan perbaikan 

kinerja lingkungan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan 

manusia serta keberhasilan perusahaan.  

4. Memahami biaya lingkungan dan kinerja proses dan produk dapat mendorong 

penetapan biaya dan harga produk lebih akurat dan dapat membantu perusahaan 

dalam mendesain proses produksi, barang, dan jasa yang lebih ramah lingkungan 

untuk masa depan.  



30 

 

5. Akuntansi untuk biaya lingkungan dan kinerja lingkungan dapat mendukung 

perkembangan perusahaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan secara 

keseluruhan.  

2.2.3  Sistem Akuntansi Lingkungan  

Sistem akuntansi lingkungan terdiri atas lingkungan akuntansi konvensional 

dan akuntansi ekologis. Akuntansi lingkungan konvensional mengukur dampak-

dampak dari lingkungan alam pada suatu perusahaan dalam istilah-istilah keuangan. 

Sedangkan akuntansi ekologis mencoba untuk mengukur dampak suatu 

perusahaan berdasarkan lingkungan tetapi pengukuran dilakukan dalam bentuk unit 

fisik (misalnya sisa barang produksi dalam kilogram, pemakaian energi dalam kilo 

joules), akan tetapi standar pengukuran yang digunakan bukan dalam bentuk satuan 

keuangan.  

2.2.4 Model Biaya Kualitas Lingkungan  

Dalam model kualitas lingkungan total, keadaan yang ideal adalah tidak ada 

kerusakan lingkungan. Kerusakan didefenisikan sebagai degradasi langsung dari 

lingkungan, seperti emisi residu benda padat, cair, atau gas ke dalam lingkungan 

(misalnya: pencemaran air dan polusi udara), atau degradasi tidak langsung seperti 

penggunaan bahan baku dan energi yang tidak perlu. 

Menurut Hansen dan Mowen (2007), biaya lingkungan dapat diklasifikasikan 

menjadi empat kategori, yaitu :  

1. Biaya Pencegahan Lingkungan (Environmental Prevention Costs) 
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Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang 

dilakukan untuk encegah diproduksinya limbah dan/atau sampah yang merusak 

lingkungan. Contoh : evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat 

untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi dan 

menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, audit risiko 

lingkungan, daur ulang produk, pemerolehan serifikasi ISO 14001.3.  

2. Biaya Deteksi Lingkungan (Environmental Detection Costs) 

Biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan 

untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain diperusahaan telah 

memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh: Audit aktivitas 

lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, pengembangan ukuran kinerja 

lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari 

pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran. 

3. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (Environmental Internal Failure Costs) 

Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan 

karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. 

Contoh:  Pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, 

pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi 

fasilitas untuk memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan. 

4. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (Environmental Eksternal Failure Costs) 

Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (environmental external failure), 

adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan serta melepas limbah atau sampah 
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ke dalam lingkungan. Biaya ini terbagi menjadi dua yaitu Biaya kegagalan eksternal 

yang direalisasi (realized external failure costs) adalah biaya yang dialami dan 

dibayar oleh perusahaan.  

Biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan (unrealized external 

failure costs) atau biaya sosial disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan 

dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh biaya kegagalan eksernal yang 

direalisasi adalah: pembersihan danau yang tercemar, pembersihan minyak yang 

tumpah, pembersihan tanah yang tercemar, penggunaan bahan baku dan energi secara 

tidak efisien, penyelesaian klaim kecelakaan pribadi dari praktik kerja yang tidak 

ramah lingkungan, dll. 

Contoh biaya sosial adalah: mencakup perawatan medis karena udara yang 

terpolusi (kesejahteraan individu), hilangnya kegunaan danau sebagai tempat rekreasi 

karena pencemaran (degradasi), hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran 

(kesejahteraan individual), dan rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat 

(degradasi). 

2.2.5 Pengelompokan Analisis Lingkungan   

Menurut Mulyani (2011), terdapat lima tahap pengelompokan analisis 

lingkungan, yaitu :  

1. Identifikasi 

Pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk pengelolaan biaya 

penanggulangan eksternality yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional 

usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak dampak negatif tersebut. Sebagai 
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contoh misalnya sebuah Rumah Sakit yang diperkirakan akan menghasilkan limbah 

berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus untuk hal tersebut 

mengidentifikasi limbah yang mungkin ditimbulkan antara lain: limbah padat, cair, 

maupun radioaktif yang berasal dari kegiatan instalasi rumah sakit atau  kegiatan 

karyawan maupun pasien (Sudigyo, 2002). Macam macam kemungkinan dampak ini 

diidentifikasi sesuai dengan bobot dampak negatif yang mungkin timbul. 

2. Pengakuan 

Elemen-elemen tersebut yang telah diidentifikasikan selanjutnya diakui 

sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada saat menerima manfaat dari 

sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. 

Pengakuan biaya-biaya dalam rekening ini dilakukan pada saat menerima manfaat 

dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan sebab pada saat sebelum nilai atau jumlah 

itu dialokasikan tidak dapat disebut sebagai biaya sehingga pengakuan sebagai biaya 

dilakukan pada saat sejumlah nilai dibayarkan untuk pembiayaan pengelolaan 

lingkungan. (PSAK,2002)  

3. Pengukuran  

Perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya biaya yang 

dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan ini 

dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada 

periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai 

kebutuhan riil setiap periode. 
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Dalam hal ini, pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan 

pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang 

bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah 

dan nilai yang berbeda-beda.  

4. Penyajian  

Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini disajikan bersama sama 

dengan biaya-biaya unit lain yang sejenis dalam sub-sub biaya administrasi dan 

umum. 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. 

