
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Di era ekonomi modern seperti saat ini, banyak sekali pembicaraan 

tentang lingkungan seperti global warming, dan kegiatan industri yang 

memberi dampak banyak terhadap lingkungan disekitar. Adanya permasalahan 

pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. 

permasalahan lingkungan akibat proses produksi perusahaan banyak ditemukan 

misalnya pada kasus pencemaran lingkungan yang menyebabkan menurunnya 

kadar kualitas air di sekitar industri yang berdekatan dengan rumah penduduk. 

Isu lingkungan bukan lagi merupakan hal yang baru. Pembuangan 

limbah dari suatu industri pun selalu menjadi sorotan tajam. Berdasarkan 

peraturan pemerintah No. 18/1999 Jo.PP 85/1999, limbah didefinisikan sebagai 

sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Air limbah 

industri maupun rumah tangga (domestik) apabila tidak dikelola dengan baik 

akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Polusi dan pengelolaan 

limbah yang buruk juga membawa dampak negatif yang tinggi terhadap 

perekonomian indonesia.  

Di Riau permasalahan lingkungan akibat proses produksi perusahaan 

banyak ditemukan, misalnya pada kasus pencemaran udara pada PT. 

Bangkinang. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berencana akan merelokasi 

pabrik karet tersebut. Alasannya, pabrik itu tidak sesuai lagi dengan rencana 
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tata ruang wilayah Kota Pekanbaru, dan meresahkan masyarakat 

(www.RanahRiau.com). 

Pabrik karet tersebut mengeluarkan aroma tidak sedap ketika sedang 

beroperasi, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan toleransi selama tiga 

tahun kepada pemilik pabrik untuk pindah karena tidak sesuai dengan Amdal. 

Mereka bersedia akan memindahkan lokasi pabrik namun demikian masih 

terkendala karena tidak bisa membawa buruh yang sudah terlatih sejak lama. 

Apalagi sebagian besar buruh mereka bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi 

pabrik. Secara teknologi, kedua pabrik karet tersebut mempunyai pengolahan 

limbah yang baik, namun belum mempunyai teknologi penghilang bau karena 

mahalnya peralatan penghilang bau tersebut (www.antarariau.com). Tetapi 

pemindahan tersebut tidak terlaksana hingga sekarang karena Pemerintah Kota 

Pekanbaru memberikan izin perpanjangan untuk beroperasi terhadap pabrik 

karet tersebut (RiauTrust.com). 

Adanya fakta permasalahan pencemaran lingkungan yang dilakukan 

oleh perusahaan menyebabkan sebuah lingkungan bisnis harus 

mempertahankan proses bisnisnya sehingga perusahaan harus menerapkan 

strategi yang sesuai demi tercapainya going concern perusahaan serta 

sustainable development. Lingkungan adalah instrumen penting yang tidak 

dapat dipisahkan dari kegiatan produksi suatu perusahaan, karena adanya 

hubungan sebab akibat antara proses produksi, barang yang dihasilkan dan 

lingkungan. Kegiatan produksi dalam suatu perusahaan akan menghasilkan 

barang yang kemudian akan dikonsumsi dan dinikmati oleh konsumen. Dalam 

http://www.ranahriau.com/
http://www.antarariau.com/
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proses menghasilkan barang produksi biasanya perusahaan akan  

menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang tidak dapat dihindari, 

yang disebabkan oleh bahan yang digunakan maupun dampak dari 

penggunaan alat-alatnya. Dampak dari aktivitas produksi suatu perusahaan 

dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan yang merugikan berbagai 

pihak. Hal ini merupakan suatu beban sosial, yang harus ditanggapi secara 

serius. Oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini dibutuhkan akuntansi 

manajemen lingkungan bagi perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat 

bagi mereka yang memerlukannya untuk dapat digunakan. 

Salah satu manfaat yang mungkin terjadi dari penerapan akuntansi 

manajemen lingkungan yaitu adanya inovasi yang dilakukan perusahaan untuk 

mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, penerapan akuntansi manajemen 

lingkungan dapat membantu manajer untuk melakukan perencanaan produksi, 

pembersih, dan mengidentifikasi cara baru dan penghematan biaya serta 

memperbaiki kinerja lingkungan pada waktu yang bersamaan (Ikhsan, 2009). 

