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MOTTO 

 

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal 

ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui. (Q.S Al-Baqarah 216) 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 

 (Q.S Al-Insyirah 6-7) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini isu tentang kerusakan alam dan pemanasan 

global menjadi perhatian yang serius. Bumi yang sudah tidak sehat lagi 

menunjukkan berbagai macam gejala, seperti kondisi cuaca yang tidak normal dan 

teratur, bencana alam di berbagai tempat, dan semacamnya. Hal tersebut 

merupakan salah satu dampak dari kerusakan lingkungan. Perusahaan dianggap 

sebagai salah satu penyebab kerusakan lingkungan, karena perusahaan-perusahaan 

cenderung mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan 

dampaknya terhadap lingkungan.  

Pada perkembangannya, akuntansi tidak hanya sebagai suatu teknik 

pemprosesan data saja, akan tetapi akuntansi juga sebagai alat penyajian, 

pengukuran, pengklasifikasian dari bentuk pertanggungjawaban pihak perusahaan 

terhadap lingkungan untuk menghasilkan informasi yang bersifat nyata dan 

relevan bagi pihak yang bersangkutan. Adapun alasan yang melandasi sebuah 

organisasi dan akuntan harus peduli terhadap lingkungan yaitu, banyaknya 

stakeholder perusahaan baik dari sisi internal maupun eksternal menunjukkan 

kepentingannya terhadap kinerja lingkungan dari sebuah organisasi 

(Ikhsan,2009:3). 

Penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan perusahaan, merupakan 

usaha dari perusahaan untuk memenuhi keinginan dari stakeholder, karena yang 
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menjadi fokus dari stakeholder bukan hanya dari faktor keuangan perusahaan, 

tetapi juga terkait dengan faktor lingkungan perusahaan, apakah perusahaan 

tersebut memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasional 

perusahaan. Penerapan akuntansi lingkungan atau yang sering disebut green 

accounting yang baik oleh perusahaan, merupakan hal positif yang dimiliki 

perusahaan dimata stakeholder, karena dengan penerapan akuntansi lingkungan 

yang baik maka perusahaan tersebut telah memperhatikan dampak lingkungan 

perusahaan sekitar dan perusahaan dianggap tidak hanya fokus untuk 

meningkatkan laba perusahaan (Suka, 2016). 

Tujuan perusahaan dalam usaha peningkatan produktivitas dan efisiensi 

seringkali mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, berupa pencemaran 

udara, air, dan pengurangan fungsi tanah. Salah satu faktor penurunan kualitas 

lingkungan air serta pengurangan fungsi tanah adalah limbah hasil produksi yang 

semestinya sebelum masuk pada tahap pembuangan, harus memperhatikan faktor 

keamanan agar limbah yang dibuang tidak mencemari lingkungannya (bebas dari 

unsur zat-zat berbahaya). Salah satu industri yang menghasilkan limbah adalah 

industri pabrik tahu tempe. Industri tahu tempe merupakan salah satu industri 

penyumbang emisi yang nilainya cukup signifikan. 

Skala usaha dalam industri tahu tempe sebagian besar adalah skala kecil 

dan menengah, seperti halnya di Kabupaten Gowa, Desa BontoSunggu. Dampak 

positif limbah yang dihasilkan pabrik tahu tempe berupa kulit kedelai, ampas dan 

air limbah masih dapat dimanfaatkan menjadi produk-produk yang bermanfaat. 

Dampak negatif limbah usaha kecil pangan dapat menimbulkan masalah dalam 
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penanganannya karena mengandung sejumlah besar karbohidrat, protein, lemak, 

garam-garam, mineral, dan sisa-sisa bahan kimia yang digunakan dalam 

pengolahan dan pembersihan. Air buangan (efluen) atau limbah buangan dari 

pengolahan pangan dengan Biological Oxygen Demand (BOD) tinggi dan 

mengandung polutan seperti tanah, larutan alkohol, panas dan insektisida. Apabila 

efluen dibuang langsung ke suatu perairan akibatnya menganggu seluruh 

keseimbangan ekologik dan bahkan dapat menyebabkan kematian ikan dan biota 

perairan lainnya.  

Pemerintah menetapkan tata aturan untuk mengendalikan pencemaran air 

untuk limbah industri, karena limbah dari industri tahu tempe mengandung 

polutan organik dan anorganik, maka air limbah tersebut tidak bisa langsung di 

buang ke sungai, tetapi harus diolah terlebih dahulu sebelum di buang. Untuk 

mengatasi pencemaran air dapat dilakukan usaha preventif, misalnya dengan tidak 

membuang limbah industri ke sungai. Kebiasaan membuang limbah ke sungai dan 

disembarang tempat hendaknya diberantas dengan memberlakukan peraturan-

peraturan yang diterapkan di lingkungan masing-masing secara konsekuen. 

Limbah industri hendaknya dibuang pada wadah yang telah di sediakan. 

Masyarakat di sekitar sungai perlu memperhatikan kebersihan lingkungan dan 

perlu memahami mengenai pemanfaatan sungai, agar sungai tidak lagi 

dipergunakan sebagai tempat pembuangan limbah. Peraturan pembuangan limbah 

industri hendaknya dipantau pelaksanaannya dan pelanggarnya dijatuhi hukuman.  

Saat ini diindonesia terutama di Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa 

sangat banyak perusahaan pabrik tahu tempe, namun tidak semua perusahaan 
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pabrik tahu tempe menerapkan dan memahami akuntansi lingkungan, semakin 

banyak limbah yang dihasilkan semakin banyak pengeluaran terhadap perusahaan 

setiap bulannya. Permasalahan lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi 

kerusakan lingkungan disekitar perusahaan yang dihasilkan baik itu internal 

maupun eksternal. Kerusakan internal berupa kerusakan mesin dan kerusakan 

pipa. sedangkan kerusakan eksternal berupa kerusakan lingkungan dan kerusakan 

tanah. 

Pelaku usaha baik kecil, menengah maupun besar sudah seharusnya ikut 

berpartisipasi dalam menjaga pelestarian lingkungan dari dampak pembuangan 

limbah. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menyertakan 

perubahan biaya dalam laporan tahunan perusahaan dan mengetahui biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Pengungkapan limbah atau perubahan iklim yang 

dilakukan perusahaan dapat dinilai oleh pembaca laporan tahunan perusahaan 

sebagai tanda keseriusan perusahaan dalam menangani masalah limbah. 

Industri pabrik tahu tempe UD. Sido Maju, Kab. Gowa merupakan salah 

satu pabrik tahu tempe yang bergerak dibidang pangan. Pabrik tahu tempe 

merupakan pengelolaan terhadap kedelai yang diperoleh dan menghasilkan tahu 

tempe. Selanjutnya setiap tahun selalu diadakan inovasi peralatan proses/pabrik 

untuk peningkatan kapasitas dan efesiensi pabrik. Semakin besar produksi tahu 

tempe yang dihasilkan perusahaan pasti akan mengeluarkan biaya pengelolaan 

limbah yang dapat mencemari lingkungan sekitar perusahaan. 

Pengungkapan limbah atau perubahan iklim yang dilakukan perusahaan 

dapat dinilai oleh pembaca laporan tahunan perusahaan sebagai tanda keseriusan 
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perusahaan dalam menangani masalah limbah. Maka perusahaan haruslah 

memberikan kenyamanan dalam bentuk apapun, terlebih bagaimana perusahaan 

mengalokasikan pendapatan untuk kesejahteraan lingkungan perusahaan dan juga 

alokasi khusus perusahaan untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh 

perusahaan agar tidak berdampak pada lingkungan sekitar. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik melakukan 

penelitian terkait Penerapan dan Pemahaman Akuntansi Lingkungan 

Terhadap Dampak Yang Terjadi Melalui Aktivitas Perusahaaan ( Studi 

Kasus Pada Pabrik Tahu Tempe UD. Sido Maju, Kab. Gowa ) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan yang dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana penerapan dan pemahaman akuntansi lingkungan terhadap 

dampak yang terjadi melalui aktivitas perusahaan UD. Sido Maju ? 

2. Bagaimana dampak yang terjadi apabila perusahaan tidak menerapkan 

akuntansi lingkungan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan dan pemahaman akuntansi lingkungan 

terhadap dampak yang terjadi melalui aktivitas perusahaan UD. Sido 

Maju. 

2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi apabila perusahaan tidak 

menerapkan akuntansi lingkungan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

perusahaan mengenai persepsi masyarakat sekitar terhadap aktivitas 

perusahaan dan juga hubungannya dengan strategi perusahaan untuk 

membina hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya.  

2. Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan keberadaan perusahaan. 

3. Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dalam menjalankan kegiatannya di wilayah tersebut dan dapat 

menambah pengetahuan masyarakat mengenai aktivitas perusahaan. 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Akuntansi Lingkungan 

Akuntansi lingkungan (Enviromental Accounting atau EA) merupakan 

istilah berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (enviromental cost) ke 

dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintahan. Akuntansi 

lingkungan didefinisikan sebagai pencegahan, pengurangan dan atau 

penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari kesempatan, dimulai 

dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas 

kegiatan-kegiatan tersebut.  

Akuntansi lingkungan adalah suatu ilmu akuntansi yang menunjukkan 

biaya riil atas input dan proses bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya, 

selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa. 

Akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan-

perusahaan atau organisasi lainnya yang mengambil manfaat dari lingkungan. 

Manfaat yang diambil ternyata telah berdampak pada maju dan berkembangnya 

bisnis perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan-perusahaan atau 

organisasi lainnya agar dapat meningkatkan usaha dalam mempertimbangkan 

konservasi lingkungan secara berkelanjutan (Ikhsan, 2009:11). 

Akuntansi lingkungan adalah suatu istilah yang berupaya untuk 

mengelompokkan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam 

melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktik bisnis 

perusahaan (Suartana, 2010). Menurut Lindrianasari (2007) akuntansi lingkungan 
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adalah suatu istilah yang berupaya untuk menspesifikasikan pembiayaan yang 

dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke 

dalam pos “lingkungan” di dalam praktik bisnis perusahaan dan pemerintah. Dari 

kegiatan konservasi lingkungan ini pada akhirnya akan muncul biaya lingkungan 

(environmental cost) yang harus ditanggung perusahaan.  

Pengertian lingkungan berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka 1 adalah:  

“Kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, 

termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 

prikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya”. 

Akuntansi lingkungan memberikan laporan bagi pihak internal dan 

eksternal perushaan. Tujuan dari akuntansi lingkungan sebagai sebuah alat 

manajemen lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat dan 

untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang 

memerlukan atau dapat menggunakannya (Idris, 2012), sehingga dapat 

mengetahui kegiatan perusahaan dalam upaya menangani pencemaran lingkungan 

serta kewajiban perusahaan atas masalah tersebut melalui laporan keuangan 

perusahaan. Akuntansi lingkungan merupakan sarana untuk melaporkan 

operasional suatu perusahaan yang dikaitkan dengan biaya lingkungan (Martusa, 

2009). Perusahaan yang ingin mencapai corporate sustainability di samping harus 

memperhatikan aspek ekonomi dan sosial, juga harus memperhatikan aspek 

lingkungan sehingga akan terjaga eksistensi perusahaannya dan sekaligus 

kelestarian lingkungannya (Sunaryo, 2013). 
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2.2 Tujuan Penerapan dan Pemahaman Akuntansi Lingkungan 

Tujuan akuntansi lingkungan itu sendiri adalah untuk meningkatkan 

jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat 

menggunakannya. Tujuan lain dari pengungkapan akuntansi lingkungan berkaitan 

dengan kegiatan konservasi lingkungan oleh perusahaan maupun organisasi 

lainnya yaitu mencakup kepentingan organisasi public dan perusahan-perusahaan 

public yang bersifat lokal. Menurut Ikhsan (2009:27) tujuan dan maksud 

dikembangkannya akuntansi lingkungan yaitu sebagai berikut :  

a. Akuntansi lingkungan merupakan alat manajemen lingkungan. Akuntansi 

lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi 

lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan 

biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi 

lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan 

pengelolaan lingkungan. 

b. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat. 

Akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif 

lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. 

Tanggapan dan pandangan masyarakat digunakan sebagai umpan balik 

untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau 

pengelolaan lingkungan. 

2.3 Manfaat dan Pentingnya Akuntansi Lingkungan 

Akuntansi lingkungan secara spesifik mendefinisikan dan menggabungkan 

semua biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Bila biaya-biaya 

tersebut secara jelas teridentifikasi, perusahaan akan cenderung mengambil 
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keuntungan dari peluang-peluang untuk mengurangi dampak lingkungan. 

Manfaat-manfaat dari mengadopsi akuntansi lingkungan dapat meliputi: 

a. Perkiraan yang lebih baik dari biaya sebenarnya pada perusahaan untuk 

memproduksi produk atau jasa. Ini bermuara memperbaiki harga dan 

profitabilitas.  

b. Mengidentifikasi biaya-biaya sebenarnya dari produk, proses, sistem, atau 

fasilitas dan menjabarkan biaya-biaya tersebut pada tanggungjawab 

manajer.  

c. Membantu manajer untuk menargetkan area operasi bagi pengurangan 

biaya dan perbaikan dalam ukuran lingkungan dan kualitas.  

d. Membantu dengan penanganan keefektifan biaya lingkungan atau ukuran 

perbaikan kualitas.  

e. Memotivasi staf untuk mencari cara yang kreatif untuk mengurangi biaya- 

biaya lingkungan.  

f. Mendorong perubahan dalam proses untuk mengurangi penggunaan sumber 

daya dan mengurangi, mendaur ulang, atau mengidentifikasi pasar bagi 

limbah.  

g. Meningkatkan kepedulian staf terhadap isu-isu lingkungan, kesehatan dan 

keselamatan kerja.  

h. Meningkatkan penerimaan konsumen pada produk atau jasa perusahaan 

dan sekaligus meningkatkan daya kompetitif.  

Akuntansi lingkungan menjadi hal yang penting untuk dapat 

dipertimbangkan dengan sebaik mungkin karena akuntansi lingkungan merupakan 

bagian akuntansi atau sub akuntansi. Alasan yang mendasari adalah mengarah 
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pada keterlibatannya dalam konsep ekonomi dan informasi lingkungan. Akuntansi 

lingkungan juga merupakan suatu bidang yang terus berkembang dalam 

mengidentifikasi pengukuran-pengukuran dan mengkomunikasikan biaya-biaya 

aktual perusahaan atau dampak potensial lingkungannya (Ikhsan, 2009: 26). 

2.4 Fungsi dan Peranan Akuntansi Lingkungan  

Pentingnya penggunaan akuntansi lingkungan bagi perusahaan atau 

organisasi lainnya dijelaskan dalam fungsi dan peran akuntansi lingkungan. 

Fungsi dan peran tersebut dibagi kedalam dua bentuk. Fungsi pertama disebut 

dengan fungsi internal dan fungsi kedua disebut fungsi eksternal (Ikhsan, 

2009:32). Masing-masing fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut:  

a) Fungsi Internal  

Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal 

perusahaan sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan 

usaha, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi 

maupun jasa lainnya. Adapun yang menjadi aktor dan faktor dominan pada 

fungsi internal ini adalah pimpinan perusahaan. Sebab pimpinan 

perusahaan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam setiap 

pengambilan keputusan maupun penentuan setiap kebijakan internal 

perusahaan.  

b) Fungsi Eksternal  

Fungsi eksternal merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan 

keuangan. Fungsi ini faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan 

adalah pengungkapan hasil dari kegiatan konservasi lingkungan dalam 

bentuk data akuntansi. Informasi yang diungkapkan merupakan hasil yang 
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diukur secara kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan. Termasuk 

didalamnya adalah informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu 

perusahaan. Fungsi eksternal memberikan kewenangan bagi perusahaan 

untuk mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholder, seperti 

pelanggan, rekan bisnis, investor, penduduk lokal maupun bagian 

administrasi. 

2.5 Akuntansi Manajemen Lingkungan  

Akuntansi manajemen lingkungan merupakan sub bab bagian dari 

akuntansi lingkungan. Umumnya digunakan untuk menyediakan informasi dalam 

pengambilan keputusan suatu organisasi, walaupun informasi dihasilkan untuk 

tujuan yang lain, seperti pelaporan eksternal. Pandangan bahwa akuntansi 

manajemen lingkungan secara dominan berhubungan terhadap penyediaan 

informasi untuk pengambilan keputusan internal yang konsisten (EPA 1995). 

Menurut EPA mendefinisikan akuntansi manajemen lingkunngan sebagai 

proses pengidentifikasian, pengumpulan dan penganalisisan informasi tentang 

biaya-biaya dan kinerja untuk membantu pengambilan keputusan organisasi 

(Ikhsan, 2009:49). Akuntansi manajemen lingkungan pada dasarnya lebih 

menekankan pada akuntansi dari biaya-biaya. Biaya lingkungan ini tidak hanya 

mengenai informasi tentang biaya-biaya lingkungan dan informasi lainnya yang 

terukur, akan tetapi juga tentang informasi material dan energi yang digunakan. 

