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Latar Belakang Masalah 

Akuntansi lingkungan sangat penting untuk diterapkan bagi perusahaan 

terutama mengenai alokasi biaya lingkungan. Akuntansi lingkungan menunjukkan 

biaya riil atas input dan proses bisnis, memastikan dalam mengukur biaya kualitas 

dan jasa serta mengidentifikasi biaya yang tersembunyi dan meningkatkan 

performance industry di bidang pengeloaan lingkungan. Pengidentifikasian biaya 

ini dilakukan dengan cara menilai kegiatan dan manfaat pengelolaan lingkungan 

dari sudut pandang biaya (Sari et al. 2013). 

Pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak 

negatif dari operasional industri. Industri memerlukan sistem akuntansi 

lingkungan sebagai kontrol tanggung jawab perusahaan. Adanya akuntansi 

lingkungan digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, mengukur, menyajikan 

biaya pengelolaan limbah dari kegiatan operasional sebagai salah satu upaya 

mengungkapkan kualitas lingkungan dalam mengoptimalkan tanggung jawab 

sosial industri (Sari et al. 2013). 

Akuntansi biaya merupakan salah satu cabang dari ilmu akuntansi dimana 

akuntansi biaya merupakan suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi 

proses pelacakan, pencatatan, dan analisa terhadap biaya-biaya yang berhubungan 

dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang maupun jasa. 

Menurut Carter dan Usry (2006), akuntansi biaya melengkapi manajemen dengan 

alat yang diperlukan untuk aktifitas-aktifitas perencanaan, pengendalian, 

memperbaiki kualitas dan efisiensi, serta membuat keputusan-keputusan yang 

bersifat rutin maupun strategis. 
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Industri kelapa sawit yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah PT. 

Swasti Siddhi Amagra Medan-Sumatera Utara. Adapun alasan yang 

melatarbelakangi melakukan penelitian di Perusahaan ini adalah PT. Swasti 

Siddhi Amagra merupakan perusahaan yang banyak menghasilkan limbah, hasil 

minyak yang dijual dari kegiatan produksi perusahaan ini hanya sebesar 20 persen 

dan 80 persen adalah limbah, baik limbah padat yang diolah menjadi pupuk dan 

limbah cair yang di olah sebelum dibuang ke sungai. Pengelolaan limbah PT. 

Swasti Siddhi Amagra ini dimaksudkan untuk mengurangi substansi pencemaran 

lingkungan. Pada dasarnya PT. Swasti Siddhi Amagra telah melakukan kontribusi 

di bidang lingkungan akan tetapi belum diwujudkan sepenuhnya, hal ini terlihat 

dari biaya terkait lingkungan belum dipisahkan sebagai pendukung untuk 

pengelolaan lingkungan. Pengelolaan dan pengalokasian biaya lingkungan secara 

praktis tidak bermasalah pada penanggulangan dampak negatif namun secara 

akuntansi pengalokasian yang tidak dilakukan secara sistematis dengan metode 

penjelasan alokasi biaya tersebut dapat mengurangi akuntanbilitas PT. Swasti 

Siddhi Amagra. Alokasi biaya untuk masalah lingkungan ini dapat memberikan 

manfaat motivasi bagi manajer atau bawahannya untuk menekan polusi sebagai 

akibat dari proses produksi tersebut.  

Biaya lingkungan  adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun 

non keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang 

mempengaruhi kualitas lingkungan (Ikhsan 2008). Biaya-biaya tersebut terdiri 

dari biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal dan biaya 
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kegagalan eksternal, dimana biaya-biaya tersebut timbul karena adanya kualitas 

lingkungan yang buruk mungkin terjadi (Hansen dan Mowen 2005).  

