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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Keputusan 

Pengambilan keputusan adalah suatu proses memilih alternatif cara 

bertindak dengan metode yang efesien sesuai situasi. Ketika keputusan sudah 

dibuat, sesuatu yang baru akan mulai terjadi. Dengan kata lain, keputusan 

mempercepat diambil tindakan, serta mendorong lahirnya gerakan dan 

perubahan. Harus ada tindakan yang dibuat saat tiba waktunya dan tindakan itu 

tidak dapat ditunda. Sekali keputusan dibuat, harus diberlakukan dan kalau 

tidak, sebenanya itu bukanlah keputusan, tetapi lebih dapat dikatakan suatu 

hasrat, niat yang baik (Salusu, 2004). 

Mengacu pada definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa 

pengambilan keputusan merupakan suatu proses mengidentifikasi dan memilih 

alternatif berdasarkan nilai-nilai dan referensi yang dimiliki. Hal ini berarti 

bahwa dalam pengambilan keputusan terdapat alternatif pilihan yang tidah 

hanya harus diidentifikasi tetapi juga dipilih, dan pemilihannya sesuai dengan 

nilai, tujuan, gaya hidup dan sebagainya sebagaimana yang dianut pengambilan 

keputusan.  

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa  pengambilan 

keputusan adalah proses mengidentifikasi alternatif yang ada sehingga dapat 

dipilih yang paling sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi  untuk 

mendapatkan solusi dari masalah tertentu.  
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2.2. Akuntansi Manajemen Lingkungan (EMA) 

2.2.1. Definisi Akuntansi Manajemen Lingkungan (EMA) 

Akuntansi manajemen lingkungan (Environmental Management 

Accounting- EMA)  merupakan salah satu sub sistem dari akuntansi lingkungan 

yang menjelaskan sejumlah persoalan mengenai dampak-dampak bisnis  

perusahaan kedalam sejumlah unit moneter. Akuntansi manajemen lingkungan 

juga dapat digunakan sebagai suatu tolak ukur dalam kinerja  lingkungan. 

(Ikhsan, 2009: 42).  

The International Federation of Accountants (1998) dalam Ikhsan 

(2009: 53-54) mendefinisikan akuntansi manajemen lingkungan sebagai: 

“Pengembangan manajemen lingkungan dan kinerja ekonomi 

seluruhnya serta implementasi dari lingkungan yang tepat – hubungan 

sistem akuntansi dan praktik. Ketika ini mencakup pelaporan dan audit 

dalam beberapa perusahaan, akuntansi manajemen lingkungan 

khususnya melibatkan siklus hidup biaya, akuntasni biaya penuh, 

penilaian keuntungan dan perencanaan strategic untuk manajemen 

lingkungan.” 

The United Nations Divisions for Sustainable Development (UNDSD) 

(2001) dalam Ikhsan (2009: 54) menyediakan suatu definisi yang lain dari 

akuntansi manajemen lingkungan. Definisi tersebut mengutamakan bahwa 

sistem akuntansi manajemen lingkungan menghasilkan informasi untuk 

pengambilan keputusan internal, dimana informasi dapat juga terfokus secara 

fisik atau moneter. 

Sedangkan menurut  Nafridayanti (2014) Akuntansi manajemen 

lingkungan (EMA) merupakan salah satu bidang disiplin ilmu yang 

aktivitasnya bertujuan memberikan informasi pada manajemen atas 
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pengelolaan lingkungan dan  dampaknya terhadap biaya produksi. Akuntansi 

manajemen lingkungan diharapkan akan menjadi salah satu rangkaian sistem 

yang bertujuan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan sehingga tercapai 

model pengukuran kinerja yang seimbang antara ukuran finansial profit dengan 

kinerja pengelolaan lingkungan. 

Akuntansi manajemen lingkungan hadir untuk mengatasi keterbatasan 

akuntansi manajemen tradisional dengan cara memunculkan aspek lingkungan 

dalam sistem akuntansi manajemen perusahaan. Aspek lingkungan yang 

menjadi concern akuntansi manajemen lingkungan bukan hanya yang berkaitan 

dengan data dan informasi moneter (monetary) tapi juga yang berkaitan dengan 

data dan informasi fisik (physical) (Imanina, 2012). 