Akuntansi manajemen lingkungan saling terkait dan terfokus pada arus 

nilai-nilai dan bahan dan energi, tingkat umum perusahaan yang sama baiknya 

dengan tingkat proses perusahaan perseroan, divisi-divisi, operasi dan lain-lain 

(Ikhsan, 2009:50).  
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Manajemen lingkungan adalah suatu kerangka kerja yang dapat 

diintegrasikan ke dalam proses-proses bisnis yang ada untuk mengenal, 

mengukur, mengelola dan mengontrol dampak-dampak lingkungan secara efektif. 

Praktek manajemen lingkungan yang dilakukan secara sistematis dan prosedural 

(Prasojo, 2012). Menurut Frost dan Seamer (2002) dalam Prasojo (2012) terdapat 

sebuah fakta bahwa ada hubungan perusahaan yang sudah menerapkan dan 

mengembangkan manajemen lingkungan dengan level pengungkapan lingkungan 

yang dibuat oleh organisasi tersebut. Perusahaan yang menjalankan sistem 

manajemen lingkungan yang baik, akan berdampak baik pada sebuah perusahaan 

dalam meningkatkan perkembangan mutunya, dan berpotensi membina hubungan 

yang baik dan harmonis terhadap masyarakat sekitarnya.  

2.6 Limbah Industri 

Sunu (2001:11) menyatakan bahwa. “setiap limbah yang mengandung 

bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat atau konsentrasi dan jumlahnya, 

baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan mencemarkan 

lingkungan hidup juga membahayakan kesehatan manusia”. Limbah adalah 

buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun 

domestik yang dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. 

2.7`Jenis Limbah  

Sunu (2001:11) mengemukakan bahwa untuk mengetahui sumber limbah 

dan karakteristiknya, maka limbah B3 dapat dibedakan menurut jenisnya yang 

meliput :  
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1. Dari sumber yang tidak spesifik, Yaitu limbah B3 yang berasal bukan dari 

proses utamanya, tetapi dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, 

inhibitor korosi, pelarutan kerak, pengemasan dll . 

2. Dari sumber yang spesifik, Yaitu limbah B3 sisa proses suatu kegiatan 

industri atau kegiatan tertentu. 

3.) Dari bahan sisa, Yaitu limbah B3 seperti bahan kimia kadaluwarsa, 

tumpahan, sisa kemasan, limbah yang tidak memenuhi spesifikasi. 

2.8 Biaya Lingkungan  

Biaya lingkungan adalah dampak, baik moneter atau non-moneter yang 

terjadi oleh hasil aktifitas perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan 

(Ikhsan, 2009:82). Definisi biaya lingkungan mencakup seluruh biaya-biaya 

paling nyata (seperti limbah buangan), untuk mengukur ketidak pastian (Ikhsan, 

2009:103). Biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan dengan biaya produksi, 

proses, sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen 

yang lebih baik.  

Ikhsan (2008:103) menyebutkan bahwa definisi biaya lingkungan 

mencakup dari keseluruhan biaya-biaya paling nyata (seperti limbah buangan), 

untuk mengukur ketidak pastian, biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan 

dengan produk, proses, sistem, atau fasilitas penting untuk pengambilan 

keputusan manajemen yang baik. Biaya lingkungan ini merupakan suatu usaha 

industri mengambil langkah untuk memenuhi tanggung jawab sosial yang harus 

dipenuhi kepada masyarakat. 

Hansen dan Mowen (2015) menyatakan bahwa laporan biaya lingkungan 

merupakan informasi yang berhubungan dengan distribusi relatif dari biaya 
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lingkungan yang berguna untuk memperbaiki dan mengendalikan kinerja 

lingkungan. Laporan biaya lingkungan yang baik memberikan perincian biaya 

lingkungan berdasarkan kategori. Pelaporan biaya lingkungan menurut kategori 

akan memberikan informasi yang penting bagi perusahaan, yaitu informasi 

mengenai dampak biaya lingkungan yang memberikan informasi terkait 

profitabilitas perusahaan dan informasi mengenai jumlah relatif atau biaya yang 

dihabiskan untuk setiap kategori. Hansen dan Mowen (2015) menjelaskan bahwa 

biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang 

buruk atau kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi. Jadi, biaya 

lingkungan berhubungan dengan pencegahan, deteksi, perbaikan degradasi 

lingkungan. 

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan berhubungan 

dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan perlindungan yang 

dilakukan. Biaya lingkungan mencakup biaya internal (berhubungan dengan 

pengurangan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan) maupun 

eksternal berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang 

ditimbulakan (Susenohaji,2002). 

Biaya-biaya yang terdapat dalam akuntansi biaya lingkungan:  

a. Biaya pemeliharaan dan penggantian dampak akibat limbah dan gas 

buangan (waste and emmision treatment), yaitu biaya yang dikeluarkan 

untuk memelihara, memperbaiki, mengganti kerusakan lingkungan yang 

diakibatkan oleh limbah perusahaan.  

b. Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan (prevention and 

envirnmental management) adalah biaya yang dikeluarkan untuk 



16 

 

mencegah dan mengelola limbah untuk menghindari kerusakan 

lingkungan.  

c. Biaya pembelian bahan untuk bukan hasil produksi (material purchase 

value of non product) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli 

bahan yang bukan hasil produksi dalam rangka pencegahan dan 

pengurangan dampak limbah dari bahan baku produksi.  

d. Biaya pengelolaan untuk produk (processing cost of non product output) 

ialah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengelolaan bahan yang 

bukan hasil produksi.  

e. Penghematan biaya lingkungan (enviromental revenue) merupakan 

penghematan biaya atau penambahan penghasilan perusahaan sebagai 

akibat dari pengeloaan lingkungan.  

Biaya lingkungan juga dapat dibedakan menjadi dua secara akuntansi, 

yaitu menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung.  

a. Biaya lingkungan langsung adalah biaya-biaya yang dapat ditelusuri secara 

langsung pada objek (misalnya biaya tenaga kerja akibat proses, biaya 

manajer untuk suatu produk, biaya penggunaan energi untuk produk, dan 

lain-lain).  

b. Biaya lingkungan tidak langsung adalah biaya yang dialokasikan untuk 

biaya objek (biaya pelatihan mengenai lingkungan, biaya gaji manajer 

lingkungan, biaya pembelian produk yang tidak berpengaruh langsung 

terhadap proses, dan sebagainya).  

Biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan 

dengan seluruh biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan 
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lingkungan dan perlindungan (Ikhsan, 2009:104). Sebelum informasi biaya 

lingkungan dapat diberikan kepada manajemen, biaya lingkungan harus 

didefinisikan. Biaya lingkungan dapat disebut sebagai biaya kualitas lingkungan. 

Sama halnya dengan biaya kualitas, biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang 

terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas 

lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Biaya lingkungan menurut Hansen dan 

Mowen (2009: 403):  

a) Biaya pencegahan (enviromental prevention costs) adalah biaya-biaya 

untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah 

dan/atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Contoh aktivitas-

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, audit resiko lingkungan, pelaksanaan 

penelitian lingkungan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, 

daur ulang produk, serta pemerolehan sertifikat ISO 14001.  

b)  Biaya deteksi lingkungan (enviromental detection costs) adalah biaya-

biaya untuk aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar 

lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh aktivitas deteksi lingkungan 

adalah audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses (agar 

ramah lingkungan), pengembangan ukuran kinerja lingkungan, 

pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari 

pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran.  
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c)  Biaya kegagalan internal (enviromental internal failure cost) adalah biaya-

biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan 

sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Contoh aktivitas 

kegagalan internal adalah pengoperasian peralatan untuk mengurangi 

atau menghilangkan polusi, pengolahan dan pembuangan limbah 

beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk 

memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan.  

d)  Biaya kegagalan eksternal lingkungan (enviromental external failure 

costs) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas 

limbah atau sampah kedalam lingkungan. Contoh aktivitas kegagalan 

eksternal adalah membersihkan tanah yang tercemar, menyelesaikan 

klain kecelakaan pribadi (yang berhubungan dengan lingkungan), 

merestorasi tanah ke keadaan alamiah, hilangnya penjualan karena 

reputasi lingkungan yang buruk, menggunakan bahan baku dan listrik 

secara tidak efisien, menerima perawatan medis karena polusi, hilangnya 

lapangan pekerjaan karena pencemaran, hilangnya manfaat danau 

sebagai tempat rekreasi, dan rusaknya ekosistem karena pembuangan 

sampah padat.  