Dalam fenomena tersebut organisasi perlunya menetapkan dan 

mengedepankan inovasi sebagai alat untuk menciptakan proses dan produk 

yang bersaing dengan tidak melupakan pertanggung jawaban terhadap 

lingkungan sekitar. Pembelajaran dalam organisasi harus secara positif terkait 

inovasi. Jika sebuah perusahaan bagus pengembangan pengetahuan, 

perusahaan juga seharusnya bagus dalam memproduksi atau menghasilkan 

produk yang inovatif dan proses yang inovatif pula (Ellitan, 2009). 
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Awalnya sebuah perusahaan akan menetapkan kebijakan yang 

berfokus pada hal-hal yang cenderung berhubungan dengan dampak langsung 

dari proses bisnis suatu perusahaaan seperti membersihkan polusi yang ada 

dan mencoba untuk mengurangi polusi dari sumber titik pembuangan, 

kemudian strategi manajemen berpindah kearah modifikasi proses-proses 

produksi sehingga dapat meminimalkan jumlah polusi yang dihasilkan 

(Purwanto, 2007). 

Akuntansi Manajemen Lingkungan (Environmental Manajemen 

Accounting) merupakan salah satu sub sistem dari akuntansi lingkungan yang 

menjelaskan sejumlah persoalan tentang dampak-dampak bisnis perusahaan 

kedalam sejumlah unit moneter. Akuntansi manajemen lingkungan dapat 

digunakan sebagai tolak ukur kinerja lingkungan perusahaan. Selain itu, 

penerapan EMA (Environmental Management Accounting) berguna bagi 

manajeuntuk melakukan perencanaan produksi, pembersih, dan 

pengidentifikasian cara baru dan penghematan biaya serta memperbaiki 

kinerja lingkungan pada waktu yang bersamaan. Berbeda dengan akuntansi 

konvensional, akuntansi manajemen lingkungan bertujuan untuk 

meningkatkan jumlah informasi yang relevan bagi mereka yang memerlukan, 

sehingga dapat digunakan sebagai alat indikator pengambilan keputusan. 

Keberhasilan lingkungan tidak hanya tergantung pada ketepatan dalam 

menggolongkan semua biaya-biaya yang dibuat perusahaan.Akan tetapi 

kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan 

dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Keberhasilan 
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akuntansi lingkungan tidak hanya tergantung pada ketepatan dalam 

menggolongkan semua biaya-biaya yang dibuat perusahaan. Akan tetapi 

kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan 

dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan (Ikhsan 

2009:21). Dalam mendukung harapan ini, sudah selayaknya dapat mendorong 

sebuah perusahaan untuk melakukan proses bisnis dengan memperhatikan 

dampak yang akan terjadi dari proses tersebut. Dengan adanya informasi yang 

berkaitan dengan dampak lingkungan yang relevan inilah diharapkan dapat 

mendorong sebuah bisnis melakukan inovasi, karena dengan melakukan 

inovasi maka perusahaan akan memperoleh berbagai manfaat tidak hanya 

berfokus pada pasar (secara eksternal), akan tetapi juga keuntungan di dalam 

perusahaan itu sendiri (internal). Dengan kata lain penggunaan akuntansi 

manajemen lingkungan mungkin terkait dengan penciptaan inovasi yang dapat 

meningkatkan daya saing dan posisi perusahaan.  

Rustika (2011) menguji pengaruh akuntansi manajemen lingkungan 

dan strategi terhadap inovasi perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdapat di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara Penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan 

inovasi perusahaan. Hasil penelitian Risa (2009) juga menunjukkan bahwa 

akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh terhadap inovasi. 