2.2.2.  Tujuan Akuntansi Manajemen Lingkungan 

Akuntansi manajemen lingkungan (EMA) dikembangkan untuk 

berbagai keterbatasan dalam akuntansi tradisional. Beberapa poin berikut ini 

dapat menjadi alasan mengapa dan apa yang dapat diberikan oleh EMA 

dibandingkan dengan akuntansi manajemen tradisional; 

1. Meningkatnya tingkat kepentingan „Biaya terkait lingkungan‟. Seiring 

dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, peraturan terkait 

lingkungan menjadi semakin ketat sehingga bisnis harus mengeluarkan 

investasi yang semakin besar untuk mengakomodasi kepentingan 

tersebut. Jika dulu biaya pengelolaan lingkungan relatif kecil, kini 

jumlahnya menjadi cukup signifikan bagi perusahaan. Banyak 

perusahaan yang kemudian menyadari bahwa potensi untuk 
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meningkatkan efisiensi muncul dari besarnya biaya lingkungan yang 

harus ditanggung.  

2. 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 

mengkomunikasikannya dalam bahasa yang dapat diterima oleh semua 

pihak. Jika di satu sisi bagian keuangan menginginkan efisiensi dan 

penekanan biaya, di sisi lain bagian lingkungan menginginkan 

tambahan biaya untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Walaupun 

eko-efisiensi bisa menjadi jembatan antar kepentingan ini, namun kedua 

bagian tersebut berbicara dari sudut pandang yang berseberangan.  

3. Menyembunyikan biaya lingkungan dalam pos biaya umum (overhead). 

Ketidakmampuan akuntansi tradisional menelusuri dan 

menyeimbangkan akuntansi lingkungan dengan akuntansi keuangan 

menyebabkan semua biaya dari pengolahan limbah, perizinan dan lain-

lain digabungkan dalam biaya overhead; sebagai konsekuensinya biaya 

overhead menjadi „membengkak‟. 

4. Ketidaktepatan alokasi biaya lingkungan sebagai biaya tetap. Karena 

secara 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 limbah sesungguhnya merupakan biaya 

variabel  yang  mengikuti  volume  limbah yang  dihasilkan  berbanding  
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lurus dengan tingkat produksi. 

5. Ketidaktepatan perhitungan atas volume (dan biaya) atas bahan baku 

yang terbuang. Berapa sebenarnya biaya limbah? Akuntansi tradisional 

akan menghitungnya sebagai biaya pengelolaannya, yaitu biaya 

pembuangan atau pengolahan. EMA akan menghitung biaya limbah 

sebagai biaya pengolahan ditambah biaya pembelian bahan baku. 

Sehingga biaya limbah yang dikeluarkan lebih besar (sebenarnya) 

daripada biaya yang selama ini diperhitungkan 

6. Tidak dihitungnya keseluruhan biaya lingkungan yang relevan dan 

signifikan dalam catatan akuntansi. 

Banyak sekali biaya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan yang 

seharusnya diperhitungkan dengan benar agar tidak terjadi kesalahan 

pengambilan keputusan. Biaya tersebut umumnya meliputi biaya pengelolaan 

limbah, biaya material dan energi, biaya pembelian material dan energi dan 

biaya proses. 

 

2.2.3.  Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan 

a. Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan Bagi Industri 

Terdapat bebrapa alasan kenapa akunttansi manajemen lingkungan 

sangat bermanfaat bagi industri, antara lain di antaranya: 

1. Kemampuan secara akurat meneliti dan mengatur penggunaan dan arus 

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

sebagainya. 



15 
 

 
 

2. Keampuan secara akurat mengidentifikasi, mengestimasim, 

mengalokasikan, mengatur atau mengurangi biaya-biaya, khusunya 

jenis lingkungan dari biaya-biaya. 

3. Informasi yang lebih akurat dan lebih menyeluruh dalam mendukung 

penetapan dari dan keikutsertaan di dalam program-program sukarela, 

peghematan biaya untuk memperbaiki kinerja lingkungan. 

4. Informasi yang lebih akurat dan menyeluruh untuk mengkur dan 

melaporkan kinerja lingkungan, seperti meningkatkan citra perusahaan 

pada stakeholders, pelanggan, masyarakat lokal, karyawan, dan 

penyedia keuangan (Ikhsan, 2009: 69). 

b. Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan Bagi Pemerintah 

Penerapan akuntansi olehindustri juga dapt bermanfaat bagi pemerintah 

pada berbagai macam bentuk. Antara lain: 

1. Semakin banyak industri yang mampu membenarkan program-program 

lingkungan berdasarkan pada kepentingan keuangan perusahaan sendiri, 

penurunan keuangan, politik dan beban perlindunagn lingkungan 

lainnya bagi pemerintah. 

