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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Studi Pustaka 

2.1.1. Teori Kontijensi 

Kontijensi adalah suatu keadaan yang masih diliputi oleh ketidak pastian 

mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu perusahaan, yang 

baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadi satu atau lebih peristiwa 

dimasa yang akan datang. Gordon dan Miller mengusulkan kerangka kerja 

kontijensi untuk rancangan sistem informasi yang melakukan perhitungan 

terhadap lingkungan, atribut organisasional, dan jenis pembuatan keputusan 

manajerial. “pola tampaknya lingkungan, organisasional, dan jenis keputusan 

tidak tersebar secara acak tetapi bergabung bersama untuk membentuk  

pengaturan umum (I wayan,2010 : 126). 

 

a. Pendekatan kontijensi sebagai penentuan sistem informasi akuntansi 

Alasan untuk mempertimbangkan adopsi terhadap teori kontinjensi akuntansi 

manajemen adalah untuk digunakan sebagai alat yang dibutuhkan dalam 

menginterpretasikan hasil riset empiris. Drazin dan van de ven (1985 dalam I 

wayan 2010) mengusulkan tiga pendekatan penting dalam teori kontijensi, 

meliputi: seleksi, interaksi, dan sistem. Ketiga pendekatan tersebut menjadi pokok 

utama dalam menggali suatu informasi bagi manajerial untuk mempertimbangkan 

suatu keputusan. 
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2.1.2. Teori Keputusan 

Model pengambilan keputusan dikembangkan atas dasar asumsi bahwa 

keputusan didasarkan atas rasionalitas (I wayan 2010). Teori keputusan dibagi 

menjadi dua, yaitu: (1) teori keputusan krusial yaitu keputusan yang mempunyai 

implikasi luas dan mempunyai spectrum dengan determinasi tinggi, dan (2) teori 

keputusan rasionalitas yaitu memandang pengambil keputusansebagai manusia 

rasional, dimana mereka selalu konsisten dalam membuat pilihan pemaksimuman 

nilai di dalam lingkup keterbatasan-keterbatasan tertentu (Dermawan 2003 dalam 

I wayan 2010).  

 

a. Anatomi Suatu Keputusan 

Ada enam langkah yang secara implisit diterapkan ada proses pengambilan 

keputusan secara rasional untuk tiap-tiap situasi, yakni sebagai berikut: 

1. Menentukan Permasalahan. 

2. Mengidentifikasi Kriterianya, contoh dalam membeli sebuah mobil, 

tentunya berusaha semurah mungkin dengan mobil yang bagus dan lengkap.  

3. Mengukur Kinerja, pembuatan keputusan yang rasional akan mengetahui 

nilai relative yang diambil dari setiap kriteria yang diidentifikasi (seperti 

ekonomisnya, kemahalannya, ataupun kenyamanannya). 

4. Menciptakan Alternatif, kesalahan menghitung waktu penelitian sering 

menghasilkan alternative yang tidak pasti.  

5. Mengukur nilai alternative dari setiap kriteria. 
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6. Menghitung keputusan yang baik atau optimal.  

 

2.1.3. Pengertian Akuntansi Manajemen Lingkungan 

Akuntansi Manajemen lingkungan (EMA) adalah suatu proses 

pengidentifikasian, pengumpulan, perkiraan-perkiraan, analisis, dan pengiriman 

informasi tentang arus bahan energi, biaya lingkungan, dan informasi yang 

terukur untuk bahan pegambilan keputusan bagi perusahaan. 

Akuntansi manajemen lingkungan juga dapat digunakan sebagai suatu tolak 

ukur dalam kinerja lingkungan. Kunci utama akuntansi manajemen lingkungan 

adalah akuntansi manajemen lingkungan terpusat pada biaya-biaya internal 

perusahaan, akuntansi manajemen lingkungan tidak termasuk biaya-biaya 

eksternal dari individu, masyarakat, atau lingkungan di mana suatu perusahaan 

tidak menurut dan bertanggung jawab secara hukum. Akuntansi manajemen 

lingkungan juga menempatkan penekanan tertentu pada akuntansi untuk biaya-

biaya lingkungan, biaya-biaya bahan-bahan dan energy. 

The International Federation of Accountants (1998) dalam Novia Rustika 

(2011) 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”.  
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The United Nations Divisions for Sustainable Development (UNDSD) (2001) 

dalam Novia Rustika (2011) 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. 

