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SARI

Musyarofah, Siti. 2013. “Analisis Perbedaan Green Accounting di Kota
Semarang”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing I. Nanik Sri Utaminingsih, SE.,M.Si, Akt. Pembimbing
II. Kiswanto, SE.,M.Si.

Kata Kunci : Green Accounting, Akuntansi Lingkungan, Akuntansi
Keberlanjutan, Pemaparan Akuntansi Lingkungan

Green accounting adalah laporan tentang aktivitas operasional, kinerja
lingkungan, dan kinerja sosial yang dibuat perusahaan dalam laporan
keuangannya. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah
satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem
akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab
pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengukuran,
penilaian, pengungkapan dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil
kegiatan operasional perusahaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
apakah terdapat perbedaan perhatian, tanggungjawab, pelaporan akuntansi
lingkungan dan auditnya antara industri besar dan sedang di Kota Semarang.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perhatian, tanggungjawab,
pelaporan akuntansi lingkungan dan auditnya antara industri besar dan sedang di
Kota Semarang.

Populasi dalam penelitian ini adalah 141 industri besar dan 200 industri
sedang di Kota Semarang, sehingga seluruhnya berjumlah 341 industri. Sampel
ditentukan dengan menggunakan Convinience Sampling yaitu karena berdasarkan
kemudahan peneliti saja sehingga menghasilkan jumlah 114 sampel. Variabel
penelitian terdiri dari perhatian lingkungan, keterlibatan lingkungan, pelaporan
akuntansi lingkungan, dan pengauditan lingkungan. Data yang digunakan berupa
data primer yang diambil dengan teknik penyebaran angket (kuesioner). Metode
analisis data dengan menggunakan uji Independent Samples T-test dengan
program SPSS 16.0.

Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa kedua industri tersebut memiliki
perhatian mengenai isu-isu lingkungan dan memiliki komitmen tinggi terhadap
lingkungan. Hasil pengujian menggunakan uji Independent Samples T-test
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara industri besar dan industri sedang
dalam hal yang mendorong terjadinya tanggungjawab, pelaporan serta
pengauditan lingkungan.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan perhatian
antara industri besar dan sedang dalam permasalahan lingkungan. Terdapat
perbedaan tanggungjawab, pelaporan serta pengauditan lingkungan antara industri
besar dan sedang di Kota Semarang. Saran bagi perusahaan hendaknya
meningkatkan kinerja lingkungan dan pengungakapan lingkungan.
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ABSTRACT

Musyarofah, Siti. 2013. "Analysis of Differences Green Accounting in
Semarang". Skripsi. Accounting Department. Economic Faculty. Semarang State
University. Advisor I. Nanik Sri Utaminingsih, SE., M.Si, Akt. Advisor II.
Kiswanto, SE., M.Si.

Keywords: Green Accounting, Environmental Accounting, Accounting Firm,
Accounting Environmental Exposure

Green accounting is a report about operating activity, environtmental, and
social performance that reported by the company in financial reporting. In this
case, pollution and waste production is one example of the negative impact of the
company's operations require environmental accounting system as a control to
corporate responsibility because waste management is carried out by the
company require the measurement, assessment, disclosure and reporting of waste
management costs of operational results company. The problem in this study is
whether there are differences in attentiveness, responsibility, environmental
accounting and audit reporting between large and medium industries in the city of
Semarang. This research mean to analyze the differences in attention,
responsibility, environmental accounting and audit reporting between large and
medium industries in the city of Semarang.

The population was 141 major industries and 200 industry being in the
city, so the industry totaled 341. Samples was determined using the Convinience
Sampling because it is based on ease of researchers to produce a number of 114
samples. Variables consisted of environmental concern, environmental
involvement, environmental accounting reporting and auditing environment. The
data used in the form of primary data taken with the technique of distributing
questionnaires (questionnaires). Methods of data analysis using Independent
Samples T-test test with SPSS 16.0.

The results of this research showed that the two industries are concerned
about environmental issues and has a strong commitment to the environment. The
test results using test Independent Samples T-test showed that there is a difference
between big industry and the industry is in terms that encourage responsibility,
reporting and auditing environment.

The conclusion of this research finding that there is no difference between
large industrial’s concern and environmental issues. There are differences in
responsibilities, reporting and auditing environment between large and medium
industries in Semarang. Advice for companies should improve environmental
performance and environmental disclosure.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan perusahaan dianggap mampu menyediakan kebutuhan

masyarakat untuk konsumsi maupun penyedia lapangan pekerjaan. Perusahaan

didalam lingkungan masyarakat memiliki sebuah legitimasi untuk bergerak leluasa

melaksanakan kegiatannya, namun lama kelamaan karena posisi perusahaan menjadi

amat vital dalam kehidupan masyarakat maka dampak yang ditimbulkan juga akan

menjadi sangat besar. Dampak yang muncul dalam setiap kegiatan operasional

perusahaan ini dipastikan akan membawa akibat kepada lingkungan di sekitar

perusahan itu menjalankan usahanya. Dampak negatif yang paling sering muncul

dalam setiap adanya penyelenggaraan operasional usaha perusahaan adalah polusi

suara, limbah produksi, kesenjangan, dan lain sebagainya dan dampak semacam

inilah yang dinamakan Eksternality (Harahap, 2002).

Besarnya dampak Eksternality terhadap kehidupan masyarakat, membuat

masyarakat ingin agar dampak tersebut di atas dapat dikontrol, sehingga dampak

yang ditimbulkannya tidak semakin besar. Dari sini berkembanglah ilmu akuntansi

yang tidak hanya merangkum informasi tentang perusahaan dengan pihak ketiga

tetapi juga dengan lingkungannya. Dalam laporan tahunan yang dibuat
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oleh perusahaan, selain menyajikan informasi keuangan juga terdapat pula informasi

perusahaan terhadap lingkungannya (Harahap, 2002). Dari sinilah akuntansi berbenah

diri agar siap menginternalisasi berbagai eksternalitas yang muncul sebagai

konsekuensi proses industri , sehingga lahir istilah green accounting atau akuntansi

lingkungan (environmental accounting).

Konsep green accounting sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun

1970-an di Eropa, diikuti dengan mulai berkembangnya penelitian-penelitian yang

terkait dengan isu green accounting tersebut di tahun 1980-an. Di negara-negara maju

seperti yang ada di Eropa dan Jepang, perhatian akan isu-isu lingkungan ini

berkembang pesat baik secara teori maupun praktik. Hal ini dibuktikan dengan

banyaknya peraturan terkait dengan lingkungan ini (Susilo, 2008). Cooper

menjelaskan istilah green accounting dalam artikelnya sebagai berikut:

The introduction of “green accounting”, however well thought out, will, under the

present phallogocentric system of accounting, do nothing to avert today’s

environmental crisis. In fact, it could make matters even worse (Cooper, 1992 dalam

Susilo, 2008).

Istilah lain yang terkait dengan green accounting adalah environmental

accounting sebagaimana yang ditegaskan oleh Yakhou dan Vernon (2004) yakni

penyediaan informasi pengelolaan lingkungan untuk membantu manajemen dalam

memutuskan harga, mengendalikan overhead dan pelaporan informasi lingkungan

kepada publik. McHugh (2008) menjelaskan kinerja lingkungan ini dengan istilah

Sustainability Accounting. Sementara Lindrianasari (2007) memberi istilah dengan
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Environmental Accounting Disclosure. Selain itu, green accounting juga dikaitkan

dengan Triple Bottom Line Reporting (Raar, 2002). Istilah terakhir ini juga dikenal

dengan Social and Environmental Reporting dimana dalam pelaporannya

keuangannya, perusahaan melaporkan kinerja aktivitas operasional perusahaan,

kinerja lingkungan, dan kinerja sosialnya (Markus dan Ralph, 1999). Istilah lain bisa

juga dipakai misalnya Environmental Accounting, Social Responsibility Accounting,

dan lain sebagainya (Harahap, 2002).

Demikian pula waktu sebagian industri mulai menunjukkan wajah sosialnya

(capitalism with human face), yang ditunjukkan dengan perhatian pada employees

dan aktivitas-aktivitas community development, serta perhatian pada stakeholders

lain, akuntansi mengakomodasi perubahan tersebut dengan memunculkan wacana

akuntansi sosial (social responsibilty accounting). Saat ini tidak ada standar yang

baku mengenai item-item pengungkapan lingkungan. Namun, beberapa institusi telah

mengeluarkan rekomendasi pengungkapan lingkungan, seperti perhatian lingkungan,

pertanggungjawaban lingkungan, keterlibatan lingkungan, serta pelaporan dan audit

lingkungan, antara lain Dewan Ekonomi dan Sosial – Perserikatan Bangsa-Bangsa

(ECOSOC-PBB), Ernst and Ernst, Institute of Chartered Accountant in England and

Wales (ICAEW) dan Global Reporting Initiative (GRI). Motivasi yang

melatarbelakangi perusahaan untuk melaporkan permasalahan lingkungan lebih

didominasi oleh faktor kesukarelaan (Ball, 2005; Choi, 1999), kapitalisasi atau

pembiayaan dari permasalahan lingkungan serta adanya kewajiban bersyarat yang

diatur dalam standard akuntansi seperti FASB (Gamble, dkk., 1995), adanya teori
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keagenan (Watts dan Zimmerman’s. 1978), teori legitimasi dan teori ekonomi politik

(Gray, dkk, 1995).

Perhatian akan isu lingkungan menjadi sangat penting. Sebab, permasalahan

lingkungan saat ini menjadi perhatian baik oleh konsumen maupun investor.

Kepedulian kepada lingkungan sebenarnya juga muncul akibat berbagai dorongan

dari pihak luar perusahaan antara lain: pemerintah, konsumen, stakeholder dan

persaingan. Untuk menindaklanjuti berbagai dorongan ini, maka perlu

pertanggungjawaban perusahaan untuk menciptakan pendekatan secara proaktif

dalam meminimalkan dampak lingkungan yang terjadi. Selain itu perusahaan harus

melaporkan hasil pengelolaan lingkungan. Ini berarti pengungkapan laporan

pengelolaan lingkungan dalam annual report merupakan bentuk pertanggungjawaban

sosial untuk mengetahui dampak ekologi atas suatu prestasi ekonomi perusahaan.

Dan yang terakhir adalah melakukan audit atas laporan yang dibuat perusahaan agar

seberapa besar dampak perusahaan terhadap lingkungan tersebut dapat di ukur.

Sehingga hasil akhir tindakan proaktif manajemen lingkungan tersebut adalah

terciptanya kinerja lingkungan perusahaan yang lebih baik.

Pengungkapan akuntansi lingkungan di negara-negara berkembang memang

masih sangat kurang. Banyak penelitian yang berkembang di area social accounting

disclosure memperlihatkan bahwa pihak perusahaan melaporkan kinerja

lingkungannya masih sangat terbatas. Lindrianasari (2007) menegaskan bahwa salah

satu faktor keterbatasan itu adalah lemahnya sangsi hukum yang berlaku di negara

tersebut. Lindrianasari (2007) menukil penelitian Mobus (2005) yang menemukan
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bahwa terdapat hubungan yang negative antara sangsi hokum pengungkapan

lingkungan yang wajib dengan penyimpangan aturan yang dilakukan oleh

perusahaan.

Praktik akuntansi lingkungan di Indonesia sampai saat ini belumlah efektif.

Cepatnya tingkat pembangunan di masing-masing daerah dengan adanya otonomi ini

terkadang mengesampingkan aspek lingkungan yang disadari atau tidak pada

akhirnya akan menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan lingkungan. Para

aktivis lingkungan di Indonesia menilai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini

disebabkan oleh ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan regulasi.

Ketidakkonsistenan pemerintah misalnya mengabaikan regulasi mengenai tata ruang.

Kawasan yang seharusnya menjadi kawasan lindung dijadikan kawasan industri,

pertambangan dan kawasan komersial lain. Otonomi daerah telah mengubah

kewenangan bidang lingkungan menjadi semakin terbatas di tingkat kabupaten/kota.

Tanpa kontrol yang kuat dari pemerintah pusat atau provinsi, potensi kerusakan

lingkungan akan semakin besar.

Di Kota Semarang misalnya, sekarang ini sedang fokus terhadap usaha

pengembangan sektor industri . Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di

Indonesia, sedang mengembangkan sektor industri untuk meningkatkan pertumbuhan

ekonomi wilayah yaitu dengan membuka kawasan-kawasan industri baru, baik

kawasan industri manufaktur maupun kawasan industri kecil. Banyak terdapat

industri manufaktur berdiri di sepanjang Kota Semarang. Pola lokasi aktivitas industri

di Kota Semarang yang semula merupakan lahan pertanian dan zona hutan
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lindung/resapan air kini menjadi kawasan industri. Perkembangan lokasi industri di

Kota Semarang yang cukup strategis adalah di sepanjang Semarang-Demak, dan

Semarang-Kendal. Daerah-daerah tersebut merupakan wilayah pinggiran Kota

Semarang yang menjadikan alternatif untuk mengembangka zona industri di Kota

Semarang.

Peruntukan lahan untuk industri di kota Semarang seluas 750,1215 Ha, yang

berlokasi di kawasan industri Tugu dan Genuk, sebagian lagi ada di wilayah

Pedurungan dan Semarang Barat. Lokasi industri lainnya ada di wilayah Banyumanik

dan Simongan, untuk kedua wilayah ini sudah tidak sesuai dengan Rencana Induk

Kota namun mengingat keberadaan industri tersebut sebelum tersusunnya RIK, maka

untuk sementara masih ditoleransi sambil dipindahkan secara bertahap (Badan Pusat

statistik Kota Semarang).

Pelaku usaha dan pemerintah daerah dinilai masih mengabaikan masalah

lingkungan. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan industri di Semarang yang

beroperasi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban studi Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (Amdal). Selain itu, sejumlah industri di Semarang juga masih

banyak yang belum secara rutin, yaitu enam bulan sekali, menyampaikan laporan

kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Semarang.

Hal serupa juga dilakukan pengelola lingkungan industri kecil (LIK) di

Bugangan Baru. Keadaan tersebut mengakibatkan Bapedalda tidak bisa mengetahui

perkembangan di kedua kawasan industri tersebut. Padahal, perkembangan sebuah

kawasan industri sangat perlu diketahui oleh Bapedalda agar instansi tersebut dapat
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memprediksi kemungkinan pencemaran yang bisa terjadi. Industri kecil, seperti

industri mebel, sebenarnya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun,

selama ini, orang terlalu sering hanya menyoroti industri berskala besar.