2.9 Tahap-Tahap Perlakuan Alokasi Biaya Lingkungan  

Sebelum mengalokasikan pembiayaan untuk pengelolaan dampak 

lingkungan seperti pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, pencemaran 

udara, pencemaran suara dan efek sosial lainnya, perusahaan perlu merencanakan 

tahap pencatatan pembiayaan tersebut. Tahap-tahap ini dilakukan agar dalam 
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pengalokasian anggaran yang telah direncanakan untuk satu periode akuntansi 

dapat diterapkan dengan efektif dan efisien (Mulyani, 2013).  

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) tahun 2014 antara lain 

sebagai berikut:  

a) Identifikasi  

Pertama kali perusahaan akan menentukan biaya untuk pengelolaan biaya 

penanggulangan eksternality yang mungkin terjadi dalam kegiatan 

operasional usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak negatif 

tersebut.  

b) Pengakuan  

Apabila sudah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai akun atau rekening 

biaya pada saat penerimaan manfaat dari sejumlah nilai yang telah 

dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan. Biaya yang digunakan oleh 

perusahaan setiap bulannya untuk mengelola limbah perusahaan dengan 

cara mengambil dari biaya yang sudah dicadangkan (dianggarkan) 

sebelumnya yakni melalui pembiayaan dibayar dimuka. 

c) Pengukuran  

Pengukuran (measurement) adalah penentuan angka atau satuan pengukur 

terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu dari objek 

tersebut (Suwardjono dalam Mulyani, 2013). Pada umumnya, perusahaan 
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mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah 

ditetapkan sebelumnya dan sebesar yang dikeluarkan. Diperoleh jumlah 

dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode.  

d) 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. 

Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos 

dalam seperangkat laporan keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup 

informatif, standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu 

informasi objek harus disajikan secara terpisah dari laporan utama,apakah suatu 

informasi harus disajikan digabung dengan akun laporan keuangan yang 

lain,apakah suatu pos perlu dirinci, atau apakah suatu informasi cukup disajikan 

dalam bentuk catatan kaki. 

e) Pengungkapan  

Pengungkapan (Disclosure) berkaitan cara pembebanan atau penjelasan 

hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai 

laporan keuangan. Menurut standar akuntansi yang berisi tentang 

informasi atau objek harus disajikan secara terpisah dan statemen utama, 
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apakah suatu pos perlu dirinci atau apakah suatu informasi cukup disajikan 

dalam bentuk catatan kaki (foot note) (Suwardjono, 2013).  

2.10  Penelitian Terdahulu 

Hasil riset yang dilakukan oleh Azzahra dan Susanto (2015) menemukan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap akuntansi lingkungan. 

Ukuran perusahaan yang dipakai untuk menentukan tingkat perusahaan 

(Restuwulan, 2013) terdiri dari tenaga kerja, total penjualan, total utang dan total 

asset. Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total assets yang dimiliki oleh 

perusahaan diatur dengan ketentuan BAPEPAM No. 11/PM/1997.  

Ardian dan Rahardja (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang bergerak 

di bidang industri yang menghasilkan limbah harus bertanggung jawab dan 

memiliki kepedulian terhadap lingkungan disekitarnya. Dengan dikeluarkannya 

peraturan ini diharapkan kesadaran perusahaan terhadap lingkungan bertambah. 

Hal ini dibuktikan dalam penelitian Prasojo dan Purwanto (2013), Azzahra dan 

Susanto (2015) yang menemukan aturan PSAK berpengaruh positif terhadap 

pelaksanaan akuntansi lingkungan. Hal ini dibuktikan dari penelitian Azzahra dan 

Susanto (2015) menemukan hasil bahwa manjemen lingkungan berpengaruh 

positif terhadap pelaksanaan akuntansi lingkungan. 

Beberapa penelitian telah menghitung dampak pembebanan perusahaan 

atas biaya lingkungan terhadap kinerja keuangannya. Whino (2014) melaporkan 

bahwa perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan dengan 

mengalokasikan biaya berpotensi membina hubungan yang harmonis dengan 

masyarakat sekitarnya dan memberikan manfaat bagi para investor, yang 

berdampak pada nilai perusahaan di masa depan. Penelitian Al-Sharairi (2005) 
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menyatakan bahwa kinerja lingkungan dan biaya lingkungan berpengaruh positif 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2013), yang meneliti tentang 

pengaruh penekanan stakeholders dan tanggung jawab sosial terhadap penerapan 

akuntansi lingkungan, mengatakan bahwa tekanan stakeholders berpengaruh 

terhadap penerapan akuntansi lingkungan. 

Nilasari, 2014 melakukan penelitian dengan tujuan menganalisis 

penerapan akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah perusahaan agar dapat 

mengontrol tanggung jawab perusahaan dalam mengelola limbah produksi. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan metode analisis 

data yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa Pabrik Gula Djatiroto telah melakukan tahapan 

perlakuan akuntansi untuk biaya pengelolaan limbah. Dengan adaya akuntansi 

lingkungan, dapat dikatakan bahwa pengelolaan limbah mempunyai peran penting 

bagi perusahaan baik untuk kelangsungan hidup perusahaan maupun bagi 

pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 

2.11  Kerangka Pikir 

Setiap aktivitas perusahaan pasti akan menimbulkan limbah akan adanya 

limbah tersebut menimbulkan dampak. Dampak internal dan dampak eksternal. 

Dampak internal dapat dilihat dari laporan biaya limbah dan dampak eksternal 

dapat dilihat pada lingkungan yaitu menghasilkan limbah yang berdampak pada 

masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu dilakukan akuntansi lingkungan oleh 

perusahaan UD. Sido Maju untuk pengeintegrasian biaya-biaya lingkungan yang 

ada diperusahaan.  
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Maka dari itu semua perusahaan akan mengurangi dampak lingkungannya. 

Perusahaan dapat beroperasi dengan maksimal, lingkungan dapat terjaga dengan 

baik dan kemudian keberadaan perusahaan akan memberi manfaat terhadap 

masyarakat sekitar. 

Adapun Kerangka Pikir sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi dan tempat penelitian dilaksanakan di UD. 

Sido Maju, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Adapun 

waktu pelaksanaan akan dilaksanakan selama 1 bulan. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini untuk mengumpulkan data 

dan informasi yang valid dan akurat, mengumpulkan data yang utama (untuk 

mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, 

yang dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna sebagai bahan 

crossceck, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang 

sempat tidak tercatat oleh pewawancara. 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti akan turun langsung untuk mendapatkan data 

primer yang deskriptif pada tempat penelitian yang telah dipilih, yaitu 

pabrik Tahu Tempe di Kabupaten Gowa. Metode observasi ini akan 

terfokus pada salah satu desa yang mengalami masalah pencemaran 

lingkungan di wilayah tersebut. Agar memperoleh data yang cukup 

representatif bagi penelitian, maka penentuan wilayah observasi 

bergantung pada ranting desa manakah yang memiliki tingkat pencemaran 

lingkungan yang tinggi. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dalam metode melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan 

terhadap subjek. Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan peneliti 

yakni dengan mengadakan tanya jawab secara tatap muka atau lisan 

kepada para informan yakni pemilik dan masyarakat sekitar pabrik, dengan 

awalnya menggunakan daftar pertanyaan secara tersktruktur, lalu penulis 

memberikan pertanyaan sesuai alur jawaban yang ada, sehigga pertanyaan 

menjadi terstruktur. 

3. Dokumentasi 

Merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga 

atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi yang ada berupa 

tulisan ataupun gambar baik itu kebijakan organisasi, foto, gambar hidup, 

dan lain sebagainya. 

4. Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan buku 

atau referensi sebagai penunjang penelitian, dan dengan melengkapi atau 

mencari data yang diperlukan peneliti dari jurnal, majalah, makalah, media 

cetak dan lain sebagainya, yang relevan dengan permasalahan yang dikaji 

untuk mendapatkan kejelasan konsep dalam upaya penyusunan landasan 

teori yang berguna dalam pembahasan. 
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5. Internet Searching 

Internet searching adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet 

guna melengkapi referensi penulis berkaitan masalah yang diteliti. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif yang 

bersifat deskriptif, untuk mengetahui atau menggambarkan keyataan dari 

kejadian yang di teliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan 

data yang objektif dalam rangka Penerapan dan Pemahaman Akuntansi 

Lingkungan. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

berupa gambaran umum objek penelitian dan data tentang Penerapan dan 

Pemahaman Akuntansi Lingkungan Terhadap Dampak Yang Terjadi 

Melalui Aktivitas Perusahaan di UD. Sido Maju, Kab.Gowa. 

2.  Sumber Data 

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dan data primer.  

a) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) dan masih 

memerlukan analisa yang lebih mendalam.  
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b) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain).  

