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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Studi Pustaka 

2.1.1 Akuntansi Manajemen Lingkungan  

a. Pengertian Akuntansi Manajemen Lingkungan  

Akuntansi manajemen lingkungan adalah suatu proses 

pengidentifikasian, pengumpulan, perkiraan-perkiraan, analisis, dan 

pengiriman informasi tentang arus bahan energi, biaya lingkungan, dan 

informasi yang terukur untuk bahan pengambilan keputusan bagi 

perusahaan. 

Menurut Ikhsan (2009), akuntansi manajemen lingkungan 

merupakan salah satu sub sistem dari akuntansi lingkungan yang 

menjelaskan sejumlah persoalan mengenai dampak-dampak bisnis 

perusahaan kedalam sejumlah unit moneter. 

Sedangkan The International Federation of Accountants (2009) 

dalam Rustika (2011) mendefinisikan akuntansi manajemen lingkungan 

sebagai: “Pengembangan manajemen lingkungan dan kinerja ekonomi 

seluruhnya serta implementasi dari lingkungan yang tepat – hubungan 

sistem akuntansi praktik. Ketika ini mencakup pelaporan dan audit dalam 

beberapa perusahaan, akuntansi manajemen lingkungan  khususnya 

melibatkan siklus hidup biaya, akuntansi biaya penuh, penilaian 

keuntungan dan kepercayaan strategi untuk manajemen lingkungan.” 
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b. Tujuan Akuntansi Manajemen Lingkungan  

Tujuan dari akuntansi manajemen lingkungan sebagai sebuah alat 

komunikasi dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan jumlah 

informasi yang relevan yang di buat bagi mereka yang memerlukannya 

atau dapat menggunakannya. Keberhasilan akuntansi manajemen 

lingkungan tidak hanya tergantung pada ketepatan dalam menggolongkan 

semua biaya-biaya yang di buat oleh perusahaan. Akan tetapi kemampuan 

dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak 

lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan. Tujuan lain dari 

pentingnya pengungkapan akuntansi lingkungan berkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan oleh perusahaan maupun 

organisasi lainnya yaitu mencakup kepentingan organisasi publik dan 

perusahaan-perusahaan publik yang bersifat lokal. 

Lingkungan organisasi merupakan variabel yang sangat penting 

dalam menentukan strategi bisnis suatu perusahaan. Perubahan lingkungan 

yang terjadi mengakibatkan individu, organisasi, dihadapkan pada 

perubahaan yang dinamis untuk tetap bertahan dan memiliki inovasi dalam 

persaingan bisnis (Ellitan, 2008:51).  

Dalam dunia bisnis yang ideal, perusahaan-perusahaan cenderung 

akan menggambarkan aspek lingkungan dalam proses akuntansi mereka 

melalui sejumlah pengidentifikasian terhadap biaya-biaya, produk-produk, 

dan jasa. Meskipun sistem akuntansi konvensional memiliki peran penting 

dalam perkembangan dunia bisnis, akan tetapi sistem akuntansi 

konvensional yang ada tidak cukup mampu untuk disesuaikan pada biaya-
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biaya lingkungan dan sebagai hasilnya hanya mampu menunjukan akun-

akun untuk biaya umum tidak langsung. 

Akuntansi manajemen lingkungan (Environmental Management 

Accounting) dikembangkan untuk berbagai keterbatasan dalam akuntansi 

tradisional antara lain: 

a. Meningkatnya tingkat „biaya terkait lingkungan‟. Seiring dengan 

meningkatnnya kesadaran lingkungan,peraturan terkait lingkungan 

menjadi semakin ketat sehingga bisnis harus mengeluarkan investasi 

yang semakin besar untuk mengakomodasikan kepentingan tersebut. 

Jika dahulu biaya biaya pengelolahan lingkungan relatif kecil, kini 

jumlahnya menjadi cukup signifikan bagi perusahaan. Banyak 

perusahaan yang kemudian menyadari bahwa potensi untuk 

meningkatkan efesiensi muncul dari besarnya biaya lingkungan yang 

harus ditanggung. 

b. Lemahnya komunikasi bagian akuntansi dengan bagian lain dalam 

perusahaan. Walaupun keseluruhan perusahaan mempunyai visi yang 

sama tentang „biaya, namun tiap-tiap departemen tidak selalu mampu 

mengkomunikasian dalam bahasa yang dapat diterima oleh semua 

pihak. Jika di satu sisi bagian keuangan menginginkan tambahan biaya 

untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Walaupun eco-efesiensi bisa 

menjadi jembatan antar kepen tingan ini, namun kedua bagian tersebut 

membahas tentang sudut pandang  yang berseberangan. 