 

a. Tujuan Akuntansi Manajemen Lingkungan (EMA) 

Tujuan dari Akuntansi Manajemen Lingkungan ini adalah untuk 

meningkatkan jumlah informasi yang relevan yang di buat bagi mereka yang 

memerlukannya. Keberhasilan akuntansi manajemen lingkungan tidak hanya 

tergantung pada ketepatan dalam menggolongkan semua biaya-biaya yang di buat 

oleh perusahaan. Akuntansi Manajemen Lingkungan juga bertujuan untuk alat 

komunikasi dengan masyarakat dalam memanaj lingkungan. 

Dalam dunia bisnis yang ideal, perusahaan-peusahaan cenderung akan 

menggambarkan aspek lingkungan dalam proses akuntansi mereka melalui 

sejumlah pengidentifikasian terhadap biaya-biaya, produk-produk, proses-proses, 

dan jasa. Meskipun sistem akuntansi konvensonal memiliki peran penting dalam 

perkembangan dunia bisnis, akan tetapi sistem akuntansi konvensional yang ada 

tidak cukup mampu untuk disesuaikan pada biaya-biaya lingkungan dan sebagai 

hasilnya hanya mampu menunjukkan akun untuk biaya umum tak langsung. 

Akuntansi manajemen lingkungan (EMA) dikembangkan untuk berbagai 

keterbatasan dalam akuntansi tradisional. Beberapa poin berikut ini dapat menjadi 
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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 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 
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dari pengolahan limbah, perizinan dan lain-lain digabungkan dalam biaya 

overhead; sebagai konsekuensinya biaya overhead menjadi ‘membengkak’.  

4. Ketidak tepatan 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 lurus dengan tingkat produksi.  

5. Ketidak tepatan 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. 

Penting untuk diketahui bahwa, ketika akuntansi manajemen lingkungan 

mendukung pengambilan keputusan internal, penerapan akuntansi manajemen 
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lingkungan tidak menjamin setiap tingkat kinerja keuangan atau lingkungan 

tertentu. Bagaimanapun juga, karena organisasi-organisasi dan program-program 

mempunyai sasaran tentang pengecilan biaya terutama biaya lingkungan yang 

memperkecil dampak lngkungan, EMA meyediakan satu himpunan penting 

informasi untuk mencapai tujuan. 

 

b. Manfaat Akuntansi Manajemen Lingkungan (EMA) 

Data akuntansi manajemen lingkungan sangat penting untuk informasi 

sebagai pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan/organisasi yang 

berdampak pada kinerja keuangan dan lingkungan organisasi. Beberapa biaya 

yang terkait dengan lingkungan dan manfaatnya bagi akuntansi manajemen 

lingkungan meliputi: 

1. Pencegahan polusi. 

2. Desain untuk lingkungan. 

3. Penilaian daur hidup lingkungan/pembiayaan/desain. 

4. Memperluas produk yang di hasilkan. 

5. Evaluasi kinerja lingkungan dan sebagai tolak ukur perusahaan. 

6. Pembelian dengan syarat lingkungan. 

7. 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 himpunan yang luas dari prinsip-prinsip dan pendekatan 

yang mempersiapkan arus bahan-bahan, energy dan biaya. 
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Dengan demikian, akuntansi manajemen lingkungan akan terus meningkatkan 

kegunaannya tidak hanya untuk keputusan manajemen lingkungan, tetapi bagi 

semua jenis dari aktifitas manajemen, anatara lain: 

1. Produk dan proses perancangan. 

2. Pengendalian harga dan alokasi pembebanan. 

3. Penganggaran investasi. 

4. Pembelian. 

5. Jaringan penawaran mnajemen. 

6. Penetapan harga pokok. 

7. Evaluasi kerja. 

Penggunaan dan manfaat khusus akuntansi manajemen lingkungan sangat 

beragam, tetapi dapat di organisir ke dalam tiga konteks luas dari kategori. Ketiga 

konteks tersebut yaitu: compliance, eco-efficiency, strategic position. 

Selain bermanfaat bagi industry/perusahaan-perusahaan, akuntansi 

manajemen lingkungan juga bermanfaat bagi pemerintah antara lain: 

1. Semakin banyak industry/perusahaan yang mampu membenarkan 

program-program lingkungan berdasarkan pada kepentingan keuangan 

perusahaan sendiri,penurunan keuangan, politik dan bebas perlindungan 

lingkungan lainnya bagi pemerintah 

2. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan oleh industry/perusahaan 

dapat memperkuat efektifitas keberadaan kebijakan pemerintah/regulasi 

dengan pernyataan kepada biaya-biaya perusahaan dan kebenaran manfaat 

lingkungan sebagai hasil dari kebijakan/aturan-aturan. 
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3. Pemerintah dapat menggunakan data akuntansi manajemen lingkungan 

industry untuk menaksir dan melaporkan ilmu tentang ukuran kinerja 

lingkungan dan keuangan untuk pemerintah. 