Masalah lingkungan berdasarkan kondisi lingkungan di wilayah BWK IV

(Kecamatan Genuk) yaitu sebagian besar berupa tambak dan daerah industri di bagian

utara maka sering terjadi konflik lingkungan yaitu tercemarnya tambak akibat limbah

industri di sekitarnya, sedangkan konflik lingkungan di selatan BWK IV yaitu dengan

adanya kawasan industri (LIK) yang berbatasan dengan kawasan permukiman sering

menimbulkan masalah pencemaran polusi dan limbah serta gangguan lain bagi

kawasan permukiman yang berbatasan dengan kawasan industri (RDTRK BWK IV).

Menurut Hadi (SUARA MERDEKA, 17 Mei 2006), sebenarnya kawasan industri

Genuk bisa saling bersinergi dan saling menguntungkan. Tapi, pengelolaan yang

salah oleh Pemkot mengakibatkan kawasan menjadi jenuh, banyak limbah, dan

melebihi daya dukung lingkungan, sehingga muncul kemacetan.

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Semarang cukup banyak dan besar.

Rob masih menjadi permasalahan yang klasik, bahkan kawasan yang tergenang rob

terus meluas. Penurunan tanah dituding menjadi penyebab utamanya, di mana

besarannya berkisar antara 0-14 cm per tahun. Penurunan tanah sendiri antara lain

disebabkan oleh pengambilan air melalui sumur artetis yang tidak terkontrol dan

pembangunan yang berlebihan. Fenomena terbaru berupa amblesnya tanah di sebuah

rumah warga di Bandarharjo Januari lalu yang diduga juga disebabkan oleh

pengambilan air artetis yang berlebihan.
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Banjir juga masih menjadi musuh utama warga Semarang. Terakhir, adalah

banjir di Ngaliyan yang menewaskan tujuh orang di Kecamatan Ngaliyan dan Tugu.

Banjir ini disebabkan meluapnya Kali Beringin. Kerusakan lingkungan di hulu sungai

ditengarai menjadi penyebabnya, di mana kawasan perkebunan dan pertanian

dialihfungsikan menjadi perumahan dan perindustrian.

Berdasarkan hasil data yang diproleh dari badan lingkungan hidup (BLH) kota

Semarang, terdapat 9 pabrik di kawasan industri kelurahan Tambakaji, kecamatan

Ngaliyan. Pabrik yang berada di kota tersebut memiliki potensi besar terhadap

pencemaran kota Semarang, utamanya ke Kali tapak. Jumlah pabrik tersebut adalah

Indocentra Pelangi (pabrik kecap), Indofood (pabrik pengolah bumbu), Aquafarm

Nusantara (pabrik pengolah ikan), Samparindo (pabrik farmasi), Kemfarm (pabrik pe-

ngolah sayuran atau hasil pertanian), Karisma Klasik (pabrik mebel), Bukit Perak

(pabrik sabun), Cerah Sempurna (pabrik galvanis) serta Fresh (pabrik sirup).

Menurut Peneliti Pusat Lingkungan Geologi, Badan Geologi, Andiani, pada

pemaparan hasil pemetaan geologi institusinya di Ruang Data Balaikota Semarang

(KOMPAS, 5 Mei 2006), wilayah Genuk dinilai tidak layak lagi dikembangkan

sebagai kawasan industri. Pengembangan kawasan ini sebagai daerah industri

dikhawatirkan dapat meningkatkan kerusakan lingkungan setempat. Dalam penilaian

geologi lingkungan, wilayah ini merupakan penyisih geologi, maka tidak layak

dikembangkan. Kawasan ini sebaiknya tidak dibuka untuk industri baru. Ia

berargumen industri baru akan membuat sumur artesis yang dapat memperburuk

lingkungan setempat.
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Melihat berbagai dampak diatas, dalam hal ini akan terjadi penurunan kualitas

lingkungan sebagai akibat dari kegiatan yang berorientasi pada pertumbuhan

ekonomi. Dalam pembangunan suatu industri, apalagi yang memerlukan lahan luas

dan berpotensi menimbulkan polusi perlu juga diterapkan adanya perencanaan

pembangunan yang tidak hanya memperhatikan aspek infrastruktur dan kedekatan

pasar saja yang menjadi pertimbangan utama. Akan tetapi harus dilihat pula aspek

jangka panjang. Untuk itu pertumbuhan industri yang sangat pesat harus tetap

memperhatikan aspek konservasi lingkungan guna untuk kepentingan generasi saat

ini maupun generasi mendatang. Pemerintah Kota maupun masyarakat yang

bermukim di sekitar kawasan industri tentu saja menginginkan kawasan industri yang

berwawasan lingkungan dan ramah lingkungan.

Penelitian terdahulu oleh Cahyono (2002) terhadap perusahaan tekstil, jamu

dan kosmetik, sabun mandi, pupuk dan gas sebagai perusahaan yang rentan terhadap

lingkungan di Kota Semarang, hasilnya mengindikasikan bahwa sejumlah 66,7% dari

perusahaan yang menjadi responden tidak berperan aktif dalam pembentukan

Undang-undang atau Peraturan mengenai lingkungan, baik secara individu maupun

melalui asosiasi. Hasil lain mengindikasikan pula bahwa sebanyak 66,7% dari

responden belum pernah mengikuti penyuluhan tentang Analisis mengenai Dampak

Lingkungan (AMDAL). Lebih lanjut, fakta empirik ini juga menunjukkan rendahnya

tindakan proaktif perusahaan dalam menciptakan kepedulian terhadap lingkungan.

Penelitian Ferreira (2004) menyatakan bahwa persoalan konservasi

lingkungan merupakan tugas setiap individu, pemerintah dan perusahaan. Sebagai
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bagian dari tatanan sosial, perusahaan seharusnya melaporkan pengelolaan

lingkungan perusahannya dalam annual report. Hal ini karena terkait dengan tiga

aspek keberlanjutan, yaitu: aspek  keberlanjutan ekonomi, ekologi dan sosial.

Lebih lanjut Pfleiger et al (2005) menunjukkan bahwa usaha-usaha pelestarian

lingkungan oleh perusahaan akan mendatangkan sejumlah keuntungan, diantaranya

adalah ketertarikan pemegang saham dan stakeholder terhadap keuntungan

perusahaan akibat pengelolaan lingkungan yang bertanggungjawab dimata

masyarakat. Hasil penelitian Pfleiger et al (2005) juga mengindikasikan bahwa

pengelolaan lingkungan yang baik dapat menghindari klaim masyarakat dan

pemerintah serta meningkatkan kualitas produk yang pada akhirnya akan dapat

meningkatkan keuntungan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ja'far dan Dista (2006) menunjukkan mulai

adanya keseriusan perusahaan publik dalam mengelola lingkungan secara baik. Hal

ini diindikasikan dengan banyaknya perusahaan sampel yang melaporkan

pengelolaan lingkungan dalam annual report. Beberapa perusahaan juga dilaporkan

sudah melakukan manajemen lingkungan secara proaktif. Hal ini berbeda dengan

laporan Cahyono (2002), yang menyatakan rendahnya tindakan manajemen

lingkungan perusahaan non-publik. Penelitian-penelitian lain yang dilakukan di

Indonesia menunjukkan adanya minat perusahaan yang cukup tinggi untuk

meningkatkan kinerja lingkungan (Susi, 2005) dan memiliki kepedulian yang cukup

baik dalam pengungkapan tanggungjawab sosial (Sembiring, 2005). Meskipun
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beberapa perusahaan non-publik memiliki kepedulian yang rendah terhadap dampak

lingkungan (Cahyono, 2002).

Sebuah perusahaan dikatakan memiliki kepedulian terhadap permasalahan

lingkungan hidup jika pertama, perusahaan tersebut memiliki perhatian terhadap

permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya. Berikutnya, perusahaan dikatakan

memiliki perhatian yang baik manakala perusahaan tersebut mempunyai keterlibatan

dalam kegiatan peduli lingkungan hidup ataupun konservasinya. Hal ini harus diikuti

dengan pelaporan akuntansi lingkungan yang ada di perusahaan. Tahapan akhir dari

wujud kepedulian ini adalah adanya audit lingkungan yang dengannya efektivitas dan

efisiensi dari program peduli lingkungan tersebut diukur.

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud mengeksplorasi

perkembangan akuntansi lingkungan di Kota Semarang. Eksplorasi penelitian ini

lebih ditujukan kepada apakah terdapat perbedaan perhatian, tanggungjawab,

pelaporan akuntansi lingkungan dan auditnya untuk perusahaan-perusahaan industri

besar dan sedang yang ada di Kota Semarang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan perhatian perusahaan antara industri besar dan sedang

di Kota Semarang terkait permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya.

2. Apakah terdapat perbedaan tanggungjawab perusahaan antara industri besar dan

sedang di Kota Semarang terkait permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya.
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3. Apakah terdapat perbedaan pelaporan akuntansi lingkungan antara industri besar

dan sedang di Kota Semarang terkait permasalahan lingkungan hidup di

sekitarnya.

4. Apakah terdapat perbedaan audit lingkungan antara industri besar dan sedang di

Kota Semarang terkait permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka tujuan

dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perhatian perusahaan antara industri

besar dan sedang di Kota Semarang terkait permasalahan lingkungan hidup di

wilayahnya.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tanggungjawab perusahaan antara

industri besar dan sedang di Kota Semarang terkait permasalahan lingkungan

hidup di wilayahnya.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pelaporan akuntansi lingkungan

antara industri besar dan sedang di Kota Semarang terkait permasalahan

lingkungan hidup di wilayahnya.

4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan audit lingkungan antara industri

besar dan sedang di Kota Semarang terkait permasalahan lingkungan hidup di

wilayahnya.
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1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang relevan bagi

perkembangan ilmu dimasa yang akan datang, sehingga melalui penelitian ini dapat

memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk

memperkuat penelitian sebelumnya, menambah informasi dan sumbangan

pemikiran serta bahan kajian bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai

green accounting.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran dan sebagai bahan

masukan untuk perusahaan industri (manufaktur) agar lebih meningkatkan

perhatian terhadap lingkungan sekitar.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi secara terus menerus mencoba

untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan

norma-norma masyarakat dimana mereka berada. Menurut Suchman dalam Meutia

(2008), legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa

tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang

diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan atau

definisi yang dikembangkan secara sosial. Menurut Dowling dan Pfeffer dalam

Meutia (2008), mencapai tujuan ini organisasi berusaha untuk mengembangkan

keselarasan antara nilai-nilai sosial yang dihubungkan atau diimplikasikan dengan

kegiatannya dan norma-norma dari perilaku yang diterima dalam sistem sosial yang

lebih besar dimana organisasi itu berada serta menjadi bagiannya.

Implikasi teori legitimasi terhadap pertanggungjawaban perusahaan terkait

permasalahan lingkungan hidup yaitu bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial

dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas

dimana perusahaan itu berada. Legitimasi ini pada tahapan berikutnya akan

mengamankan perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi
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legitimasi ini akan meningkatkan reputasi perusahaan yang pada akhirnya akan

berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut.

2.1.2 Green Accounting

Akuntansi dalam dunia bisnis terlalu berpihak pada stockholders daripada

stakeholders, sehingga konsep akuntansi sekarang tidak mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat akan situasi dan kehidupan yang aman berkeadilan, serta alam

yang lestari dan terpelihara. Karena hal itu kemudian berkembang akuntansi

lingkungan (environmental accounting). Akuntansi lingkungan dipertimbangkan

karena menjadi perhatian bagi pemegang saham dengan cara mengurangi biaya yang

berhubungan dengan lingkungan (contohnya : polusi) dan diharapkan dengan

pengurangan biaya lingkungan akan tercipta kualitas lingkungan yang baik. Yang

juga menjadi pendorong munculnya akuntansi lingkungan ialah kecenderungan

terhadap kesadaran lingkungan.

Manakala gerakan peduli lingkungan (green movement) melanda dunia,

akuntansi berbenah diri agar siap menginternalisasi berbagai eksternalitas yang

muncul sebagai konsekuensi proses industri, sehingga lahir istilah green accounting

atau akuntansi lingkungan (environmental accounting). Demikian pula waktu

sebagian industri mulai menunjukkan wajah sosialnya (capitalism withhuman face),

yang ditunjukkan dengan perhatian pada employees dan aktivitas aktivitas community

development, serta perhatian pada stakeholders lain, akuntansi mengakomodasi

perubahan tersebut dengan memunculkan wacana akuntansi sosial (social
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responsibilty accounting). Sejak memahami akuntansi sebagai bagian dari fungsi

service baik sosial, budaya, ekonomi bahkan politik, maka banyak faktor

mempengaruhi akuntansi itu sendiri. Belkoui dan Ronald (1991) dalam Susilo (2008)

menjelaskan bahwa budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi

perkembangan struktur bisnis dan lingkungan social, yang pada akhirnya akan

mempengaruhi akuntansi.

Konsekuensi dari wacana akuntansi sosial dan lingkungan ini pada akhirnya

memunculkan konsep Socio Economic Environmental Accounting (SEEC) yang

sebenarnya merupakan penjelasan singkat pengertian Triple Bottom Line (Wiedmann

dan Manfred, 2006) dimana pelaporan akuntansi ke publik tidak saja mencakup

kinerja ekonomi tetapi juga kinerja lingkungan dan sosialnya.

Triple-Bottom-Line (TBL) accounting is a wide-spread concept for firms wishing to

realise broader societal and environmental objectives in addition to increasing

shareholder value. TBL accounts routinely cover social, economic and environmental

indicators and enable decision-makers to quantify trade-offs between different facets

of sustainability (Wiedmann dan Manfred, 2006, page 2).

SEEC ini merupakan perluasan wacana dari Corporate Social Responsibility.