c. Menyembunyikan biaya lingkungan dalam pos biaya umum 

(overhead) ketidak mampuan akuntansi tradisional menelusuri dan 
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menyeimbangkan semua biaya dari pengolahan limbah, perizinan, dan 

lain-lain digabungkan dalam biaya overhead sebagai konsekuensinya 

biaya overhead langsung membengkak. 

d. Ketidakpastian alokasi biaya lingkungan sebagai biaya tetap, karena 

secara tradisional biaya tradisional biaya lingkungan tersembunyi 

dalam biaya umum, pada saat diperlukan akan menjadi sulit untuk 

menelusuri biaya sebenarnya dari proses produk atau lini produksi 

tertentu. Jika biaya umum dianggap tetap, biaya variabel yang 

mengikuti volume limbah yang dihasilkan berbanding lurus dengan 

tingkat produksi. 

e. Ketidak pastian perhitungan atas volume dan biaya atas bahan baku 

yang terbuang. Berapa sebenarnya biaya limbah? Akuntansi 

tradisioanal akan menghitungnya sebagai biaya pengelolaannya yaitu 

biaya pembuangan atau pengolahan. Akuntansi manajemen lingkungan 

menghitung biaya limbah sebagai biaya pengelolahan ditambah biaya 

pembelian bahan baku. Banyak sekali biaya yang terkait dengan 

pengelolahan lingkungan yang seharusnya diperhitungkan dengan 

benar agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

f. Tidak dihitungnya keseluruhan biaya lingkungan yang relevan dan 

signifikan dalam catatan akuntansi. 

c. Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan  

Data akuntansi manajemen lingkungan sangat penting untuk 

informasi sebagai pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan/ 

organisasi yang berdampak pada kinerja keuangan dan lingkungan 
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organisasi. Beberapa biaya yang terkait dengan lingkungan dan 

manfaatnya bagi akuntansi manajemen lingkungan meliputi: 

a. Pencegahan polusi. 

b. Desain untuk lingkungan. 

c. Penilaian daur hidup lingkungan/pembiayaan/desain. 

d. Memperluas produk yang dihasilkan. 

e. Evaluasi kinerja lingkungan dan sebagai tolak ukur perusahaan. 

f. Pembelian dengan syarat lingkungan. 

g. Pelaporan kinerja lingkungan. 

Oleh karena itu, akuntansi manajemen lingkungan bukan hanya 

suatu alat manajemen lingkungan diantara banyak alat-alat lainnya, 

akuntansi manajemen lingkungan adalah suatu himpunana yang luas dari 

prinsip-prinsip dan pendekatan yang mempersiapkan arus bahan-bahan, 

energi dan biaya. 

a) Manfaat akuntansi Manajemen Lingkungan Bagi Industri 

Terapat beberapa alasan kenapa akuntansi manajemen 

lingkungan sangat bermanfaat bagi industri, antara lain diantaranya: 

1. Kemampuan meneliti dan mengatur secara akurat penggunaan arus 

tenaga dan bahan-bahan, termasuk polusi/sisa volume, jenis-jenis 

lain sebagainya. 

2. Kemampuan mengidentifikasi, mengestimasi, mengalokasikan, 

mengatur dan mengurangi biaya-biaya lingkungan. 

3. Informasi yang lebih akurat dan lebih menyeluruh dalam 

mendukung penetapan dari dan keikutsertaan didalam program-
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program sukarela, penghematan biaya untuk memperbaiki kinerja 

lingkungan. 

4. Informasi yang lebih akurat dan menyeluruh untuk mengukur dan 

melaporkan kinerja lingkungan, seperti meningkatkan citra 

perusahaan pada stakeholder, pelanggan, masyarakat lokal, 

karyawan, pemerintah, dan penyedia keuangan. 

b. Manfaat akuntansi Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat 

Penerapan akuntansi lingkungan oleh industri juga dapat 

bermanfaat bagi masyarakat pada berbagai macam bentuk, antara lain: 

1. Mampu untuk lebih efesien dan efektif menggunakan sumber-

sumber daya alam, termasuk energi dan air. 

2. Mampu untuk mengurangi efektifitas biaya dari emisi. 

3. Mengurangi biaya-biaya masyarakat luar yang berhubungan 

dengan polusi seperti biaya terhadap monitoring lingkungan, 

pengendalian dan perbaikan sebagaimana biaya kesehatan publik 

yang baik. 