4. Data akuntansi manajemen lingkungan industry digunakan untuk 

menginformasikan program kebijakan pemerintah. 

5. Pemerintah dapat menggunakan data akuntansi manajemen lingkungan 

industry/perusahaan untuk mengembangkan ilmu tentang pengukuran dan 

pelaporan manfaat lingkungan serta pengungkapan keuangan suka rela dari 

industry/perusahaan, pendekatan inovatif dalam perlindungan lingkungan 

dan program lain serta kebijakan-kebijakan pemerintah. 

 

2.1.4. Penilaian Biaya Siklus Hidup 

Biaya produk lingkungan dapat menunjukkan kebutuhan untuk meningkatkan 

pembenahan produk perusahaan. Pembenahan produk (product stewardship) 

adalah praktik mendesain, membuat, mengolah dan mendaur ulang produk untuk 

meminimalkan dampak buruknya terhadap lingkungan. Penilaian siklus hidup 

adalah sarana untuk meningkatkan pembenahan produk. Penilaian siklus hidup 

(life cycle assessment) mengidentifikasi pegaruh lingkungan dari suatu produk di 

sepanjang siklus hidupnya dan kemudian mencari peluang untuk memperoleh 

perbaikan lingkungan. Penilaian biaya siklus hidup membebankan biaya dan 

keuntungan pada pengaruh linkungan dan perbaikan (Mowen 2005:81) 
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2.1.5. Strategi Defender 

Penerapan EMA dalam suatu organisasi kemungkinan akan dipengaruhi oleh 

strategi bisnis. sistem pengendalian manajemen (SPM) memastikan bahwa 

manajer menggunakan sumber daya yang tersedia  efektif dan efisien dalam 

mencapai tujuan organisasi (Anthony, 2009).  Dengan demikian, SPM yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi berkontribusi untuk mencapai 

kinerja yang unggul (Ferreira et al, 2009, dalam rustika 2011).  Strategi bisnis, 

yang mengidentifikasi sarana yang organisasi bermaksud untuk mencapai tujuan 

organisasi, adalah penentu utama dalam konfigurasi SPM (Ferreira et al. 2009 

dalam ayu rahayu 2016).  Di sisi lain, EMA adalah teknik yang menekankan 

efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya dan merupakan bagian 

dari sistem pengendalian manajemen yang lebih luas.  Konsekuensi dari 

pernyataan ini adalah bahwa jika strategi adalah penentu Dari sistem pengendalian 

manajemen, maka kemungkinan akan berpengaruh pula pada luasnya penggunaan 

EMA.  

Defender merupakan strategi yang tujuannya mempertahankan produk dan 

pangsa pasar yang telah dikuasai dengan cara membuat produk atau jasa yang 

berkualitas baik dengan harga yang terjangkau. Perusahaan dengan strategi 

Defender akan melakukan, antara lain: 

a.       Fokus pada produk yang sudah ada 

b.      Mempertahankan produk dengan kualitas tinggi dan harga bersaing 

c.       Mempertahankan segmen pasar 

d.      Tidak tertarik pada penjajagan produk baru 
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e.      Menjaga stabilitas 

Sehingga strategi defender akan menuntut perusahaan untuk berkarakteristik 

seperti berikut: 

a) Perusahaan dengan strategi defender akan cenderung Sentralistik, artinya 

dalam perusahaan tersebut kewenangan lebih banyak pada pimpinan 

maupun di pusat. Karena perusahaan ini harus menekannkan cost sesuai 

dengan karakter strateginya yang mempertahankan harga yang bersaing. 

b) Disamping Sentralistik perusahaan dengan strategi defender akan 

mempunyai formalisasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan dengan 

sentralisasi dan formalisasi akan mendukung perusahaan dalam 

menerapkan efisiensi. Sehingga dari formalisasi ini akan menciptakan 

hubungan kerja yang impersonal relationship atau hubungan kerja yang 

tidak secara personal. 

c) Karakteristik lain dari strategi defender adalah adanya standarisasi yang 

tinggi. Dalam hal ini pekerjaan akan distandarkan metode kerjanya, 

produk distandarkan bentuk dan ukurannya. Standarisasi ini diharapkan 

mampu menciptakan efisiensi dalam perusahaan yang defender. 