5. Pengungkapan 

Pengungkapan akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan 

sukarela. Namun, tidak semua perusahaan melaporkan pengungkapan akuntansi 

lingkungan secara sukarela. Misalnya perusahaan pertambangan, yang wajib 

melakukan pengungkapan akuntansi lingkungan.  

Pengungkapan akuntansi lingkungan pada penelitian ini merupakan 

pengungkapan informasi data akuntansi lingkungan dari sudut pandang fungsi 

internal akuntansi lingkungan itu sendiri, yaitu berupa laporan akuntansi lingkungan. 

Laporan tersebut harus didasarkan pada situasi aktual pada suatu perusahaan atau 

organisasi lainnya. Data aktual diungkapkan dan ditentukan oleh perusahaan sendiri 

atau organisasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan ketika pengungkapan data 

eksternal akuntansi lingkungan untuk mengklarifikasi prasarat dari pengungkapan 
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data, supaya stakeholders memperoleh pemahaman konsisten dari data akuntansi 

lingkungan. 

Praktek-praktek akuntansi tradisional seringkali melihat biaya lingkungan 

sebagai biaya mengoperasikan bisnis, meskipun biaya-biaya tersebut signifikan, 

meliputi: biaya sumberdaya, yaitu mereka yang secara langsung berhubungan dengan 

produksi dan mereka yang terlibat dalam operasi bisnis umum, pengolahan limbah, 

dan biaya pembuangan. Biaya reputasi lingkungan, dan biaya membayar premi 

asuransi resiko lingkungan. 

Dalam banyak kasus, biaya-biaya lingkungan seperti yang berkaitan dengan 

sumberdaya alam (energi, udara, air) dimasukkan ke dalam satu jalur „biaya operasi‟ 

atau „biaya administrasi‟ yang diperlakukan independen dengan proses produksi. Juga 

biaya lingkungan sering didefinisikan secara sempit sebagai biaya yang terjadi dalam 

upaya pemenuhan dengan atau kaitan dengan hukum atau peraturan lingkungan. Hal 

ini karena sistem akuntansi cenderung berfokus pada biaya bisnis yang teridentifikasi 

secara jelas, bukan pada biaya dan manfaat pilihan alternatif. 

 

2.3 Corporate Social Responsibility (CSR)  

2.3.1  Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)  

Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial 

perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan 
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mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis 

sendiri maupun untuk pembangunan. 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang 

disebut Sustainability Report. Sustainability Report adalah pelaporan mengenai 

kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan 

produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainability 

development). Sustainability Report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel 

tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang sustainability development yang 

membawa menuju kepada core business dan sektor industrinya.  

2.3.2  Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

Pada prinsipnya, CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan 

para stakeholders daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara 

moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan 

tersbut dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan 

kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan 

harus bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai 

dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholders-nya dan 

lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya.  

Berdasarkan dengan hal tersebut, John Elkingston‟s mengelompokkan CSR 

atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “Triple Bottom Line”. Ketiga aspek 

itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (economic prosperity), 
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peningkatan kualitas lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial (social 

justice). John juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan 

konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) harus 

memperhatikan “Triple P” yaitu “Profit” sebagai wujud aspek ekonomi, “Planet” 

sebagai wujud aspek lingkungan, “People” sebagai aspek sosial (Wibisono, 2007: 22-

36).  

Pada tahun 2002, Global Compact Initiative menegaskan kembali tentang 

triple P  dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (profit), 

mensejahterakan masyarakat (people), dan menjamin keberlanjutan kehidupan 

(planet). Ketiga aspek itu diwujudkan dalam kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 

berikut:  

Tabel 2.1 

Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)  

No. Aspek Muatan  

1 Sosial Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan 

kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan 

karyawan), kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, 

agama, kebudayaan, dan sebagainya.  

2 Ekonomi Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/ unit mikro kecil 

dan menengah (KUB/ UMKM), agrobisnis, pembukaan 

lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif 

lain.  

3 Lingkungan Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian 

alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian 

polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara 

efisien.  

Sumber: Hardiansyah dan Muhammad Iqbal (2006)  
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Menurut Hardiansyah dan Iqbal (2006) untuk mengimplementasikan ketiga 

aspek tersebut dibutuhkan strategi tertentu. Adapun strategi yang dapat digunakan 

dalam mengimplementasiannya yaitu:  

a. Penguatan kapastitas (capacity building).  

b. Kemitraan (collaboration) 

c. Penerapan inovasi 

2.3.3  Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

Seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris, yaitu Alyson Warhust 

(1998), beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan 

dalam penerapan CSR, yaitu:  

1. Prioritas Perusahan  

Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas 

tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan 

dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas 

bisnisnya dengan cara lebih bertanggungjawab secara sosial.  

2. Manajemen Terpadu  

Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu 

mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya,sebagai 

salah satu unsur dalam fungsi manajemen.  

3. Proses Perbaikan  
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Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan dengan evaluasi 

secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami 

kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.  

4. Pendidikan Karyawan 

Karyawan sebagai stakekolders primer harus ditingkatkan kemampuan dan 

keahliannya. Oleh karena itu, perusahaan harus memotivasi mereka melalui program 

pendidikan dan pelatihan.  

5. Pengkajian 

Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih 

dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja 

dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tetapi juga pada saat sebelum 

mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.  

6. Produk dan Jasa 

Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk 

dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.  

7. Informasi Publik  

Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap 

konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan dan 

pembuangan atas suatu produk barang dan/ atau jasa.  

8. Fasilitas dan Operasi  
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Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan 

kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial 

dari suatu kegiatan perusahaan.  

9. Penelitian  

Melakukan dan/ atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari 

penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang dihasilkan 

sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya 

mengurangi dan/ atau meniadakan dampak negatif kegiatan yang dimaksud.  