Penelitian yang dilakukan oleh Moedjanarko (2013) pada PT. Wonosari 

Jaya Surabaya menyatakan bahwa Environmental cost diklasifikasikan dalam 

penggabungan biaya pencegahan dan deteksi lingkungan, penggabungan biaya 

kegagalan eksternal dan biaya kegagalan eksternal lingkungan seperti yang telah 

diklasifikasikan dan diidentifikasikasn menurut model penelitian (Hansen dan 

Mowen 2005) sehingga dapat diketahui aktivitas lingkungan dan total biaya 

terkait lingkungan pada perusahaan yang diteliti. Penelitian lain yang 

menggunakan model klasifikasi dan identifkasi yang sama adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Meilanawati (2013) pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, 

penelitian ini membandingkan biaya-biaya lingkungan yang dilakukan perusahaan 

dengan model klasifikasi biaya lingkungan (Hansen dan Mowen 2005). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya mencatat biaya 

lingkungannya sesuai dengan teori yang digunakan (Hansen dan Mowen 2005) 

sehingga menimbulkan penyimpangan untuk perbaikan dan proyek perlindungan 

lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2003) menyatakan bahwa 

elemen yang terkait dengan pengelolaan lingkungan belum tersaji secara eksplisit 

di dalam laporan keuangannya sebab elemen tersebut masih tergabung dengan 

elemen lainnya yang dianggap satu kategori. Hal ini juga didukung dengan tidak 

adanya catatan akuntansi yang menyatakan uraian dalam bentuk deskriptif yang 
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mengungkapkan penyajian biaya pengelolaan lingkungan maupun keterangan atas 

aktiva yang berhubungan dengan lingkungan. 

Hasil penelitian oleh Haryanto (2003) menyatakan bahwa biaya-biaya 

lingkungan sering tersembunyi, tidak ada catatan atau penyajian yang khusus 

ataupun lebih rinci terkait biaya-biaya lingkungan itu sendiri, oleh karena itu 

peneliti ingin melihat dan menganalisis bagaimana alokasi dan penyajian biaya-

biaya lingkungan yang sebenarnya. 

Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan  tersebut kemudian 

peneliti mencoba mengangkat masalah biaya-biaya lingkungan tersebut dalam 

penelitian yang akan mengungkap alokasi dan penyajian biaya-biaya lingkungan 

pada sebuah perusahaan. Peneliti mencoba untuk mengungkapkan pengalokasian 

dan penyajian biaya-biaya lingkungan ini pada PT. Swasti Siddhi Amagra. 

Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, masalah yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan alokasi biaya 

lingkungan yang dihasilkan akibat proses produksi, dan penyajian biaya-biaya 

tersebut dalam laporan keuangan perusahaan di PT. Swasti Siddhi Amagra. 

Persoalan Penelitian 

Adakah pengalokasian biaya pada limbah produksi yang dihasilkan akibat 

proses produksi di PT. Swasti Siddhi Amagra ? 

Bagaimana PT. Swasti Siddhi Amagra mengalokasikan dan menyajikan 

biaya-biaya lingkungan tersebut ke dalam laporan keuangannya? 
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Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah :  

 Untuk mengetahui apakah pengalokasian biaya sudah diterapkan oleh PT. 

Swasti Siddhi Amagra yang dihasilkan akibat proses produksi dan bagaimana 

alokasi dan penyajian biaya-biaya lingkungan tersebut. 

Manfaat penelitian ini adalah: 

 Memberikan informasi pengalokasian biaya limbah produksi  pada PT. Swasti 

Siddhi Amagra. 

 Untuk mengetahui bagaimana pencatatan dan penyajian biaya lingkungan 

dalam laporan keuangan PT. Swasti Siddhi Amagra. 

 Sebagai tambahan pengetahuan atau referensi bagi mahasiswa dan peneliti 

selanjutnya terkait masalah alokasi biaya lingkungan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Akuntansi Lingkungan 

Akuntansi lingkungan menunjukkan biaya riil atas input dan proses bisnis 

serta memastikan adanya efisiensi biaya, selain itu juga dapat digunakan untuk 

mengukur biaya kualitas dan jasa. Tujuan utamanya adalah dipatuhinya 

perundangan perlindungan lingkungan untuk menemukan efisiensi yang 

mengurangi dampak dan  biaya lingkungan (Helvegia 2001). 

Akuntansi Lingkungan (Environment Accounting ) didefinisikan sebagai 

pencegahan, pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, 

bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali kejadian-

kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut (Ikhsan 
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2008;14). Sedangkan, menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat 

atau United States Environment Protection Agency (US EPA) dalam Ikhsan 

(2008;15), akuntansi lingkungan adalah: 

“Suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan 

biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan 

yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara yang dapat 

mengurangi atau menghindari biaya-biaya pada waktu yang bersamaan dengan 

usaha memperbaiki kualitas lingkungan”. 