Jadi tidak sekedar mengelola permasalahan-permasalahan sosial seperti sumber daya

manusia baik internal maupun eksternal seperti masyarakat, masalah sosial lain

seperti beasiswa pendidikan, kepedulian sosial lainnya tetapi juga mengelola

permasalahan lingkungan dan penyebab kerusakannya. Itulah sebabnya, dalam SEEC
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dikenal istilah TBL, karena tidak saja melaporkan kinerja ekonomi dan sosial tetapi

juga konservasi lingkungan oleh perusahaan harus diungkapkan.

Akuntansi lingkungan adalah identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya

lingkungan hidup dan pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan

usaha serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para stockholders perusahaan

(Astuti, 2002 dalam wahyudi, 2012). Sedangkan menurut Djogo (2002) Akuntasi

lingkungan Environmental Accounting atau EA adalah istilah yang berkaitan dengan

dimasukkannya biaya lingkungan (environmental costs) ke dalam praktek akuntansi

perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak (impact) baik

moneter maupun non-moneter yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang

mempengaruhi kualitas lingkungan.

Sedangkan Lemanthe (2001) dalam Rossje (2006) memberikan pendekatan

akuntansi biaya lingkungan secara sistematis dan tidak hanya berfokus pada

akuntansi untuk biaya proteksi lingkungan, tetapi juga mempertimbangkan biaya

lingkungan terhadap material dan energi. Akuntansi biaya lingkungan menunjukkan

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

diaplikasikan untuk mengukur biaya kualitas dan jasa.

Akuntansi lingkungan mengidentifikasi, menilai dan mengukur aspek penting

dari kegiatan sosial ekonomi perusahaan dalam rangka memelihara kualitas

lingkungan hidup sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Haniffa, 2002 dalam

Wahyudi 2012). Sehingga perusahaan tidak bisa seenaknya untuk mengolah sumber

daya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat. Pemahaman sifat dan
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relevansi akuntansi lingkungan sangat beragam tergantung perspektif para profesional

dan orientasi fungsional para praktisi.

Aspek-aspek yang menjadi bidang garap akuntansi lingkungan adalah sebagai

berikut (Cahyono, 2002) :

1) Pengakuan dan identifikasi pengaruh negatif aktifitas bisnis perusahaan terhadap

lingkungan dalam praktek akuntansi konvensional.

2) Identifikasi, mencari dan memeriksa persoalan bidang garap akuntansi

konvensional yang bertentangan dengan kriteria lingkungan serta memberikan

alternatif solusinya.

3) Melaksanakan langkah-langkah proaktif dalam menyusun inisiatif untuk

memperbaiki lingkungan pada praktik akuntansi konvensional.

4) Pengembangan format baru sistem akuntansi keuangan dan nonkeuangan, sistem

pengendalian pendukung keputusan manajemen ramah lingkungan.

5) Identifikasi biaya-biaya (cost) dan manfaat berupa pendapatan (revenue) apabila

perusahaan lebih peduli terhadap lingkungan dari berbagai program perbaikan

lingkungan.

6) Pengembangan format kerja, penilaian dan pelaporan internal maupun eksternal

perusahaan.

7) Upaya perusahaan yang berkesinambungan, akuntansi kewajiban, resiko,

investasi biaya terhadap energi, limbah dan perlindungan lingkungan.

8) Pengembangan teknik-teknik akuntansi pada aktiva, kewajiban dan biaya dalam

konteks non keuangan khususnya ekologi.
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Akuntansi lingkungan kerapkali dikelompokkan dalam wacana akuntansi

sosial. Hal ini terjadi karena kedua diskursus tersebut memiliki tujuan yang sama,

yaitu menginternalisasi eksternalitas (lingkungan sosial dan lingkungan ekologis),

baik positif maupun negatif, ke dalam laporan keuangan perusahaan. Serupa dengan

akuntansi sosial, akuntansi lingkungan juga menemui kesulitan dalam pengukuran

nilai cost and benefit eksternalitas yang muncul dari proses industri. Bukan hal yang

mudah untuk mengukur kerugian yang diterima masyarakat sekitar dan lingkungan

ekologis yang ditimbulkan polusi udara, limbah cair, kebocoran tabung amoniak,

kebocoran tabung nuklir atau eksternalitas lain.

Di tahun 1990, sebuah polling pendapat di Amerika Serikat (Bragdon dan

Donovan, 1990) dan beberapa negara (Choi, 1999) melaporkan bahwa kebanyakan

orang merasa bahwa wacana lingkungan merupakan hal yang penting, sehingga

persyaratan dan standar untuk itu janganlah dipersulit, serta pengembangan

lingkungan yang berkelanjutan haruslah terus ditingkatkan dengan tentu saja

mempertimbangkan kos-nya (Bragdon dan Donovan, 1990). Hasil dari polling

pendapat ini menyarankan bahwa stakeholders fokus dalam hal perusahaan

bertanggungjawab terhadap permasalahan lingkungan hidup. Banyak cara yang dapat

dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan perhatian mereka terhadap

permasalahan lingkungan hidup ini, meliputi surat kabar, publikasi bisnis, televisi dan

atau radio, serta laporan keuangan tahunan (Gamble, dkk., 1995).

Saat ini tidak ada standar yang baku mengenai item-item pengungkapan

lingkungan. Namun, beberapa institusi telah mengeluarkan rekomendasi
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pengungkapan lingkungan, antara lain Dewan Ekonomi dan Sosial – Perserikatan

Bangsa-Bangsa (ECOSOC-PBB), Ernst and Ernst, Institute of Chartered Accountant

in England and Wales (ICAEW) dan Global Reporting Initiative (GRI). Motivasi

yang melatarbelakangi perusahaan untuk melaporkan permasalahan lingkungan lebih

didominasi oleh faktor kesukarelaan (Ball, 2005; Choi, 1999), kapitalisasi atau

pembiayaan dari permasalahan lingkungan serta adanya kewajiban bersyarat yang

diatur dalam standard akuntansi seperti FASB (Gamble, dkk., 1995), adanya teori

keagenan (Watts dan Zimmerman’s. 1978), teori legitimasi dan teori ekonomi politik

(Gray, dkk., 1995).

2.1.2.1 Tujuan Penerapan Akuntasi Lingkungan

Ada beberapa maksud dikembangkannya akuntansi lingkungan :

a. Sebagai alat manajemen lingkungan akuntasi lingkungan digunakan untuk menilai

keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya

konservasi lingkungan. Data akuntasi lingkungan juga digunakan untuk

menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya konservasi lingkungan

keseluruhan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan

lingkungan. Selain itu akuntasi lingkungan juga digunakan untuk menilai tingkat

keluaran dan capaian tiap tahun untuk menjamin perbaikan kinerja lingkungan

yang harus berlangsung terus menerus.

b. Sebagai alat komunikasi dengan publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk

menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan
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hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan terhadap akuntansi lingkungan

dari para pihak, pelanggan dan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk

merubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.

Didalam akuntasi lingkungan ada beberapa komponen pembiayaan yang harus

dihitung misalnya :

1. Biaya operasional bisnis yang terdiri dari biaya depresiasi fasilitasi lingkungan,

biaya memperbaiki fasilitais lingkungan, jasa atau fee kontrak untuk menjalankan

fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya tenaga kerja untuk mengjalankan operais

fasilitas pengelolaan lingkungan serta baya kontrak untuk pengelolaan limbah

(recycling).

2. Biaya daur ulang yang dijual yang disebut sebagai “Cost incurred by upstream and

down-stream business operations” is the contract fee paid to the Japan Container

and Package Recycling Association.

3. Biaya penelitian dan pengembangan (Litbang) yang terdiri dari biaya total untuk

material dan tenaga ahli, tenaga kerja lain untuk pengembangan material yang

ramah lingkungan, produk dan fasilitasi pabrik.

2.1.2.2 Perbedaan Akuntansi Konvensional dengan Akuntansi Lingkungan

Akuntansi konvensional menurut Craig & Ben Gorgon (2001) dalam Rossje

2006 memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

1. Mengidentifikasi entitas akuntansi

2. Mengaitkan aktivitas ekonomi dari entitas akuntansi
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3. Mencatat kejadian ekonomi (economic events)

4. Hanya diperuntukkan secara khusus untuk investor dan lainnya yang

berkepentingan dengan entitas akuntansi (stockholder)

Sedangkan karakteristik akuntansi lingkungan adalah :

1. Mengidentifikasi kejadian ekonomi, sosial dan lingkungan

2. Entitas akuntansi

3. Memperhatikan dampak kejadian ekonomi, sosial, dan lingkungan demi

kelangsungan hidup organisasi perusahaan

4. Menghasilkan informasi untuk para stakeholder seperti masyarakat, publik,

karyawan atau buruh, generasi akan dating

Akuntansi konvensional tidak memiliki perhatian terhadap transaksi-transaksi

yang bersifat non reciprocal transactions, tetapi hanya mencatat transaksi secara

timbal balik (reciprocal transactions). Sedangkan akuntansi lingkungan mencatat

transaksi yang bersifat tidak timbal balik, seperti polusi, kerusakan lingkungan atau

hal-hal negatif dari aktivitas perusahaan. Dalam sistem akuntansi lingkungan

berorientasi pada flow yang mendasarkan pada analisis sebab dan akibat secara

sistematis khususnya biaya yang terkait dengan output, seperti emisi, pembuangan

sampah dan limbah yang dijadikan input perusahaan. Namun dalam akuntansi

konvensional, biaya-biaya tersebut diberlakukan sebagai biaya overhead (factory

overhead cost) dan dialokasikan secara terpisah.
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2.1.2.3 Pengukuran dalam Akuntansi Lingkungan

Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya “Teori Akuntansi” (2001: 369)

merangkum matode-metode pengukuran informasi yang akan dilaporkan dalam Socio

Economic Reporting, antara lain :

1. Menggunakan penelitian dengan menghitung “Opportunity Cost Approached”.

Misalnya dalam menghitung environment costs dari pembuangan, maka dihitung

berapa kerugian manusia dalam hidupnya, berapa berkurangnya kekayaan, berapa

kerusakan wilayah disekitar lokasi dan lain sebagainya akibat pembuangan limbah.

Total kerugian itulah yang menjadi environment cost perusahaan.

2. Menggunakan hubungan antara kerugian, misal dengan permintaan untuk barang

perorangan dalam menghitung jumlah kerugian masyarakat.

3. Menggunakan reaksi pasar dalam menentukan harga.

Misalnya, vonis hakim akibat pengaduan masyarakat akan kerusakan lingkungan

dapat juga dijadikan sebagai dasar perhitungan.

Sedangkan menurut Harahap (2001: 363), bentuk keterlibatan perusahaan

dalam kegiatan sosialnya dapat berupa :

a. Lingkungan Hidup :

1. Pengawasan terhadap efek polusi

2. Perbaikan pengrusakan alam, konservasi alam

3. Keindahan lingkungan

4. Pengurangan suara bising

5. Penggunaan tanah
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6. Pengelolaan sampah dan air limbah

7. Riset dan pengembangan lingkungan

8. Kerjasama dengan pemerintah

9. Pembangunan lokasi rekreasi

b. Membantu Masyarakat Lingkungan :

1. Membangun klinik kesehatan

2. Bantuan dana kepada masyarakat sekitar

2.1.2.4 Pelaporan Kinerja Sosial

Menurut Martin Freedman, ada tiga pendekatan yang digunakan dalam

melaporkan kinerja sosial perusahaan dalam kaitannya dengan penerapan akuntansi

sosial:

1. Pemeriksaan Sosial (Social Audit)

Yaitu dengan cara mengukur dan melaporkan dampak-dampak ekonomi, sosial

dan lingkungan dari operasi perusahaaan yang berorientasi social lingkungan.

Pelaporan ini dilakukan dengan membuat daftar aktivitas-aktivitas perusahaan

yang memiliki konsekuensi sosial, lalu auditor sosial akan mengestimasi dan

mengukur dampak-dampaknya.

2. Laporan Sosial (Social Report)

Terdapat beberapa pendekatan dalam laporan sosial seperti yang telah dirangkum

oleh Billey and Weygandt dalam bukunya, “Intermediate Accounting”, yaitu :



25

a). Inventory Approach

Yaitu suatu pendekatan yang menjelaskan bahwa perusahaan

mengkompilasi dan mengungkapkan sebuah data yang komprehensif dari

aktivitas-aktivitas sosial perusahaan.

Keterbatasan dari pendekatan ini adalah sulit dalam membuat daftar

yang sesuai dengan batasan yang realistis, serta sulit untuk membandingkan

pertanggung jawaban sosial terhadap lingkungan antar perusahaan karena tidak

ada standar yang tepat untuk mengukur pertanggungjawaban tersebut.

b). Cost Approach

Pendekatan ini menguraikan bahwa perusahaan membuat daftar

aktivitas perusahaannya yang berkenaan dengan penanganan terhadap

lingkungannya dan mengungkapkan jumlah pengeluaran masing-masing

aktivitas tersebut. Biaya dan aktivitas tersebut berhubungan dengan periode

pelaporan yang berjalan dibebankan ke expense pada periode berikutnya.

c). Program Management Approach

Perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas terhadap lingkungan,

tetapi juga tujuan dari kegiatan tersebut serta hasil yang sudah dicapai oleh

perusahaan sesuai dengan tujuan ysng telah ditetapkan itu.

Kelebihan dari pendekatan ini adalah memudahkan pemakai laporan

keuangan untuk menilai tingkat keberhasilan aktivitas sosial lingkungan

perusahaan untuk mencapai tujuan. Sedangkan keterbatasannya ialah tidak



26

terdapatnya indikasi manfaat sosial yang diperoleh dari pencapaian tujuan

tersebut.

d). Cost-Benefit Approach

Pendekatan ini menjelaskan bahwa perusahaan mengungkapkan

aktivitas yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan serta biaya dan

manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dari pendekatan ini adalah mengukur

biaya dan manfaat terhadap masyarakat.

3. Pengungkapan Sosial Lingkungan dalam Laporan Tahunan

Adalah pengungkapan informasi mengenai aktivitas perusahaan yang

berhubungan dengan lingkungan perusahaan, dilakukan melalui berbagai media

antara lain : laporan tahunan, laporan interim, prospectus, pengumuman kepada

bursa efek atau media massa.

2.1.3 Industri Sedang Dan Industri Besar serta Implikasinya Pada Lingkungan

Industri merupakan suatu bentuk kegiatan masyarakat sebagai bagian dari

sistem perekonomian atau sistem mata pencahariannya dan merupakan suatu usaha

dari manusia dalam menggabungkan atau mengolah bahan-bahan dari sumber daya

lingkungan menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia (Hendro, 2000 dalam

Sutanta, 2010).