10. Prinsip Pencegahan  

Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/ atau penggunaan atas produk 

barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini 

dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.  

11. Kontraktor dan Pemasok  

Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari 

prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan 

melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari 

suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.  

12. Siaga Menghadapi Darurat  

Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi 

keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama 

dengan layanan gawat darurat (emergency), instansi berwenang, dan komunitas lokal. 

Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.  
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13. Transfer Best Practice 

Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang 

bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.  

14. Memberikan Sumbangan  

Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan 

publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga 

pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab 

sosial.  

15. Keterbukaan (disclosure) 

Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan 

perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu 

mengantisipasi dan memberikan respons terhadap risiko potensial (potencial hazard) 

yang mungkin muncul dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah dan jasa.  

16. Pencapaian dan Pelaporan  

Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara 

berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan 

direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.  

2.3.4 Kategori Perusahaan dalam pelaksanaan CSR  

Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, perusahaan bisa dikelompokkan ke 

dalam beberapa kategori. Peng-kategorian ini menggambarkan kemampuan dan 

komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Peng-kategorian dapat memotivasi 
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perusahaan dalam mengembangkan program CSR dan dapat pula dijadikan cermin 

dan guideline untuk menentukan model CSR yang tepat (Suharto, 2007).  

1. Kategori perusahaan berdasarkan proporsi keuntungan dan besarnya anggaran 

CSR :  

- Perusahaan Minimalis : Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang 

rendah. Perusahaan kecil dan lemah biasanya masuk dalam kategori ini.  

- Perusahaan Ekonomis : Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun 

anggara CSR-nya rendah. Perusahaan yang termasuk kategori ini adalah 

perusahaan besar, namun pelit.  

- Perusahaan Humanis : Perusahaan yang memiliki profit yang rendah, namun 

proporsi anggaran CSR-nya relatif tinggi. Perusahaan ini disebut perusahaan 

dermawan.  

- Perusahaan Reformis : Perusahaan ini memiliki profit dan anggaran CSR yang 

tinggi. Perusahaan seperti ini memandang CSR bukan sebagai beban melainkan 

sebagai peluang.  

2. Kategori perusahaan berdasarkan tujuan CSR, (apakah CSR dipandang sebagai 

media promosi atau pemberdayaan masyarakat) : 

- Perusahaan Pasif : Perusahaan yang menerapkan CSR tanpa tujuan jelas, bukan 

untuk promosi dan bukan pula untuk pemberdayaan masyarakat, sekedar 

melakukan kegiatan karitatif (bersifat memberikan kasih sayang). Perusahaan ini 

seperti melihat promosi dan CSR sebagai hal yang kurang bermanfaat bagi 

perusahaan.  
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- Perusahaan Impresif : CSR lebih diutamakan daripada pemberdayaan.   

Perusahaan seperti ini lebih mementingkan “tebar pesona” daripada “tebar kaya”.  

- Perusahaan Agresif : CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan daripada promosi. 

Perusahaan seperti ini lebih mementingkan “karya nyata” daripada “tebar 

pesona”.  

- Perusahaan Progresif : Perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi 

sekaligus pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang 

bermanfaat dan menunjang satu sama lainnya bagi kemajuan perusahaan 

Gambar 2.1 

Kategori Perusahaan berdasarkan Profit Perusahaan dan Anggaran CSR 
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Gambar 2.2 

Kategori perusahaan berdasarkan Tujuan CSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5  Pengungkapan Corporate Social Responsibility  

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 1999) 

mendefinisikan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan 

merupakan komitmen yang berlanjut dari bisnis menjadi perilaku etis dan 

berkontribusi bagi perkembangan ekonomi, dan di lain pihak sekaligus memperbaiki 

kualitas hidup pekerja dan keluarganya sebagai  bagian dari komunitas lokal dan 

sosial.  

Tujuan utama dari pelaporan sosial adalah membuat sistem sosial yang 

transparan untuk tanggung jawab dalam pengambilan keputusan (Dagiliene dan 

Gokiene, 2011 : 22). Dagiliene dan Gokiene juga menyatakan bahwa ungkapan CSR 
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disclosure dapat berbeda-beda, seperti social progress report, sosial responsibility 

report, social report, dan sustainability report. 

Pada periode-periode sebelum tahun 2007 pengungkapan CSR atau tanggung 

jawab sosial perushaan masih sekedar bersifat sukarela (Husnan, 2013). Untuk itu 

pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkan Undang-udang Perseroan 

Terbatas No. 40 Tahun 74. Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahrwa perusahaan 

yang melakukan kegiatan usaha bidang/ berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.  

Informasi mengenai pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat disampaikan 

melalui pengungkapan pada laporan tahunan. Namun dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) paragraf 12, pengungkapan CSR 

kepada publik oleh perusahaan masih bersifat sukarela melalui laporan tahunan 

perusahaan. dampak dari belum diwajibkan PSAK untuk menimbulkan praktik 

pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat sukarela.   

Menurut Martin Freedman, dalam Henry dan Murtanto (2001) dalam Kuntari 

dan Sulistyani (2007), ada tiga pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial, yaitu : 

1. Pemeriksaan Sosial (Social Audit)  

Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan 

lingkungn dari program-program yang berorentasi sosial dari operasi-operasi yang 

dilakukan oleh perusahaan. Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat suatu 

daftar aktivitas-aktivitas perusahaan yang memiliki konsekuensi sosial, lalu auditor 
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sosial akan mencoba mengestimasi dan mengukur dampak-dampak yang ditimbulkan 

oleh aktivitas-aktivitas tersebut.  