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan hasil temuannya yang 

berasal dari data-data yang terkumpul melalui proses observasi di obyek 

penelitian yang kemudian akan diperbandingkan dengan metode penerapan dan 

pemahaman akuntansi lingkungan. Peneliti kemudian menganalisis kesesuaian 

metode akuntansi biaya lingkungan yang diperbandingkan secara tahap demi 

tahap dalam penerapan dan pemahaman akuntansi lingkungan pada masing-

masing metode dengan analisis deskripsi komparatif yang diinterpretasikan atas 

dasar data yang ada. Peneliti melakukan serangkaian prosedur analisis data. 

Serangkaian prosedur analisis data dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang komponen melalui serangkaian proses sistematis. Prosedur analisis data 

dalam penelitian ini meliputi: 

1. Mengumpulkan dan menganalisa data yang telah diperoleh yaitu dari proses 

identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dengan 

cara membandingkan antara data hasil wawancara dengan data dokumentasi 

perusahaan yang berupa data laporan keuangan perusahaan, laporan atau 

data produksi, dan pedoman kebijakan perusahaan untuk pengolahan 

limbahnya. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun analisis 

dokumen diverifikasi melalui perbandingan antara data yang diperoleh 

dengan metode-metode tersebut.  
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Tujuan dilakukan langkah ini adalah untuk mengetahui dan 

memastikan apa saja biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan 

bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah menyangkut 

identifikasi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengukuran di 

dalam laporan keuangan perusahaan. 

2. Hasil dari analisa tersebut selanjutnya akan diperbandingkan dengan PSAP 

No. 1 tahun 2010 tentang laporan keuangan akuntansi pemerintahan, di 

perbandingkan dengan PSAK No.33 tahun 2014 tentang pencatatan 

akuntansi biaya lingkungan dan juga di bandingkan dengan undang-undang 

yang mendukung tentang pentingnya menjaga lingkungan.  

Tujuan dilakukan langkah ini adalah untuk mengetahui kesesuaian 

atau tidak antara standar yang berlaku dan undang-undang yang ada dengan 

praktek yang terjadi di industri perusahaan. Memberikan kesimpulan atas 

hasil pembahasan. Apabila hasil analisis masih banyak perbedaan- 

perbedaan dengan standar dan undang-undang yang ada, maka peneliti akan 

memberikan saran atau masukan yang diperlukan.  

Tujuan dilakukannya langkah ini adalah untuk membantu memberi 

beberapa pilihan untuk lebih mengembangkan praktek perlakuan akuntansi 

biaya lingkungan di perusahaan sesuai dengan standar dan undang-undang 

yang mendukung pada saat ini. 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Pabrik TahunTempe UD. Sido Maju 

Industri Tahu Tempe Mas Jumangen Efendi adalah Pabrik yang 

bergerak dibidang produksi pangan khususnya memproduksi Tahu Tempe. 

Industri ini telah mendapatkan izin dari badan pengawasan obat dan makanan 

(BPOM) yang diatur dalam undang - undang sebagai syarat pendirian industri 

dibidang pangan. Lokasinya berada di Desa Bontosunggu, Kecamatan 

Bajeng, Kabupaten Gowa. Industri ini telah berdiri ± selama 23 tahun sejak 

tahun 1995 dengan jumlah karyawan saat ini berjumlah 6 orang. 

Awalnya industri tahu tempe ini dibangun masih dalam skala kecil atau 

dapat disebut industri rumah tangga yang hanya memiliki beberapa karyawan, 

pengelolahannya pun dikelola sendiri oleh Mas Jumangen Efendi selaku 

pemilik. Namun lama kelamaan seiring makin banyaknya konsumen, industri 

tahu tempe ini menjadi besar dan memiliki banyak karyawan. Pemilik pun 

tidak lagi mengelola secara langsung tetapi menggaji karyawan untuk 

mengatur keuangan dan pengawasan. 

Saat ini dalam setiap produksinya, industri tahu tempe Mas Jumangen 

Efendi menghasilkan 400 kg kedelai untuk tahu dan 250-300 kg kedelai 

untuk tempe setiap harinya dan dapat memperoleh laba kotor sebesar Rp. 

8.000.000 per hari. Serta memiliki aset - aset mesin yang lebih canggih 
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seperti mesin boller dan mesin penggiling. Selain itu tak kurang dari 30 

pedagang yang menjadi konsumen tetap yang tersebar diberbagai desa. 

4.1.2 Visi dan Misi  

1. Visi 

Visi memajukan usaha dan mengurangi tingkat pengangguran yang 

ada dimasyarakat. 

2. Misi 

Misi berusaha memberdayakan karyawan seoptimal mungkin agar 

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki berkualitas. 
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4.1.3 Struktur Organisasi UD. Sido Maju 
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Berdasarkan pada skema struktur diatas, berikut penjelasan mengenai 

tugas dan tanggung jawaab bagian-bagian tersebut: 

1. Pemilik  

Yaitu pemilik saham atau pemilik modal sepenuhnya yang mempunyai 

kewenangan terbesar dalam pengambilan keputusan serta memiliki hak 

sepenuhnya untuk mengendalikan industrinya. 

2. Pengelola  

Yaitu bertugas sebagai tangan kanan dari pemilik, apabila pemilik 

berhalangan pengelola bisa mengantikan pemilik.  

3. Administrasi  

Yaitu bertugas dalam pengelolaan keuangan, mencatat penerimaan, 

pengeluaran dan pendapatan industri tahu tempe. 

4. Pengawasan  

Yaitu bertugas untuk mengawasi jalannya produksi dengan baik dan 

menjaga pengawasi bahan baku yang ada didalam gudang. 

5. Pemasaran 

Yaitu bertugas untuk memasarkan produk yang sudah jadi kepada 

konsumen. 

6. Bagian Produksi 

Bagian produksi terdiri atas: 

a. Bagian Pencuci dan Perendaman 

Pembuatan tahu tempe membutuhkan bahan baku kedelai. Sebelum 

mengelola kedelai terlebih dahulu dicuci kemudian direndam 
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menggunakan air sehingga bahan baku yang digunakan bersih, dimana 

yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal ini untuk kualitas bahan 

baku  adalah bagian pencuci dan perendaman. 

b. Bagian Penggiling 

Bertugas untuk menggiling kedelai untuk nantinya diproduksi dalam 

pembuatan tahu tempe. 

c. Bagian Perebus dan Penyaring 

Bertugas untuk merebus kedelai yang sudah digiling kemudian 

dilakukan penyaringan untuk pemisahan sari-sari kedelai dari ampasnya 

d. Bagian Pencetak 

Bertugas untuk mencetak adonan tahu tempe yang telah direbus dan 

disaring kemudian didiamkan beberapa menit hingga menjadi tahu 

tempe. 

e. Bagian Pemotong 

Pada tahap terakhir pembuatan tahu tempe yang telah jadi dipotong 

sesuai dengan ukuran tahu tempe yang sudah ditetapkan. 

Adapun pengaturan jam kerja dalam 1 minggu, karyawan 

hanya bekerja selama 4 hari dengan hari libur yang berbeda setiap 

karyawan. Jam kerja dimulai dari jam 08:00 – jam 17:00. 
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4.1.4 Proses Produksi Tahu Tempe 

4.1.4.1 Proses Produksi Tahu 

Proses produksi diawali dengan mengeluarkan kacang kedelai 

dari dalam gudang penyimpanan. Kacang kedelai ini akan diperiksa 

apakah setelah disimpan masih memenuhi standar kualitas. Jika 

memenuhi standar kualitas, maka kacang kedelai akan dicuci dan 

direndam selama 30 menit. Kacang kedelai yang telah direndam, 

diangkat lalu dimasukkan ke dalam mesin penggilingan dan digiling 

hingga halus. Gilingan kacang kedelai dimasak dengan menggunakan 

mesin uap. Proses memasak berlangsung sekitar 10 menit. Gilingan 

kacang kedelai setelah dimasak akan berubah menjadi bubur kedelai. 