Istilah industri sering diidentikkan dengan semua kegiatan ekonomi manusia

yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau

barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan



27

manufaktur (manufacturing). Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu

menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif

dan komersial.

Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam

industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju

tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak

jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha

tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi

pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan

bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan.

Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara

juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan

kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam

jenis industrinya.

Adapun klasifikasi industri berdasarkan kriteria masing-masing, adalah

sebagai berikut (Badan Pusat Statistik):

1. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku

Tiap-tiap industri membutuhkan bahan baku yang berbeda, tergantung pada

apa yang akan dihasilkan dari proses industri tersebut. Berdasarkan bahan baku yang

digunakan, industri dapat dibedakan menjadi:
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a. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari

alam. Misalnya: industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan industri hasil

kehutanan.

b. Industri nonekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasilhasil industri

lain. Misalnya: industri kayu lapis, industri pemintalan, dan industri kain.

c. Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya adalah

dengan menjual jasa layanan untuk keperluan orang lain. Misalnya: perbankan,

perdagangan, angkutan, dan pariwisata.

2. Klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja

Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan

menjadi:

a. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari

empat orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja

berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala

rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri anyaman,

industri kerajinan, industri tempe/ tahu, dan industri makanan ringan.

b. Industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5 sampai 19

orang, Ciri industri kecil adalah memiliki modal yang relative kecil, tenaga

kerjanya berasal dari lingkungan sekitar atau masih ada hubungan saudara.

Misalnya: industri genteng, industri batubata, dan industri pengolahan rotan.

c. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai

99 orang. Ciri industri sedang adalah memiliki modal yang cukup besar, tenaga
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kerja memiliki keterampilan tertentu, dan pimpinan perusahaan memiliki

kemapuan manajerial tertentu. Misalnya: industri konveksi, industri bordir, dan

industri keramik.

d. Industri besar, yaitu industri dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. Ciri

industri besar adalah memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam

bentuk pemilikan saham, tenaga kerja harus memiliki keterampilan khusus, dan

pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemapuan dan kelayakan (fit and profer

test). Misalnya: industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan industri

pesawat terbang.

3. Klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan

Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak

perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda yang dihasilkan tersebut dapat

dinikmati atau digunakan secara langsung. Misalnya: industri anyaman, industri

konveksi, industri makanan dan minuman.

b. Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang

membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan.

Misalnya: industri pemintalan benang, industri ban, industri baja, dan industri

tekstil.

c. Industri tertier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang

dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung,

melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu
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kebutuhan masyarakat. Misalnya: industri angkutan, industri perbankan, industri

perdagangan, dan industri pariwisata.

4. Klasifikasi industri berdasarkan bahan mentah

Berdasarkan bahan mentah yang digunakan, industri dapat dibedakan

menjadi:

a. Industri pertanian, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari

hasil kegiatan pertanian. Misalnya: industri minyak goreng, Industri gula, industri

kopi, industri teh, dan industri makanan.

b. Industri pertambangan, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal

dari hasil pertambangan. Misalnya: industri semen, industri baja, industri BBM

(bahan bakar minyak bumi), dan industri serat sintetis.

c. Industri jasa, yaitu industri yang mengolah jasa layanan yang dapat mempermudah

dan meringankan beban masyarakat tetapi menguntungkan. Misalnya: industri

perbankan, industri perdagangan, industri pariwisata, industri transportasi, industri

seni dan hiburan.

5. Klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasian

Cara pengorganisasian suatu industri dipengaruhi oleh berbagai factor, seperti:

modal, tenaga kerja, produk yang dihasilkan, dan pemasarannya. Berdasarkan cara

pengorganisasianya, industri dapat dibedakan menjadi:

a. Industri kecil, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relatif kecil, teknologi

sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang biasanya dari kalangan keluarga,
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produknya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas (berskala

lokal). Misalnya: industri kerajinan dan industri makanan ringan.

b. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relative besar,

teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-200 orang, tenaga

kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relative lebih luas (berskala regional).

Misalnya: industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak-anak.

c. Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi

canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan

terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional. Misalnya: industri

barang-barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi, dan industri

persenjataan.

Industri sebagai salah satu sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi dapat

menimbulkan dampak yang bersifat negatif maupun positif bagi daerah disekitarnya.

Pengaruh positif industri akan mempunyai multiplier effect bagi daerah tersebut, yaitu

munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dan

berdampak pada perkembangan daerah tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkan

diukur dari sudut pandang kesejahteraan dan pengaruhnya terhadap lingkungan

karena biasanya pembangunan industri mengabaikan evaluasi terhadap biaya manfaat

yang diperoleh. Dampak negatif tersebut biasanya terjadi pada lingkungan yaitu

berupa pencemaran udara, air dan tanah serta berdampak pada masalah perekonomian

dan sosial (Wulandari, 2007).
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Adanya dampak negatif dari aktivitas industri tersebut mendorong munculnya

berbagai upaya untuk mengelola lingkungan. Berbagai pendekatan pengelolaan

lingkungan telah banyak berkembang sebagai suatu cara untuk mengurangi hasil

sampingan industri sehingga diharapkan industri tidak akan menghasilkan banyak

limbah yang dapat mencemari lingkungan. Beberapa pendekatan tersebut merupakan

pendekatan-pendekatan produksi yang ramah lingkungan seperti eco-efficiency,

cleaner production, zero waste, environmental auditing, public environmental

reporting dan environmental labeling.

Berbagai pendekatan pengelolaan lingkungan tersebut sampai saat ini baru

diterapkan untuk industri-industri besar, pengelolaan lingkungan bagi industri kecil

belum banyak diperhatikan. Padahal industri kecil juga memiliki dampak yang besar

bagi lingkungan jika limbah-limbah dari industri kecil itu terakumulasi. Pengelolaan

lingkungan yang ada di industri kecil masih menggunakan model pengelolaan

lingkungan yang berorientasi pada upaya pengelolaan setelah proses produksi (end off

pipe approach). Salah satu bentuknya adalah dengan menggunakan IPAL (Instalasi

Pengelolaan Limbah) yang digunakan untuk mengelola limbah cair yang dihasilkan

oleh industri-industri kecil (Wulandari, 2007).

2.1.4 Kesadaran Lingkungan ( Environmental Awareness )

2.1.4.1 Teori Kesadaran Lingkungan

Hasil penelitian teoritik tentang kesadaran lingkungan hidup dari Neolaka

(1991) dalam Amiruddin (2012), menyatakan bahwa  kesadaran adalah keadaan
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tergugahnya jiwa terhadap sesuatu, dalam hal ini lingkungan hidup, dan dapat terlihat

pada prilaku dan tindakan masing-masing individu. Brawer (1986) dalam Amiruddin

(2012), menyatakan bahwa kesadaran adalah pikiran sadar (pengetahuan) yang

mengatur akal, hidup wujud yang sadar, bagian dari sikap atau perilaku, yang

dilukiskan sebagai gejala dalam alam dan harus dijelaskan berdasarkan prinsip sebab

musebab. Tindakan sebab, pikiran inilah menggugah jiwa untuk membuat pilihan,

misalnya memilih baik-buruk, indah - jelek.

Lebih lanjut menurut Salim (1982) dalam Amiruddin (2012), kesadaran

lingkungan adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran agar tidak hanya tahu

tentang sampah, pencemaran, penghijauan,  dan perlindungan satwa langka, tetapi

lebih dari pada itu semua, membangkitkan kesadaran lingkungan manusia Indonesia

khususnya pemuda masa kini agar mencintai tanah air.

Neolaka (2008:18) dalam Munif (2012) menyatakan bahwa dasar penyebab

kesadaran lingkungan adalah etika lingkungan. Etika lingkungan yang sampai saat ini

berlaku adalah etika lingkungan yang didasarkan pada sistem nilai yang

mendudukkan manusia bukan bagian dari alam, tetapi manusia sebagai penakluk dan

pengatur alam. Didalam pendidikan lingkungan hidup, konsep  mental tentang

manusia sebagai penakluk alam perlu diubah menjadi manusia sebagai bagian dari

alam.  Dari teori-teori diatas maka dapat diberikan pengertian sebagai   berikut :

1. Kesadaran adalah pengetahuan. Sadar sama dengan tahu. Pengetahuan tentang hal

yang nyata, konkret, dimaksudkan adalah pengetahuan yang mendalam

(menggugah jiwa), tahu sungguh-sungguh, dan tidak salah.Tidak asal
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mengetahui/tahu, sebab banyak orang tahu pentingnya lingkungan hidup tetapi

belum tentu sadar karena tindakan/perilaku merusak lingkungan/tidak mendukung

terciptanya kelestarian lingkungan hidup.

2. Kesadaran adalah bagian dari sikap atau perilaku. Pengertian kesadaran yang ada

dari sikap menjadi benar jika setiap perilaku yang ditunjukkan terus bertambah

dan menjadi sifat hidupnya. Contoh yang dikaitkan dengan lingkungan yaitu

terdapatnya larangan untuk tidak membuang sampah kesungai/saluran, maka

sebagai manusia yang sadar lingkungan harus mentaati larangan tersebut dengan

tidak membuang sampah ke sungai. Dikatakan demikian karena menurut teori

kesadaran adalah pengetahuan dan merupakan bagian  dari sikap atau tindakan

(Neolaka,2008 dalam Munif, 2012).

2.1.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Lingkungan

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan akan dijelaskan

dibawah ini, yaitu :

a) Faktor Ketidaktahuan

Ketidaktahuan adalah berlawanan dengan ketahuan atau pengetahuan. Menurut

Suriasumantri (1987) pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Oleh karena

itu, rasa ingin tahu merupakan sarana untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak

mungkin. Manusia tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi mampu  menalar,

artinya dapat berpikir secara logis dan analitis. Kemampuan menalar manusia

menyebabkan ia mampu mengembangkan pengetahuannya.
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b) Faktor kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup

minimum. Kemiskinan dianggap sebagai peristiwa sosio ekonomi dimana sumber

daya yang ada digunakan untuk memuaskan keinginan yang sedikit, sedangkan

yang banyak tidak dapat memenuhi kebuutuhan pokoknya sendiri. Kemiskinan

merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya

masalah sosial. Kemiskinan merupakan salah satu penyebab rendahnya kualitas

penduduk Indonesia, disamping faktor lain  seperti tingkat produktivitas,

pendidikan, kesehatan dan keadaan sosial ekonomi lainnya. Penyebab kemiskinan

pertambahan penduduk dan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan

hidup.

c) Faktor Kemanusiaan

Manusia adalah mahluk yang berakal budi.Manusia mempunyai kemampuan atau

keterampilan untuk memciptakan sebuah dunia baru. Manusia dalam

kehidupannya mempunyai kebutuhan yang banyak sekali.Adanya kebutuhan inilah

yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan guna memenuhi

kebutuhan tersebut. Kebudayaan mencerminkan tanggapan manusia  terhadap

kebutuhan dasar lingkungannya. Manusia berinteraksi dengan lingkungannya.

Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, ia juga mengusahakan sumber daya

alam lingkungannya untuk mempertahankan keturunannya, dan sebaliknya

manusia dipengaruhi oleh lingkungannya.
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d) Faktor Gaya Hidup

Perkembangan  Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi informasi serta Komunikasi

yang sangat cepat, sudah tentu berpengaruh pula terhadap gaya hidup manusia.

Perubahan gaya hidup ini adalah suatu hal yang wajar apabila Iptek yang

diserapnya memberikan perubahan kearah yang positif dan diterima  oleh

lingkungan dimana individu/manusia itu berada. Namun, hendaknya sebagai

manusia yang selalu dipengaruhi oleh Iptek dan Teknologi Informasi serta

komunikasi perlu memiliki kebijakan dan kearifan dalam menghadapi

kecanggihan Iptek dan teknologi informasi tersebut.

Pasang (2002) dalam Amiruddin (2012) menyatakan bahwa krisis lingkungan

saat ini sudah sedemikian besar sehingga para ahli mengakui bahwa mereka sendiri

tidak dapat menyelesaikan masalah itu. Artinya bahwa untuk menyelamatkan

lingkungan hidup atau bumi kita ini diperlukan individu/manusia yang bermoral

tinggi dan mencintai lingkungannya, memiliki nilai spiritual yang tinggi/ mencintai

agamanya.

Lingkungan hidup yang bersih, sehat dan indah perlu dilakukan pengelolaan

lingkungan hidup yang konseptual. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya

terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan

pengendalian lingkungan hidup. Untuk membuat semua insan menjadi sadar

lingkungan hidup.
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2.1.5 Tanggungjawab Lingkungan

Isu lingkungan sekarang ini sudah merupakan isu yang penting. Pentingnya

isu lingkungan tersebut ditandai dengan maraknya pembicaraan dalam agenda politik,

ekonomi, dan sosial, khususnya masalah pencemaran lingkungan dan penurunan

kualitas hidup. Dunia industri harus merespon secara proaktif terhadap gerakan

kesadaran dan peraturan mengenai lingkungan hidup agar dapat bertahan dalam

jangka panjang. Manajemen perusahaan sudah tidak lagi berfokus pada maksimalisasi

laba dan bertanggung jawab kepada para pemegang saham, kreditur, dan pemerintah,

tetapi juga memiliki bertanggung jawab sosial terhadap lingkungan di sekitarnya

(Manuhara., 2000).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk

berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tentang tanggungjawab

sosial dan lingkungan diatur secara spesifik dalam Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun

2007:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan.

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
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biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan

kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang

selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya

masyarakat setempat.

Tanggung jawab sosial perusahaan timbul sebagai respon atau tindakan

proaktif yang dilakukan oleh perusahaan terhadap harapan masyarakat atas

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Perkembangan harapan masyarakat melalui

tiga tahap penting yaitu, pertama, harapan masyarakat hanya terbatas pada masalah

fungsional ekonomi tradisional; kedua, masyarakat mengakui tangung jawab

perusahaan untuk melakukan fungsi ekonomi dengan kesadaran atas perubahan

tujuan, nilai dan permintaan sosial; ketiga, masyarakat mengharapkan perusahaan

membantu pencapaian tujuan masyarakat (Mondy, 1998).