2. Laporan Sosial (Social Report) 

Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah 

diajukan oleh para akademisi dan praktisioner. Pendekatan-pendekatan yang dapat 

dipakai oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban 

sosialnya ini ini dirangkum oleh Dilley dan Weygandt menjadi empat kelompok, 

yaitu (Henry dan Murtanto, 2001 dalam Kuntari dan Sulistyani, 2007) :  

a. Inventory Approach  

Perusahaan mengkompilasikan dan mengungkapkan sebuah daftar yang 

komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Daftar ini harus memuat 

semua aktivitas sosial perusahaan baik yang bersifat positif maupun negatif. 

b. Cost Approach  

Perusahaan menbuat daftar aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dan 

mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut.  

c. Program Management Approach  

Perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas 

pertanggungjawaban sosial, tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang 

telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan itu.  

d. Cost Benefit Approach  

Perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta 

biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini 
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adalah adanya kesulitan dalam mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan 

oleh perusahaan terhadap masyarakat.  

3. Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan (Disclosure In Annual Report) 

Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas 

perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan 

sosial dapat dilakukan melalui berbagai media seperti laporan tahunan, laporan 

interim / laporan sementara, prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui 

media massa. Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya 

bersifat voluntary (sukarela), unaudit (belum diaudit), dan unregulated (tidak 

diperngaruhi oleh peraturan tertentu).   

Salah satu standar pengungkapan CSR pada laporan tahunan yang diterima 

secara luas adalah Global Report Initiative (GRI) report. Pedoman GRI disusun 

berdasarkan beberapa informasi utama yang perlu diungkapkan oleh perusahaan. 

informasi tersebut meliputi beberapa dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, sosial, hak 

asasi manusia, dan tanggung jawab produk. Pedoman GRI terbaru saat ini adalah GRI 

G4.  

 

2.4 Kinerja Keuangan (Financial Performance) 

Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu 

organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu perusahaan. Menurut 

Rudianto (2013) kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang  telah dicapai 
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oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset 

perusahaan secara efektif selama periode tertentu. 

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2012) kinerja keuangan adalah suatu 

analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar 

dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan 

dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principal) dan lainnya. Menurut Hanif dan Halim (2009) beberapa rasio 

keuangan yang sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah :  

1. Rasio Likuiditas  

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.  

2. Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan, pembelian atau 

kegiatan lainnya.  

3. Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan mendapatkan laba melalui seluruh kemampuan, dan sumber yang ada 

seperti kegiatan penjualan, kas, modal jumlah karyawan dan sebagainya.  

4. Rasio Solvabilitas  
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Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban apabila perusahaan di 

likuidasi.  

5. Rasio Pasar  

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan 

dalam basis per saham.  

Ada dua macam kinerja yang diukur dalam berbagai penelitian, yaitu kinerja 

operasi perusahaan dan kinerja pasar (Rahayu, 2010). Kinerja operasi perusahaan 

diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan 

keuangannya. Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan biasanya digunakan rasio 

profitabilitas. 

Rasio profitablitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuangan 

di tingkat penjualan, aset, modal saham tertentu. Semakin baik rasio profitabilitas 

maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan 

perusahaan.  

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah OPM (Operating Profit 

Margin). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba operasi (laba usaha) dari penjualan bersih/ pendapatan bersih 

selama periode waktu tertentu.  

Perlu diketahui bahwa, perusahaan yang bagus atau sehat adalah perusahaan 

yang dapat meminimalkan dan menekan biaya-biaya. Dengan kata lain, nilai OPM 

yang semakin tinggi berarti perusahaan memiliki manajemen yang baik dalam 
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meminimalkan biaya secara efektif, sehingga perusahaan bisa menghasilkan laba 

yang lebih tinggi.  

 

2.5 Hubungan Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan  

Akhir-akhir ini, green accounting telah mendapat perhatian serius dalam 

mengaitkan antara aktivitas usaha dengan dampak lingkungan, sehingga akan bisa 

disusun perencanaan strategik dan pengambilan keputusan manajemen yang tepat jika 

di dalam laporan keuangan dicantumkan akun-akun yang terkait dengan lingkungan. 

Namun faktanya, tidak semua perusahaan bersedia mengeluarkan sejumlah uang 

untuk biaya lingkungan tersebut, secara karena biaya tersebut secara otomatis akan 

mengurangi besaran laba yang diperoleh sehingga akan berdampak pada kinerja 

keuangan perusahaan. Benarkah dengan adanya pengeluaran sejumlah biaya 

lingkungan akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan?  

Ketika perusahaan memiliki andil besar dalam kerusakan lingkungan sekitar, 

maka para pebisnis harus mengubah pola pikir mereka yang hanya memperhatikan 

besaran laba tiap tahun, dengan mulai memperhatikan lingkungan sekitar menjadi 

sumber daya utama.  

Green accounting berfokus pada perlakuan akuntansi dan pelaporan informasi 

atas pengorbanan aset-aset ekonomi perusahaan untuk biaya tanggung jawab sosial 

dan lingkungan. Pengorbanan sejumlah aset ekonomi perusahaan untuk kepentingan 

sosial dan lingkungan tersebut bertujuan untuk memberikan nilai tambah kepada 

masyarakat dan lingkungan.  
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Perlakuan akuntansi atas biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai 

beban periodik yang dicatat pada kelompok biaya administrasi dan umum pada 

laporan laba rugi. Perlakuan akuntansi atas biaya tersebut berpengaruh negatif 

terhadap besaran laba bersih, sehingga besaran laba periodik yang dihasilkan 

menurun. Penurunan laba ataupun  peningkatan rugi bersih yang dikhawatirkan para 

pebisnis secara tidak langsung berdampak buruk pada kelangsungan posisi keuangan 

perusahaan  dan eksistensi perusahaan.  