4. Menyediakan peningkatan informasi untuk meningkatkan 

kebijakan pengambilan keputusan publik. 

5. Menyediakan informasi kinerja lingkungan industri yang dapat 

digunakan dalam luasnya kontek dari evaluasi kinerja lingkungan 

dan kondisi-kondisi ekonomi serta area geografik. 

2.1.2 Biaya Lingkungan 

Ketika banyak perusahaan telah menghasilkan proyek akuntansi 

lingkungan, dan banyak peneliti telah mempelajari akuntansi lingkungan, 
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tidak ada konsensus atau defenisi dari “biaya lingkungan”. Ini bersumber 

pada sebagian dari berbagai penerapan dari istilah-istilah yang 

berhubungan. Defenisi biaya lingkungan mencakup dari seluruh biaya-

biaya paling nyata (seperti limbah buangan), untuk mengukur ketidak 

pastian. Biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya 

produk, proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan 

manajemen yang lebih baik. Sedangkan Menurut Hansen dan Mowen 

(2009) Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya 

kualitas lingkungan yang mungkin terjadi (Mowen, 2009). 

Menurut Ikhsan (2009) biaya lingkungan dapat diklasifikasikan 

menjadi empat kategori yaitu: 

1. Biaya Pencegahan Lingkungan (environmental prevention costs) yaitu 

biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan untuk mencegah 

diproduksinya limbah dan atau sampah yang dapat merusak 

lingkungan. 

2. Biaya Deteksi Lingkungan (environmental detection costs) adalah 

biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa 

produk, proses, dan aktifitas, lain di perusahaan telah memenuhi 

standar lingkungan yang berlaku atau tidak. 

3. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (environmental internal failure 

costs) adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan karena 

diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan 

luar. 
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4. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (environmental external 

failure costs) adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan setelah 

melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan 

eksternal lingkungan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu : 1) biaya 

kegagalan eksternal yang dapat direalisasi adalah biaya yang dialami 

dan dibayar oleh perusahaan. 2) biaya kegagalan eksternal yang tidak 

direalisasikan atau biaya sosial disebabkan oleh perusahaan , tetapi 

dialami dan dibayar oleh pihak-pihak diluar perusahaan.  

Biaya lingkungan dari proses yang memproduksi, memasarkan, 

dan mengirimkan produk serta biaya lingkungan sesudah pembelian yang 

disebabkan oleh penggunaan dan pembuangan produk merupakan contoh-

contoh biaya produk lingkungan. Pembebanan biaya lingkungan pada 

produk dapat menghasilkan informasi manajerial yang bermanfaat. 

Dengan membebankan biaya lingkungan secara tepat, maka akan 

diketahui apakah suatu produk menguntungkan atau tidak. Jika tidak 

menguntungkan, produk tersebut dapat dihentikan guna mencapai 

perbaikan yang signifikan dalam kineja lingkungan dan efisiensi ekonomi. 

2.1.3 Penilaian Biaya Siklus Hidup 

Biaya produk lingkungan dapat menunjukkan kebutuhan untuk 

meningkatkan pembenahan produk perusahaan. Pembenahan produk (product 

stewadship) adalah praktik mendesain, membuat, mengolah dan mendaur 

ulang untuk meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan.  

Penilaian siklus hidup (life cycle assessment) adalah proses terus 

menerus, perusahaan-perusahaan dapat memulai life cycle assessment pada 

setiap titik dalam siklus produk/fungsi. life cycle assessment dapat digunakan 
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bagi pengembangan keputusan-keputusan pemilikan strategi bisnis (ikhsan, 

2009). 

2.1.4 Target Costing 

Target costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk 

suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut 

memperoleh laba sesuai yang diharapkan. Perusahaan mempunyai dua pilhan 

untuk menurunkan biaya sampai pada target biaya yaitu:  

1. Dengan cara mengintegrasikan tekhnologi manufaktur baru, menggunakan 

teknik-teknik manajemen biaya yang canggih dan mencari produktivitas 

yang lebih tinggi melalui perbaikan organisasi dan hubungan tenaga kerja, 

perusahaan akan dapat menurunkan biaya. Pendekatan ini 

diimplementasikan dengan menentukan biaya standar (standart costing).  

2. Dengan melakukan desain ulang terhadap produk atau jasa, perusahaan 

dapat menurunkan biaya sampai mencapai level target biaya (target 

costing).  