Konsep tanggung jawab sosial mengundang pro-kontra dikalangan

masyarakat. Pihak yang pro memandang perusahaan sebagai sistem sosial-ekonomi

yang harus tanggap terhadap kepentingan sosial, sedangkan pihak yang kontra

memandang perusahaan sebagai sistem ekonomi yang hanya bertanggungjawab

kepada pemilik perusahaan (Yudiani, 1998). Tanggung jawab sosial yang menjadi
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pro dan kontra ini setidaknya memiliki kepastian bagi perusahaan bahwa diakui atau

tidak, mereka memiliki tanggungjawab sosial secara moral yang akan berdampak

pada naik atau turunnya simpati masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

Masyarakat akan menilai perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan

akan menjadi nilai tambah dalam kepercayaan sebagai lembaga penyejahtera

kehidupan sekitarnya, demikian pula sebaliknya pandangan atas perusahaan yang

sama sekali mengabaikan masalah sosial dilingkungan tempat usahanya bernaung.

Respon perusahaan terhadap tanggungjawab sosial akan menimbulkan suatu

kebutuhan untuk mengukur dan melaporkan kinerja perusahaan menjadi semakin luas

(Murni, 2001).

2.1.6 Pelaporan Lingkungan ( Environmental Reporting )

Baik teori Stakeholder dan teori Ekonomi-CSR berimplikasi bahwa para

stakeholders perlu mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah melaksanakan

perannya sesuai keinginan stakeholders. Konsumen, misalnya, perlu mengetahui

apakah produk yang dijual perusahaan tidak menggunakan kayu dari  illegal logging

atau menggunakan teknologi produksi yang menyebabkan polusi. Sama halnya

dengan profitabilitas perusahaan yang bervariasi  tergantung pada efektivitas

pengelolaanya, efektivitas kegiatan CSR juga bervariasi tergantung pada

pengelolaannya. Dengan demikian, para stakeholders menuntut adanya akuntabilitas

perusahaan atas kegiatan CSR yang dilaksanakannya. Adanya akuntabilitas menjadi

semakin penting mengingat terdapatnya informasi asimetri antara para  stakeholders
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dan manajemen perusahaan tersebut. Informasi yang dimiliki stakeholders terbatas

pada informasi publik atau informasi yang disampaikan ke mereka, sedangkan

manajemen perusahaan memiliki informasi yang lengkap mengenai perusahaan.

Keberadaan informasi asimetri, jika dibiarkan terjadi, pada akhirnya dapat

menyebabkan adverse selection maupun  moral hazard, dengan konsekuensi

perusahaan tidak melaksanakan kegiatan CSR. Jika tidak ada pelaporan dan

pengungkapan kegiatan CSR yang obyektif, maka stakeholderstidak akan dapat

membedakan perusahaan yang melakukan kegiatan CSR maupun tidak. Akibatnya,

stakeholders tidak dapat memberikan penghargaan (sanksi) bagi perusahaan yang

melaksanakan (tidak melaksanakan) CSR. Dengan tidak berjalannya mekanisme

penghargaan-sanksi maka perusahaan tidak akan termotivasi melaksanakan CSR

(terjadi adverse selection). Keberadaan informasi asimetri juga menyebabkan para

stakeholders tidak dapat mengobservasi tindakan atau upaya perusahaan dalam

melaksanakan CSR. Karena tidak diobservasi maka perusahaan akan  mengambil

tindakan yang menguntungkan dirinya. Analoginya sama dengan pemilik modal yang

perlu mengevaluasi sejauh mana modal yang diinvestasikan di perusahaan telah

dikelola oleh manajemen perusahaan dengan efisien dan efektif. Pengertian ’kegiatan

CSR’ adalah dalam arti luas, tidak saja kegiatan yang bersifat philantrophy tetapi

kegiatan usaha perusahaan yang dijalankan dengan memperhatikan dampaknya

terhadap sosial dan lingkungan. Tapi merugikan  stakeholders lainnya (misalnya

menghasilkan makanan dengan proses produksi di bawah standar mutu). Fenomena

ini disebut sebagai moral hazard.
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Akuntabilitas dapat dipenuhi dan informasi asimetri dapat dikurangi jika

perusahaan melaporkan dan mengungkapkan kegiatan CSRnya ke para  stakeholders.

Dengan pelaporan dan pengungkapan CSR, para stakeholdersakan dapat

mengevaluasi bagaimana pelaksanaan CSR dan memberikan penghargaan atau sanksi

terhadap perusahaan sesuai hasil evaluasinya. Dengan demikian, seperti dikemukakan

oleh Cooper dan Owen (2007) akuntabilitas tidak hanya mencakup adanya pelaporan

dari manajemen perusahaan, tetapi juga mencakup adanya kemampuan atau kekuatan

(power) dari stakeholders untuk menuntut akuntabilitas pihak manajemen dan

kemampuan memberikan penghargaan atau sanksi sesuai kinerja manajemen.

Konsisten dengan argumen di muka, maka pelaporan sosial dan lingkungan

perusahaan dapat didefinisikan sebagai berikut:

The process of communicating the social and environmental effects of  organizations’

economic actions to particular interest groups within society and to society at large.

As such, it involves extending the accountability of organisations (particularly

companies), beyond the traditional role of providing a financial account to owners of

capital, in particular, shareholders. Such an extension  is predicated upon the

assumption that companies do have wider responsibilities than simply to make money

for their shareholders (Gray et al, 1996, p. 3 dalam Adam dan Zutshi (2004).

Gond dan Herrbach (2006) berpendapat bahwa pelaporan CSR tidak hanya

bermanfaat bagi pihak eksternal, tetapi juga bermanfaat bagi perusahaan. Dengan

membuat laporan CSR perusahaan akan melakukan self-assessment sehingga dapat

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan terkait dengan aktivitas CSR di
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perusahaan tersebut. Dengan demikian, laporan tersebut merupakan alat pembelajaran

organisasi, yang dapat menyebabkan perubahan dinamis terhadap individu maupun

perusahaan tersebut, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Lebih lanjut Adam & Zutshi (2004) menyampaikan manfaat bagi perusahaan

untuk melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR mereka yaitu: a. Rekrutmen  dan

retensi karyawan yang lebih baik, b. Pengambilan keputusan internal yang lebih baik

dan penghematan biaya, c. Reputasi dan hubungan dengan stakeholders yang lebih

baik, dan d. Imbal hasil keuangan yang lebih tinggi.  Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pelaporan CSR yang transparan dan akuntabel akan mendorong

pelaksanaan kegiatan CSR, yang pada akhirnya akan meningkatkan tidak saja nilai

perusahaan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

2.1.7 Pengauditan Lingkungan

Audit lingkungan adalah alat pemeriksaan komprehensif dalam sistem

manajemen lingkungan untuk memverifikasi secara objektif upaya manajemen

lingkungan dan dapat membantu mencari langkah-langkah perbaikan guna

meningkatkan performasi lingkungan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan

merupakan upaya proaktif suatu perusahaan untuk perlindungan lingkungan yang

akan membantu perusahan meningkatkan efisiensi dan pengendalian emisi, polutan

yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra positif dari masyarakat terhadap

perusahaan. (blog.mercubuana.co.id 2010).Menurut The International Chamber of
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Commerce, Audit lingkungan merupakan pengujian yang sistematis dari interaksi

antara setiap operasi usaha dengan keadaan sekitarnya.

Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap

persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan

oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. (Pasal 1 (23), 28,

29 UU No 23/1997 ).

Adapun definisi dari audit lingkungan adalah

Menurut KLH:

“Audit Iingkungan hidup diperlukan sebagai suatu proses evaluasi yang

dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk menetapkan tingkat

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

Iingkungan hidup yang  terkait dengan kegiatan tersebut”.

Menurut SML ISO/SNI 14010:

“Suatu proses verifikasi tersistemasi dan terdokumentasi untuk memperoleh

dan mengevaluasi bukti secara obyektif untuk menentukan apakah SML dari

organisasi sesuai dengan kriteria audit SML yang dibuat organisasi, dan untuk

mengkomunikasikan hasil proses ini kepada manajemen”.

Tujuan dari audit lingkungan adalah:

1. Untuk menentukan apakah  SML  sesuai dengan pengaturan pengelolaan

lingkungan yang sudah direncanakan dan apakah sml sudah diterapkan secara

benar dan dipelihara
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2.  Perolehan jaminan pentaatan

3.  Pertanggungjawaban keuangan

4.  Perlindungan terhadap pertanggungjawaban pegawai

Variabel ini diukur berdasarkan jawaban atas ketersediaan laporan audit

kinerja lingkungan hidup perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Susilo (2008) melakukan penelitian yang berjudul Green Accounting Di

Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Kasus Antara Kabupaten Sleman Dan Kabupaten

Bantul. Penelitian ini berfokus pada empat aspek lingkungan yaitu kesadaran

lingkungan (environmental awareness), keterlibatan lingkungan (environmental

involvement), akuntansi lingkungan (environmental accounting), dan pengauditan

lingkungan (environmental audit). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua kota

tersebut memiliki kesadaran mengenai isu-isu lingkungan dan memiliki komitmen

tinggi terhadap lingkungan. Komitmen yang tinggi tersebut ditunjukkan dari

kesediaan pemerintahnya untuk melakukan pelaporan dan audit lingkungan. Akan

tetapi, pelaporan lingkungan yang dimaksud kedua kota tersebut masih berupa

pelaporan yang bersifat kualitatif yang sangat berbeda dengan akuntasi lingkungan.

Kota Sleman dan Bantul belum melakukan pelaporan yang bersifat kuantitatif. Hasil

pengujian dengan menggunakan uji Mann Whitney menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan antara Kota Sleman and Bantul dalam hal keadaan yang mendorong

terjadinya keterlibatan, pelaporan, dan pengauditan lingkungan.
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Yousef (2003) melakukan penelitian yang berjudul "Green accounting in

developing countries: the case of U.A.E. and Jordan", Managerial Finance,

Penelitian ini berfokus pada tiga aspek lingkungan, kesadaran lingkungan,

keterlibatan lingkungan, dan pelaporan lingkungan. Negara-negara maju telah

mencapai banyak kemajuan dalam bidang ini. Negara-negara berkembang seperti

Yordania dan U.A.E. masih dalam tahap awal. Dua sampel pengambil keputusan

perusahaan di negara-negara yang digunakan untuk memeriksa aspek di atas. Hasil

menunjukkan bahwa mereka menyadari masalah perlindungan lingkungan, namun

komitmen mereka terhadap perlindungan lingkungan masih rendah. Beberapa dari

mereka melaporkan kinerja lingkungan mereka. Hasil Mann-Whitney menunjukkan

tes yang tidak ada perbedaan antara Yordania dan UEA dalam hal keadaan yang

mengarah ke lingkungan, kesadaran lingkungan dan keterlibatan.

Lindrianasari (2007) melakukan penelitian yang berjudul Hubungan antara

Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja

Ekonomi Perusahaan di Indonesia. Peneliti mengungkapkan bahwa karena

pengukuran kinerja dilakukan oleh pihak pemerintah yang tidak mempertimbangkan

laporan keuangan perusahaan, maka penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana keefektifan laporan keuangan perusahaan dan informasi pengungkapan

lingkungan dilaporan tahunan perusahaan dalam menjelaskan kinerja lingkungan

perusahaan tersebut. Sampel yang diambil sejumlah 88 perusahaan, yang sebelumnya

diambil dengan mempertimbangkan cluster masing-masing perusahaan. Hasil

penelitian menemukan bahwa meskipun kinerja lingkungan dan kualitas
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pengungkapan lingkungan memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja ekonomi,

namun hubungan tersebut tidak memiliki nilai keberartian yang cukup.

Cahyono (2002) terhadap perusahaan tekstil, jamu dan kosmetik, sabun

mandi, pupuk dan gas sebagai perusahaan yang rentan terhadap lingkungan di Kota

Semarang, hasilnya mengindikasikan bahwa sejumlah 66,7% dari perusahaan yang

menjadi responden tidak berperan aktif dalam pembentukan Undang-undang /

Peraturan mengenai lingkungan, baik secara individu maupun melalui asosiasi. Hasil

lain mengindikasikan pula bahwa sebanyak 66,7% dari responden belum pernah

mengikuti penyuluhan tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Lebih lanjut, fakta empirik ini juga menunjukkan rendahnya tindakan proaktif

perusahaan dalam menciptakan kepedulian terhadap lingkungan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir menurut Sekaran (2002) adalah jaringan asosiasi yang

disusun, dijelaskan, dan dielaborasi secara logis antar variabel yang dianggap relevan

pada situasi masalah dan diidentifikasi melalui proses wawancara, pengamatan, dan

survey literature.

Kemampuan penelitian untuk mendukung pengembangan dari praktik

akuntansi lingkungan selalu menarik untuk dicermati. Dalam penelitian ini,

diharapkan dapat mempertegas pihak-pihak yang berhubungan dengan akuntansi

lingkungan dalam usahanya untuk ikut serta berpartisipasi dalam wewujudkan usaha

kepedulian terhadap lingkungan hidup. Sedikit banyak diharapkan bahwa akuntansi
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lingkungan menjadi agent of change untuk perbaikan lingkungan hidup (Bebbington,

1997 dalam Susilo, 2008).

Dalam kondisi sekarang ini, hal yang paling penting dan menarik adalah

agenda pengembangan akuntansi lingkungan sebagai konsep elaborasi yang

berkelanjutan yang nantinya diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan

keputusan. Redclift (1987) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan

yang berkelanjutan adalah meng-krompromi-kan antara sumber daya alam yang

terbatas ini dengan pencapaian tujuan ekonomi. Sustainability merupakan hubungan

yang erat antara ekonomi, lingkungan dan sosial. Untuk itu, akuntansi lingkungan

dikaitkan dengan sustainability ini, akan membutuhkan penyesuaian antara akuntansi

konvensional dengan kebutuhan sosial di sekitarnya. Akuntansi lingkungan dikaitkan

dengan sustainability ini adalah memberikan informasi berupa kalkulasi berapa biaya

yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan agar produk/jasa yang dihasilkannya

merupakan produk/jasa yang ramah lingkungan, aman dikonsumsi ataupun

digunakan.