 

2.1.6. Biaya Lingkungan 

Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas 

lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin 

terjadi. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, 

dan pencegahan degradasi lingkungan. Dengan definisi ini, biaya lingkungan 



25 
 

 

dapat diklasifikasikan mnjadi empat kategori: biaya pencegahan (prevention cost), 

biaya deteksi (detection cost), biaya kegagalan internal (internal failure cost), dan 

biaya kegagalan eksternal (external failure cost). Selanjutnya, biaya kegagalan 

eksternal dapat dibagi lagi menjadi kategori yang direalisasi dan yang tidak 

direalisasi.  

Biaya pencegahan (prevention cost) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang 

dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan/atau sampah yang dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan. Contoh-contoh aktivitas pencegahan adalah 

evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk 

mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi atau 

menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, 

pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, 

daur ulang produk, dan pemerolehan sertifikasi ISO 14001.  

Biaya deteksi lingkungan (environmental detection cost) adalah biaya-biaya 

untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses dan 

aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku 

atau tidak. Standar lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan 

didefinisikan dalam tiga cara yaitu peratuan pemerintah, standar sukarela (ISO 

14001) yang dikembangkan oleh International Standards organization, dan 

kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen. Contoh-contoh 

aktivitas deteksi adalah audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan 

proses agar ramah lingkungan, pengembangan ukuran kinerja lingkngan, 
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pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, 

dan pengukuran tingkat pencemaran.  

Biaya kegagalan internal lingkungan (environmental internal failure cost) 

adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah 

dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Jadi, biaya kegagalan 

internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika 

diproduksi. Aktivitas kegagalan internal bertujuan untuk memastikan bahwa 

limbah dan sampah yang diproduksi tidak dibuang ke lingkungan luar dan untuk 

mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati 

standar lingkungan. Aktivitas kegagalan internal misalnya pengoperasian 

peralatan ntuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan 

pmbuangan lmbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk 

memproduksi limbah, dan daur ulang sisa bahan.  

Biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental external failure cost) 

adalah biaya biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau 

sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi (realized 

external failure cost) adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. 

Biaya eksternal yang tidak direalisasikan (unrealized external failure cost) atau 

biaya social (societal cost), disebabkan oleh perusahaan tetapi dialami dan dibayar 

oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Biaya social lebih lanjut dapat 

diklasifikasikan sebgai biaya yang berasal dari degradasi lingkungan dan biaya 

yang berhubungan dengan dampak buruk terhadap property atau kesejahteraan 

masyarakat.   
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a. Membebankan Biaya Lingkungan 

Produk dan proses merupakan sumber-sumber biaya lingkungan. Proses 

yang memproduksi produk dapat menciptakan residu padat, cair, dan gas yang 

selanjutnya dilepas ke lingkungan. Residu ini memiliki potensi mendegradasi 

lingkungan. Dengan demikian, residu merupakan penyebab biaya kegagalan 

lingkungan internal dan eksternal misalnya, investasi pada peralatan untuk 

mencegah penyebaran residu ke lingkungan dan pembersihan residu setelah 

memasuki lingkungan. Pengemasan juga merupakan sumber biaya lingkungan 

1. Biaya produk lingkungan.  

Biaya lingkungan dari proses yang memproduksi, memasarkan, dan 

mengirimkan produk serta biaya lingkungan pascapembelian 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 kinerja lingkungan 

dan efisiensi ekonomi. 

2. 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:  
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1. Dengan cara mengintegrasikan tekhnologi manuaktur 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). Metode 

ini lebih umu karena mengakui bahwa keputusan desain mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap total biaya selama siklus hidup produk. Dengan memberi 

perhatian yang cermat pada desain dimungkinkan untuk menurunkan biaya 

total secara signifikan. 

 

2.1.7. 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. Inovasi proses adalah perubahan yang memengaruhi cara memproduksi 

suatu output. Inovasi produk adalah perubahan dalam haloutput aktual (produk 

dan jasa) itu sendiri (Bateman dan Snell, 2009:303). 

Tabel 2.1 

Tipe Inovasi 

Tipe Inovasi Karakteristik 

Inovasi Produk Produk, jasa atau kombinasi 

keduanya yang baru. 
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Inovasi Proses 

Metode baru dalam menjalankan 

kegiatan bernilai tambah (misalnya 

distribusi atau produksi) yang lebih 

baik atau lebih murah. 