2.1.5 Perspektif Islam Masalah Penerapan Akuntansi Manajemen 

Lingkungan 

Didalam kutipan Ria Youlanda (2012) dijelaskan bahwa masalah 

penerapan akuntansi manajemen lingkungan juga dijelaskan dalam surah Al-

Baqarah ayat 12 dan surah Ar-Rum ayat 41. 

             

Artinya: “Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi 

mereka tidak menyadari. (QS: Al-Baqarah: 12)” 
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Artinya: “Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut di sebabkan karena 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka 

merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar kembali 

(kejalan yang benar) (QS: Ar-Rum: 41)” 

 

2.1.6 Strategi Operasi 

a. Pengertian Strategi 

Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh 

masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, 

taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada 

hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) 

untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, 

strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah 

saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya (Effendy, 2007). 

Menurut Rangkuti (2009) strategi adalah alat untuk mencapai 

tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara 

objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat 

mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.  

Jadi strategi berhubungan dengan rencana yang menentukan arus 

suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam lingkup yang lebih 

luas, strategi mempengaruhi kemampuan berorganisasi untuk bersaing, 

kemampuan untuk melayani dalam mencapai tujuannya. Tanpa strategi, 

suatu perusahaan tidak akan terencana dan tidak berjalan dengan baik, 
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artinya tidak akan terarah kemana perusahaan akan menuju. Strategi yang 

dibuat tidak hanya sekedar ada tetapi harus mempunyai nilai yang realistis, 

jelas, menantang dan berbatas waktu. Dengan rumusan strategi yang sudah 

memiliki  tidak menjamin tujuan dapat dicapai, apalagi tanpa strategi, jelas 

sulit untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuannya. Strategi 

bisnis yang mengidentifikasi sarana organisasi bermaksud untuk mencapai 

tujuan organisasi, adalah penentu utama dalam konfigurasi SPM (Ferreira 

et al. 2009).  

b. Pengertian Strategi Operasi 

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 adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan 

keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Visi ini 

harus diintegrasikan dengan strategi bisnis dan seringkali direfleksikan 

pada perencanaan formal. Strategi operasi seharusnya menghasilkan suatu 

pola pengambilan keputusan operasi yang konsisten dan suatu keunggulan 

bersaing bagi perusahaan. Strategi operasi juga dapat menunjukkan 

bagaimana kegiatan operasi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan 

keseluruhan organisasi (Muhardi, 2007). 

c. Fungsi Strategi Operasi 

Fungsi strategi operasi sebagai salah satu aktivitas penting dalam 

suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab utama untuk menghasilkan 

atau menyediakan barang-barang dan jasa-jasa. 
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Selain itu fungsi-fungsi lainnya dalam suatu perusahaan, fungsi 

strategi operasi merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan dan keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka 

panjang. Fungsi operasi meliputi konversi input menjadi output. Input 

sering disebut dengan sumber daya operasi. Sumber daya tersebut 

diantaranya land yakni berupa bahan baku atau material yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan suatu produk; labor yakni tenaga kerja atau sumber 

daya manusia; capital yakni sumber daya buatan manusia (manmad 

resources). 

d. Daya Saing Strategi Operasi 

Daya saing strategi operasi merupakan fungsi strategi yang tidak 

saja berorientasi 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 non manufaktur dituntut untuk memiliki keunggulan 

komparatif, karena semuanya menghasilkan suatu produk yang ditawarkan 

ke pasar. Daya saing strategi operasi penting dimiliki oleh semua level 

perusahaan, baik lokal, nasional, internasional, maupun global. Bagi setiap 

perusahaan, tentunya tidak ada sesuatu yang dapat dipasarkan tanpa ada 

suatu produk yang dihasilkan. Tidak akan bermanfaat modal usaha yang 

dimiliki tanpa suatu produk yang diproduksi, dan tidak akan bernilai 

tambah keahlian (skill) dan kemampuan (ability) tenaga kerja yang 

tersedia, tanpa ada suatu produk yang akan dihasilkannya. 
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Menurut Muhardi (2007) 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:  

a. Kemampuan memperkokoh posisi pasarnya  

b. Kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya  

c. Kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti 

d. Kemampuan menegakan posisi yang menguntungkan  

Adapun dimensi daya saing menurut Muhardi (2007) adalah 

sabagai berikut: 