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nando  (2015) 

yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan akuntansi manajemen 

lingkungan terhadap inovasi perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

ada di indonesia. 
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Adapun alasan yang mendasar mengapa sebuah organisasi dan akuntan 

harus peduli dengan permasalahan lingkungan antara lain banyak stakeholder 

perusahaan baik dari sisi internal maupun eksternal menunjukkan peningkatan 

kepentingan terhadap kinerja lingkungan dari sebuah organisasi (Ikhsan, 

2009). Oleh karena itu akuntansi manajemen lingkungan dibutuhkan oleh 

setiap perusahaan untuk memberikan informasi kepada perusahaan berkaitan 

dengan kinerja lingkungan perusahaan.  

Ferreira et al., (2009) menemukan bahwa inovasi melengkapi strategi 

dalam suatu organisasi bisnis. Organisasi yang mengikuti strategi operasi 

bertujuan untuk menjadi yang pertama dipasaran sekalipun meski tidak semua 

upaya pada pada akhirnya berhasil, organisasi ini juga bertujuan untuk 

merespon dengan cepat terhadap sinyal awal kebutuhan pasar atau 

kesempatan. Oleh karena itu, semakin besar penekanan untuk menjadi yang 

pertama di pasaran, maka semakin tinggi inovasi yang diharapkan. 

Disimpulkan bahwa jenis strategi yang diikuti oleh organisasi menentukan 

kebutuhan inovasi perusahaan sangat berkaitan dengan kegiatan pengelolaan 

dan mengamati bahwa organisasi yang cenderung berhubungan dengan 

inovasi.Dengan demikian, pengguna EMA (Environmental Management 

Accounting) kemungkinan lebih besar dalam perusahaan yang melakukan 

strategi utama karena dapat membantu mereka dengan tujuan yang inovatif. 

Stretegi operasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan 

oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik (manufacturing 

operation) untuk berkompetisi di pasar global (Zulian, 2008). Strategi operasi 
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menunjukkan bagaimana kegiatan operasi dapat diarahkan untuk mencapai 

tujuan keseluruhan organisasi (Muhardi, 2007). 

Daya saing strategi operasi merupakan fungsi strategi yang tidak 

sajaberorientasi kedalam (internal) tetapi juga keluar (ekstenal), yakni 

merespon pasar sasaran utamanya yang proaktif. Berdaya saing berarti 

memilki keunggulan kompetitif tidak hanya keunggulan komparatif. Dipahami 

bahwa setiap perusahaan tidak terkecuali perusahaan manufaktur maupun 

nonmanufaktur dituntut untuk memiliki keunggulan komparatif, karena 

semuanya menghasilkan suatu produk yang ditawarkan ke pasar. 

Meningkatkan daya saing dalam lingkungan persaingan yang semakin 

kompetitif dan adanya situasi pasar yang dinamis, membuat setiap perusahaan 

tidak mungkin lagi untuk menghindari persaingan, tetapi yang harus dilakukan 

adalah menghadapi tingkat persaingan tersebut dengan cara yang sebaik-

baiknya, yaitu secara optimal dan berkesinambungan untuk menghasilkan 

sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Sumiharjo (2008) mengemukakan bahwa daya saing meliputi:  

1. Kemampuan memperkokoh posisi pasarnya  

2. Kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya  

3. Kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti 

4. Kemampuan menegakan posisi yang menguntungkan 

Penelitian Kurnia (2017) menunjukkan bahwa  strategi operasi 

berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap inovasi proses produksi pada PT. 

Indo-Rama Synthetics. Dan penelitian Youlanda (2012) menunjukkan bahwa 

akuntansi manajemen lingkungan tidak berpengaruh terhadap inovasi 
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perusahaan pada perusahaan manufaktur khususnya di bidang pengolahan 

kelapa sawit di kabupaten kampar. Sedangkan Rustika (2011) menjelaskan 

bahwa pada dasarnya tujuan utama perusahaan menerapkan strategi adalah 

pasar ( Miles dan Snow, 1978 dalam Ferreira et al., 2009). Hal ini dapat dilihat 

ketika sebuah perusahaan merespon dengan cepat hal-hal yang berkaitan 

dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, semakin besar tekanan yang terjadi 

dipasar, maka semakin tinggi tingkat inovasi yang diharapkan. 