Inovasi Organisasional 

Metode baru dalam mengelola, 

mengkoordinasi dan mengawasi 

pegawai, kegiatan dan tanggung 

jawab. 

Inovasi Bisnis 
Kombinasi produk, proses dan sistem 

organisasional baru (dikenal juga 

sebagai model bisnis). 

Sumber: Hermana (2006) dalam Ayu rahayu (2016) dan Rustika (2011). 

a. Inovasi Produk 

Inovasi produk merupakan cara meningkatkan nilai sebagai sebuah 

komponen kunci kesuksesan sebuah operasi bisnis yang dapat membawa 

perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi pemimpin pasar. 

Pengertian inovasi produk menurut Crawford & De Benedetto (2000: 9) inovasi 

produk adalah “Inovasi yang digunakan dalam keseluruhan operasi perusahaan 

dimana sebuah produk baru diciptakan dan dipasarkan, termasuk inovasi di segala 

proses fungsionil/ kegunaannya.” Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk 

mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru dan 

menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang memuaskan 

pelanggan.  

Inovasi dapat dilakukan pada barang, pelayanan, atau gagasan-gagasan yang 

diterima oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Seringkali orang berpendapat 

bahwa dengan melakukan inovasi pada suatu hal maka seseorang telah melakukan  
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perubahan yang bersifat positif yang mengarah pada kemajuan. Pendapat tersebut 

memang benar adanya, tetapi perubahan tersebut bagi sebagian konsumen sesuatu 

yang sulit diterima begitu saja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

bertambah banyaknya jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen dan 

ditunjang dengan arus informasi tentang produk yang mudah diperoleh, 

menyebabkan mereka semakin selektif dalam membeli suatu barang, baik dalam 

kualitas, desain corak, warna maupun harganya. Inovasi produk bertujuan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, karena produk yang telah ada 

rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen, teknologi, siklus 

hidup produk yang lebih singkat, serta meningkatnya persaingan domestik dan 

luar negeri. Inovasi produk yang dilakukan haruslah melalui hasil penelitian pasar, 

sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan selera konsumen. 

Meskipun perusahaan mementingkan mutunya, tetapi apabila perusahaan tidak 

memperhatikan selera konsumen, maka akan menyebabkan produknya tidak 

diminati, bahkan konsumennya akan beralih pada produk lain, sehingga penjualan 

akan turun.  

Keberhasilan bisnis perusahaan akan dapat dicapai bila perusahaan dapat 

dengan cepat bereaksi dengan kondisi pasar baru dan kebutuhan pelanggan. Selain 

itu perusahaan dapat secara berkesinambungan mencari solusi yang kreatif serta 

peningkatan secara terus-menerus dalam menghasilkan produk. Perusahaan harus 

beradaptasi serta berinovasi secara terus menerus. 
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b. Inovasi Proses 

Inovasi Proses adalah Kombinasi dari fasilitas, keterampilan dan teknologi 

yang digunakan untuk menghasilkan produk atau menyediakan proses layanan 

dengan cara yang berbeda, lebih efektif dan efisien. Dimana dalam hal ini 

penggunaan alat, mesin, tenaga kerja, dan material yang sama namun proses 

produksi yang berbeda. Perbedaan proses produksi ini berasal dari inovasi 

(pengembangan ide dan pengetahuan) sehingga menghasilkan output yang sama 

namun memiliki keunggulan kompetitif yang lebih. Inovasi proses dapat 

mempercepat proses produksi suatu perusahaan. Inovasi proses dapat dilakukan 

sebagai upaya penghematan biaya produksi. Inovasi proses dapat mempermudah 

proses produksi. Inovasi Proses dapat membuat perubahan di dalam lingkup 

organisasi atau suatu perusahaan. 

 

2.1.8. Konsep Keberlanjutan 

Konsep sustainability pada mulanya tercipta dari pendekatan ilmu kehutanan. 