2. Penerapan akuntansi lingkungan oleh industri dapat memperkuat 

efektifitas keberadaan kebijakan pemerintah/regulasi dengan pernyataan 

kepada biaya-biaya perusahaan dan kebenaran manfaat lingkungan 

sebagai hasil dari kebijakan/aturan-aturan. 

3. Pemerintah dapat menggunakan data akuntansi manajemen lingkungan 

industri untuk menaksir dan  melaporkan  ilmu  tentang  ukuran  kinerja  



16 
 

 
 

lingkungan dan keuangan untuk pemerintah. 

4. Data akuntansi manajemen lingkungan industri digunakan untuk 

menginformasikan program kebijakan pemerintah. 

5. Pemerintah dapat menggunakan data akuntansi manajemen lingkungan 

industri untuk mengembangkan ilmu tentang pengukuran dan pelaporan 

manfaat lingkungan serta pengungkapan keuangan sukarela dari 

industri, pendekatan inovatif dalam perlindungan lingkungan dan 

program lain serta kebijakan-kebijakan pemerintah 

6. Data akuntansi manajemen lingkungan industri dapat digunakan  untuk 

akuntansi tingkat nasional dan regional (Ikhsan, 2009: 70). 

c.    Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan Bagi Masyarakat 

Penerapan akuntansi lingkungan oleh industri juga dapt bermanfaat bagi 

masyarakat pada berbagai macam bentuk. Antara lain: 

1. Mampu untuk lebih efisien 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 lingkungann pengendalian dan 

perbaikan sebagaimana biaya kesehatan publik yang baik. 

4. Menyediakan peningkatan informasi untuk meningkatkan kebijakan 

pengambilan keputusan publik. 
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5. Menyediakn informasi kinerja lingkungan industri yang dapat 

digunakan dalam luasnya kontek dari evaluasi kinerja lingkungan dan 

kondisi-kondisi ekonomi serta area geografik (Ikhsan, 2009: 71). 

2.2.4. Tantangan Akuntansi Mnajemen Lingkungan – Praktik Akuntansi 

Adanya keterbatasan sistem akuntansi manajemen konvensional dan 

praktiknya membuat lebih sulit untuk secara efektif mengumpukan dan 

mengevaluasi data terkait secara terkait dengan lingkungan. Keterbatasan-

keterbatasan ini mampu memimpin ke arah keputusan manajemen yang 

didasarkan pada kehilangan, ketidakpastian, atau kesalahan dalam menafsirkan 

informasi. Sebagai hasilnya, para manajer dapat salah paham mengenai 

konsekuensi-konsekuensi negatif keuangan terhadap kinerja lingkungan yang 

lemah dan biaya-biaya serta manfaat-manfaat potensi dan perbaikan kinerja 

lingkungan. 

Adapun tantangan akuntansi manajemen lingkungan dan praktik 

akuntansi lingkungan antara lain: 

1. Komunikasi atau hubungan antara akuntansi dan departemen lainnya 

yang tidak berjalan baik. 

2. Informasi biaya yang terkait dengan lingkungan sering “tersembunyi” 

dalam biaya tak lansung (overhead). 

3. Beberapa jenis dari lingkungan – hubungan informasi biaya tidak tidak 

ditemukan dalam catatan akuntansi 

4. Keputusan-keputusan investasi sering dibuat atas dasar informasi yang 

tidak sempurna (Ikhsan, 2009: 72-75). 
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2.2.5. Biaya Lingkungan 

Definisi biaya lingkungan mencakup dari seluruh biaya-biaya paling 

nyata (seperti limbah buangan), untuk mengukur ketidakpastian. Biaya 

lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produksi, proses, sistem 

atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih 

baik. tujuan perolehan biaya adalah bagaimana cara mengurangi biaya-biaya 

lingkungan, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kinerja lingkungan 

dengan memberi perhatian pada situasi sekarang, masa yang akan datang dan 

biaya-biaya manajemen yang potensial. Biaya lingkungan meliputi biaya 

internal dan eksternal dan berhubungan terhadap semua biaya yang terjadi 

dalam hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan 

(Ikhsan,2009:103-104). 

Regulasi dan pengungkapan biaya-biaya lingkungan yang terjadi dalam 

operasional suatu prosees, system atau fasilitas, karena beberapa perusahaan 

tradisional mempunyai hubungan dengan biaya-biaya seperti overhead, mereka 

tidak akan memberikan perhatian yang sesuai dari manajer dan analisis 

pertanggungjawaban untuk operasi setiap harinya serta keputusan bisnis 

(Sofiana, 2014). 