Inovasi (innovation) adalah perubahan dalam metode atau teknologi 

perubahan yang positif dan berguna dari cara yang sebelumnya, dalam 

melakukan berbagai hal (Bateman dan Snell, 2009). 

Pada dasarnya inovasi adalah merubah suatu keadaan menjadi lebih 

baik dan bervariasi sesuai perkembangan zaman. Inovasi yang dibutuhkan saat 

ini, mungkin saja berfokus pada produk itu sendiri, bahkan berfokus pada 

proses dan biaya yang terjadi dalam memproduksi barang tersebut (Fontana, 

2011). 

Inovasi produk sesuai perkembangan teknologi menjadi tumpuan 

utama perusahaan untuk bersaing di pasar. Hampir semua perusahaan kini 

berlomba-lomba untuk mengeluarkan produk terbaru sesuai dengan 

perkembangan saat ini. Akan tetapi, inovasi terkadang tidak bergandengan 

dengan dampak yang dihasilkan perusahaan sehingga diperlukan juga adanya 

inovasi proses dalam menghasilkan suatu produk agar tidak terjadi risiko 

lingkungan. Peningkatan kesadaran tentang isu-isu lingkungan telah 

mendorong organisasi untuk menggunakan akuntansi manajemen lingkungan, 

yang dikatakan memberikan banyak manfaat bagi pengguna termasuk 
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peningkatan inovasi. dalam beberapa kasus, ada sedikit bukti atas klaim ini 

dan dengan demikian tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki masalah ini. Hal 

ini juga ditujukan untuk mengkaji peran strategi dengan menggunakan 

akuntansi manajemen lingkungan dan inovasi. Namun ada keterbatasan 

penelitian dalam mengeksplorasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan 

yang berfokus pada pengaruh potensial pada proses internal dalam sebuah 

perusahaan, seperti pengembangan inovasi (Ferreira et al., 2009). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

Sampel penelitian yang digunakan, sampel penelitian ini yaitu pada 

perusahaan pabrik karet di Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukanpenelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN 

AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN STRATEGI OPERASI 

TERHADAP INOVASI PERUSAHAAN’’. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi manajemen dan srategi sebagai 

penggerak sebuah inovasi. Selanjutnya akan diteliti variabel-variabel lain 

dalam praktik penggunaan akuntansi manajemen lingkungan apakah 

berpengaruh terhadap inovasi produk dan atau inovasi proses. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka  dapat 

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Apakah penerapan akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh 

terhadap inovasi perusahaan? 

2. Apakah strategi operasi berpengaruh terhadap inovasi perusahaan? 

3. Apakah penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan strategi operasi 

berpengaruh terhadap inovasi perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam menyelesaikan proposal yang berjudul pengaruh 

penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan strategi operasi terhadap 

inovasi perusahaan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan 

terhadap inovasi perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh strategi operasi terhadap inovasi perusahaan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan 

dan strategi operasi berpengaruh terhadap inovasi perusahaan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, baik perusahaan itu sendiri ataupun pihak-pihak lain diluar perusahaan. 

Lebih jelasnya pihak-pihak tersebut antara lain: 

1. Peneliti 

Sebagai sarana penambah wawasan bagi penulis dalam 

mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. 

2. Perusahaan  

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan performa 

perusahaan yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi manajemen 

lingkungan, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan. 

3. Akademisi  

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan informasi untuk 

memungkinkan penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang akuntansi 

manajemen lingkungan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian 

yang dibahas, penulis membaginya dalam beberapa bab sistematika penulisan 

antara lain: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini akan berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

  Pada bab ini akan diuraikan landasan teori antara lain yang 

membahas tentang definisi akuntansi manajemen lingkungan, 

manfaat dan tujuan akuntansi manajemen lingkungan, definisi 

strategi operasi, definisi inovasi perusahaan, manfaat dan tujuan 

inovasi perusahaan, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan 

hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang 

berisikan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi 

dan pengukuran variabel operasional, serta analisis data. 

 