Menurut Teoh dan Thong (1986) dalam Yousef (2003) Perusahaan dikatakan

ikut andil dalam menjaga lingkungan hidup di sekitar perusahaannya, yaitu jika

perusahaan itu haruslah memiliki perhatian terhadap permasalahan lingkungan hidup

itu sendiri. Jika sudah, maka keterlibatan terhadap permasalahan lingkungan hidup

diperlukan dalam memenuhi tanggung jawab lingkungan hidupnya. Hal ini harus

diikuti dengan pelaporan permasalahan lingkungan hidup di sekitar perusahaan

terutama kinerja perusahaan dalam mengatasi dampak keberadaan perusahaan
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tersebut di lingkungan hidup sekitarnya. Tahapan ini akan sempurna jika pada

akhirnya dapat dilakukan audit lingkungan untuk perusahaannya yang mengukur

kinerja lingkungannya. Dari sini, setidaknya ada empat level progresif dalam hal

tanggung jawab lingkungan hidup suatu perusahaan, yakni; perhatiannya terhadap

permasalahan lingkungan (environmental awareness), pelaporan permasalahan

lingkungan (environmental reporting) dan audit lingkungan (environmental audit).

Gambar berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

GREEN
ACCOUNTING

 Perhatian Lingkungan

 Tanggungjawab Lingkungan

 Pelaporan akuntansi Lingkungan

 Audit Lingkungan

Industri
Sedang

Industri

Besar
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2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Arikunto (2006) hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji

kebenarannya mengenai masalah yang dipelajari, dimana suatu hipotesis selalu

dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H1 : Terdapat perbedaan perhatian perusahaan antara industri besar dan industri

sedang terkait permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya.

H2 : Terdapat perbedaan tanggungjawab perusahaan antara industri besar dan industri

sedang terkait permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya.

H3 : Terdapat perbedaan pelaporan akuntansi lingkungan antara industri besar dan

industri sedang terkait permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya.

H4 : Terdapat perbedaan audit lingkungan antara industri besar dan industri sedang

terkait permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini

adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner berisi tentang persepsi dari masing-

masing manajer akuntansi perusahaan terkait dengan tanggungjawab mereka dalam

mengelola lingkungan hidup di sekitar perusahaan. Pengujian hipotesis dalam

penelitian ini menggunakan Uji Independent Sample T-test.

3.2 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 141 perusahaan industri besar dan 200

perusahaan industri sedang yang terdapat di Kota Semarang dengan jumlah

keseluruhan 341 industri (Badan Pusat Statistik Kota Semarang).

Alasan yang mendasari pemilihan perusahaan yang termasuk dalam sektor

industri sebagai bahan penelitian yaitu karena perusahaan-perusahaan yang termasuk

ke dalam sektor industri tersebut terlihat bahwa kegiatan operasi dan produksi yang

mereka lakukan benar-benar dianggap banyak memiliki konflik dengan lingkungan.

Dari berbagai jenis usaha industri banyak sekali mengakibatkan pencemaran

lingkungan dan menghasilkan banyak limbah.
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3.1 Klasifikasi Jumlah Industri

No. Kecamatan Industri
Sedang

Industri
Besar

Total

1 Mijen 2 3 5
2 Gunung Pati 6 1 7
3 Banyumanik 10 6 16
4 Gajah Mungkur - - -
5 Semarang Selatan 8 1 9
6 Candisari 2 1 3
7 Tembalang 2 1 3
8 Pedurungan 14 9 23
9 Genuk 70 33 103

10 Gayamsari 7 3 10
11 Semarang Timur 13 1 14
12 Semarang Utara 14 13 27
13 Semarang Tengah 9 6 15
14 Semarang Barat 16 14 30
15 Tugu 5 25 30
16 Ngaliyan 22 24 46

Total 200 141 341

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Semarang

3.3 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari

populasi, sehinga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat atau

karakteristiknya akan membuat kita dapat menggeneralisasikan sifat dan karakteristik

tersebut pada populasi (Sekaran, 2006:123). Teknik penentuan sampel menggunakan

Convinience Sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan kemudahan peneliti

(Mustafa, 2000).

Perhitungan dibawah ini menunjukkan proses penentuan sampel penelitian :
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Tabel 3.2
Proses Penentuan Sampel

Penentuan Sampel Industri Sedang Industri Besar
Kuisioner Disebar 200 141
Kuisioner Kembali 67 47
Kuisioner Rusak (16) (11)
Kuisioner Diolah 51 36

Sumber : Data Primer yang diolah, 2013

Berdasarkan pengambilan sampel dengan teknik Convinience Sampling

diperoleh sampel sebanyak 51 industri sedang dan 36 industri besar di Kota

Semarang.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada

nilai (Sekaran, 2002). Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007).

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Perhatian terhadap Lingkungan Hidup

Instrumen yang digunakan untuk mengukur perhatian perusahaan terhadap

lingkungan hidup terdiri dari tujuh item pertanyaan. Respons dari responden diukur

dengan skala Likert 1 – 5, semakin tinggi nilai yang ditunjukan maka tingkat

perhatian perusahaan terhadap lingkungan semakin tinggi . Menurut Teoh dan Thong

(1986) dalam Yousef (2003) variabel ini diukur dengan indikator :

1. Adanya peraturan tentang lingkungan hidup
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2. Philosofi dari manajer puncak

3. Adanya sugesti dari asosiasi perusahaan lain

4. Adanya sugesti dari diri sendiri

5. Adanya sugesti dari serikat pekerja

6. Adanya sugesti dari pelanggan

7. Adanya sugesti dari lembaga lingkungan hidup seperti WALHI

8. Adanya sugesti dari komunitas lingkungannya

3.4.2 Tanggungjawab terhadap Lingkungan Hidup

Tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur secara spesifik dalam

Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya

dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran..

Respon dari responden diukur dengan skala Likert 1 – 5, semakin rendah

nilai yang ditunjukan maka tanggungjawab perusahaan semakinburuk. Menurut Teoh

dan Thong (1986) dalam Yousef (2003) variabel ini diukur dengan indikator :

1. Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi yang

cukupdikaitkan dengan tanggung jawab lingkungan hidup

2. Usaha perusahaan dalam mengatasi limbah perusahaan

3. Usaha perusahaan dalam mengatasi limbah perusahaan meskipun perusahaan

mengalami kerugian
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4. Usaha perusahaan dalam mengatasi limbah perusahaan meskipun perusahaan

harus menutup usahanya.

3.4.3 Pelaporan Akuntansi Lingkungan

Pengukuran variabel ini menggunakan 10 item pertanyaan yang

dikembangkan dari penelitian Dunk, 2002.Skala Likert 1 – 5 digunakan untuk

mengukur respons dari responden. Semakin tinggi nilai yang ditunjukan maka

pelaporan perusahaan akan akuntansi lingkungan semakin tinggi pula. Menurut Dunk

(2002), indikator yang digunakan untuk mengukur variable ini adalah :

1. Terdapat proses pengurangan atau pembatasan limbah

2. Penelusuran terhadap kos aktivitas lingkungan

3. Terdapat pertimbangan aspek lingkungan dalam keputusan investasi ataupun

pertukaran

4. Proses desain produk dipengaruhi oleh pertimbangan aspek lingkungan

5. Proses desain produk dipengeruhi oleh pelanggan dan stakeholders lainnya

6. Selalu berusaha untuk memenuhi standar lingkungan hidup

7. Selalu berusaha untuk mematuhi standar lingkungan hidup

8. Selalu mendukung tercapainya pertumbuhan laba yang berkelanjutan

9. Mengidentifikasi bahan baku produk yang membahayakan lingkungan

10.Mengurangi atau membatasi bahan baku yang membahayakan lingkungan
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3.4.4 Audit Lingkungan

Audit Iingkungan hidup diperlukan sebagai suatu proses evaluasi yang

dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk menetapkan tingkat

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan

Iingkungan hidup yang  terkait dengan kegiatan tersebut (Kementerian Lingkungan

Hidup).

. Pengukuran menggunakan 3 item-item pertanyaan. Skala Likert 1 – 5

digunakan untuk mengukur respons dari responden. Semakin tinggi nilai yang

ditunjukan maka audit lingkungan yang telah dilakukan semakin tinggi pula. Menurut

Dunk (2002), indikator yang digunakan untuk mengukur variable ini adalah :

1. Sudah melaksanakan audit laporan keuangan tahunan secara teratur setiap tahun.

2. Sudah melakukan audit atas kinerja perusahaan yang terkait dengan kelestarian

dan keselamatan lingkungan hidup sekitar

3. Hasil laporan audit menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam aktivitas

berikutnya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli, tidak melalui perantara. Data primer yang digunakan berupa data subyek

(self report data) yang berupa opini dan karakteristik dari responden.

Data primer dalam penelitian ini berupa :
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1. Responden yang berprofesi sebagai manajer akuntansi perusahaan pada industri

sedang dan besar di Kota Semarang.

2. Opini dan persepsi responden (manajer akuntansi) atas tanggungjawab mereka

dalam mengeloa lingkungan hidup disekitar perusahaannya yang meliputi

perhatian, tanggungjawab, keterlibatan, pelaporan permasalahan lingkungan serta

audit lingkungan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan metode angket. Metode dilakukan dengan menyebar kuisioner yang

telah disusun secara terstruktur sesuai dengan judul penelitian, dimana sejumlah

pernyataan tertulis disampaikan pada responden untuk ditanggapi sesuai dengan

kondisi yang dialami oleh responden yang bersangkutan. Kuesioner dalam penelitian

ini menggunakan kuesioner adaptasi.

Pertanyaan berkaitan dengan opini atau persepsi responden terhadap

tanggungjawab perusahaan dalam mengelola lingkungan hidup di sekitar

perusahaannya. Dalam kuesioner ini nantinya akan digunakan model pertanyaan

tertutup, yakni bentuk pertanyaan yang sudah disertai alternative jawaban

sebelumnya, sehingga responden dapat memilih salah satu dari alternatif jawaban

tersebut. Masing-masing kuesioner disertai dengan surat permohonan untuk mengisi

kuesioner yang ditujukan pada responden. Surat permohonan tersebut berisi identitas

peneliti, maksud penelitian yang dilakukan dan jaminan kerahasiaan data penelitian.

Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengena suatu

pernyataan, dengan skala penilaian dari 1 sampai dengan 5.
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Skala Pengukuran Persepsi Responden (Skala Likert 1 s.d 5)

Sangat tidak setuju Sangat setuju

1 2 3 4 5

Dalam penelitian ini, untuk memudahkan responden dalam menjawab kuesioner,

maka skala penelitiannya sebagai berikut :

Skala 1: Sangat Tidak Setuju

Skala 2: Tidak Setuju

Skala 3: Netral

Skala 4: Setuju

Skala 5: Sangat Setuju

3.6 Teknik Analisis Data

Tujuan analisis data adaah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di

dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah

(Ghozali, 2006:3). Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan

menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian

(Sekaran, 2006:175).

3.6.1 Statistik Deskriptif

Penggunaan metode statistik deskriptif dengan menggunakan tabel distribusi

atas jawaban manajer pada industri besar dan industri sedang terkait permasalahan

lingkungan hidup diwilayahnya.
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3.6.2 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian digunakan sebelum angket diberikan kepada

responden. Tujuan dari uji instrumen ini adalah untuk menghindari pertanyaan-

pertanyaan yang kurang jelas maksudnya, menghilangkan kata-kata yang sulit

dipahami, mempertimbangkan atau pengurangan item. Uji instrumen dimaksudkan

untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen sehingga dapat diketahui layak

atau tidaknya instrumen tersebut digunakan dalam pengambilan data penelitian

(Hasanah, 2011).

3.6.2.1 Uji Validitas Instrumen

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrument yang

bersangkutan mampu mengukur apa yang akan di ukur (Arikunto, 2007:167).

Kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner

yang mampu mengungkapkan apa yang diukur dengan kuesioner tersebut. Untuk

mengukur valid atau tidaknya kuesioner dengan melihat Pearson Correlation. Jika

korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan terhadap skor total signifikan

(p<0,05) maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “Valid” dan sebaliknya (Ghozali,

2011:55).

Tabel 3.3 Ringkasan Hasil Uji Validitas terhadap Variabel-variabel Penelitian

No. Variabel Butir
Pertanyaan

R
Hitung

R
Tabel

Hasil

1. Perhatian
Lingkungan

No 1
No 2
No 3
No 4
No 5

0,739
0,702
0,594
0,625
0,584

0,553
0,553
0,553
0,553
0,553

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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No 6
No 7
No 8

0,714
0,674
0,739

0,553
0,553
0,553

Valid
Valid
Valid

2. Tanggungjawab
Lingkungan

No 9
No 10
No 11
No 12
No 13

0,95
0,704
0,726
0,815
0,622

0,553
0,553
0,553
0,553
0,553

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

3. Pelaporan
Akuntansi
Lingkungan

No 14
No 15
No 16
No 17
No 18
No 19
No 20
No 21
No 22
No 23

0,749
0,835
0,627
0,658
0,592
0,804
0,579
0,743
0,754
0,677

0,553
0,553
0,553
0,553
0,553
0,553
0,553
0,553
0,553
0,553

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

4. Audit Lingkungan No 24
No 25
No 26

0,884
0,908
0,926

0,553
0,553
0,553

Valid
Valid
Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 (pada lampiran 5)

Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden yang menjadi sampel dalam

penelitian, maka dilakukan uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan memberikan

kuesioner kepada beberapa responden untuk kemudian diuji apakah tiap butir

pertanyaan yang digunakan sudah valid. Peneliti sudah melakukan uji validitas

kepada 13 responden dan hasilnya semua butir pertanyaan adalah valid. Maka

kuesiner layak untuk dibagikan kepada responden yang akan menjadi sampel untuk

digunakan dalam penelitian.
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3.6.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengetahui reriable atau

tidaknya suatu varianble maka dilakukan uji statistic dengan cara melihat Cronbach

Alpha(α). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikataka

reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally, 1994 dalam

Ghozali, 2011:48).

Hasil pengujian reliabilitas ini menggunakan SPSS yang mana dikatakan

reliabel apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70 (nilai standar).