Bubur kedelai disaring menggunakan kain belacu berwarna putih. Proses 

penyaringan dilakukan dengan menggoyangkan kain agar air jatuh ke 

bawah. Air tersebut ditampung dalam ember. Air hasil proses 

penyaringan akan digunakan untuk membuat tahu. Air tersebut dicampur 

dengan asam cuka agar menggumpal. Gumpalan tahu tersebut masih 

bercampur dengan air, sehingga perlu dipisah terlebih dahulu. Gumpalan 

tahu yang sudah dipisahkan dengan air asam diletakkan di dalam cetakan 

kayu yang sebelumnya dilapisi dengan kain belacu. Setelah itu cetakan 

ditutup dan ditindih agar air yang masih tercampur pada gumpalan tahu 

dapat dibuang. Setelah tidak ada air lagi, maka tahu dikeluarkan dari 

cetakan lalu dipotong-potong dan diletakkan di dalam ember bercampur 

dengan air asam. Maka proses pengolahan selesai dan tahu siap dijual.  
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Dari proses produksi tersebut industri tahu menghasilkan tiga 

jenis limbah yaitu limbah padat, cair dan gas. Limbah padat dihasilkan 

dari proses penyaringan kedelai yang memisahkan antara ampas dan sari-

sari tahu. Limbah cair dihasilkan dari proses perendaman ataupun 

pencucian bahan baku tahu. Selain itu, pada proses penyaringan tahu 

untuk mendapatkan endapan tahu dan pemisahan endapan tahu dengan 

airpun menghasilkan limbah cair yang mengandung zat kimia organik. 

Dan Limbah gas dihasilkan dari proses pemasakan kedelai yang 

menghasilkan uap.  

4.1.4.2 Proses produksi Tempe 

Proses produksi tempe diawali dengan memasak kedelai 

selama 2 jam, setelah kedelai masak direndam selama 24 jam hingga 

lunak dan terasa berlendir, kemudian kedelai dicuci bersih. Setelah itu 

kedelai dipecah dengan menggunakan mesin pemecah, hingga kedelai 

terbelak dua dan kulit kedelai terpisah. Kemudian Kulit kedelai 

dipisahkan dengan cara hasil pemecahan kedelai dimasukkan ke dalam 

air, sehingga kulit kedelai mengambang dan dapat dipisahkan. Kemudian 

Kedelai kupas dicuci kembali hingga bersih, kemudian peragian dengan 

cara kedelai dicampurkan ragi yang telah dilarutkan dan didiamkan 

selama ± 10 menit. Kemudian Kedelai yang telah mengandung ragi 

ditiriskan hingga hampir kering, kemudian dibungkus dengan daun 

pisang. Setelah fermentasi selama 2 hari diperoleh tempe. 
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Dari proses produksi tersebut industri tempe menghasilkan dua 

jenis limbah yaitu limbah cair dan gas. Limbah cair dihasilkan dari 

proses perendaman ataupun pencucian bahan baku tempe. Dan Limbah 

gas dihasilkan dari proses pemasakan kedelai yang menghasilkan uap.  

4.2 HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.2.1 Analisis Penerapan dan Pemahaman Akuntansi Lingkungan 

Perusahaan 

Dalam pengelolaan limbah produksi, perusahaan perlu menerapkan dan 

memahami akuntansi lingkungan untuk mendukung kegiatan operasional 

terutama dalam pengelolaan limbah produksi yang berdampak pada 

perusahaan. Dampak yang dikelola terutama adalah dampak negatif yang 

penting karena apabila limbah tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan 

masalah bagi masyarakat dan perusahaan disamping itu selain mengelola 

dampak negatif penting juga dampak positif dapat ditingkatkan. 

1. Pengelolaan Limbah Padat 

Limbah padat adalah semua sisa yang dapat berupa padat yang 

dihasilkan dari suatu kegiatan. Limbah padat pabrik tahu tempe 

adalah ampas kedelai dari kegiatan pembuatan tahu tempe.  

Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan limbah padat 

dengan mengadakan pengambilan limbah setiap hari dan 

dimasukkan ke dalam karung. 

2. Pengelolaan Limbah Cair 

Limbah cair adalah sisa buangan yang dilakukan setelah 

melakukan proses pembuatan tahu tempe. 
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Kegiatan yang dilakukan berupa pemasangan pipa yang 

disalurkan langsung ke sawah dan ke sungai 

3. Limbah Gas 

Limbah gas yang dihasilkan dalam pengelolaan tahu tempe 

yaitu berupa limbah udara yang akan menimbulkan pencemaran 

udara dari asap pengelolaan tahu tempe, diakibatkan asap dari kayu 

bakar yang digunakan oleh pabrik. 

Industri dalam melakukan aktivitas produksinya harus memperhatikan 

kondisi yang ada dilingkungan sekitar, dimana sistem nilai entitas kongruen 

dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas, sehingga industri 

mendapatkan legitimacy dari masyarakat. Adanya pemenuhan tanggungjawab 

perusahaan akan aktivitas atau kegiatan produksi yang dilakukan terhadap 

lingkungan sekitar dan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat. Kegiatan produksi yang bermanfaat dengan mengurangi dampak 

lingkungan, menghemat konsumsi sumber daya dan biaya secara simulat 

(Setiawan, 2013). Merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan dalam 

memperhatikan lingkungan agar mendapat legitimacy dari masyarakat. Dan 

limbah yang dihasilkan oleh industri pabrik tidak menganggu masyarakat 

dilingkungan sekitar. Hasil wawancara dari bapak Siama selaku masyarakat 

dilingkungan pabrik tahu tempe mengatakan bahwa: 

 “ Limbah dari hasil produksi untuk pembuatan tahu, awalnya 
sebelum pabrik belum menggunakan pipa limbahnya sangat bau dan 
sangat menganggu orang-orang yang lewat atau tinggal disekitar 
pabrik tetapi setelah pemilik menggunakan pipa baunya itu tidak 
tercium lagi”. “ Menurut bapak untuk pembuatan tempe apakah 
menganggu juga pak, tidak ada bau sama sekali yang tercium dek”. 
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Menurut Ibu Nasia mengatakan “ untuk pembuatan tahu, awalnya 
sangat terganggu dengan baunya apalagi kalau musim kemarau 
baunya itu sangat menganggu tetapi setelah pabrik memasang pipa 
pada saluran limbahnya baunya tidak tercium lagi dek”. “ untuk 
pembuatan tempe, kami tidak merasa terganggu dengan baunya 
karna tidak ada bau yang tercium keluar diingkungan pabrik”. 

Berdasarkan Hasil wawancara diatas bahwa pabrik tahu tempe 

melakukan pencegahan yang dapat menganggu lingkungan sekitar akibat bau 

yang dikeluarkan limbah dari hasil produksi. Dan pabrik tahu tempe telah 

mengeluarkan biaya–biaya untuk penanganan limbah. Karena mereka sadar 

akan dampak dari aktivitas produksi yang menghasilkan limbah yang dapat 

berdampak pada pencemaran lingkungan. Hasil wawancara dari bapak 

Tawang selaku masyarakat sekitar mengatakan bahwa: 

 “ Dampak dari pembuangan limbah untuk pembuatan tahu, 
pembuangan limbahnya dek sangat bagus karna langsung ke sawah 
para petani menyalurkan kesawah masing-masing untuk dijadikan 
sebagai pupuk sehingga limbahnya itu tidak terlalu mencemari 
sungai” tetapi untuk musim kemarau pabrik menggunakan pipa 
untuk saluran limbahnya langsung kesungai karna air tidak mengalir 
kesawah. “ untuk pembuatan tempe, pembuangan limbahnya itu 
merusak tanah”. Menurut kakak Dayat mengatakan “ untuk 
pembuatan tahu dampaknya sangat bagus bagi para petani”. Untuk 
pembuatan tempe, limbahnya itu berdampak pada kerusakan tanah”. 
 

Kerusakan tanah yang diakibatkan oleh pabrik tahu tempe akan 

berdampak pada  kesuburan tanah akan menurun, menurunnya produktivitas, 

erosi tanah, ekosistem dan mengubah struktur tanah yang ada disekitaran 

pabrik. Setelah melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat 

mengenai penerapan dan pemahaman akuntansi lingkungan yang dilakukan 

oleh pabrik, dapat disimpulkan bahwa pabrik tahu tempe sudah menerapkan 

dan memahami akuntansi lingkungan dengan baik tetapi belum secara 

keseluruhan. 



39 

 

4.2.2 Analisis Dampak dan pengelolahan limbah perusahaan 

Industri Tahu Tempe Mas Jumangen Efendi adalah Pabrik yang 

bergerak dibidang produksi pangan khususnya memproduksi Tahu Tempe. 

Industri ini sangat berpotensi besar menghasilkan dampak positif dan negatif 

pada lingkungan dikarenakan limbah yang dihasilkan dari proses produksi. 

Dalam proses pembuatan tahu tempe ada tiga limbah yang dihasilkan yaitu 

limbah padat, limbah cair dan limbah gas.  

1. Limbah Padat (Ampas Kedelai) 

Dampak positif dari limbah padat (ampas kedelai) yaitu menambah 

pendapatan dari perusahaan itu sendiri karna ampas tahu tempe dijual 

untuk makanan industri ternak. Dampak negatifnya yaitu apabila ampas 

tahu tempe tidak dijual atau tidak dikelolah akan menimbulkan bau 

busuk dilingkungan pabrik dan dilingkungan masyarakat. 