1. Biaya 

Biaya adalah dimensi daya saing operasi yang meliputi empat 

indikator yaitu biaya produksi, produktifitas tenaga kerja, penggunaan 

kapasitas produksi dan persediaan. Unsur daya saing yang terdiri dari 

biaya merupakan modal yang mutlak dimiliki oleh suatu perusahaan 

yang mencakup pembiayaan produksinya, produktifitas tenaga 

kerjanya, pemanfaatan kapasitas produksi perusahaan dan adanya 

cadangan produksi (persediaan) yang sewaktu-waktu dapat 

dipergunakan oleh perusahaan untuk menunjang kelancaran 

perusahaan tersebut. 
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2. Kualitas 

Kualitas merupakan dimensi daya saing yang juga sangat 

penting, yaitu meliputi berbagai indikator diantaranya tampilan 

produk, jangka waktu penerimaan produk, daya tahan produk, 

kecepatan penyelesaian keluhan konsumen, dan kesesuaian produk 

terhadap spesifikasi desain. Tampilan produk dapat tercermin dari 

desain produk atau layanannya, tampilan produk yang baik adalah 

yang memiliki desain sederhana namun mempunyai nilai yang tinggi. 

Jangka waktu penerimaan produk dimaksudkan dengan lamanya umur 

produk dapat diterima oleh pasar, semakin lama umur produk di pasar 

menunjukkan kualitas produk tersebut semakin baik. Adapun daya 

tahan produk dapat diukur dari umur ekonomis penggunaan produk. 

2.1.9 Hubungan Strategi Operasi Dengan Akuntansi Manajemen 

Lingkungan 

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan (Environmental 

Manajement Accounting-EMA) dalam sebuah organisasi kemungkinan 

dipengaruhi oleh strategi bisnis perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini 

sistem pengendalian manajemen (SPM) diciptakan sedemikian rupa untuk 

memastikan bahwa manajer menggunakan sumber daya yang tersedia secara 

efektif dan efesien demi pencapaian tujuan organisasi. 

Gosselin (1997) dalam Ferreira et al (2009) menemukan bahwa strategi 

operasi dikaitkan dengan penerapan manajemen aktivitas. Disimpulkan juga 

bahwa strategi yang diikuti oleh organisasi menentukan kebutuhan inovasi 

yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan cenderung mengadopsi 
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akuntansi inovasi. Penggunaan EMA (Environmental Management 

Accounting) dapat dikatakan sangat besar dalam organisasi yang melakukan 

strategi operasi karena dapat membantu sebuah organisasi yang inovatif.  

2.1.10 Inovasi Perusahaan 

Inovasi (innovation) adalah perubahan dalam metode atau teknologi 

perubahan yang positif dan berguna dari cara yang sebelumnya, dalam 

melakukan berbagai hal. Dua jenis inovasi fundamental adalah inovasi produk 

dan inovasi proses (Bateman dan Snell, 2009). Pada dasarnya inovasi adalah 

merubah suatu keadaan yang biasa menjadi lebih baik lagi dan bervariasi 

berdasarkan perkembangan zaman (Fontana, 2011). 

Menurut Ellitan (2008) Inovasi merupakan “sistem aktivitas organisasi 

yang mentransformasi teknologi mulai dari ide sampai komersialisasi”. 

Inovasi mengacu kepada pembaharuan suatu produk, proses dan jasa baru. 

Sedangkan menurut Peter F. Drucker (2009) mengatakan bahwa 

inovasi merupakan sebuah kebutuhan dan harus menjadi disiplin. Konsep 

inovasi mempunyai sejarah panjang dan pengertian yang berbeda-beda 

terutama didasarkan pada persaingan antara perusahaan-perusahaan dan 

strategi yang berbeda yang di terapkan perusahaan itu sendiri. Pada dasarnya 

inovasi adalah merubah suatu keadaan menjadi lebih baik dan bervariasi 

sesuai dengan perkembangan zaman. Inovasi yang dibutuhkan saat ini, 

mungkin saja berfokus kepada proses dan biaya yang terjadi dalam 

memproduksi barang tersebut. 
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a. Inovasi Produk 

Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru 

oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. 

Dari produk lama yang telah mencapai titik jenuh di pasaran, diperlukan 

sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Penggantian ini 

dapat berupa produk pengganti secara total baru atau dengan 

perkembangan produk lama yang lebih modern dan up to date sehingga 

dapat terus meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan 

pembelian produk tersebut (Indryani Amerka, 2013). 

