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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Di era ekonomi modern seperti saat ini, adanya berbagai isu yang 

berkaitan dengan lingkungan seperti global warming, eco-efficiency, dan 

kegiatan industri yang memberi dampak langsung terhadap lingkungan 

sekitarnya telah menciptakan perubahan dalam lingkungan perusahaan baik 

internal, maupun eksternal. 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. Persoalan lingkungan semakin 

menarik untuk dikaji seiring dengan perkembangan ekonomi global dunia. 

Oleh karena itu, untuk menyikapi hal ini di butuhkan 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 di gunakan. Adanya fakta 

permasalahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur di Indonesia menyebabkan sebuah lingkungan bisnis harus 

mampu mempertahankan proses bisnisnya sehingga perusahaan harus 
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menerapkan strategi yang sesuai demi tercapainya going concern perusahaan 

serta sustainable development.  

Di Riau, permasalahan lingkungan akibat proses produksi perusahaan 

banyak ditemukan, misalnya pada kasus pencemaran udara yang 

menyebabkan menurunnya kadar kualitas udara di sekitar industri yang 

berdekatan dengan rumah penduduk dikarenakan adanya proses pengeringan 

karet. Bau tersebut membuat resah masyarakat sehingga Pemerintah Kota 

Pekanbaru tidak ingin memperpanjang kontrak kedua pabrik karet yang 

terletak di tengah kota (Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman 

Modal Pekanbaru, M. Jamil, di Pekanbaru, Kamis). Dua pabrik karet itu 

adalah PT. Riau Crumb Rubber Factory dan PT. P&P Bangkinang. 

(www.antarariau.com, kamis, 16 juni 2016).  

Tetapi pemindahan tersebut tidak terlaksana hingga sekarang karena 

ada beberapa faktor yang menjadi kendalanya. Salah satu kendalanya yaitu 

terkait tentang fasilitas dan karyawan (Asisten II bidang pembangunan dan 

Ekonomi Sekdako Pekanbaru, Dedi Gusriadi). Kedua pabrik karet tersebut 

memberi alasan bahwa bau yang dikeluarkan adalah sisa-sisa yang tidak 

dapat di resap oleh mesin peredam bau dikarenakan beberapa factor, salah 

satunya kurangnya kemajuan teknologi yang dimiliki perusahaan pabrik karet 

tersebut.  

Kemajuan teknologi yang dimaksud adalah adanya mesin pengeringan 

yang dapat meredam bau sehingga bau dari hasil karet yang di keringkan 

tidak dapat tercium oleh masyarakat sekitar, tetapi untuk mencapai itu semua 

http://www.antarariau.co/
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diperlukannya biaya yang cukup besar sehingga pihak perusahaan merasa 

tidak menyanggupinya.  Contoh lain adalah kasus pencemaran udara yang 

terjadi di Kota Pekanbaru akibat proses bisnis yang dilakukan oleh pabrik 

pengolah kelapa sawit. Akibatnya adalah seluruh permukaan di Kota 

Pekanbaru tertutup kabut tebal hampir beberapa tahun belakangan ini yang 

sama-sama kita ketahui. 

Awalnya sebuah perusahaan akan menetapkan kebijakan yang berfokus 

pada hal-hal yang cenderung berhubungan dengan dampak langsung dari 

proses bisnis suatu perusahaan seperti membersihkan polusi yang ada dan 

mencoba untuk mengurangi polusi dari sumber titik pembuangan, kemudian 

strategi manajemen berpindah ke arah modifikasi proses-proses produksi 

sehingga dapat meminimalkan jumlah polusi yang dihasilkan (Purwanto, 

2007).  

Dalam mengelola perusahaan, manajer harus membuat keputusan yaitu 

mempertimbangkan secara hati-hati dari berbagai alternatif tindakan dan 

memilih tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. Adapun alasan yang mendasari mengapa sebuah organisasi dan 

akuntan harus peduli permasalahan lingkungan antara lain: banyak para 

stakeholder perusahaan baik dari sisi internal maupun eksternal menunjukkan 

peningkatan kepentingannya terhadap kinerja lingkungan dari sebuah 

organisasi (Ikhsan 2009:3).  

Beberapa alasan lain adalah peraturan mengenai lingkungan telah 

meningkat seperti penanda tanganan Nota Kesepahaman (Mou) dengan 
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Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (Environmental Protection Agency - 

EPA) AS di Jakarta pada bulan Juni 2011 (antaranews.com, senin, 27 juni 

2011). Adanya berbagai kebijakan di bidang lingkungan inilah yang 

kemudian menjadi awal berkembangnya suatu konsep yang bertujuan untuk 

menemukan solusi atas pemenuhan tujuan bisnis dan penyelesaian masalah 

lingkungan yang dinamakan dengan eco-efficiency. Prinsip ini mempelajari 

bagaimana organisasi dapat memproduksi barang dan jasa yang lebih 

bermanfaat, sekaligus secara simultan mengurangi dampak lingkungan yang 

negatif, konsumsi sumber daya maupun biaya, melalui peningkatan efisiensi 

yang berasal dari perbaikan kinerja lingkungan Konsep ini mengandung 

paling tidak tiga pesan penting. Pertama, perbaikan kinerja ekologi dan 

ekonomi yang saling melengkapi. Kedua, perbaikan kinerja lingkungan yang 

seharusnya tidak dipandang lagi sebagai amal dan derma melainkan 

kebersaingan, dan ketiga, eco-efficiency merupakan pelengkap dan 

mendukung pengembangan yang berkelanjutan. 