 Menurut Djogo (2006:5), akuntansi lingkungan (environmental 

accounting) merupakan istilah yang berkaitan mengenai dimasukkannya biaya 

lingkungan (environmental cost) ke dalam praktik akuntansi perusahaan. Biaya 

lingkungan merupakan dampak baik moneter maupun non moneter yang harus 

dipikul oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi 

kualitas lingkungan. Hasil akuntansi ini juga digunakan oleh para pimpinan 

perusahaan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan perbaikan 

lingkungan. 

Biaya Lingkungan 

 Biaya lingkungan merupakan akibat yang timbul dari aktifitas perusahaan 

yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Menurut Ikhsan (2009: 103), 

definisi biaya lingkungan adalah mencakup dari seluruh biaya-biaya paling nyata  

(seperti limbah buangan), untuk mengukur ketidakpastian. Definisi-definisi 

tambahan menurut Ikhsan (2009:105), meliputi: 
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1. Biaya lingkungan meliputi biaya-biaya dari langkah yang diambil, 

atau yang harus diambil untuk mengatur dampak-dampak 

lingkungan sebagai aktivitas perusahaan dalam cara 

pertanggungjawaban lingkungan, seperti halnya biaya lain yang 

dipicu untuk tujuan-tujuan lingkungan dan keinginan perusahaan. 

2. Biaya-biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan 

berhubungan terhadap seluruh biaya-biaya yang terjadi dalam 

hubungannya dengan kerusakan lingkungan dan perlindungan. 

3. Biaya-biaya lingkungan adalah pemakaian sumber daya 

disebabkan atau dipandu dengan usaha-usaha untuk mencegah atau 

mengurangi barang sisa dan polusi,mematuhi regulasi lingkungan 

dan kebijakan perusahaan,kegagalan memenuhi regulasi dan 

kebijakan lingkungan. 

Biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen (2005:72) yaitu biaya-

biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena 

adanya kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Hansen dan Mowen 

(2005:72) mengklasifikasikan biaya lingkungan menjadi empat kategori : biaya 

pencegahan (prevention cost), biaya deteksi (detection cost), biaya kegagalan 

internal (internal failure cost), dan biaya kegagalan eksternal (eksternal failure 

cost). 

1. Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas 

yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau 

sampah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. 
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2. Biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang 

dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses dan aktivitas 

lainnya di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan berlaku 

atau tidak. 

3. Biaya kegagalan internal lingkungan adalah biaya-biaya untuk 

aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, 

tetapi dibuang ke lingkungan luar. 

4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan adalah biaya-biaya untuk 

aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke 

dalam lingkungan. 

Alokasi Biaya Lingkungan 

Berdasarkan dengan keadaan lingkungan di Indonesia yang masih buruk, 

tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas 

lingkungan yang terkait erat dengan limbah sebagai laporan tambahan melengkapi 

laporan keuangan yang telah diwajibkan, namun kecenderungan yang terjadi di 

Indonesia adalah perusahaan sangat jarang memasukkan aktivitas lingkungannya 

ke dalam laporan tambahan yang disajikan bersama dalam laporan keuangan 

perusahaan. 

Alokasi biaya lingkungan terhadap produk atau proses produksi dapat 

memberikan manfaat motivasi bagi manajer atau bawahannya untuk menekan 

polusi sebagai akibat dari proses produksi tersebut Didalam akuntansi 

konvensional, biaya ini dialokasikan pada biaya overhead dan pada akuntansi 

tradisional dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan dialokasikan ke 
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produk tertentu atau dialokasikan pada kumpulan kumpulan biaya yang menjadi 

biaya tertentu sehingga tidak dialokasikan ke produk secara spesifik (Haryanto 

2003). 

Biaya lingkungan yang terjadi dalam perusahaan merupakan salah satu 

biaya overhead pabrik yang sulit sekali untuk diidentifikasi secara langsung 

dikarenakan biaya-biaya tersebut seringkali tersembunyi dalam pusat biaya dan 

tidak ada bukti pencatatan ataupun pelaporan yang sangat jelas terkait dengan 

biaya-biaya lingkungan (Ikhsan 2008). 