Dalam artikel Langen (2003) yang berjudul Policy Application of 

Environmental Accounting, dijelaskan bahwa hubungan antara lingkungan dan 

akuntansi sudah dikembangkan sejak tahun 1970-an melalui kerangka (framework) 

oleh para praktisi, dan untuk menanggapi secara positif masalah antara lingkungan 

dan akuntansi, praktisi menggagas bahwa diperlukan Enviro Management  dalam 

suatu perusahaan. Yakni, suatu cara pandang perusahaan yang menilai bahwa 

lingkungan adalah aset perusahaan bukan sebagai biaya perusahaan. (sumber : 

http://swa.co.id/swa/my-article/dampak-green-accounting-terhadap-kinerja-

keuangan, diakses pada 10 April 2017).  

Seetharaman, Ismail, dan Saravanan (2007) menyatakan bahwa akuntansi 

lingkungan bisa diterapkan secara maksimal dengan mengintegrasikannya pada 

Environmental Management System, karena integrasi ini akan menjadikan perusahaan 

mematuhi secara sukarela kebijakan lingkungan, mengurangi biaya audit konsumen, 

meningkatkan efisiensi sumber daya, lebih mudah mengadopsi perubahan 
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lingkungan, sehingga memperbaiki kinerja kualitas dan kinerja organisasi secara 

keseluruhan.  

Ketika perusahaan melihat bahwa biaya lingkungan yang dikeluarkan 

merupakan pengeluaran investasi (aset), maka perusahaan juga berpandangan bahwa 

di waktu-waktu mendatang perusahaan akan memperoleh manfaat sosial dan ekonomi 

(profitability). Dari sisi sosial, perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan 

dinilai ramah lingkungan oleh pemerintah maupun masyarakat sehingga reputasi 

perusahaan meningkat. 

Dari sisi ekonomi, dengan mencatat dan mengungkapkan biaya lingkungan 

perusahaan, diharapkan investor dapat mempertimbangkan informasi pengungkapan 

biaya lingkungan tersebut, sehingga dalam pengambilan keputusan investasi, investor 

tidak hanya berdasarkan pada informasi laba perusahaan saja. Pencatatan dan 

pengungkapan yang semakin luas akan semakin memperkecil asimetri informasi 

antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat sekitar.  

Dengan semakin kecilnya tingkat asimetri informasi, hal ini akan menciptakan 

kepercayaan para pemangku kepentingan kepada perusahaan, yakni dengan 

diterimanya produk perusahaan, kesetiaan pelanggan,serta semakin meningkatnya 

investasi, sehingga kepercayaan-kepercayaan tersebut akan meningkatkan laba, ROE, 

ROA, serta meningkatnya competitive advantage. 
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2.6 Hubungan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Kinerja 

Keuangan  

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial harus 

dimiliki oleh suatu perusahaan. CSR merupakan salah satu bentuk sustainability 

report yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang 

berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang yang 

direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Tetapi tanggung jawab 

perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines  yaitu juga memperhatikan 

masalah sosial dan lingkungan (Husnan, 2013).  

Corporate Social Responsibility dapat memberikan dampak positif bagi 

perusahaan, dimana dengan melakukan aktivitas CSR perusahaan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan sehingga reputasi 

perusahaan juga meningkat dimata masyarakat. Jadi, masyarakat akan berkeinginan 

untuk membeli produk perusahaan. Semakin laku produk perusahaan dipasaran maka 

laba (profit) yang dapat dihasilkan perusahaan akan semakin meningkat. Dengan 

meningkatnya profit akan dapat menarik investor, karena profitabilitas menjadi 

pertimbangan penting bagi investor dalam keputusan investasinya (Kusumadilaga, 

2010). Hal ini akan secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.  
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2.7  Pandangan Islam tentang Lingkungan  dan Kinerja 

Allah swt. telah menciptakan bumi beserta isinya untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia sebagai rezeki dari Allah swt. sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-

Mulk (67:15).  

 

Artinya:  

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 

segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-

Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”. 

 

Namun dalam mencari rezeki, masih banyak manusia yang rakus, tamak, dan 

tidak peduli  keadaan alam sekitar. Akibat ulah manusia ini, telah banyak terjadi 

kerusakan alam, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ar-Rum (30: 41-42).  
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Artinya :  

(41) “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan 

tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.  

(42) Katakanlah: 'Lakukanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah 

orang-orang yang mempersekutukan (Allah)". 

 

2.8  Penelitian Terdahulu 

Penelitian Sari, Siti dan Nila (2016) yang bertujuan untuk menguji pengaruh 

pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan serta 

membandingkan pengungkapan CSR antara perusahaan multinasional di Indonesia 

dan Malaysia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan CSR sedangkan variabel dependen adalah kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan Return On Asset (ROA) dan nilai perusahaan yang diproksikan 

dengan Tobin’s Q. Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan 

pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan 9 perusahaan multinasional yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 10 perusahaan multinasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Malaysia selama tahun 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengungkapan CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan dan 

nilai perusahaan pada perusahaan multinasional di Indonesia serta berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan pada perusahaan 

multinasional Malaysia. Perbandingan pengungkapan CSR yang dilakukan dengan uji 

Mann Whitney menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

pengungkapan CSR pada perusahaan multinasional di Indonesia dengan perusahaan 
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multinasional di Malaysia. Pengungkapan CSR pada perusahaan multinasional di 

Indonesia lebih tinggi daripada pengungkapan CSR pada perusahaan multinasional di 

Malaysia.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sekarang adalah pada variabel 

independen yang digunakan. Pada penelitian saat ini menambahkan variabel 

akuntansi lingkungan, dan menghilangkan salah satu variabel dependennya yaitu nilai 

perusahaan, dengan kata lain penelitian ini hanya memfokuskan pada kinerja 

keuangan. Kemudian, pada alat ukur kinerja keuangan yang sebelumnya 

menggunakan ROA, pada penelitian saat ini menggunakan OPM (Operating Profit 

Margin) sebagai alat ukur kinerja keuangan. Studi komparatif yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah antara Indonesia dengan Jepang. Dan periode penelitian pada 

saat ini yaitu pada tahun 2009-2016 yang penelitian sebelumnya meneliti tahun 2012-

2015.   