2. Limbah Cair 

Dampak positif dari limbah cair yaitu membantu masyarakat sekitar 

khususnya para petani karena limbah cair dari proses pembuatan tahu 

tempe dapat dijadikan pupuk oleh petani. Dampak negatifnya yaitu 

apabila disalurkan ke sungai akan mengakibatkan terjadinya penurunan 

kualitas air di permukaan di sekitar sungai. 

3. Limbah Gas ( Udara ) 

Akan mengakibatkan polusi udara, tetapi tidak terlalu signifikan. 
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Secara menyeluruh dapat dilihat dari bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Proses Pembuatan Tahu dan Hasil Limbahnya 

 

 

Sumber: Internet 
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Gambar 4.2 

Proses Pembuatan Tempe dan Hasil Limbahnya 

 

 

Sumber : Internet 
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Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik usaha tahu tempe 

Bagaimana proses pengelolahan limbah pada pembuatan tahu tempe di UD. 

Sido Maju, Mas Jumangen mengatakan:  

“ untuk proses pembuatan tahu limbahnya sangat banyak dek apa 
lagi dalam sehari pabrik memproduksi 400 Kg kedelai, Limbah 
Padat seperti ampasnya tidak diolah sama sekali tetapi dimasukkan 
kedalam karung kemudian langsung dijual untuk makanan ternak. 
Kalau limbah cair menggunakan pipa dek dan bak - bak saluran air. 
Limbah gas asapnya dari mesin pengasapan dan penyaringan dek 
dan banyak menggunakan air cuka. “ “untuk pembuatan tempe, 
limbah yang dihasilkan cukup banyak apalagi kita memproduksi 
250-300 Kg kedelai setiap hari dek dan limbah cairnya itu dibuatkan 
bak penampung supaya tidak bau, kemudian limbah gasnya itu dari 
proses memasak kedelai”. 

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali kepada pemilik 

Selama UD. Sido Maju berdiri apakah ada keluhan atau kritikan dari 

masyarakat sekitar mengenai limbah yang dihasilkan pada pembuatan tahu 

tempe, Mas Jumangen mengatakan bahwa: 

“ Sebelum pabrik menggunakan pipa dan saluran bak penampung 
untuk proses pembuatan tahu tempe sempat ada masyarakat yang 
mengatakan mas bau sekali limbahnya kita merasa terganggu dengan 
baunya, dari situ kita membuat saluran bak dan memasang pipa 
untuk saluran limbah yang langsung disalurkan kesawah dan 
sungai”. 

Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik Bagaimana menurut 

mas, jika akuntansi lingkungan diterapkan dilingkungan UD. Sido Maju, Mas 

Jumangen mengatakan bahwa: 

“ Akuntansi lingkungan jika diterapkan di lingkungan pabrik itu 

sangat baik dek. Dengan memiliki lingkungan yang baik maka 

secara tidak langsung itu juga mempengaruhi masyarakat yang 

datang membeli tahu tempe dan juga lingkungan di sekitar tidak 

terganggu dengan adanya pabrik ini karena kami melakukan 

pengelolaan lingkungan. Biaya lingkungan itu sendiri merupakan 

biaya yang timbul dari kegiatan operasional pabrik yang bertujuan 
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untuk mengelola dan mencegah terjadinya kerusakan di lingkungan 

sekitar pabrik, baik itu limbah, tanah ,sawah dan sebagainya”. 

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan 

berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan 

perlindungan yang dilakukan. Biaya lingkungan mencakup baik biaya 

internal (berhubungan dengan pengurangan proses produksi untuk 

mengurangi dampak lingkungan) maupun eksternal berhubungan dengan 

perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulakan. 

Selain itu Mas Jumangen menambahkan Biaya-biaya yang dikeluarkan 

dalam pengelolahan limbah, “ yaitu biaya pembersihan saluran keluarnya 

limbah, biaya pengawasan, dan biaya listrik”. tetapi biaya listrik 

diakumulasikan secara keseluruhan dengan gedung yang ada dilingkungan 

pabrik. 

4.2.3 Identifikasi Komponen Biaya Lingkungan 

1. Gangguan Sosial Sekitar Pabrik Tahu Tempe 

Perusahaan tidak terlepas kaitannya dengan keadaan sosial. 

Dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa perusahaan 

dituntut untuk memberikan manfaat sosial yang besar bagi karyawan 

dan masyarakat sekitar. Biaya sosial umumnya menjelaskan makna 

biaya yang berhubungan dengan masyarakat sebagai suatu hasil dari 

dampak lingkungan sekitar perusahaan. 

2. Mengendalikan Wadah Limbah 

Setiap perusahaan tentunya mempunyai dampak terhadap 

lingkungan tempat usaha tersebut didirikan baik itu dampak terhadap 
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lingkungan yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pengelolaan usaha yang mampu memahami keadaan 

lingkungan tersebut dan dapat mempengaruhi jalannya perusahaan. 

Dalam pabrik tahu tempe ini menghasilkan limbah padat berupa 

ampas dari hasil produksi tahu tempe. Jika setelah proses 

pengelolaan dari kedelai menjadi tahu tempe menghasilkan ampas 

yang sangat banyak maka tidak dapat ditampung dalam wadah 

pembuangan limbah sehingga dapat mencemari lingkungan pabrik. 

Pencemaran yang terjadi dilingkungan yang diakibatkan oleh 

limbah pabrik akan menjadi persoalan yang serius apabila tidak 

mendapat perhatian dengan baik oleh pemilik. Pencemaran limbah 

pabrik akan menyebabkan dampak negatif yang sangat merugikan 

lingkungan. Maka pabrik harus melakukan pengelolaan dan 

pemeliharaan secara rutin. Termasuk yang dilakukan pabrik tahu 

tempe setiap hari menyediakan 7 karung untuk pengisian ampas tahu 

tempe agar tidak merusak lingkungan sekitar. 

3. Peralatan Pembuangan Limbah 

Peralatan merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan oleh 

perusahaan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan dan 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Sumber daya peralatan 

adalah semua sarana dan fasilitas yang berupa alat yang digunakan 

dalam operasional perusahaan. Penanganan limbah cair dilakukan 

dengan cara menyalurkan limbah cair melalui pipa pembuangan 
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yang telah disediakan oleh pabrik UD. Sido Maju. Pipa yang 

digunakan dalam pembuangan limbah cair berjumlah 7 unit. 

4. Perbaikan dan Pemeliharaan Alat 

Perawatan disuatu industri merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam mendukung suatu proses produksi yang mempunyai 

daya saing dipasaran. Untuk mencapai yang baik atas produk maka 

peralatan-peralatan penunjang proses produksi harus dilakukan 

perawatan teratur dan terencana oleh pihak perusahaan. 

4.2.3 Laporan Biaya Lingkungan Pabrik Tahu Tempe UD. Sido Maju 

Biaya lingkungan selalu berhubungan dengan biaya operasional, proses, 

sistem atau fasilitas penting untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan 

penelusuran yang dilakukan bahwa biaya–biaya lingkungan yang dikeluarkan 

oleh UD. Sido Maju dikelompokkan kedalam sub–sub biaya yang sejenis 

dalam bentuk laporan keuangan umum. 

Terkait laporan biaya lingkungan, pabrik tahu tempe UD. Sido Maju 

selama tahun 2017 telah mengeluarkan biaya lingkungan. Adapun rincian 

biaya lingkungan yang dimaksud yaitu sebagai berikut: 

1. Gangguan Sosial Sekitar Pabrik Tahu Tempe 

Rp. 2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000 

2. Mengendalikan Wadah Limbah 

Rp. 15.000 x 7 karung = Rp. 105.000 x 30 hari = Rp. 3.150.000 x 

12 bulan = Rp. 37.800.000 
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3. Peralatan Pembuangan Limbah 

Rp. 500.000 x 7 pipa = Rp. 3.500.000 

4. Perbaikan dan Pemeliharaan Alat: Rp. 77.000.000 

5. Pembersihan saluran limbah 

Rp. 300.000 x 12 bulan = Rp. 3.600.000 

 

Tabel 4.1 

Laporan Biaya Lingkungan 

Per Desember 2017 

 

No Kegiatan Biaya 

1 Gangguan Sosial Sekitar Pabrik Tahu Tempe Rp.  24.000.000 

2 Mengendalikan Wadah Limbah Rp.  37.800.000 

3 Peralatan Pembuangan Limbah Rp.    3.500.000 

4 Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Rp.  77.000.000 

5 Pembersihan saluran limbah Rp.    3.600.000 

 Total Rp. 145.900.000 

   Sumber: Pabrik Tahu Tempe UD. Sido maju 

Dari data diatas, peneliti akan mengelompokkan biaya aktivitas 

lingkungan sesuai dengan kategori biaya kualitas lingkungan. Berdasarkan 

teori Hansen & Mowen (2009) yaitu biaya pencegahan lingkungan 

(environmental prevention costs), Biaya deteksi lingkungan (enviromental 

detection costs), Biaya kegagalan internal (enviromental internal failure 
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cost), dan Biaya kegagalan eksternal lingkungan (enviromental external 

failure costs). 