Tahap - tahap Perlakuan Alokasi Biaya Lingkungan 

Sebelum mengalokasikan pembiayaan untuk pengelolaan dampak 

lingkungan seperti pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, dan efek sosial 

masyarakat lainnya, perusahaan perlu merencanakan tahap pencatatan 

pembiayaan tersebut. Tahap tahap ini dilakukan dalam rangka agar pengalokasian 

anggaran yang telah dipersiapkan untuk satu tahun periode akuntansi tersebut 

dapat diterapkan secara tepat dan efisien. 

Menurut Munn (1999) dalam bukunya yang berjudul “A System View of 

Accounting for Waste” mengungkapkan bahwa pencatatan pembiayaan untuk 

mengelola sampah-sampah yang dikeluarkan dari hasil sisa produksi suatu usaha 

dialokasikan dalam tahap tahap tertentu yang masing masing tahap memerlukan 

biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tahap tahap pencatatan itu dapat 

dilakukan sebelum peridoe akuntansi berjalan sesuai dengan proses produksi yang 

dilakukan perusahaan tersebut proses produksi yang dilakukan perusahaan 

tersebut (Munn 1999). 
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Kingstone (2003) dalam situs berita di Amerika Serikat menyatakan 

bahwa pencatatan untuk mengelola segala macam yang berkaitan dengan limbah 

sebuah perusahaan didahului dengan perencanaan yang akan dikelompokkan 

dalam pos pos tertentu sehingga dapat diketahui kebutuhan riil setiap tahunnya. 

Pengelompokkan dalam tahap analisis lingkungan sebagaimana yang ditentukan 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tersebut antara lain 

sebagai berikut (Murni 2001): 

1. Identifikasi 

Pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk 

pengelolaan biaya penanggulangan eksternality yang mungkin terjadi 

dalam kegiatan operasional usahanya adalah dengan mengidentifikasi 

dampak dampak negatif tersebut. 

Sebagai contoh misalnya sebuah Rumah Sakit yang diperkirakan 

akan menghasilkan limbah berbahaya sehingga memerlukan penanganan 

khusus untuk hal tersebut mengidentifikasi limbah yang mungkin 

ditimbulkan antara lain: limbah padat, cair, maupun radioaktif yang berasal 

dari kegiatan instalasi rumah sakit atau  kegiatan karyawan maupun pasien 

(Sudigyo 2002).  

2. Pengakuan 

Elemen-elemen tersebut yang telah diidentifikasikan selanjutnya 

diakui sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada saat menerima 

manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan 

lingkungan tersebut. Pengakuan biaya-biaya dalam rekening ini dilakukan 

pada saat menerima manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan 
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sebab pada saat sebelum nilai atau jumlah itu dialokasikan tidak dapat 

disebut sebagai biaya sehingga pengakuan sebagai biaya dilakukan pada 

saat sejumlah nilai dibayarkan untuk pembiayaan pengelolaan lingkungan 

(PSAK 2002). 

3. Pengukuran 

Perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya 

biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam 

satuan moneter yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan 

jumlah biaya yang akan dikeluarkan ini dapat dilakukan dengan mengacu 

pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada periode sebelumnya, 

sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil 

setiap periode. Dalam hal ini, pengukuran yang dilakukan untuk 

menentukan kebutuhan pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan 

kondisi perusahaan yang bersangkutan sebab masing masing perusahaan 

memiliki standar pengukuran jumlah dan nilai yang berbeda-beda. 