Menurut Kotler dan Keller (2009) mendefinisikan inovasi produk 

sebagai proses pengenalan produk atau sistem baru yang membawa 

kesuksesan ekonomi bagi perusahaan dan kesuksesan sosial bagi 

konsumen serta komunitas atau lingkungan yang lebih luas. Disisi lain 

menurut Heizer dan Render (2014) mendefinisikan bahwa: “Inovasi 

produk sebagai proses dan penggunaan teknologi baru ke dalam suatu 

produk sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah.” 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi produk 

merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan suatu perusahaan 

melalui inovatif yang mereka ciptakan guna memuaskan pelanggan. 

Sebab, kunci dari keberhasilan produk adalah produk mampu beradaptasi 

terhadap perubahan yang terjadi.  

Indikator-indikator inovasi menurut Fontana (2011) yaitu: 

1. Proses 

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami 

atau di desain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian sumber 
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daya yang ada. Adapun dimensi-dimensi dalam proses menurut 

(Fontana, 2011) adalah: 

a)  Waktu 

Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, 

perbuatan, keadaan yang sedang berlangsung (Fontana, 2009). 

Semakin cepat waktu dalam proses produksi semakin baik. 

Misalnya, dalam proses produksi awalnya hanya memerlukan 

waktu 3 jam, tetapi sekarang hanya memerlukan waktu 2 jam. 

b)  Tim atau Anggota 

Tim atau anggota adalah kelompok yang usaha-usaha 

individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah 

masukan individualnya. Proses pengolahan produksi melibatkan 

tim atau anggota yang menciptakan inovasi yaitu: tim yang ahli 

sesuai bidangnya dan solid serta memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap perusahaan. 

2. Budaya 

Budaya adalah nilai-nilai dan norma yang dianut oleh setiap 

individu/organisasi terkait dengan lingkungan dimana individu tersebut 

menjalankan kegiatannya (Fontana, 2011). 

Dimensi budaya yang digunakan dalam penelitian menurut 

(Fontana, 2011) yaitu: kedisiplinan pegawai dalam bekerja, semakin 

disiplin seorang pegawai dalam bekerja maka akan mempercepat 

proses produksi. 
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a. Proses Penerimaan Produk 

Proses penerimaan konsumen terhadap inovasi memerlukan 

waktu dan proses penerimaan konsumen berfokus pada proses mental 

yang dilalui seseorang mulai dari saat pertama mendengar tentang 

inovasi tersebut sampai akhir penerimaan. Penerimaan produk baru 

tersebut melalui 5 tahap berikut:  

1. Kesadaran (awareness). 

Konsumen menyadari adanya inovasi tersebut tapi masih 

kekurangan informasi mengenai hal tersebut.  

2. Minat (interest). 

Konsumen terdorong untuk mencari informasi mengenai inovasi  

tersebut.  

3. Evaluasi (evaluation)  

Konsumen mempertimbangkan untuk mencoba inovasi tersebut.  

4. Percobaan (trial)  

Konsumen mencoba inovasi tersebut untuk memperbaiki 

perkiraannya atas nilai inovasi tersebut.  

5. Penerimaan (adoption)  

Konsumen memutuskan untuk menggunakan inovasi tersebut 

sepenuhnya dan secara teratur.  

b. Karakteristik Penerimaan Inovasi 

Ada 4 karakteristik yang sangat penting dalam mempengaruhi 

tingkat penerimaan suatu inovasi (Kotler, 2009; 407) yaitu:  

1. Keunggulan relatif (relative advantage), Sampai tingkat mana 

inovasi itu tampak lebih unggul daripada produk yang sudah ada.  
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2. Kesesuaian (compatibility), Yaitu sejauh mana inovasi tersebut 

sesuai dengan nilai dan pengalaman perorangan dalam masyarakat. 

3. Kerumitan (complexity), Yaitu sejauh mana inovasi itu relatif sukar 

dimengerti atau digunakan.  

4. Kemampuan berkomunikasi (communicability), Yaitu sampai 

sejauh mana manfaat yang diperoleh dari penggunaan inovasi 

tersebut dapat diamati atau dijelaskan kepada orang lain. 

b. Inovasi Proses 

Inovasi Proses bisa juga diartikan sebagai reengineering atau 

perencanaan visi strategik dan strategi kompetitif baru serta 

pengembangan proses bisnis baru yang mendukung visi tersebut. 

Ellitan (2009) menyebutkan esensi dan prinsip-prinsip inovasi 

proses antara lain: 

1. Memfokuskan pada faktor-faktor sekitar hasil (outcome) bukan pada 

tugas, artinya bahwa suatu perusahaan hendaknya memiliki seseorang 

yang melaksanakan semua tahapan dalam suatu proses. 