Penelitian Aniela (2012) tentang peran akuntansi lingkungan dalam 

meningkatkan kinerja lingkungan dan kinerja perusahaan, menyatakan bahwa 

penerapan green accounting memiliki dampak positif terhadap kinerja finansial 

perusahaan, yaitu meningkatkan persepsi positif dari konsumen yang berakhir pada 

peningkatan penjualan dan laba perusahaan. Selain itu, penerapan green accounting 

juga berdampak pada peningkatan kinerja lingkungan baik dalam dimensi 

environmental health maupun environmental vitality. 

Selanjutnya penelitian Suciwati, D.P., dkk (2016) menganalisis pengaruh 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan pada 
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perusahaan sektor pertambangan di BEI tahun 2010-2013. Alat ukur kinerja keuangan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus return on asset 

(ROA) dan return on equity (ROE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR 

disclosure berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, serta CSR disclosure 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.  

Kemudian penelitian Dkhili, Hichem dan Henda Ansi (2012) tentang The Link 

Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance : The Case of 

the Tunisian Companies. Penelitian ini ditujukan pada 30 perusahaan Tunisia, dengan 

menggunakan rumus rasio keuangan ROA dan ROE. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak adanya hubungan antara CSR dengan kinerja keuangan jika diukur 

dengan ROA, sedangkan ada hubungan positif jika diukur dengan ROE.  

Penelitian Rosiliana (2014) tentang Pengaruh Corporate Social Responsibility 

terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi empiris pada perusahaan LQ45 di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008-2012). Penelitian ini berujuan untuk menguji corporate 

social responsibility terhadap kinerja keuangan yang di proksikan dengan ROE 

(Return On Equity), ROA (Return On Asset), dan ROS (Return On Sales). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa CSR bepengaruh negatif namun tidak signifikan 

terhadap ROE (Return On Equity), CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ROA (Return On Asset), dan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROS 

(Return On Sales).  

Selanjutnya penelitian Kurnianto (2011) tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi Empiris pada perusahaan 
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Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008). Hasil penelitian 

ini tidak berhasil membuktikan bahwa pengungkapan aktivitas CSR (CSR disclosure) 

berpengaruh positif terhadap ROE perusahaan satu tahun kedepan dan pengungkapan 

aktivitas CSR (CSR disclosure) berpengaruh positif terhadap abnormal return karena 

baik menggunakan model regrei I & II, menunjukkan bahwa CSR disclosure tidak 

berpengaruh terhadap nilai ROE t+1 dan return realisasi. Hal ini membuktikan bahwa 

investor masih beriorientasi jangka pendek dan tidak mempertimbangkan 

pengungkapan CSR di dalam melakukan investasi pada perusahaan perbankan pada 

tahun 2005-2008. Diterbitkannya UU No. 40 tahun 2007 ternyata tidak 

mempengaruhi aktivitas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan.  

Penelitian Jayanti (2015) tentang Pengaruh Pengungkapan Akuntansi 

Lingkungan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan 

Pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013). Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa perusahaan pertambangan secara keseluruhan menerapkan 

pelaporan informasi akuntansi lingkungan dengan mengungkapkan kontribusi 

lingkungan alam, energi, sumberdaya manusia, dan keterlibatan masyarakat terhadap 

aktivitas bisnis dan kinerja keuangan mengalami rata-rata peningkatan nilai ROA 

pada tahun 2011 dibandingka tahun 2010, sedangkan 2011-2013 mengalami rata-rata 

penurunan nilai ROA. Pengungkapan informasi akuntansi lingkungan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Untuk ringkasnya, penelitian mengenai pengungkapan Akuntansi Lingkungan 

dan CSR akan disajikan tabel berikut:  
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Tabel 2.2 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu  

No. 
Nama Peneliti, 

Tahun 

Judul 

Penelitian, 

Sumber 

Variabel  Hasil Penelitian 

1. Sari, Siti dan Nila 

(2016) 

 

 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan dan 

Nilai 

Perusahaan 

 

Jurnal 

Administrasi 

Bisnis Vol 39 

No. 2 

X1 : 

Pengungkapan 

CSR di 

Indonesia 

X2 : 

Pengungkapan 

CSR di 

Malaysia  

 

Y1 : Kinerja 

Keuangan  

Y2 : Nilai 

Perusahaan 

 

Perbandingan 

tingkat 

pengungkapan 

CSR di 

Indonesia dan 

Malaysia 

Pengungkapan 

CSR berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan dan 

nilai perusahaan 

pada perusahaan 

multinasional di 

Indonesia, serta 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan dan 

nilai perusahaan 

multinasional di 

Malaysia.  

 

Perbandingan 

Pengungkapan 

CSR 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

perbedaan yang 

signifikan antara 

pengungkapan 

CSR pada 

perusahaan 

multinasional di 

Indonesia dengan 

perusahaan 

multinasional di 

Malaysia.  

Pengungkapan 

CSR pada 

perusahaan 
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multinasional di 

Indonesia lebih 

tinggi daripada 

pengungkapan 

CSR pada 

perusahaan 

multinasional di 

Malaysia.   