4. Penyajian 

Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini disajikan 

bersama sama dengan biaya-biaya unit lain yang sejenis dalam sub-sub 

biaya administrasi dan umum. Penyajian biaya lingkungan ini didalam 

laporan keuangan dapat dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-

beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk nama rekening yang 

memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut. 
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5. Pengungkapan 

Pada umumnya, akuntan akan mencatat biaya biaya tambahan ini 

dalam akuntansi konvensional sebagai biaya overhead yang berarti belum 

dilakukan spesialisasi rekening untuk pos biaya lingkungan. 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data  

Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan terdiri dari dua 

aspek. Aspek yang pertama, jenis penelitian berdarsarkan tujuannya merupakan 

penelitian kualitatif yang artinya penelitian ini meneliti pada kondisi objek dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. Aspek kedua, jenis penelitian 

berdasarkan sumber datanya maka penelitian ini termasuk dalam penelitian 

observasi deskriptif karena peneliti melakukan tahapan penelitian dengan 

melakukan pengamatan secara umum kemudian data yang telah dikumpulkan, 

dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan tabel, kata-kata disusun sesuai kalimat 

hasil wawancara antara peneliti dan informan serta tahapan terakhir yaitu 

melakukan deskripsi terhadap semua hasil pengamatan (Sugiyono 2009 ). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data 

kuantitatif: 

a. Data kualitatif merupakan data yang bersifat primer dan berbentuk non 

angka yang berasal dari perusahaan terkait. Sumber data kualitatif antara 

lain melakukan wawancara terhadap staff yang bersangkutan. 
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b. Data kuantitatif merupakan data yang bersifat sekunder dan berbentuk 

angka yang berasal dari perusahaan. Sumber data ini antara lain berupa 

laporan keuangan perusahaan sebagai bukti yang mendukung penelitian. 

Teknik dan Langkah Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam analisis data adalah : 

1. Mengidentifikasi setiap biaya-biaya lingkungan yang dicatat oleh perusahaan. 

Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi item-item biaya lingkungan 

yang dicatat dalam perusahaan. Ini dilakukan karena tidak semua biaya yang 

ada di perusahaan merupakan biaya lingkungan. 

2. Mengelompokkan setiap item biaya-biaya lingkungan yang dicatat oleh 

perusahaan. 

Dalam tahap ini, peneliti berusaha mengelompokkan setiap item-item 

biaya lingkungan yang diperbandingkan secara setahap demi tahap dalam 

pencatatan biaya-biaya lingkungan pada masing-masing metode dengan 

analisa deskripsi yang diiterpretasikan atas dasar data yang ada. 

3. Menganalisis pengakuan, pengukuran dan pencatatan biaya-biaya lingkungan 

yang terjadi dalam perusahaan. 

Dalam tahap ini, peneliti berusaha mencari tahu bagaimana pengakuan, 

pengukuran dan pencatatan biaya-biaya lingkungan yang ada dalam 

perusahaan dengan metode analisis deskripsi yang diintepretasikan atas dasar 

data yang ada. 
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4. Menganalisis penyajian dan pengungkapan biaya-biaya lingkungan yang 

terjadi dalam perusahaan. 

Dalam tahap ini, peneliti berusaha mencari tahu penyajian dan 

pengungkapan biaya-biaya lingkungan yang ada dalam perusahaan dengan 

membandingkan dari bukti-bukti yang ada seperti bukti laporan keuangan 

dengan metode analisa deskripsi yang diinterpretasikan atas dasar data yang 

ada. 

5. Menarik kesimpulan 

Penarikan kesimpulan harus disesuaikan dengan keseluruhan hasil dari 

proses pengumpulan data. Kemudian seluruh temuan penelitian disimpulkan 

sehingga diperoleh penjelasan tentang pencatatan biaya-biaya lingkungan 

dalam perusahaan. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a) Pengidentifikasian 

Setelah melakukan penelusuran berdasarkan bukti-bukti yang ada terkait 

dengan biaya-biaya lingkungan yang terjadi di PT. Swasti Siddhi Amagra, dapat 

diketahui bahwa PT. Swasti Siddhi Amagra sudah mengeluarkan biaya-biaya 

yang terkait dengan aktivitas lingkungannya. Namun biaya-biaya tersebut belum 

diidentifikasi secara khusus oleh pihak perusahaan, dikarenakan identifikasi yang 

dilakukan PT. Swasti Siddhi Amagra dalam melakukan tahapan-tahapan 

perlakuan biaya lingkungan diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Biaya 

overhead pabrik artinya adalah biaya-biaya bahan tak langsung, buruh tak 

langsung dan biaya-biaya pabrik lainnya yang tidak secara mudah 
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diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi 

atau tujuan biaya akhir. Berikut ini merupakan perbandingan antara biaya-biaya 

lingkungan yang dikeluarkan oleh PT. Swasti Siddhi Amagra dengan teori yang 

ada (Hansen dan Mowen 2005):   