Oleh karena itu Akuntansi Manajemen Lingkungan dibutuhkan oleh 

setiap perusahaan untuk memberikan informasi kepada perusahaan berkaitan 

dengan kinerja lingkungan perusahaan. Banyak penelitian yang 

mengemukakan bahwa sistem akuntansi konvensional yang berlaku saat ini 

memiliki keterbatasan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Rustika 

(2011) menyatakan bahwa akuntansi konvensional tidak memiliki perhatian 

terhadap transaksi-transaksi yang bersifat non reciprocal transaction, tetapi 

hanya mencatat transaksi secara timbal balik (reciprocal transaction), 
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sedangkan akuntansi lingkungan mencatat transaksi yang bersifat tidak timbal 

balik, seperti polusi, kerusakan lingkungan atau hal-hal negatif dari aktivitas 

perusahaan. Keterbatasan tersebut akan terasa terutama jika sistem akuntansi 

tersebut dihubungkan dengan operasi bisnis yang terkait dengan pengelolaan 

lingkungan. Biaya-biaya terkait lingkungan umumnya adalah biaya 

pengelolaan limbah, pembuangan limbah, pembuangan instalasi, biaya 

kepada pihak ketiga, biaya perijinan dan sebagainya. Dalam akuntansi 

konvensional pos biaya ini dikenal sebagai pos biaya umum bagi perusahaan 

(overhead cost).  

Pada dasarnya penerapan akuntansi manajemen lingkungan adalah 

sebagai suatu inovasi akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi 

yang relevan bagi perusahaan yang berkaitan dengan kinerja lingkungan. 

Selain itu, penerapan akuntansi manejemen lingkungan ternyata menjadi 

penggerak terhadap inovasi Untuk dapat meminimalisir dampak lingkungan 

yang terjadi akibat kegiatan perusahaan, inovasi merupakan salah satu pilihan 

yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Bukan hanya manfaat untuk 

mengatasi masalah lingkungan saja akan tetapi pada kenyataannya 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 

(Arfan Ikhsan, 2008). 

Pada saat perusahaan harus mengambil sebuah keputusan financial, 

manajemen perusahaan mungkin saja menetapkan kebijakan yang tidak tepat. 
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Ketidak tepatan ini dapat terjadi karena akuntansi manajemen konvensional 

ini hanya mampu mengidentifikasi biaya actual yang muncul, namun tidak 

mampu menggali besaran biaya yang sebenarnya dari sebuah keputusan 

(Purwanto, 2007). Berbeda dengan konsep akuntansi konvensional, akuntansi 

manejemen lingkungan bertujuan untuk meningkatkan jumlah informasi yang 

relevan bagi mereka yang memerlukan, sehingga dapat digunakan sebagai 

salah satu indikator pengambilan keputusan.  

Keberhasilan 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). Penting dan besarnya risiko terkait dengan sustainability 

mendorong perlu ditemukannya pilihan metode-metode pengendalian baru, 

terutama untuk menciptakan transparansi mengenai dampak ekonomi, 

lingkungan dan sosial bagi para pemangku kepentingan (Rustika, 2011).  

Dalam mendukung harapan ini, sudah selayaknya dapat mendorong 

sebuah perusahaan untuk melakukan proses bisnis dengan memperhatikan 

dampak yang akan terjadi dari proses tersebut. Salah satu tantangan 

pembangunan yang berkelanjutan adalah tuntutan dan pilihan akan cara 

berfikir baru serta inovatif. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan pemenuhan 

kebutuhan bagi generasi yang akan datang (Commission on Environment and 

Development (dalam Rustika, 2011).  
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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).  

Pada dasarnya inovasi adalah merubah suatu keadaan menjadi lebih 

baik dan bervariasi sesuai perkembangan jaman. Inovasi yang dibutuhkan 

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

proses dan biaya yang terjadi dalam memproduksi barang tersebut.  

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 (EMA), 

yang dikatakan memberikan banyak manfaat bagi pengguna termasuk 

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 
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EMA 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 (dalam rahayu, 2016).  

Berdasarkan argumen yang telah disampaikan sebelumnya, menjadi 

bukti bahwa penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan (EMA) 

memberikan banyak manfaat bagi penggunanya (perusahaan). Salah satu 

manfaat yang mungkin terjadi dari penerapan EMA yaitu adanya inovasi 

yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan. Selain itu, 

penerapan EMA dapat membantu manajer lingkungan untuk menjustifikasi 

perencanaan produksi pembersih dan mengidentifikasi cara-cara baru dan 

penghematan biaya serta memperbaiki kinerja lingkungan pada waktu yang 

bersamaan. Penerapan lain dari EMA memberikan informasi kepada manajer 

dalam mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan yang sering disembunyikan 

dalam sistem akuntansi umum (Ikhsan 2009:30). 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Novia Rustika, 2011. Beliau melakukan penelitian pada perusahaan-

perusahaan manufaktur terbesar di Jawa Tengah. Adapun perbedaan 

penelitian ini adalah adanya penambahan variable strategi dan data penelitian 

ini adalah perusahaan pabrik karet yang terdapat di Kota Pekanbaru. 