2. Suatu perusahaan hendaknya membentuk departemen-departemen 

terspesialisasi untuk menangani proses yang terspesialisasi juga. 

3. Mengelompokkan pemrosesan informasi ke dalam fungsi yang 

menghasilkan informasi. 

4. Memperlakukan sumber-sumber yang terpisah seolah-olah 

tersentralisasi. 

5. Mengaitkan aktivitas-aktivitas pararel serta mengintegrasikan hasil-

hasilnya. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan keterkaitan antar 

fungsi paralel sehingga unit-unit terpisah bisa melakukan satu fungsi. 
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6. Menghubungkan aspek-aspek keputusan untuk menyelesaikan tugas 

dan membangun sistem pengendalian dari suatu proses. 

7. Memperoleh informasi sekaligus pada sumbernya. 

c. Tujuan Inovasi Perusahaan 

Inovasi perusahaan mempunyai beberapa tujuan, antara lain : 

a. Memperkenalkan produk baru atau perubahan kualitatif pada produk 

yang sudah ada. 

b. Memperkenalkan proses baru keindustri. 

c. Membuka pasar baru. 

d. Mengembangkan sumber-sumber pasokan baru pada bahan baku atau 

pasokan lainnya. 

d. Manfaat Inovasi Perusahaan 

Adapun manfaat dari inovasi perusahaan adalah: 

a. Melalui inovasi, perusahaan mampu menciptakan pasar-pasar baru 

(New Markets). 

b. Inovasi diartikan sebagai nilai manfaat dari barang dan jasa yang 

diterima oleh pelanggan harus melebihi uang (harga) yang dibayarkan 

oleh pelanggan. 

c. Melalui inovasi, kita terbebas dari persaingan (membuat agar 

persaingan dengan pesaing-pesaing tidak relevan). 

d. Memberi nilai tambah terus menerus kepada pelanggan menuju target 

100% customer satisfaction (hanya berfokus kepada pelanggan yang 

sekarang atau pelanggan persfektif). 
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e. Semakin erat hubungan lintas perekonomian dalam menjalankan 

kegiatan ekonomi, salah satunya adalah dampak keberhasilan atau 

kegagalan suatu perekonomian terhadap perekonomian lain. 

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama 

Peneliti 
Judul 

Metode 

Penelitian 
Variabel Hasil 

Jurnal Novia 

Rustika 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Penerapan 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

dan Strategi 

Terhadap 

Inovasi 

Perusahaan 

Menggunakan 

metode 

analisis 

deskriptif 

Akuntansi 

Manajemen, 

Strategi dan 

Inovasi 

Perusahaan 

Hasil penelitian 

dapat 

disimpulkan 

bahwa 

penerapan 

akuntansi 

manajemen 

lingkungan 

dapat 

memberikan 

suatu inovasi. 

Ria Youlanda 

(2012) 

Pengaruh 

Penerapan 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

dan Strategi 

Operasi 

Terhadap 

Inovasi 

Perusahaan 

Menggunakan 

metode 

kuantitatif dan 

kualitatif 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan, 

Strategi 

Operasi, 

Inovasi 

Perusahaan 

Hasil uji 

hipotesis 

akuntansi 

dalam 

penelitian ini 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

inovasi 

perusahaan. 

Risa Aldilah 

(2009) 

Pengaruh 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

Terhadap 

Inovasi 

Produk 

Kualitatif 

dengan 

pendekatan 

survey 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

dan Inovasi 

Produk 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

inovasi produk 

di perusahaan 

manufaktur. 
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Ryan Giandhi 

Kurnia (2017) 

 

Pengaruh 

Penerapan 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

dan Strategi 

Operasi 

terhadap 

Inovasi 

Proses 

Produksi 

pada PT 

indo-Rama 

Synthetics 

tbk. 

 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan, 

Strategi 

Operasi dan 

Inovasi Proses 

Produksi. 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa 

penerapan 

akuntansi 

manajemen 

lingkungan 

memberikan 

pengaruh tapi 

tidak signifikan 

terhadap 

inovasi proses 

produksi pada 

PT Indorama 

Synthetics Tbk. 

 

Nando 

Mokodompit 

(2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Penerapan 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

dan Strategi 

Prospektor 

terhadap 

Inovasi 

Perusahaan 

pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang ada di 

indonesia 

Kuantitatif Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan, 

Strategi 

Prospektor 

dan Inovasi 

Perusahaan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

akuntansi 

manajemen 

lingkungan 

berpengaruh 

terhadap 

inovasi produk 

dan inovasi 

proses 

sedangkan 

strategi 

prospektor 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

inovasi produk 

dan inovasi 

proses. 