Tabel 4.1  

Ringkasan Perbandingan Identifikasi Biaya-biaya Lingkungan 

PT. Swasti Siddhi Amagra 

2011 

No. Keterangan Hansen dan Mowen PT. Swasti 

Siddhi Amagra 

1. Biaya 

Pencegahan 

a) Mengevaluasi dan memilih 

pemasok 

- 

b) Mengevaluasi dan memilih 

alat untuk mengedalikan polusi 

- 

c) Mendesain produk - 

d) Melaksanakan Studi 

lingkungan 

- 

e) Mengaudit resiko lingkungan - 

f) Mengembangkan system 

manajemen lingkungan 

- 

g) Mendaur ulang produk - 

h) Memperoleh sertifikasi ISO 

14001 

- 

Total Biaya Pencegahan 0 

2. Biaya Deteksi a) Mengaudit aktifitas lingkungan - 

b) Memeriksa produk dan proses 24.000.000,00 

c) Mengembangkan ukuran 

kinerja lingkungan 
6.000.000,00 

d) Menguji pencemaran 6.000.000,00 

e) Memverifikasi kinerja - 

f) Mengukur tingkat pencemaran - 

Total Biaya Deteksi 36.000.000,00 

3. Biaya Kegagalan 

Internal 

a) Mengoperasikan peralatan 

pengendali polusi 

- 

b) Mengolah dan membuang 

sampah beracun 
150.000.000,00 

c) Memelihara peralatan polusi - 

d) Mendapatkan lisensi fasilitas 

untuk memproduksi limbah 

- 

e) Mendaur ulang sisa bahan - 

Total Biaya Kegagalan Internal 150.000.000,00 
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4. Biaya Kegagalan 

Eksternal 

a) Membersihkan danau yang 

tercemar 

- 

  b) Membersihkan minyak yang 

tumpah 

- 

  c) Membersihkan tanah yang 

tercemar 

- 

  d) Menyelesaikan klaim 

kecelakaan pribadi yang 

berhubungan dengan 

lingkungan 

- 

  e) Merestorasi tanah ke keadaan 

alamiah 

- 

  f) Hilangnya penjualan karena 

reputasi lingkungan yang 

buruk 

- 

  g) Menggunakan bahan baku dan 

listrik secara tidak efisien 

- 

  h) Menerima perawatan medis 

karena polusi udara 

- 

  i) Hilangnya lapangan pekerjaan 

karena pencemaran 

- 

  j) Hilangnya manfaat danau 

sebagai tempat rekreasi 

- 

  k) Rusaknya ekosistem karena 

pembuangan sampah padat dan 

cair 

250.000.000,00 

Total Biaya Kegagalan Eksternal 250.000.000,00 

Total Biaya 436.000.000,00 

    Sumber : Diolah peneliti dari data internal perusahaan 

Dari hasil perbandingan diatas dapat diketahui bahwa PT. Swasti Siddhi 

Amagra telah melakukan klasifikasi biaya lingkungan seperti yang 

diidentifikasikan oleh Hansen dan Mowen, namun setelah ditelusuri ternyata tidak 

ditemukan adanya biaya pencegahan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Swasti 

Siddhi Amagra terkait aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya 

limbah dan atau sampah yang menyebakan kerusakan lingkungan. 
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b) Pengakuan dan pengukuran 

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan 

Keuangan menjelaskan yang dimaksud dengan pengakuan adalah proses 

pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria dimana : 

a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos 

tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. 

b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 

 Walaupun tidak ada dasar yang khusus dalam pengakuan dan pengukuran 

biaya lingkungan yang terjadi dalam PT. Swasti Siddhi Amagra, maka pengakuan 

dan pengukuran biaya lingkungan ini berdasarkan kebijakan yang diterapkan oleh 

perusahaan. 

  Karena dalam PSAK No. 00 tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan yang dapat diukur adalah seperti aktiva dan 

kewajiban yang biasanya diukur menggunakan biaya historis. 