 

2.2.6. Bahan-Bahan 

Akuntansi manajemen lingkungan saling terkait dan terfokus pada arus 

limbah, dan bahan baku produksi. Oleh karena itu, para akuntan perlu bekerja 

lebih giat dengan pegawai dari departemen lainnya agr lebih teliti mencatat sisi 

fisik akuntansi dari akuntansi manajemen lingkungan. 
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Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi 

baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai 

sampah), yang keadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak 

dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki niali ekonomis. Bila ditinjau 

secara kimiawi, limbah terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik. 

Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi 

kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. 

Bahan baku adalah bahan pokok atau bahan utama yang diolah dalam 

proses produksi menjadi produk jadi. Bahan baku yang dipakai harus sesuai 

dengan ketentuan perusahaan. Bahan baku yang dimaksud dalam penelitia ini 

adalah buah kelapa sawit. Semakin bagus bahan baku yang dipakai maka akan 

semakin banyak minyak/CPO yang dihasilkan (Youlanda, 2012). 

2.3. Strategi Operasi  

2.3.1. Pengertian Strategi Operasi 

Strategi merupakan konsep multidimensional yang menerangkan semua 

kegiatan kritis organisasi, memberikan arah dan tujuan serta memfasilitas 

berbagai perubahan yang yang diperlukan sebagai adaptasi terhadap 

perkembangan lingkungan. Strategi operasi merupakan salah satu cara yang 

dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik 

(manufacturing operations) untuk berkompetisi dipasar global (Zulian, 

2003:22). Strategi operasi juga dapat menunjukkan bagaimana kegiatan operasi 

dapat diarahkan untuk mencapai tujuan keseluruhan oeganisasi (Muhardi, 

2007).. 
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Definisi lain mengatakan bahwa strategi operasi adalah sebagai sesuatu 

yang terdiri dari empat komponen , yaitu misi,tujuan, kemampuan khusus serta 

kebijakan (Schroeder dkk, 1986 dalam Zulian, 2003:23).  

Dari beberapa definisi tersebut, strategi operasi dapat dikatakan sebagai 

suatu strategi fungsional yang harus berpedoman pada strategi bisnis, agar 

dapat menghasilakan suatu pola yang konsisten dalam keputusan-keputusan 

operasi. 

2.3.2. Fungsi Strategi Operasi 

Fungsi strategi operasi yaitu sebagai salah satu aktivitas penting dalam 

suatu perusahaan yang mempunyai tanggung jawab utama untuk menghasilkan 

atau menyediakan barang-barang dan jasa-jasa. Menurut Bozart and Handfield 

(2006:4, dalam Youlanda 20012) menyatakan bahwa fungsi strategi operasi 

adalah meliputi orang, teknologi, dan sistem dalam suatu organisasi yang 

mempunyai tanggung jawab utama untuk menghasilkan barang-barang dan 

jasa. 

Selain itu fungsi strategi operasi merupakan kegiatan yang sangat 

mempengaruhi keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka 

panjang. Fungsi operasi meliputi konversi input menjadi output. Input sering 

disebut dengan sumber daya operasi seperti land yakni berupa bahan baku, 

labor yakn tenaga kerja, serta capital yakni sumberdaya buatan manusia. 

2.3.3. Model Strategi Operasi  

Model dari strategi operasi menurut Ishak (2010:18-22) adalah sebagi 

berikut: 
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1. Strategi bisnis dan strategi perusahaan. 

Strategi perusahaan mendefinisikan dalam bisnis yang seperti apa 

perusahaan berada. Sedangkan strategi bisnis mendefinisikan 

bagaimana bisnis tertentu bersaing. 

2. Analisis eksternal/internal 

Lingkungan   eksternal    biasanya    meliputi   persaingan,    pelanggan, 

 ekonomi, teknologi dan kondisi sosial. Dan lingkungan internal seperti  

sumber daya, keberadaan kultur organisasi, keahlian dan kemampuan 

tenaga kerja, lokasi dan fasilitas, bentuk sistem pengendalian dan 

sebagainya. 

3. Misi operasi 

Misi operasi harus menentukan prioritas dari sasaran operasi. Dan 

seringkali erupakan pernyataan ulang dari strategi bisnis dalam 

pegertian operasi dan ditueunkan langsung dari strategi bisnis. 

4. Keunggulan khusus. 

Dalam hal ini operasi harus unggul secara relatif untuk bersaing. 