Penelitian yang menjadi acuan utama dari penelitian ini adalah Novia 

Rustika, (2011) yang menguji pengaruh penerapan Akuntansi Manajemen 

Lingkungan (EMA) perusahaan terhadap inovasi produk dan inovasi proses. 



9 
 

 

Sampel dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan terbesar di Jawa 

Tengah. Adapun kategori perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang manufaktur, kesehatan, konstruksi dan transportasi. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan 

EMA, inovasi produk dan inovasi proses. Penelitian ini cenderung masih 

tergolong dalam fase awal atau penelitian yang bersifat eksploratory. 

Sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menemukan hasil yang 

signifikan khususnya pada perusahaan Pabrik Karet yang terdapat di Kota 

Pekanbaru.  

Di Indonesia, penelitian mengenai kinerja lingkungan maupun 

pengungkapan kinerja lingkungan sangat banyak, akan tetapi seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, penelitian mengenai penerapan akuntansi 

manajemen lingkungan (EMA) masih sangat jarang bahkan masih dalam fase 

awal. Salah satu penelitian tentang penerapan EMA adalah Nurul Azizah, 

(2013) yang meneliti tentang Analisis penerapan environmental management 

accounting (EMA) sebagai bentuk Eco-Efficiency dalam meningkatkan 

keunggulan kompetetif perusahaan (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara X 

Unit Usaha Pabrik Gula Ngadiredjo Kabupaten Kediri  Periode Tahun 2009-

2011). Penelitian tersebut bertujuan menganalisis pentingnya penerapan EMA 

untuk meningkatkan kompetetif perusahaan yang terjadi akibat persaingan 

bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan EMA sangat 

berkaitan dengan konsep eco efficiency yang diukur melalui perbandingan 

antara indikator kinerja lingkungan dengan indikator kinerja keuangan.  
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Berdasarkan argumen-argumen yang telah disampaikan sebelumnya, 

menjadi bukti bahwa penerapan EMA memberikan banyak manfaat bagi 

pelaku bisnis khususnya bagi perusahaan, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN 

AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN STRATEGI 

DEFENDER TERHADAP INOVASI PERUSAHAAN”. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 

untuk menguji pengaruh penerapan EMA dan strategi sebagai penggerak 

sebuah inovasi. Selanjutnya akan diteliti variabel-variabel lain dalam praktik 

penggunaan EMA apakah berpengaruh terhadap inovasi produk dan atau 

inovasi proses. 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang di dapat di rumuskan oleh penulis yaitu: 

1. Apakah penerapan akuntansi manajemen lingkungan mempunyai 

pengaruh terhadap inovasi perusahaan? 

2. Apakah strategi defender perusahaan mempunyai pengaruh terhadap 

inovasi perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulis dalam menyelesaikan proposal yang berjudul pengaruh 

penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan strategi defender terhadap 

inovasi produk ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi manajemen 

lingkungan terhadap inovasi perusahaan. 



11 
 

 

2. Untuk mengetahui pengaruh strategi defender terhadap inovasi 

perusahaan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

baik perusahaan itu sendiri ataupun pihak-pihak lain diluar perusahaan seperti 

stakholder. Lebih jelasnya pihak-pihak tersebut antara lain: 

 

1. Perusahaan  

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan peforma 

perusahaan yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi 

manajemen lingkungan, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi 

lingkungan. 

2. Akademisi 

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan informasi untuk 

memungkinkan penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang 

akuntansi manajemen lingkungan. 

3. Peneliti 

Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dari pengalaman penulis 

dalam proses pembuatan skripsi. 
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a.  Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari Lima (5) Bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN. 

Bab ini terdiri dari judul, latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA.  

Bab ini merupakan studi pustaka yang menguraikan 

tentang teori, konsep atau pandangan Islam terhadap 

pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan 

strategi terhadap inovasi perusahaan, dan tinjauan peneliti-

peneliti terdahulu serta pengembangan hipotesis dari   

peneliti. 

BAB III  : METODE PENELITIAN. 

Bab ini merupakan metode penelitian yang menguraikan 

tentang metode yang di ambil dalam penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis data 

yang digunakan, operasional analisis variable penelitian, 

serta subjek dan objek penelitian. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Bab ini merupakan gambaran umum perusahaan, serta        

dilengkapi dengan struktur bagan organisasi masing 

masing perusahaan. 

BAB V  : HASIL DAN PEMBAHASAN. 

Bab ini merupakan bagian untuk menguji variable, 

menentukan hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

BAB VI  : PENUTUP. 

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan hasil 

penelitian ini yang memuat kesimpulan atas hasil 

penelitian, saran-saran untuk perbaikan penelitian 

berikutnya di masa yang akan datang. 

 