Ayu Rahayu 

(2016) 

Analisis 

Pengaruh 

Penerapan 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

dan Strategi 

terhadap 

Inovasi 

Kuantitatif Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan, 

Strategi, 

Inovasi 

Produk dan 

Inovasi 

Proses 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

pengaruh antara 

strategi 

prospektor  dan 

inovasi proses 

dengan 

akuntansi 
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Produk dan 

Inovasi 

Proses pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdapat 

di Provinsi 

Riau 

pengelolaan 

lingkungan 

namun tidak 

dengan inovasi 

produk dan 

Strategi 

prospektor 

memiliki efek 

positif dengan 

inovasi produk 

namun tidak 

dengan inovasi 

proses. 

 

2.3  Pengembangan Hipotesis 

2.3.1  Pengaruh Akuntansi Manajemen Lingkungan terhadap Inovasi 

Perusahaan. 

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan terutama dalam 

penerapan biaya lingkungan menjadi salah satu indikator penting dalam 

terjadinya perkembangan dalam proses inovasi. Perbaikan biaya oleh 

akuntansi manajemen lingkungan memberikan hasil untuk proses mendesain 

ulang atau produk agar mengurangi biaya lingkungan (Ikhsan, 2009).  

Karena manfaat yang diberikan akuntansi manajemen lingkungan 

organisasi dan cenderung menggunakan teknik ini untuk mencapai tujuan 

organisasinya sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen dengan 

cara meningkatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimiliki 

oleh sebuah organisasi. Salah satu caranya adalah melakukan inovasi. Inovasi 

dapat didefinisikan sebagai penerapan sistem,kebijakan, program, dan proses 

yang baru yang dihasilkan secara internal dan eksternal (Rustika , 2011). Yang 

menarik adalah terdapat perbedaan antara inovasi proses dengan inovasi 
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produk dimana keduanya saling melengkapi untuk meningkatkan profitabilitas 

perusahaan (Ferreira et al.,2009 dalam Ayu Rahayu 2016). Selain itu, baik 

inovasi produk  maupun inovasi proses dapat mempengaruhi biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan. Dengan kata lain penggunaan EMA (Environmental 

Manajemen Accounting) mungkin terkait dengan penciptaan inovasi produk 

dan inovasi proses 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. Atas dasar tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis 

yaitu: 

H1:  Terdapat pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan    

terhadap inovasi perusahaan. 

 

2.3.2 Strategi Operasi dan Inovasi Perusahaan 

Tipe strategi organisasi yang berbeda biasanya menunjukkan arah 

inovasi dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan (Hull et al, 1985 
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dalam Ferreira et al 2009). Cozzarin dan Percival (2006) dalam Ferreira et al 

(2009) menemukan bahwa inovasi melengkapi strategi dalam suatu organisasi 

bisnis. Ellitan (2008) menemukan hubungan antara lingkungan yang tidak 

dapat diprediksi, lingkungan yang dinamis dan strategi inovasi. Organisasi 

yang mengikuti strategi operasi bertujuan untuk menjadi yang pertama 

dipasaran sekalipun meski tidak semua upaya pada pada akhirnya berhasil 

(ferreira et al, 2009 dalam Kurnia 2015 ).  

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. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengajukan 

hipotesis yaitu: 

H2: Terdapat pengaruh antara strategi operasi dengan inovasi 

perusahaan. 

2.3.3 Pengaruh Akuntansi Manajemen Lingkungan dan Strategi Operasi 

terhadap Inovasi Perusahaan. 

Rustika (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan  

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. 

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nando  (2015) 

yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan akuntansi manajemen 
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lingkungan terhadap inovasi perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

ada di indonesia. 

Organisasi yang mengikuti strategi operasi bertujuan untuk menjadi 

yang pertama dipasaran sekalipun meski tidak semua upaya pada pada 

akhirnya berhasil. Organisasi 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 (ferreira et al, 2009 dalam Kurnia 

2015 ). Atas dasar tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis yaitu: 

H3: Terdapat pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan 

dan strategi operasi terhadap inovasi perusahaan. 
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2.4 Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

Variabel Independen (x)   Variabel Dependen (Y) 

 

     

 H1 

 

 

 

 

     H2 

 

  

 

 

       

 

 Sumber: Penulis, diolah 2018 

 

Keterangan : 

 

   : Pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat 

         : Pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat 

 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

Inovasi 

Perusahaan 

Strategi Operasi 