2. Suciwati, Desak,  

Cening (2016) 

 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

(Pada 

perusahaan 

Sektor 

Pertambangan 

di BEI Tahun 

2010-2013).  

European  

Journal of 

Accounting, 

Auditing and 

Finance 

Research, Vol. 

4 No.1, pp 17-

27, January 

2016 

 

X1 : CSR  

 

Y1:Kinerja 

Keuangan 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa CSR 

disclosure 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap ROA. 

Serta CSR 

disclosure 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap ROE. 

3. Jayanti, Lestari, 

Rosdiana. (2015) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Akuntansi 

Lingkungan 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

(Studi Kasus 

Perusahaan 

Pertambangan 

X1 : 

Corporate 

Social 

Responsibility 

 

Y1 : Kinerja 

Keuangan  

 

Hasil dari 

penelitian ini 

menyatakan 

bahwa perusahaan 

pertambangan 

secara 

keseluruhan 

menerapkan 

pelaporan 

informasi 

akuntansi 
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di Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2010-

2013).  

Prosiding 

Penelitian 

SpeSIA 2015 

lingkungan 

dengan 

mengungkapkan 

kontribusi 

lingkungan alam, 

energi, 

sumberdaya 

manusia, dan 

keterlibatan 

masyarakat 

terhadap aktivitas 

bisnis dan kinerja 

keuangan 

mengalami rata-

rata peningkatan 

nilai ROA pada 

tahun 2011 

dibandingka 

tahun 2010, 

sedangkan 2011-

2013 mengalami 

rata-rata 

penurunan nilai 

ROA. 

Pengungkapan 

informasi 

akuntansi 

lingkungan 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan. 

4. Rosiliana, Gede, 

Nyoman, (2014)  

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

(Studi Empiris 

X1 : CSR 

 

Y1 : Kinerja 

Keuangan 

perusahaan 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa CSR 

berpengaruh 

negatif namun 

tidak signifikan 

terhadap ROE 

(Return On 

Equity).  
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pada 

perusahaan 

LQ45 di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2008-

2012).  

 

 

e-Journal S1 

Ak. Universitas 

Pendidikan 

Ganesha, Vol: 

02 No. 1 Tahun 

2014.  

CSR berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap ROA 

(Return On 

Asset).  

CSR berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap ROS 

(Retun On Sales). 

5. Aniela, Yoshie 

(2012) 

 

Peran 

Akuntansi 

Lingkungan 

dalam 

Meningkatkan 

Kinerja 

Lingkungan 

dan Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

 

Berkala Ilmiah 

Mahasiswa 

Akuntansi : 

Vol 1, No 1 , 

Januari 2012 

 

X1 : Akuntansi 

Lingkungan  

 

Y1 : Kinerja 

Lingkungan  

Y2 : Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

 Berdasarkan 

penelitian empiris 

dan akademis 

diketahui bahwa 

penerapan green 

accounting 

memiliki dampak 

positif terhadap 

kinerja finansial 

perusahaan, yaitu 

meningkatkan 

persepsi positif 

dari konsumen 

yang berakhir 

pada peningkatan 

penjualan dan 

laba perusahaan.  

Selain itu, 

penerapan green 

accounting juga 

berdampak pada 

peningkatan 

kinerja 

lingkungan baik 

dalam dimensi 

environmental 

health maupun 

environmental 
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vitality. 

6. Dkhili, Hichem dan 

Henda Ansi (2012) 

The Link 

between 

Corporate 

Social 

Responsibility 

and Financial 

Performance : 

The Case of 

Tunisian 

Companies. 

Journal of 

Organizational 

Knowledge 

Management, 

Vol 12 No. 1 

pp.1 

X1 : 

Corporate 

Social 

Responsibility  

 

Y1 : Financial 

Performance 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah tidak 

adanya hubungan 

CSR dengan 

kinerja keuangan 

jika diukur 

dengan ROA. 

Tetapi, ada 

hubugan positif 

jika kinerja 

keuangan diukur 

dengan ROE pada 

perusahaan di 

Tunisia. 

7. Kurnianto (2011) 

 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

(Studi Empiris 

pada 

Perusahaan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Tahun 2005-

2008) 

 

Skripsi S1, 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang 

X1 : 

Corporate 

Social 

Responsibility 

 

Y1 : Kinerja 

Keuangan  

 

Hasil dari 

penelitian ini 

tidak berhasil 

membuktikan 

bahwa 

pengungkapan 

CSR berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja keuangan 

yang dalam hal 

ini diukur dengan 

rumus ROE. 

(Sumber : data diolah,2017) 
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2.9 Pengembangan Hipotesis  

2.9.1 Pengaruh  PengungkapanAkuntansi Lingkungan terhadap Kinerja 

Keuangan  

Akuntansi Lingkungan (Green Accounting)  telah mendapatkan perhatian 

serius dalam mengaitkan aktivitas usaha dengan dampak lingkungan. Beberapa 

penelitian secara empiris membuktikan adanya peran positif dari penerapan green 

accounting terhadap kinerja finansial perusahaan. Misalnya pada PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk. 2010. Dalam laporan tahunan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. tahun 

2010 disebutkan bahwa salah satu program perusahaan dalam menjaga kelestarian 

lingkungan. Melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk tidak lantas mengalami kerugian, tetapi justru mendapatkan 

peningkatan laba. 

Pengungkapan aktivitas-aktivitas tersebut pada laporan tahunan menyebabkan 

para pengguna laporan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan untuk 

kebijakan atau program perusahaan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan di 

masa yang akan datang. Program-program tersebut tentunya mendapatkan persepsi 

yang positif dari masyarakat dan konsumen, yang mana pada akhirnya masyarakat 

dan konsumen akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap perusahaan. 