Keunggulan khusus ini harus sesuai dengan misi operasi. 

5. Sasaran operasi. 

Sasaran dalam operasi harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang 

spesifik dan dan dalam bentuk yang dapat diukur. 

6. Kebijakan operasi 

Kebijakan operasi menerangkan bagaimana sasaran operasi akan 

dicapai.  kebjakan operasi  harus  dikembangkan  untuk  setiap  kategori 
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 keputusan: proses, kapasitas, persediaan, dan kualitas. 

7. Taktik dan hasil. 

Taktik harus mengikuti perkembangan strategi. Keputusan taktik dibuat 

oleh manajemen tingkat menengah dan tingkat bawah untuk 

melaksanakn strategi yang telah ditetapkan oleh manjemen yang lebih 

tinggi. 

Sedangkan hasil biasanya diukur pada keadaan yang sama dengan 

sasaran dan digunakan untuk menentukan apakah suatu strategi dan taktik 

terlaksana. 

2.4. Inovasi Perusahaan 

2.4.1. Pengertian Inovasi 

Inovasi merupakan sistem aktivitas organisasi yang mentransformasi 

teknologi mulai dari ide sampai komersialisasi (Ellitia,2009: 3). 

Selain itu banyak para ahli manajemen yang menyatakan bahwa inovasi 

merupakan salah satu jaminan untuk perusahaan atau organisasi dalam 

meningkatkan daya saingnya. Salah satunya Peter F. Drucker dalam Raka 

(2011 dalam rustika, 2011) yang mengatakan bahwa inovasi merupakan sebuah 

kebutuhan dan harus menjadi sebuah disiplin. 

Menurut Samson (1989 dalam Ellitia, 2009:3) secara spesifik ada tiga 

tipe inovasi yaitu: inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi sistem 

manajerial. Salah satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan adalah 

cepatnya perubahan lingkungan bisnis yaitu semakain dinamik dan hostile. 

Sebuah organisasi yang inovatif memiliki ciri-ciri seperti kolaboraso organisasi 
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yang intensif, melakukan manajemen terhadap ketidakpastian lingkungan 

bisnis, dan mengakui pentingnya kapabilitas teknologi. Selanjutnya saleh dan 

wang  (1993 dalam Ellitia, 2009:3) telah mengembangkan satu dari model 

komprehensif yang mengidentifikasi tiga kunci sukses organisasi untuk 

melakukan inovasi secara efektif yaitu: 

1. Entreprenueral strategis yaitu berani mengambil resiko, melakukan 

pendekatan bisnis yang proaktif, dan komitmen manajemen. 

2. Struktur organisasi yaitu dengan struktur yang lebih fleksibel, adanya 

disiplin interfungsional, dan orientasi pada tim kerja lintas fungsional. 

3. Iklim organisasi yaitu yang promotif dan terbuka, kekuatan dan 

kekuasaan dalam organisasi disebarkan tidak terpusat pada jenjang atas, 

dan memberikan sistem imbalan yang efektif. 

Keberhasilan mengelola inovasi sangat menentukan keberhasilan 

organisasi untuk menjadi competitive. 

Konsep inovasi, secara singkat didefinisikan perubahan yang  dilakukan 

dalam organisasi yang di dalamnya mencakup kreatifitas dalam mencakup 

kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baru . inovasi 

dapat pula diartikan sebagai proses adaptasi produk, jasa, ide, atau proses baik 

yang sudah ada dalam organisasi maupun yang dikembangkan dari luar 

organisasi. Secara umum inovasi memilki makna proses mengadopsi “sesuatu” 

yang baru oleh siapapun yang mengadopsinya, dan sebagai proses menciptakan 

produk baru. Inovasi merupakan suatu konsep multidinensional yang terdiri 

dari empat dimensi yaitu, orientasi kepemimpinan perusahaan terhadap inovasi, 
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tipe inovasi yang dilakukan, sumber inovasi dan investasi yang dibutuhkan 

dalam inovasi (Ellitia, 2009:36-37). 

1. Orientasi kepemimpinan menunjukan posisi perusahaan dalam pasar 

apakah perusahaan sebagai first-to-the-market perusahaan sebagai 

pemain kedua second-to-the-market, atau late-entrant. Pemimpin 

bertanggung jawab menentukan dan merumuskan strategi sesuai 

posisi perusahaan dalam pasar. 

2. Tipe inovasi mewakili kombinasi manufaktur yaitu proses yang 

dilakukan dan produk yang dihasilkan.  pemilihan tipe inovasi 

dipengaruhi oleh investasi yang dimilki perusahaan, dan pada 

akhirnya akan mempengaruhi kinerja perushaan. 