Berikut ini perbandingan antara pengakuan dan pengukuran yang 

diterapkan oleh PT. Swasti Siddhi Amagra dibandingkan dengan PSAK : 

Tabel 4.2  

Perbandingan Pengakuan dan Pengukuran Biaya Lingkungan 

No. keterangan PSAK PT. Swasti Siddhi Amagra 

1. Pengakuan 

Biaya-biaya 

Lingkungan 

Belum mengatur tentang biaya 

pengakuan biaya-biaya 

lingkungan. Yang diatur dalam 

PSAK pengakuan tentang 

aktiva, dan kewajiban. 

Mengakui elemen biaya 

lingkungan tersebut sebagai 

biaya pada saat biaya 

tersebut digunakan untuk 

operasional pengelolaan 

lingkungan tergantung jenis 

biayanya. 

2. Pengukuran 

Biaya-biaya 

Lingkungan 

Belum mengatur tentang 

pengukuran biaya-biaya 

lingkungan. Yang diatur dalam 

PSAK pengukuran tentang 

Mengukur biaya-biaya 

lingkungan berdasarkan 

nilai rupiah tergantung jenis 

biaya yang dikeluarkan oleh 
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aktiva, kewajiban diukur 

sebesar historical cost. 

perusahaan. 

Sumber: Diolah Peneliti 

 Karena tidak adanya pengakuan dan pengukuran biaya-biaya lingkungan 

yang terjadi menurut PSAK, maka perusahaan menetapkan pengakuan dan 

pengukuran biaya-biaya lingkungan sesuai dengan kebijakan perusahaan sesuai 

dengan PSAK No. 1 paragraf 11 : 

“Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, 

penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka 

penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan 

kebijakan akuntansi yang sesuai dengan paragraph 14 serta menyajikan 

jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi 

yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

c. Penyajian dan Pengungkapan 

Standar Akuntansi Keuangan per 1 April 2002, PSAK no 1 tentang 

penyajian Laporan Keuangan diungkapkan bahwa : 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 

statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan 

hidup ini memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap 

pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan 

penting”. 
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Tabel 4.3  

Perbandingan Penyajian dan Pengungkapan Biaya Lingkungan 

No

. 

Keterangan PSAK PT. Swasti Siddhi 

Amagra 

1. Penyajian 

laporan 

Keuangan  

Neraca, Laba rugi, Laporan Arus 

Kas, Laporan Perubahan Ekuitas 

dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Neraca, Laba Rugi, 

Laporan Arus Kas, Laporan 

Perubahan Ekuitas dan 

Catatan atas laporan 

Keuangan 

2. Penyajian dan 

pengungkapan 

biaya-biaya 

lingkungan 

“Perusahaan dapat pula menyajikan 

laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan 

laporan nilai tambah (value added 

statement), khususnya bagi industri 

dimana faktor-faktor lingkungan 

hidup ini memegang peranan 

penting dan bagi indsutri yang 

menganggap pegawai sebagai 

kelompok pengguna laporan yang 

memegang peranan penting” 

Perusahaan belum 

menyajikan laporan 

mengenai biaya-biaya 

lingkungan karena 

penyajiannya di sajikan dan 

diungkapkan sebagaimana 

biaya overhead pabrik 

dalam perusahaan. 

   

PT. Swasti Siddhi Amagra belum melaporkan dan mengungkapkan biaya 

lingkungan yang terjadi karena pengungkapan biaya lingkungan tersebut 

diungkapkan sebagaimana biaya overhead, sehingga tidak memerlukan penyajian 

secara khusus dalam laporan keungan. 

 PT. Swasti Siddhi Amagra dapat disimpulkan dalam melaporkan biaya 

lingkungan tersebut tidak secara khusus membuat laporan yang berhubungan 

dengan lingkungan atau setidak-tidaknya mencatumkan biaya lingkungan secara 

khusus sesuai dengan PSAK diatas yang menyebutkan bahwa perusahaan dapat 

menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

PT. Swasti Siddhi Amagra merupakan perusahaan yang banyak 

menghasilkan limbah, baik limbah padat dan limbah cair. PT. Swasti Siddhi 
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Amagra telah melakukan kontribusi di bidang lingkungan akan tetapi belum 