Istilah ini berarti suatu upaya untuk tidak akan pernah memanen lebih banyak 

daripada kemampuaan panen hutan pada kondisi normal. Makna lain dari 

keberlanjutan dikemukakan (Whitehead, 2006) yang mengemukakan 

keberlanjutan sebagai hasil masyarakat yang memungkinkan generasi mendatang 

setidaknya tetap memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi yang ada 

pada saat ini. Dalam pidatonya menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak berarti 

kemudian memerlukan penghematan sumber daya yang sedemikian khusus, 

melainkan hanya memastikan kecukupan sumber daya (kombinasi dari sumber 
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daya manusia, fisik, dan alam) untuk generasi mendatang, sehingga membuat 

standar hidup mereka setidaknya sama baiknya dengan generasi saat ini. Ide 

utama yang dimiliki oleh Solow adalah bentuk peningkatan usaha untuk terus 

berupaya meninggalkan sumber daya yang cukup bagi generasi mendatang secara 

berkelanjutan. Pandangan lain mengenai sustainabilty dari Daly (Nugroho, 2006) 

dalam Rustika (2011) mengatakan sustainability merupakan suatu keadaan yang 

dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Dari pernyataan ini 

dapat didefinisikan keadaan dari sustainability, yaitu:   

1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti ikan, tanah, dan air harus 

digunakan tidak lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan sumber daya alam 

tersebut untuk diperbarui kembali. 

2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti bahan bakar dari fosil 

dan mineral harus digunakan tidak lebih cepat dari kemampuan sumber 

daya alam yang dapat diperbarui untuk menggantikannya.   

3. Polusi dan sampah harus dikeluarkan tidak lebih cepat daripada kemampuan 

alam untuk menyerapnya, mendaur ulangnya, atau bahkan 

memusnahkannya. 

 

2.2. Pandangan Islam Terhadap Akuntansi Manajemen Lingkungan  

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia.  Sehingga 

lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang 

memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki 

nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia 
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dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat 

menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan 

lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia 

memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keseimbangan dan 

kelestarian lingkungan. Apabila masyarakat Muslim memahami bahwa interaksi 

yang benar dengan lingkungan juga merupakan ibadah mungkin kerusakan 

lingkungan tidak akan sebesar yang terjadi saat ini. Pada dasarnya, permasalahan 

lingkungan yang terjadi saat sekarang ini disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, 

karena kejadian alam yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam. 

Kedua adalah sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. 

Eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan menimbulkan 

kerusakan yang akhirnya juga mengancam eksistensi manusia. Berkaitan dengan 

hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 41 yang berbunyi:  

 

Artinya:  

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS 30:41). 

Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia 

mengemban tiga amanat dari Allah (Asya’ari, 2013). Amanat tersebut yakni 

sebagai berikut: 
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a. Al-intifa’, Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil 

manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi 

kemakmuran dan kemaslahatan.  

b. Al-i’tibar, Manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia 

di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian 

dan peristiwa alam.  

c. Al-islah, Manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara kelestarian 

lingkungan itu. 

Konsep pelestarian lingkungan juga telah diaplikasikan oleh Rosululloh 

dengan memperkenalkan kawasan lindung (hima’), yakni suatu kawasan yang 

khusus dilindungi pemerintah atas dasar syari’at guna melestarikan kehidupan liar 

di hutan. Nabi pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai hima’ guna 

melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Selain 

hima’, Islam juga memperkenalkan konsep ihya’ul mawat, yakni usaha mengelola 

lahan yang masih belum bermanfaat menjadi berguna bagi manusia. 

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Islam memiliki perspektif lingkungan 

yang sangat kuat yang tidak hanya ada dalam tataran normatif tetapi juga telah 

dicontohkan Rosulullah selama perjalanan risalahnya. Upaya untuk 

menumbuhkan kesadaran lingkungan melalui pendidikan lingkungan pada umat 

Islam akan memberikan andil besar dalam mencegah perusakan lingkungan lebih 

jauh bahkan memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Jelaslah bahwa tugas 

manusia, terutama muslim/muslimah di muka bumi ini adalah sebagai khalifah 

(pemimpin) dan sebagai wakil Allah dalam memelihara bumi (mengelola 
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lingkungan hidup). Oleh karena itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh 

semena-mena, dan seenaknya saja dalam mengekploitasinya. Pemanfaatan 

berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, didaratan dan didalam hutan 

harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat 

banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah 

memperingatkan dalam surat al'A'raf ayat 56 yang berbunyi: 

 

Artinya:  

"Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah 

memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan 

harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-

orang yang berbuat baik"(al-A'raf:56). 