3. Sumber inovasi yang menjelaskan pelaksanaan aktifitas inovasi, 

apakah ide inovasi berasal dari intenal perusahaan (inovasi pada 

proses atau produk bagian riset dan pengembangan), eksternal 

perusahaan (inovasi dengan membeli, persetujuan lisensi, akuisisi 

perusahaan lain/kerjasama suplier, pelanggan/perusahaan lain) atau 

keduanya. 

4. Tingkat investasi mencakup investasi baik dalam hal investasi 

keuangan, teknologi maupun investasi sumber daya manusia. 

2.4.2. Manfaat Inovasi Perusahaan 

 Adapun manfaat dari inovasi perusahaan ini adalah: 

1) Melalui inovasi perusahaan mampu menciptakan pasar-pasar baru (New 

Markets). 
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2) Inovasi diartikan sebagaai nilai manfaat dari barang dan jasa yang 

diterima oleh pelanggan harus melebihi uang (harga) yang  dibayarkan 

oleh pelanggan. 

3) Melaui inovasi, kita terbebas dari persaingan (membuat gar persaingan 

dengan pesaing-pesaing tidak relevan). 

4) Memberi nilai tambah terus menerus kepada pelanggan menuju target 

100% customer satisfaction (hanya terfokus pada pelanggan yang 

sekarang atau pelanggan persfektif). 

5) Semakin erat hubungan lintas perekonomian dalam menjalankan 

kegiatan ekonomi, salah satunya adalah dampak keberhasilan atau 

kegagalan suatu perekonomian terhadap perekonomian lain. 

2.4.3. Tujuan Inovasi Perusahaan 

Inovasi perusahaan mempunyai tujuan, antara lain: 

1) Memperkenalkan produk baru atau perubahan kualitatif pada produk 

yang sudah ada. 

2) Memperkenalkan proses baru ke industri. 

3) Membuka pasar baru. 

4) Mengembangkan sumber-sumber pasokan baru pada bahan baku atau 

pasokan lainnya. 

2.5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang memiliki variabel yang sama dengan 

penelitian seperti variabel sisitem informasi akuntansi, motivasi, kompensasi 

dan kinerja individu  adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1. Ferreira et 

al (2009) 

Environmental 

Management 

accounting and 

innovation: an 

Exploratory 

analysis 

1. AML 

2. Inovasi 

Hasilnya 

menunjukkan 

bahwa penggunaan 

AML memiliki 

hubungan positif 

dengan inovasi 

proses, tapi tidak 

dengan inovasi 

produk. 

 

2. Ramadhani 

(2011) 

Inovasi produk 

dan proses ; 

implikasi 

akuntansi 

manajemen 

lingkungan (Studi 

pada Manajer 

Perusahaan 

Manufaktur di 

Banten) 

1. Inovasi 

2. AML 

hasil penelitian ini 

mendukung 

dimensi akuntansi 

manajemen 

lingkungan (AML) 

yang dapat 

meningkatkan 

inovasi produk dan 

inovasi proses. 

3.  Rustika 

(2011) 

Pengaruh 

penerapan 

akuntansi  

manajemen 

lingkungan dan 

strategi operasi 

terhadap inovasi 

perusahaan 

manufaktur 

khususnya 

manufaktur yang 

terdapat di jawa 

Tengah 

1. AML 

2. Strategi 

prosfektor 

3. Inovasi 

perusahaan 

EMA dan strategi  

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap inovasi 

produk dan inovasi 

proses. 

4. Youlanda 

(2012) 

Pengaruh 

penerapan 

akuntansi  

manajemen 

lingkungan dan 

strategi operasi 

terhadap inovasi 

perusahaan 

1. AML 

2. Strategi 

Operasi 

3. Inovasi 

perusahaan 

secara parsial AML 

tidak berpengaruh 

terhadap inovasi 

perusahaan 

sedangkan strategi 

operasi 

berpengaruh 

terhadap inovasi 
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manufaktur 

khususnya 

bergerak di 

bidang 

pengolahan 

kelapa sawit di 

kampar 

perusahaan. Dan  

secara simultan 

keduanya 

mempunyai 

pengaruh positif 

yang signifikan 

terhadap inovasi 

perusahaan 

 

5. Muchlish 

(2012) 