Kepercayaan ini akan mendorong konsumen untuk menjadi konsumen yang loyal 

bagi perusahaan, yang tentunya akan meningkatkan penjualan produk yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan meningkatnya penjualan produk tentunya akan 
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menghasilkan kinerja keuangan yang baik di perusahaan tersebut sehingga 

menghasilkan laba yang baik pula (Aniela, 2012).  

Tidak hanya di Indonesia, perusahaan di Jepang yang telah menerapkan 

akuntansi lingkungan akan menciptakan kinerja keuangan yang baik pula. Misalnya 

perusahaan Fuji, Xerox yang mulai menempatkan akuntansi lingkungan sederajat 

dengan akuntansi keuangan. Perusahaan lainnya seperti NEC, Fuji, Xerox, Hitachi, 

Chugai Pharmaceutical Company, Honda, Canon, Seiko, Panasonic, Nikon, Komatsu 

dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hipotesis 

sebagai berikut :  

H1 : Pengungkapan Akuntansi Lingkungan berpengaruh terhadap kinerja  keuangan 

perusahaan multinasional Indonesia. 

H2 : Pengungkapan Akuntansi Lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan multinasional Jepang. 

2.9.2 Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Kinerja Keuangan 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan antara lain di dalam 

laporan yang disebut Sustainability Report (laporan berkelanjutan). CSR dapat 

menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan benar-

benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam 

perusahaan itu sendiri.  
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Dalam penelitian Dahlia dan Siregar (2008) mengindikasikan bahwa perilaku 

etis perusahaan berupa tanggungjawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya 

memberikan dampak positif, yang dalam jangka panjang akan trcermin pada 

keuntungan perusahaan (profit) dan peningkatan kinerja keuangan.  

Penelitian oleh Takano (2017) yang melakukan studi kasus di sebuah 

perusahaan Kikkoman (pembuatan kecap) yang sedang membangun reputasi dan 

meningkatkan kinerja perusahaan dengan menangani 3P (People, Planet dan Profit) 

melalui komunikasi perusahaan yang efektif. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan 

konsumen baru di masa depan. Dengan bertambahnya konsumen baru karena 

kegiatan CSR perusahaan tersebut maka akan meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hipotesis 

sebagai berikut :  

H3 : Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

multinasional Indonesia  

H4 : Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

multinasional Jepang 

2.9.3  Perbandingan Pengungkapan Akuntansi Lingkungan terhadap kinerja 

keuangan di Indonesia dan Jepang  

Di Jepang, laporan lingkungan muncul sejak tahun 1993. Kesadaran untuk 

menerbitkan laporan tersebut meningkat setelah ditahun 2001. Pemerintah Jepang 

kemudian mengeluarkan pedoman penyusunan laporan lingkungan. Hasilnya, pada 
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tahun 2003 lebih dari 380 perusahaan besar di Jepang telah mengeluarkan laporan 

lingkungan. Dari 100 perusahaan terbesar di Jepang, 78% di antaranya telah 

menerbitkan laporan lingkungan pada tahun 2003. Jepang merupakan negara yang 

paling peduli terhadap penerbitan laporan keberlanjutan. Perusahaan ada yang 

mengungkap informasi lingkungan dan tanggung jawab sosialnya dalam laporan 

tahunan perusahaan, namun ada juga yang membuat laporan secara terpisah. 

Sedangkan perkembangan laporan berkelanjutan terutama dalam pelaporan 

lingkungan di Indonesia berjalan lambat. Masih sedikit perusahaan yang 

memasukkan biaya lingkungan ke dalam laporan keuangannya. Tidak ada undang-

undang yang mewajibkan pembuatan laporan tersebut di Indonesia. Diperlukan waktu 

dan kesiapan dalam sistem pendukung seperti adanya standar laporan yang dapat 

diterima serta ketersediaan tenaga yang berkompeten dalam menyusun laporan 

keberlanjutan terutama dalam pelaporan lingkungan (Majalah Akuntan Indonesia, 

2007:11). 

Berdasarkan  pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis  sebagai 

berikut :  

H5 : Terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengungkapan akuntansi lingkungan 

antara Indonesia dan Jepang.  

2.9.4  Perbandingan Pengungkapan CSR terhadap Kinerja Keuangan di 

Indonesia dan Jepang 

Praktek CSR di dua negara ini mayoritas dilakukan oleh perusahaan 

multinasional dan perusahaan besar. Pada aspek hukum, pemerintah di Indonesia 
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selaku pembuat kebijakan telah mengeluarkan undang-undang yakni Pasal 74 UU 

Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang kewajiban perusaahaan agar 

mengalokasikan biaya untuk melaksanakan CSR. Kewajiban tersebut ditujukan bagi 

perusahaan yang aktivitas bisnisnya di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam (Sharma, 2013 dan Sholihin, 2009).  

CSR merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam 

operasionalnya. Namun, sampai saat ini perusahaan yang melaksanakan program 

CSR dan mengungkapkannya dalam Sustainability Report di Indonesia masih kalah 

dibandingkan dengan negara-negara maju, seperti Jepang dan Perancis. Lembaga 

National Center for Sustainability Report  (NCSR) memandang kesadaran 

perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih rendah untuk membuat 

Sustainanility Report.  

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis sebagai 

berikut :  

H6 : Terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengungkapan CSR di Indonesia 

dan Jepang.  

 

 

 

 

 

 



69 

 

2.10.  Model Penelitian  

    Gambar 2.3 

Model Penelitian 

              Variabel Independen (X)                                       Variabel Dependen (Y) 
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