diwujudkan sepenuhnya, hal ini terlihat dari biaya terkait lingkungan yang belum 

dipisahkan sebagai pendukung untuk pengelolaan lingkungan. Setelah melakukan 

penelusuran berdasarkan bukti-bukti yang ada terkait dengan biaya lingkungan, 

dapat diketahui bahwa PT. Swastisiddhi Amagra sudah mengeluarkan biaya-biaya 

yang terkait dengan aktivitas lingkungannya, namun biaya-biaya tersebut belum 

diidentifikasi secara khusus oleh pihak perusahaan. Dari hasil perbandingan 

identifikasi biaya lingkungan dapat diketahui bahwa PT. Swasti Siddhi Amagra 

telah melakukan klasifikasi biaya lingkungan seperti yang diidentifikasikan oleh 

Hansen dan Mowen, namun setelah ditelusuri ternyata tidak ditemukan adanya 

biaya pencegahan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Swasti Siddhi Amagra 

terkait aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau 

sampah yang menyebakan kerusakan lingkungan. Untuk pengakuan dan 

pengukuran biaya-biaya lingkungan yang terjadi dalam aktivitas PT. Swasti 

Siddhi Amagra, maka perusahaan menetapkan pengakuan dan pengukuran biaya-

biaya lingkungan sesuai dengan kebijakan perusahaan sesuai dengan PSAK No. 1 

paragraf 11, serta Pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tergantung jenis 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini dibuktikan dengan tidak adanya 

biaya anggaran khusus tentang biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh PT. 

Swasti Siddhi Amagra. Karena tidak adanya pencatatan biaya-biaya lingkungan 

yang terjadi menurut PSAK, maka perusahaan menetapkan pencatatan biaya-biaya 

lingkungan yang terjadi sesuai dengan PSAK No.14  yang diakui sebagai beban 

selama periode seringkali disebut sebagai beban pokok penjualan yang salah 
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satunya yaitu biaya overhead pabrik. PT. Swasti Siddhi Amagra melakukan 

penyajian alokasi biaya lingkungan tersebut secara bersama-sama dengan biaya 

unit-unit lain yang serumpun. Hal ini dilakukan oleh PT. Swasti Siddhi Amagra 

sebab biaya lingkungan tersebut dianggap sebagai bagian dari sarana penunjang 

operasional perusahaan sehingga tidak perlu melakukan penyajian secara khusus. 

PT. Swasti Siddhi Amagra belum melaporkan dan mengungkapkan biaya 

lingkungan yang terjadi karena pengungkapan biaya lingkungan tersebut 

diungkapkan sebagaimana biaya overhead sehingga tidak memerlukan penyajian 

secara khusus dalam laporan keuangan. 

Keterbatasan 

Di dalam memperoleh data penelitian, peneliti masih memiliki 

keterbatasan yaitu minimnya informasi yang diberikan manajemen terkait dalam 

biaya lingkungan. 

Saran 

Peneliti menyadari bahwa dari hasil penelitian yang disimpulkan diatas 

masih terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna. Sehingga peneliti 

menyarankan kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil 

penelitian, yaitu sebagai berikut : 

 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar waktu yang digunakan untuk 

penelitian ini tidak singkat, dan dengan memanfaatkan waktu yang lebih 

lama peneliti dapat melakukan observasi langsung ke perusahaan yang 
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dijadikan objek penelitian, supaya informasi yang dibutuhkan terkait 

alokasi biaya lingkungan perusahaan lebih mencukupi. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi PT. Swasti Siddhi Amagra sebagai sampel dalam penelitian ini 

diharapkan dapat mengidentifikasikan biaya-biaya lingkungan yang terjadi 

secara khusus agar dapat diketahui dengan jelas biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan pada tahun ini. Seharusnya PT. Swasti Siddhi Amagra 

memisahkan laporan keuangan terkait operasi dengan laporan alokasi 

biaya lingkungannya.  
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LAMPIRAN 1 

Laporan Laba Rugi PT. Swasti Siddhi Amagra 

 

Sumber : Laporan Keuangan PT.Swasti Siddhi Amagra 
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LAMPIRAN 2 

Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Swasti Siddhi Amagra 

 

Sumber: Laporan Keuangan PT. Swasti Siddhi Amagra 