Tabel 4.2 

Laporan Biaya lingkungan 

Yang Di Rekomendasikan 

Per Desember 2017 

 

Aktivitas Biaya Persentase 

Per 

Kategori 

Biaya pencegahan:   

Biaya Mengendalikan Wadah Limbah Rp. 37.800.000  

Biaya Pembersihan saluran limbah Rp.   3.600.000  

Total biaya pencegahan Rp.  41.400.000 28% 

Biaya Deteksi   

Biaya Gangguan Sosial Sekitar Pabrik 

Tahu Tempe 

Rp.  24.000.000  

Total Biaya Deteksi Rp.  24.000.000 17% 

Biaya Kegagalan Internal   

Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Rp.  77.000.000  

Biaya Peralatan Pembuangan Limbah Rp.    3.500.000  

Total Biaya Internal Rp.  80.500.000 55% 

Biaya Kegagalan Eksternal   

Total Biaya Lingkungan Rp. 145.900.000 100% 

     Sumber: Diolah Peneliti 
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Dari data diatas kategori biaya kualitas lingkungan dapat diketahui 

biaya terbesar adalah pada biaya kegagalan internal karena biaya perbaikan 

dan pemeliharaan, serta biaya peralatan pembuangan limbah lebih besar 

biayanya untuk mencegah kerusakan lingkungan disekitar pabrik sebesar 55% 

sedangkan biaya pencegahan sebesar 28% dan biaya deteksi sebesar 17% dari 

persentase diatas bahwa perusahaan telah berkontribusi dengan baik terhadap 

kinerja lingkungan yang ditunjukkan dari persentase biaya lingkungan. Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai perhatian khusus untuk 

menjaga terjadinya kerusakan lingkungan. 

4.2.3 Analisis Penyajian dan Pengungkapan Biaya Lingkungan 

Perusahaan 

Penyajian berkaitan dengan masalah bagaimana suatu informasi 

keuangan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Penyajian yang 

dilakukan atas biaya pengelolahan limbah disajikan secara bersama-sama 

kedalam sub-sub biaya overhead pabrik. Sehingga tidak perlu menyajikan 

secara khusus kedalam laporan keuangan, biaya lingkungan dianggap sebagai 

sarana penunjang biaya operasional perusahaan.  

Berbagai dampak negatif dari pabrik, memerlukan suatu sistem 

akuntansi lingkungan sebagai control terhadap tanggungjawab pabrik sebab 

pengelolaan limbah yang dilakukan pabrik membutuhkan pengukuran, 

penilaian, pengungkapan, dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil 

kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan 
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pengungkapan informasi tanggungjawab lingkungan perusahaan merupakaan 

hal yang perlu di perhatikan oleh perusahaan.  

Selama ini pabrik tahu tempe UD. Sido Maju menyajikan biaya 

lingkungan dalam hal biaya pengelolaan limbah dalam biaya-biaya overhead 

pabrik. UD. Sido Maju sudah melaporkan dan menyajikan biaya lingkungan 

dalam laporan secara khusus. 

Dari penjelasan diatas bahwa sebenarnya pabrik tahu tempe UD. Sido 

Maju sudah mengukur, menilai, mengakui, dan menyajikan serta 

mengungkapkan informasi tentang pengelolaan limbahnya. Hal ini perlu 

diperhatikan bahwa laporan biaya lingkungan tersebut masih menyatu dengan 

laporan keuangan umum perusahaan yang disajikan secara bersama–sama. 

Sebaiknya, perusahaan membuat laporan khusus tentang biaya lingkungan, 

sehingga fungsi laporan biaya lingkungan sebagai salah satu dasar 

pengambilan keputusan ekonomi dapat digunakan secara maksimal. 

Pabrik tahu tempe UD. Sido Maju belum mengungkapkan secara 

khusus tentang penyajian akuntansi lingkungan. Namun, sudah menyajikan 

pada laporan keuangan umum, dimasukkan pada biaya overhead perusahaan. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan mengenai penerapan dan pemahaman 

akuntansi lingkungan di Pabrik tahu tempe UD. Sido maju maka dapat di 

simpulkan sebagai berikut: 

1. Pada pabrik tahu tempe UD. Sido Maju sudah bertanggungjawab dalam 

menjaga dan mengakui limbah sesuai jenis limbah yaitu limbah padat, limbah 

cair dan limbah gas. 

2. Pabrik tahu tempe UD. Sido Maju sudah melakukan pencatatan biaya 

lingkungan dengan mengeluarkan biaya – biaya penanganan limbah, namun 

pelaporan biaya tersebut belum sesuai dengan akuntansi biaya lingkungan.   

3. Penerapan dan pemahaman akuntansi lingkungan membantu pabrik dalam 

mengungkapkan masalah lingkungan yang dihadapinya. Penerapan dan 

pemahaman akuntansi lingkungan ini sangat membantu perusahaan dalam 

proses pelaporan terkait biaya yang dikeluarkan dalam pelestarian lingkungan 

dalam upaya mencegah pencemaraan lingkungan akibat limbah yang 

dihasilkan dari aktivitas perusahaan. 
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan simpulan penelitian maka dapat disampaikan saran sebagai 

berikut:  

1. Bagi pihak perusahaan pabrik tahu tempe UD. Sido Maju agar dapat 

mengklasifikasikan aktivitas lingkungan kedalam empat kategori yaitu biaya 

pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalaan internal, dan biaya kegagalan 

eksternal. Dari sini dapat dilihat berapa besarnya biaya pencegahan, biaya 

deteksi, biaya kegagalaan internal, dan biaya kegagalan eksternal, sehingga 

dapat diketahui mana sja aktivitas yang belum maksimal dan yang mana yang 

perlu dimaksimalkan. Penerapan dan pemahaman akuntansi lingkungan yang 

optimal akan mendorong perusahaan peduli akan lingkungan dan sosial. 

2. Bagi pihak pabrik tahu tempe UD. Sido Maju apabila ingin meningkatkan 

penerapan akuntansi lingkungan dengan lebih baik lagi, dapat membuat 

laporan biaya lingkungan secara khusus ( terpisah ) dari laporan keuangan 

secara umum untuk memberikan informasi untuk peneliti selanjutnya. 
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MANUSCRIPT WAWANCARA 

NARASUMBER PEMILIK 

1. Limbah Apa saja yang dihasilkan dari kegiatan pembuatan tahu tempe di 

UD. Sido Maju ? 

2. Bagaimana proses pengelolahan limbah pada pembuatan tahu tempe di 

UD. Sido Maju ? 

3. Selama UD. Sido Maju berdiri apakah ada keluhan atau kritikan dari 

masyarakat sekitar mengenai limbah yang dihasilkan pada pembuatan tahu 

tempe ? 

4. Bagaimana menurut mas, Jika akuntansi lingkungan diterapkan 

dilingkungan UD. Sido Maju ? 

5. Biaya – Biaya apa saja yang dikeluarkan dalam proses pengelolahan 

limbah pada UD. Sido Maju ? 

6. Sejauh mana penerapan serta pemahaman pengelolahan limbah dari 

pemahaman mas  dalam proses pembuatan tahu tempe di UD. Sido Maju ? 

7. Bagaimana Penyajian yang dilakukan atas biaya pengelolahan limbah ? 

8. Bagaimana strategi yang dilakukan mas untuk mengetahui keluhan dari 

masyarakat. Dari limbah yang dihasilkan pada pembuatan tahu tempe ? 

 

 

 



NARASUMBER MASYARAKAT 

1. Apakah limbah yang dihasilkan dari pembuatan tahu tempe menganggu 

dilingkungan sekitar didesa bontosunggu ? 

2. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari pembuangan limbah ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NARASUMBER KARYAWAN 

1.  



PROSES PEMBUATAN TAHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSES PEMBUANGAN LIMBAH CAIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



LIMBAH PADAT PROSES PRODUKSI TAHU (AMPAS TAHU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIMBAH GAS (UAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 



PROSES PEMBUATAN TEMPE 
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