Menyadari hal tesebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya 

alam harus digunakan dengan rasional. Penggalian sumber kekayaan harus 

diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata 

lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang 

ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan 

secara berkesinambungan (Ali Yafie, 2006: 231). Kita harus bisa mengambil 

i'tibar dari ayat Allah yang berbunyi: 
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Artinya:  

"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) dengan sebuah negeri 

yang dahulunya aman lagi tentram rezekinya datang kepadanya melimpah ruah 

dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah 

karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, 

disebabkan apa yang selalu mereka perbuat". (an- Nahl :112)  

Dalam ayat-ayat tersebut diatas Allah SWT secara tegas menjelaskan 

tentang akibat yang ditimbulkan kerena perbuatan manusia yang mengekploitasi 

lingkungan yang berlebihan. Ayat-ayat Al-Qur'an ini sekaligus juga menjadi 

sebuah terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan 

melalui sebuah ajaran religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap 

umat di dunia.  

2.3. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul 

Metode 

Penelitian 

Variabel Hasil 

Jurnal 

Novia 

Rustika 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

Penerapan 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

Terhadap 

Perusahaan 

Menggunaka

n metode 

analisis  

deskriptif 

Akuntansi 

Manajemen 

dan 

perusahaan 

Hasil Penelitian 

dapat disimpulkan 

bahwa penerapan 

akuntansi 

manajemen 

lingkungan dapat 

memberikan suatu 

inovasi. 
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Gediessa 

Ayuningt

yas 

(2012) 

Pengaruh 

Akuntansi 

Manajemen 

lingkungan 

terhadap 

kinerja 

perusahaan 

Kuantitatif 

deskriptif 

Akuntansi 

Manajemen 

dan kinerja 

perusahaan 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

perusahaan 

Rut 

Angelina 

(2013) 

Penerapan 

Manajemen 

Lingkungan 

Dalam 

Perencanaan 

dan 

Pengendalia

n Biaya 

Lingkungan 

Pada PT. 

ATLANTIC  

OCEAN 

PAINT  

Kualitatif 

Deskriptif 

Manajemen 

Lingkungan, 

Perencanaan, 

Pengendalia

n Biaya 

Lingkungan 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa PT. AOP 

belum membuat 

laporan biaya 

lingkungan secara 

lengkap.  

Risa 

Aldilah 

(2009) 

Pengaruh 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

Terhadap 

Inovasi 

Produk 

 

 

 

Kuantitatif, 

dengan 

pendekatan 

Survey 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

dan Inovasi 

Produk 

Akuntansi 

manajemen 

lingkungan 

memiliki 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap inovasi 

Produk Di 

perusahaan 

manufaktur. 
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Nurul 

Azizah 

(2013) 

Analisis 

Penerapan 

Environmen

tal 

Managemen

t 

Accounting 

(EMA) 

Sebagai 

Bentuk Eco-

Efficiency 

dalam 

Meningkatk

an 

Keunggulan 

Kompetitif 

Perusahaan 

(Studi Pada 

PT. 

Perkebunan 

Nusantara X 

Unit Usaha 

Pabrik Gula 

Ngadiredjo 

Kabupaten 

Kediri) 

 

Menggunaka

n metode  

Kualitatif 

Environment

al 

management 

accounting, 

eco-

efficiency, 

keunggulan 

kompetitif 

perusahaan 

Penerapan  EMA 

pada Pabrik Gula 

Ngadiredjo 

berpengaruh 

signifikan dalam 

meningkatkan 

keunggulan 

kompetitif 

perusahaan 

Yunita 

Putriani 

(2014) 

Pengaruh 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

Terhadap 

Kinerja 

Lingkungan 

Kuantitatif Akuntansi 

Manajemen 

dan kinerja 

lingkungan 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa akuntansi 

manajemen 

lingkungan 

memengaruhi 

kinerja lingkungan 

pada perusahaan-

perusahaan 

industri yang 

terdaftar di 

PROPER. 
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Wahyu 

mega 

(2014) 

Akuntansi 

Lingkungan 

sebagai 

strategi 

pengelolaan 

dan 

pengungkap

an tanggung 

jawab 

lingkungan 

pada 

perusahaan 

manufaktur. 

menggunaka

n metode 

analisis 

deskriptif 

Akuntansi 

lingkungan, 

strategi 

pengelolaan, 

pengungkapa

n tanggung 

jawab 

lingkungan 

Pengungkapan 

pertanggungjawab

an lingkungan 

dapat 

mempengaruhi  

persepsi 

masyarakat 

terhadap citra 

perusahaan dan 

mempengaruhi 

kinerja finansial 

perusahaan. 