Inovasi produk 

dan proses: 

implikasi 

akuntansi 

manajemen 

lingkungan 

1. Inovasi 

produk 

2. Inovasi 

proses 

3. AML 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa ada 

hubungan positif 

antara strategi 

prospektor dan 

Environment 

Management 

Accounting (EMA), 

ada hubungan 

positif antara 

Environment 

Management 

Accounting (EMA) 

dengan produk 

inovasi dan proses 

inovasi, dan ada 

hubungan negatif 

antara strategi 

dengan produk 

inovasi dan proses 

inovas 

 

6. Ika,dkk 

(2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluasi 

penerapan 

akuntansi 

manajemen 

Lingkungan pada 

PT. II 

1. akuntansi 

manajemen 

lingkungan 

PT. II diketahui 

bahwa perusahaan 

belum seutuhnya 

menerapkan 

akuntansi 

manajemen 

Lingkungan. Biaya 

yang dikeluarkan 

perusahaan dalam 

mengelola 

lingkungan sebesar 

20.07% dari total 

biaya 

Operasional 
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perusahaan. 

7. Sofiana 

(2014) 

Pengaruh 

penerapan 

akuntansi 

manajemen 

lingkungan dan 

strategi terhadap 

inovasi 

perusahaan 

dengan research 

and development 

effort dan ukuran 

perusahaan 

sebagai variabel 

kontrol 

1. EMA 

2. Strategi 

3. Inovasi 

4. research 

and 

developmen

t effort 

5. ukuran 

perusahaan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

adanya pengaruh 

EMA dan strategi 

terhadap inovasi 

produk dan proses 

8. Rahayu 

(2016) 

Analisis pngearuh 

penerapan 

akuntansi 

manajemen 

lingkungan dan 

strategi terhadap 

inovasi produk 

dan  inovasi 

proses (Studi 

empiris pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

teradapat di 

Provinsi Riau) 

1. AML 

2. Strategi 

3. inovasi 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa  AML 

berpengaruh positif 

dengan inovasi 

proses namun tidak 

dengan inovasi 

produk, dan 

strategi prospektor 

berpengaruh positif 

dengan inovasi 

produk tetapi tidak 

dengan novasi 

proses.  

Sumber : Jurnal dan Skripsi 

2.6.  Landasan Islam 

Firman Allah dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah Ayat 12: 

ُهْم ُهُم اْلُمْفِسُدْوَن َو لَِكْن الَّ َيْشُعُرْونَ          أاَلَ إِنَّ

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

mereka tidak menyadari. (QS: Al-Baqarah: 12)” 
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Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup yang 

mengalami kerusakan semata-mata disebabkan oleh ulah manusia. Namun, 

manusia yang telah berbuat kerusakan tersebut tidak menyadari akan 

perbuatannnya dan mereka merasa seolah-olah tidak bersalah. 

Selain dalam surah Al-Baqarah ayat 12, masalah penerapan akuntansi 

manajemen lingkngan ini juga dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah Ar-Rum ayat 

41: 

ظََهَر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس لِيُِذيقَهُْم بَْعَض الَِّذي 

 َعِملُىا لََعلَّهُْم يَْرِجعُىنَ 

Artinya:“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan 

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar  kembali (kejalan yang 

benar). (QS: Ar-Rum: 41)” 

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah memberikan ganjaran kepada 

manusia yang telah berbuat kerusakan di muka bumi agar mereka sadar akan 

perbuatannya tersebut dan agar mereka melakukan perbaikan di waktu yang 

akan datang. 

2.7.   Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang 

masalah dan juga landasan teori, maka penulis menjabarkan kerangka 
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pemikiran yang kemudian akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini dalam 

gambar berikut: 

             Gambar 2.2 

            Kerangka Pemikiran 

 

 Variabel Independen           Variabel Dependen  

 

 

        H1     

         

            H2 

         

             H3 

 

Keterangan :         Hubungan secara parsial 

     Hubungan secara simultan 

2.8. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 

jawaban teoritis terhadap rumusan  masalah  penelitian belum jawaban yang 

empirik (Sugiyono, 2013: 64). 

Penerapan EMA 

 (X1) 

Strategi Operasi 

(X2) 

Inovasi perusahaan 

(Y) 
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1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Terhadap 

Inovasi Perusahaan. 

Akuntansi manajemen lingkungan (AML) merupakan salah satu bidang 

disiplin ilmu yang aktivitasnya bertujuan memberikan informasi pada 

manajemen atas pengelolaan lingkungan dan  dampaknya terhadap biaya 

produksi.  (Nafridayanti, 2014). 