Ria 

Youland

a 

(2012) 

Analisis 

pengaruh 

penerapan 

akuntansi 

manajemen 

lingkungan 

terhadap 

strategi 

operasi  

(Studi 

Empiris 

pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang 

terdapat di 

Kabupaten 

Kampar) 

Menggunaka

n metode 

kuantitatif 

dan kualitatif 

Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan, 

strategi 

operasi, 

inovasi 

produk 

Hasil uji hipotesis 

akuntansi 

manajemen 

lingkungan dalam 

penelitian ini tidak 

berpengaruh 

terhadap inovasi 

perusahaan. 
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Nita 

Srimulya

ni (2013) 

Analisis 

Penerapan 

akuntansi 

biaya 

lingkungan 

pada pabrik 

gondorukem  

menggunaka

n metode 

kualitatif 

akuntansi 

manajemen 

lingkungan 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah perusahaan 

dalam mengakui 

biaya 

lingkungan (dalam 

hal biaya 

operasional 

pengolahan 

limbah) 

dimasukkan 

sebagai 

komponen biaya 

produksi dengan 

pertimbangan 

bahwa limbah 

timbul sebagai 

akibat 

dari proses 

produksi.  

 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Penggunaan Akuntansi manajemen lingkungan dan inovasi perusahaan.  

Karena manfaat yang diberikan EMA, organisasi akan cenderung 

menggunakan teknik ini untuk mencapai tujuan organisasinya sebagai bagian dari 

SPM dengan cara meningkatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif 

yang dimiliki oleh sebuah orgaisasi. Salah satu caranya adalah dengan melakuka 

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 produk dimana keduanya saling melengkapi untuk meningkatkan 

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

itu, baik inovasi produk maupun inovasi proses dapat mempengaruhi biaya-biaya 
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yang dikeluarkan perusahaan. Dengan kata lain, penggunaan EMA 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 operasi terhadap inovasi perusahaan. Akuntan manajemen dan pengawas 

keuangan perusahaan yang menjadi sampel penelitian Rustika (2011). Metode 

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teknik SEM dengan 

menggunakan metode analisis Partial Least Squares (PLS). Hasil analisis 

menunjukan bahwa terdapat hubungan positif antara penerapan Akuntansi 

Manajemen Lingkungan dan inovasi proses. Atas dasar tersebut, maka peneliti 

mengajukan hipotesis yang kedua yaitu: 

H1: ada hubungan positif antara penggunaan EMA dan inovasi perusahaan.  

 

2.4.2. Strategi defender dan Inovasi perusahaan.  

Tipe strategi organisasi yang berbeda biasanya menentukan arah inovasi 

dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. (Cozzarin dan Percival, 2006 

dalam Rustika, 2011) menemukan bahwa inovasi melengkapi strategi dalam suatu 

organisasi bisnis. Beberapa penelitian lain menemukan hubungan antara elemen-

elemen kunci dari strategi dan lingkungan bisnis. (Ferreira, 2009 dalam Nurul 

Azizah, 2013) menemukan hubungan antara ketidak pastian dan lingkungan yang 

dinamis dengan sebuah strategi inovasi sehingga lingkungan sebagian besar 

digerakkan oleh perubahan tuntutan pelanggan dan tingkat konsentrasi pasar lebih 

tinggi bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi yang berfokus pada 



42 
 

 

kepentingan pelanggan seperti penyediaan produk yang inovatif. Pada dasanya, 

tujuan perusahaan yang menerapkan strategi defender, tujuan utamanya adalah 

pasar.  

Hal ini dapat dilihat ketika sebuah perusahaan merespon dengan cepat hal-

hal atau isu yang berkaitan dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, semakin 

besar tekanan yang terjadi di pasar, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan 

inovasi produk mereka agar tetap bertahan di pasar tersebut.  

Meskipun perhatian utama perusahaan adalah pasar, perusahaan juga 

cenderung akan meningkatkan efisiensi produksi. Dalam meningkatkan efisiensi 

produksi, perusahaan akan menghubungkannya dengan sumber daya yang 

dimiliki. Jika tidak, perusahaan akan sulit mencapai tujuan profitabilitasnya.  

Rustika (2011) menjelaskan bahwa pada dasarnya tujuan utama perusahaan 

menerapkan strategi adalah pasar (Miles dan Snow , 1978 dalam Ferrerira 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, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan inovasi 

perusahaan agar dapat bertahan dipasar tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka 

peneliti mengajukan hipotesis yaitu:  

H2: Terdapat hubungan positif antara strategi defender dengan inovasi perushaan.  
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2.5. Desain Penelitian 

Gambar 2.1: Desain Kerangka Pemikiran Penelitian 
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