Sesuai dengan kerangka teoritis dari Adams dan Zutshi (2004) dalam 

Muchlish (2012) mengungkapkan bahwa organisasi yang menghasilkan informasi 

sosial dan lingkungan dapat mengembangkan sistem pengendalian internal yang 

lebih baik sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih baik. 

Informasi baru mendorong pengembangan produk baru, teknologi proses yang 

lebih maju, dan peningkatan struktur biaya (Ferreira et al., 2009). Dengan kata lain, 

penggunaan AML ini mungkin terkait dengan inovasi perusahaan, dan akibatnya 

dapat meningkatkan posisi kompetitif suatu organisasi (Ferreira et al., 2009). 

Hasilnya adalah mirip dengan proses bisnis berbasis aktivitas biaya (ABC), yang 

memberikan manajemen informasi tambahan, serta informasi biaya yang lebih 

akurat (Cooper, 1988 dalam Muchlish, 2012), sehingga dapat mengakibatkan 

peningkatan jumlah perbaikan proses (Drake et al., 1999 dalam Muchlish, 2012). 

Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustika (2011) 

bahwa penerapan akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh terhadap inovasi 

perusahann, maka hipotesis berikut diajukan: 

H1 :Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan berpengaruh Terhadap     

Inovasi Perusahaan. 
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2. Pengaruh Strategi Operasi Terhadap Inovasi Perusahaan. 

Strategi operasi merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan 

oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik (manufacturing 

operations) untuk berkompetisi dipasar global (Zulian, 2003:22). Strategi 

operasi juga dapat menunjukkan bagaimana kegiatan operasi dapat diarahkan 

untuk mencapai tujuan keseluruhan oeganisasi (Muhardi, 2007). 

Sesuai dengan kerangka teoritis dari Etlie (1983) dan  Hull et al. (1985) 

dalam Muchlish (2012) bahwa Tipe strategi organisasi yang berbeda biasanya 

menunjukkan arah inovasi dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. 

Selain itu Gosselin (1997) dalam Ferreira et al (2009) juga meyimpulkan 

bahwa strategi yang diikuti oleh organisasi menentukan kebutuhan inovasi 

yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan cenderung mengadopsi 

akuntansi inovasi.  

Rustika (2011) menjelaskan bahwa pada dasarnya tujuan utama 

perusahaan menerapkan strategi adalah pasar (Miles dan Snow, 1978 dalam 

Ferreira etal.,2009). Hal ini dapat dilihat ketika sebuah perusahaan merespon 

dengan cepat hal-hal yang berkaitan dengan keebutuhan pasar. Oleh karena itu, 

semakin besar tekanan yang terjadi dipasar, diharapkan perusahaan 

meningkatkan inovasi perusahaan agar dapat bertahan di pasar tersebut. 

Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh youlanda (2012) 

bahwa strategi operasi berpengaruh terhadap inovasi perusahaan. maka 

hipotesis berikut diajukan: 

H2 : Strategi Operasi berpengaruh Terhadap Inovasi Perusahaan. 
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3. Pengaruh Akuntansi Manajemen Lingkungan dan Strategi Operasi 

Terhadap Inovasi Perusahaan. 

Akuntansi manajemen lingkungan (AML) merupakan salah satu bidang 

disiplin ilmu yang aktivitasnya bertujuan memberikan informasi pada 

manajemen atas pengelolaan lingkungan dan  dampaknya terhadap biaya 

produksi.  (Nafridayanti, 2014). Strategi operasi merupakan salah satu cara 

yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi 

pabrik (manufacturing operations) untuk berkompetisi dipasar global (Zulian, 

2003:22). 

Berdasarkan penelitian Gosselin (1997) dalam Ferreira et al (2009)  

yang menemukan bahwa strategi operasi dikaitkan dengan manajemen aktivitas. 

Disimpulkan juga bahwa strategi yang diikuti oleh organisasi menentukan 

kebutuhan inovasi yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan cenderung 

mengadopsi akuntansi inovasi. Penggunaan AML dapat dikatakan sangat besar 

dalam organisasi yang melakukan stretegi operasi karena dapat membantu 

sebuah organisasi yang inovatif. Sehingga AML dan srategi operasi dapat di 

katakan mempengaruhi lahirnya sutau inovasi. 

Dari uraian di atas maka peneliti dapat menarik hipotesis yaitu sebagai 

berikut : 

H3 :   Akuntansi  Manajemen  Lingkungan  dan  Strategi Operasi  berpengaruh 

Terhadap Inovasi Perusahaan. 