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas

No. Variabel Croanbach
Alpha

Keterangan

1 Perhatian Lingkungan 0,819 Reliabel
2 Tanggungjawab Lingkungan 0,822 Reliabel
3 Pelaporan akuntansi Lingkungan 0,880 Reliabel
4 Audit Lingkungan 0,889 Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 (pada lampiran 5)

Dari table 3.3 dapat dilihat untuk variabel perhatian lingkungan,

tanggungjawab lingkungan, pelaporan akuntansi lingkungan serta audit lingkungan

dalam penelitian ini dinyatakan reliable karena nilai Cronbach Alpha masing-masing

variabel lebih besar dibandingkan nilai standar umum yang dibentuk, yaitu 0,70.

3.6.3 Uji Hipotesis

3.6.3.1 Uji Beda t-test

Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak

berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan
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cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar eror dari

perbedaan rata-rata dua sample.

3.6.3.2 Uji Independent T-test

Uji ini bertujuan untuk membandingkan raat-rata dari dua grup yang tidak

berhubungan satu dengan lainnya. Apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata

yang sama ataukah tidak secara signifikan. Kriteria pengambilan keputusan, jika nilai

signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak , dan jika nilai signifikan < 0,05 maka

hipotesis diterima (Priyatno, 2011:170).
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskripsi

4.1.1.1 Deskripsi Variabel Perhatian Lingkungan

Perhatian lingkungan dalam penelitian ini diukur berdasarkan delapan

indikator yaitu adanya peraturan tentang lingkungan hidup, philosofi dari manajer

puncak, adanya sugesti dari asosiasi perusahaan lain, adanya sugesti dari diri

sendiri, adanya sugesti dari serikat pekerja, adanya sugesti dari pelanggan, adanya

sugesti dari lembaga lingkungan hidup, dan adanya sugesti dari komunitas

lingkungannya.

Tabel 4.1 Distribusi Jawaban Manajer Indutri Besar atas Perhatian
Lingkungan

Skor 1 (sangat
tidak

setuju)
2 (tidak
setuju) 3 (netral) 4 (setuju)

5 (sangat
setuju)

Pertanyaan ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%)
1 0 0% 7 19,4% 6 16,7% 10 27,8% 13 36,1%
2 1 2,8% 6 16,7% 5 13,9% 14 38,9% 10 27,8%
3 3 8,3% 2 5,6% 8 22,2% 8 22,2% 15 41,7%
4 0 0% 5 13,9% 11 30,6% 9 25% 11 30,6%
5 2 5,6% 4 11,1% 4 11,1% 7 19,4% 19 52,8%
6 1 2,8% 4 11,1% 9 25% 10 27,8% 12 33,3%
7 1 2,8% 6 16,7% 8 22,2% 11 30,6% 10 27,8%
8 3 8,3% 5 13,9% 6 16,7% 19 52,8% 3 8,3%

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 (pada lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 36 responden yang

menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori sangat setuju dalam
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menjawab pernyataan tentang perhatian lingkungan. Pada pernyataan 1 sebanyak

13 responden (36,1%),  pernyataan 2 sebanyak 10 responden (27,8%), pernyataan

3 sebanyak 15 responden (41,7%), pernyataan 4 sebanyak 11 responden (30,6%),

pernyataan 5 sebanyak 19 responden (52,8%), pernyataan 6 sebanyak 12

responden (33,3%), pernyataan 7 sebanyak 10 responden (27,8%) dan pernyataan

8 sebanyak 3 responden (8,3%). Sebagian besar responden dalam industri besar

memilih kategori sangat setuju dalam menjawab pernyataan-pernyataan tentang

perhatian lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa industri besar termotivasi

untuk memperhatikan masalah lingkungan disekitarnya.

Tabel 4.2 Distribusi Jawaban Manajer Indutri Sedang atas Perhatian
Lingkungan

Skor 1 (sangat
tidak

setuju)
2 (tidak
setuju) 3 (netral) 4 (setuju)

5 (sangat
setuju)

Pertanyaan ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%)
1 3 5,9% 3 5,9% 9 17,6% 30 58,8% 6 11,8%
2 0 0% 2 3,9% 13 25,5% 27 52,9% 9 17,6%
3 0 0% 3 5,9% 15 29,4% 20 39,2% 13 25,5%
4 2 3,9% 2 3,9% 6 11,8% 22 43,1% 19 37,3%
5 1 1,9% 4 7,8% 13 25,5% 19 37,3% 14 27,5%
6 0 0% 4 7,8% 11 21,6% 18 35,3% 18 35,3%
7 0 0% 0 0% 16 31,4% 20 39,2% 15 29,4%
8 0 0% 4 7,8% 4 7,8% 29 56,9% 14 27,5%

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 (pada lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 51 responden yang

menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori setuju dalam

menjawab pernyataan tentang perhatian lingkungan. Pada pernyataan 1 sebanyak

30 responden (58,8%),  pernyataan 2 sebanyak 27 responden (52,9%), pernyataan

3 sebanyak 20 responden (39,2%), pernyataan 4 sebanyak 22 responden (43,1%),

pernyataan 5 sebanyak 19 responden (37,3%), pernyataan 6 sebanyak 18
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responden (35,3%), pernyataan 7 sebanyak 20 responden (39,2%) dan pernyataan

8 sebanyak 29 responden (56,9%). Sebagian besar responden dalam industri

sedang memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan-pernyataan tentang

perhatian lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa industri sedang termotivasi

untuk memperhatikan masalah lingkungan disekitarnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan baik industri besar maupun

industri sedang termotivasi untuk memperhatikan permasalahan lingkungan hidup

disekitarnya.

4.1.1.2 Deskripsi Variabel Tanggungjawab Lingkungan

Tanggungjawab lingkungan dalam penelitian ini diukur berdasarkan lima

indikator yaitu ketersediaan sumber daya manusia, usaha perusahaan dalam

mengatasi limbah, usaha perusahaan dalam mengatasi limbah meskipun

mengalami kerugian, usaha perusahaan dalam mengatasi limbah meskipun harus

menutup usahanya.

Berikut ini ditampilkan rangkuman hasil analisis deskriptif untuk

tanggungjawab lingkungan :

Tabel 4.3 Distribusi Jawaban Manajer Indutri Besar atas Tanggungjawab
Lingkungan

Skor 1 (sangat
tidak

setuju)
2 (tidak
setuju) 3 (netral) 4 (setuju)

5 (sangat
setuju)

Pertanyaan ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%)
1 0 0% 3 8,3% 10 27,8% 6 16,7% 17 47,2%
2 0 0% 1 2,8% 7 19,4% 7 19,4% 21 58,3%
3 2 5,6% 8 22,2% 8 22,2% 6 16,7% 12 33,3%
4 1 2,8% 5 13,9% 11 30,6% 6 16,7% 13 36,1%
5 2 5,6% 6 16,7% 6 16,7% 9 25% 13 36,1%

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 (pada lampiran 4)
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 36 responden yang

menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori sangat setuju dalam

menjawab pernyataan tentang tanggungjawab lingkungan. Pada pernyataan 1

sebanyak 17 responden (47,2%), pernyataan 2 sebanyak 21 responden (58,3%),

pernyataan 3 sebanyak 12 responden (33,3%), pernyataan 4 sebanyak 13

responden (36,1%), pernyataan 5 sebanyak 13 responden (36,1%). Sebagian besar

responden dalam industri besar memilih kategori sangat setuju dalam menjawab

pernyataan-pernyataan tentang tanggungjawab lingkungan, maka dapat dikatakan

bahwa industri besar bertanggungjawab atas permasalahan lingkungan hidup

disekitarnya.

Tabel 4.4 Distribusi Jawaban Manajer Indutri Sedang atas Tanggungjawab
Lingkungan

Skor 1 (sangat
tidak

setuju)
2 (tidak
setuju) 3 (netral) 4 (setuju)

5 (sangat
setuju)

Pertanyaan ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%)
1 3 5,9% 9 17,6% 13 25,5% 15 29,4% 11 21,6%
2 1 1,9% 12 23,5% 18 35,3% 9 17,6% 11 21,6%
3 0 0% 2 3,9% 19 37,3% 18 35,3% 12 23,5%
4 1 1,9% 8 15,7% 15 29,4% 15 29,4% 12 23,5%
5 1 1,9% 17 33,3% 11 21,6% 10 19,6% 12 23,5%

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 (pada lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 51 responden yang

menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori netral dalam

menjawab pernyataan tentang tanggungjawab lingkungan. Pada pernyataan 1

sebanyak 13 responden (25,5%),  pernyataan 2 sebanyak 18 responden (35,3%),

pernyataan 3 sebanyak 19 responden (37,3%), pernyataan 4 sebanyak 15

responden (29,4%), pernyataan 5 sebanyak 11 responden (21,6%). Sebagian besar
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responden dalam industri sedang memilih kategori netral (tidak menentukan

jawaban) dalam menjawab pernyataan-pernyataan tentang tanggungjawab

lingkungan.

Maka dari keseluruhan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa

persepsi manajer atas tanggungjawab perusahaan terkait lingkungan hidup pada

industri besar lebih tinggi dibandingkan pada industri sedang.

4.1.1.3 Deskripsi Variabel Pelaporan Akuntansi Lingkungan

Pelaporan akuntansi lingkungan dalam penelitian ini diukur berdasarkan

sepuluh indikator yaitu terdapat proses pengurangan atau pembatasan limbah,

penelusuran terhadap kos aktivitas lingkungan, terdapat pertimbangan aspek

lingkungan, proses desain produk dipengaruhi oleh pertimbangan aspek

lingkungan, proses desain produk dipengeruhi oleh pelanggan, memenuhi standar

lingkungan hidup, mematuhi standarlingkungan hidup, mendukung tercapainya

pertumbuhan laba yang berkelanjutan, mengidentifikasi bahan baku produk yang

membahayakan lingkungan, mengurangi atau membatasi bahan baku yang

membahayakan lingkungan.

Berikut ini ditampilkan rangkuman hasil analisis deskriptif untuk

pelaporan akuntansi lingkungan :
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Tabel 4.5 Distribusi Jawaban Manajer Indutri Besar atas Pelaporan
Lingkungan

Skor 1 (sangat
tidak

setuju)
2 (tidak
setuju) 3 (netral) 4 (setuju)

5 (sangat
setuju)

Pertanyaan ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%)
1 1 2,8% 1 2,8% 7 19,4% 14 38,9% 13 36,1%
2 0 0% 7 19,4% 9 25% 8 22,2% 12 33,3%
3 0 0% 4 11,1% 16 44,4% 9 25% 7 19,4%
4 0 0% 5 13,9% 11 30,6% 4 11,1% 16 44,4%
5 1 2,8% 6 16,7% 7 19,4% 6 16,7% 16 44,4%
6 1 2,8% 3 8,3% 3 8,3% 10 27,8% 19 52,8%
7 0 0% 2 5,6% 15 41,7% 7 19,4% 12 33,3%
8 2 5,6% 4 11,1% 7 19,4% 12 33,3% 11 30,6%
9 0 0% 2 5,6% 16 44,4% 7 19,4% 11 30,6%
10 1 2,8% 3 8,3% 10 27,8% 10 27,8% 12 33,3%

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 (pada lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa dari 36 responden yang

menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori sangat setuju dalam

menjawab pernyataan tentang pelaporan akuntansi lingkungan. Pada pernyataan 1

sebanyak 13 responden (36,1%),  pernyataan 2 sebanyak 12 responden (33,3%),

pernyataan 3 sebanyak 7 responden (19,4%), pernyataan 4 sebanyak 16 responden

(44,4%), pernyataan 5 sebanyak 16 responden (44,4%), pernyataan 6 sebanyak 19

responden (52,8%), pernyataan 7 sebanyak 12 responden (33,3%), pernyataan 8

sebanyak 11 responden (30,6%), pernyataan 9 sebanyak 11 responden (30,6%),

pernyataan 10 sebanyak 12 responden (33,3%), Sebagian besar responden dalam

industri besar memilih kategori sangat setuju dalam menjawab pernyataan-

pernyataan tentang pelaporan akuntansi lingkungan.



68

Tabel 4.6 Distribusi Jawaban Manajer Indutri Sedang atas Pelaporan
Lingkungan

Skor 1 (sangat
tidak

setuju)
2 (tidak
setuju) 3 (netral) 4 (setuju)

5 (sangat
setuju)

Pertanyaan ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%)
1 3 5,9% 6 11,8% 11 21,6% 18 35,3% 13 25,5%
2 0 0% 13 25,5% 18 35,3% 9 17,6% 11 21,6%
3 0 0% 12 23,5% 18 35,3% 14 27,5% 7 13,7%
4 2 3,9% 6 11,8% 14 27,5% 13 25,5% 16 31,4%
5 2 3,9% 8 15,7% 19 37,3% 8 15,7% 14 27,5%
6 5 9,8% 9 17,6% 18 35,3% 10 19,6% 9 17,6%
7 1 1,9% 7 13,7% 14 27,5% 16 31,4% 13 25,5%
8 2 3,9% 10 19,6% 12 23,5% 16 31,4% 11 21,6%
9 1 1,9% 9 17,6% 18 35,3% 10 19,6% 13 25,5%
10 1 1,9% 10 19,6% 20 39,2% 12 23,5% 8 15,7%

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 (pada lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 51 responden yang

menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori netral dalam

menjawab pernyataan tentang pelaporan akuntansi lingkungan. Pada pernyataan 1

sebanyak 11 responden (21,6%),  pernyataan 2 sebanyak 18 responden (35,3%),

pernyataan 3 sebanyak 18 responden (35,3%), pernyataan 4 sebanyak 14

responden (27,5%), pernyataan 5 sebanyak 19 responden (37,3%), pernyataan 6

sebanyak 18 responden (35,3%), pernyataan 7 sebanyak 14 responden (27,5%),

pernyataan 8 sebanyak 12 responden (23,5%), pernyataan 9 sebanyak 18

responden (35,3%), pernyataan 10 sebanyak 20 responden (39,2%), Sebagian

besar responden dalam industri sedang memilih kategori netral dalam menjawab

pernyataan-pernyataan tentang pelaporan akuntansi lingkungan.

Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi manajer atas pelaporan akuntansi

perusahaan terkait lingkungan pada industri besar lebih tinggi dibandingkan

dengan industri sedang.
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4.1.1.4 Deskripsi Variabel Audit Lingkungan

Audit lingkungan dalam penelitian ini diukur berdasarkan jawaban atas

ketersediaan laporan audit kinerja lingkungan hidup perusahaan.

Berikut ini ditampilkan rangkuman hasil analisis deskriptif untuk audit

lingkungan :

Tabel 4.7 Distribusi Jawaban Manajer Indutri Besar atas Audit Lingkungan
Skor 1 (sangat

tidak
setuju)

2 (tidak
setuju) 3 (netral) 4 (setuju)

5 (sangat
setuju)

Pertanyaan ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%)
1 2 5,6% 1 2,8% 11 30,6% 12 33,3% 10 27,8%
2 1 2,8% 6 16,7% 8 22,2% 12 33,3% 9 25%
3 2 5,6% 5 13,9% 8 22,2% 14 38,9% 7 19,4%

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 (pada lampiran 4)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 36 responden yang

menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori setuju dalam

menjawab pernyataan tentang audit lingkungan. Pada pernyataan 1 sebanyak 12

responden (33,3%),  pernyataan 2 sebanyak 12 responden (33,3%), pernyataan 3

sebanyak 14 responden (38,9%). Sebagian besar responden dalam industri besar

memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan-pernyataan tentang audit

lingkungan.

Tabel 4.8 Distribusi Jawaban Manajer Indutri Sedang atas Audit
Lingkungan

Skor 1 (sangat
tidak

setuju)
2 (tidak
setuju) 3 (netral) 4 (setuju)

5 (sangat
setuju)

Pertanyaan ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%) ∑ (%)
1 2 3,9% 13 25,5% 18 35,3% 11 21,6% 7 13,7%
2 3 5,9% 17 33,3% 13 25,5% 8 15,7% 10 19,6%
3 6 11,8% 12 23,5% 13 25,5% 14 27,5% 6 11,8%

Sumber : Data primer yang diolah, 2013 (pada lampiran 4)
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Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 51 responden yang

menjadi sampel, paling banyak responden memilih kategori netral dalam

menjawab pernyataan tentang audit lingkungan. Pada pernyataan 1 sebanyak 18

responden (35,3%),  pernyataan 2 sebanyak 13 responden (25,5%), pernyataan 3

sebanyak 13 responden (25,5%). Sebagian besar responden dalam industri sedang

memilih kategori netral dalam menjawab pernyataan-pernyataan tentang audit

lingkungan.

Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi manajer atas audit lingkungan

perusahaan terkait lingkungan hidup pada industri besar lebih tinggi daripada

industri sedang.

4.1.2 Uji Hipotesis

Uji kesamaan dua rata-rata dalam penelitian ini bermaksud untuk

mengetahui ada tidaknya perbedaan antara perhatian lingkungan, tanggungjawab

lingkungan, pelaporan akuntansi lingkungan dan audit lingkungan pada industri

besar dan sedang di Kota Semarang. Dalam penelitian ini, pengujian dua

kesamaan rata-rata dilakukan menggunakan Uji Independent T-test berbantuan

SPSS.16. Berikut ini merupakan hasil dari olahan data Independent Samples T-

test menggunakan program SPSS 16 :
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Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis

Independent Samples Test

Levene's Test for
Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. T Df Sig. (2-
tailed)

Perhatian Equal variances
assumed 2.583 .112 -1.364 85 .176

Equal variances
not assumed -1.320 66.146 .191

tanggung_jawab Equal variances
assumed 1.461 .230 2.568 85 .012

Equal variances
not assumed 2.657 83.000 .009

Pelaporan Equal variances
assumed 3.052 .084 3.733 85 .000

Equal variances
not assumed 3.939 84.906 .000

Audit Equal variances
assumed .764 .385 3.095 85 .003

Equal variances
not assumed 2.986 65.191 .004

Sumber : Data diolah, 2013 (pada lampiran 6)

4.1.2.1 Pengujian Hipotesis Pertama

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H1: Terdapat perbedaan perhatian perusahaan antara industri besar dan industri

sedang terkait permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya

Kriteria pengambilan keputusan :

Hipotesis 1 ditolak apabila sig ≥ 5%

Hipotesis 1 diterima apabila sig < 5%

Hasil pengujian menggunakan Independent Sample T-test diperoleh nilai

sig = 0,176 ≥ 0,05. Jadi hipotesis 1 di tolak yang berarti bahwa tidak terdapat
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perbedaan rata-rata perhatian secara signifikan antara industri besar dan sedang

di Kota semarang.

4.1.2.2 Pengujian Hipotesis Kedua

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H2: Terdapat perbedaan tanggungjawab perusahaan antara industri besar dan

industri sedang terkait permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya

Kriteria pengambilan keputusan :

Hipotesis 2 ditolak apabila sig ≥ 5%

Hipotesis 2 diterima apabila sig < 5%

Hasil pengujian menggunakan Independent Sample T-test diperoleh nilai

sig = 0,012 < 0,05. Jadi hipotesis 2 diterima yang berarti bahwa terdapat

perbedaan rata-rata tanggungjawab secara signifikan antara industri besar dan

sedang di Kota semarang.

4.1.2.3 Pengujian Hipotesis Ketiga

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H3: Terdapat perbedaan pelaporan perusahaan antara industri besar dan industri

sedang terkait permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya

Kriteria pengambilan keputusan :

Hipotesis 4 ditolak apabila sig ≥ 5%

Hipotesis 4 diterima apabila sig < 5%

Hasil pengujian menggunakan Independent Sample T-test diperoleh nilai

sig = 0,000 < 0,05. Jadi hipotesis 4 diterima yang berarti bahwa terdapat

perbedaan rata-rata pelaporan secara signifikan antara industri besar dan sedang
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di Kota semarang.

4.1.2.4 Pengujian Hipotesis Keempat

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H4: Terdapat perbedaan audit perusahaan antara industri besar dan industri sedang

terkait permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya

Kriteria pengambilan keputusan :

Hipotesis 5 ditolak apabila sig ≥ 5%

Hipotesis 5 diterima apabila sig < 5%

Hasil pengujian menggunakan Independent Sample T-test diperoleh nilai

sig = 0,003 < 0,05. Jadi hipotesis 5 diterima yang berarti bahwa terdapat

perbedaan rata-rata audit secara signifikan antara industri besar dan sedang di

Kota semarang.

Maka hasil pengujian hipotesis secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Hipotesis Pernyataan Hasil
H1 Terdapat perbedaan perhatian perusahaan antara

industri besar dan industri sedang terkait
permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya

Hipotesis
Ditolak

H2 Terdapat perbedaan tanggungjawab perusahaan
antara industri besar dan industri sedang terkait
permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya

Hipotesis
Diterima

H3 Terdapat perbedaan pelaporan akuntansi
perusahaan antara industri besar dan industri
sedang terkait permasalahan lingkungan hidup di
wilayahnya

Hipotesis
Diterima

H4 Terdapat perbedaan audit perusahaan antara
industri besar dan industri sedang terkait
permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya

Hipotesis
Diterima
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4.2 Pembahasan

4.2.1 Perhatian Lingkungan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji Independent

Samples T-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan perhatian perusahaan

antara industri besar dan industri sedang terkait permasalahan lingkungan hidup

di wilayahnya. Besarnya perbedaan perhatian diperoleh nilai Sig = 0,176 atau

lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan perhatian

antara industri besar dan sedang terkait permasalahan lingkungan. Artinya bahwa

kedua industri tersebut sama-sama termotivasi untuk memperhatikan

permasalahan lingkungan disekitarnya. Dalam hal ini sebagian besar responden

pada industri besar memilih dalam kategori sangat setuju dan sebagian besar

responden pada industri sedang memilih dalam kategori setuju dalam menjawab

pernyataan-pernyataan terkait perhatian perusahaan terhadap lingkungan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perhatian lingkungan hidup yang

menyatakan bahwa usaha melibatkan setiap warga Negara dalam menumbuhkan

dan membina kesadaran untuk melestarikan lingkungan berdasarkan tata nilai,

yaitu tata nilai daripada lingkungan itu sendiri dengan filsafat hidup secara damai

dengan alam lingkungannya. Setiap pembangunan industri sangat penting adanya

perhatian dari pihak perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Hal ini berfungsi

untuk mencegah terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan agar

lingkungan hidup dan sumber daya alam berkesinambungan dan daya dukungnya

tidak terganggu.
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Banyak pihak industri yang masih belum menyadari bahwa sebenarnya

”limbah” sama dengan ”keuntungan” atau pengertian tentang limbah yang

terbalik, artinya bahwa limbah merupakan biaya yang harus dikeluarkan dan

mengurangi keuntungan. Memang benar bahwa dengan mengabaikan persoalan

limbah, keuntungan tidak akan berkurang untuk jangka pendek. Pihak industri

yang demikian mungkin belum melihat faktor biaya yang berkaitan dengan

”image” perusahaan dan tuntutan pembeli yang mensyaratkan pengelolaan

lingkungan dengan ketat. Peluang bisnis pun lepas karena mengabaikan aspek

lingkungan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Susilo (2008), yang menyatakan bahwa sebuah perusahaan dikatakan memiliki

kepedulian terhadap lingkungan hidup jika perusahaan tersebut memiliki

perhatian terhadap permasalahan lingkungan hidup disekitarnya.

Dari hasil analisis deskriptif, dapat diketahui bahwa dari 36 industri besar,

sebanyak 52,8% responden, paling banyak memilih dalam kategori setuju dalam

menjawab pertanyaan no.8 yang berarti bahwa dengan adanya pihak independen

yang selalu memonitor dapat meningkatkan perhatian perusahaan terhadap

permasalahan lingkungan. Hal serupa juga didapatkan dari industri sedang yaitu

dari 51 industri sedang, sebanyak 56,9% responden, paling banyak memilih dalam

kategori setuju dalm menjawab pertanyaan no.8. Kedua industri tersebut memiliki

pandangan yang sama dalam memperhatikan permasalahan lingkungan yang

ditunjukkan dari baik industri besar maupun industri sedang di Kota Semarang

termotivasi untuk memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dikarenakan
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adanya pihak independen yang selalu memonitor perusahaan. Dalam hal ini pihak

independen seperti stakeholder, masyarakat dan pemerintah banyak memberikan

sorotan akan berbagai isu-isu lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, perubahan

yang signifikan akan diperlukan dalam sektor ini dan pemerintah harus

mendorong perusahaan berskala besar dan sedang untuk memastikan bahwa

kegiatan CSR yang dilakukan sangatlah penting. Beberapa industri skala besar

dan menengah telah menyadari bahwa mereka banyak memberikan dampak

terhadap lingkungan dibandingkan dengan sektor yang lain karena proses

produksinya atau karena kontribusi total produksi dalam masing-masing usaha

atau lokasinya sehingga mereka mulai melakukan upaya pengelolaan lingkungan.

Dapat diketahui pula bahwa adanya lembaga lingkungan hidup seperti WALHI

tidak begitu berpengaruh terhadap perilaku perusahaan dalam memperhatikan

masalah lingkungan hidup disekitar perusahan

Dari hasil olahan data menggunakan SPSS dapat dilihat pula bahwa hasil

nilai rata-rata yang didapat industri besar sebesar 29.9167 sedangkan industri

sedang sebesar 31.1961, menunjukkan angka perbedaan yang relatif kecil atau

tidak signifikan. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat berbedaan antara

industri besar dan sedang dalam hal memperhatikan masalah lingkungan. Dari

hasil analisa memberikan dugaan bahwa perhatian lingkungan erat kaitannya

dengan permasalahan lingkungan hidup. Dengan adanya perhatian terhadap

lingkungan baik pada pelaku industri serta masyarakat sekitar dapat mencegah

berbagai permasalahn lingkungan yang timbul akibat pembangunan industri yang

berkelanjutan.
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4.2.2 Tanggungjawab Lingkungan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji Independent

Samples T-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tanggungjawab

perusahaan antara industri besar dan industri sedang terkait permasalahan

lingkungan hidup di wilayahnya. Besarnya perbedaan tanggungjawab diperoleh

nilai Sig = 0,012 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan terdapat

perbedaan tanggungjawab antara industri besar dan sedang terkait permasalahan

lingkungan. Artinya bahwa kedua industri tersebut berbeda dalam menerapkan

tanggungjawab perusahaan pada permasalahan lingkungan. Dalam hal ini

sebagian besar responden pada industri besar memilih dalam kategori sangat

setuju dan sebagian besar responden pada industri sedang memilih dalam

kategori netral dalam menjawab pernyataan-pernyataan terkait tanggungjawab

perusahaan terhadap lingkungan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori tanggungjawab perusahaan yang

menyatakan bahwa setiap industri berkewajiban dan bertanggungjawab untuk

mengendalikan dan menanggulangi pencemaran yang diakibatkan industrinya

(Ginting,2007). Setiap limbah hasil industri merupakan kewajiban industri untuk

mengelola sehingga tidak mencemari lingkungan. Limbah yang dihasilkan harus

memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Tanggungjawab lingkungan sosial perusahaan timbul sebagai respon atau

tindakan proaktif yang dilakukan oleh perusahaan terhadap harapan masyarakat

atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini konsep tanggung jawab

sosial mengundang pro-kontra dikalangan masyarakat. Pihak yang pro
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memandang perusahaan sebagai sistem sosial-ekonomi yang harus tanggap

terhadap kepentingan sosial, sedangkan pihak yang kontra memandang

perusahaan sebagai sistem ekonomi yang hanya bertanggungjawab kepada

pemilik perusahaan. Tanggung jawab sosial yang menjadi pro dan kontra ini

setidaknya memiliki kepastian bagi perusahaan bahwa diakui atau tidak, mereka

memiliki tanggungjawab sosial secara moral yang akan berdampak pada naik

atau turunnya simpati masyarakat terhadap perusahaan tersebut.

Perusahaan berukuran menengah juga merupakan faktor penting dalam

memastikan kesejahteraan sosial. Akan tetapi inisiatif berkaitan dengan tanggung

jawab sosial perusahaan telah difokuskan pada perusahaan multinasional dan

perusahaan besar. Padahal CSR sama pentingnya bagi perusahaan-perusahaan

besar dan sedang karena UKM juga memiliki stakeholder dan dampaknya juga

sangat berarti bagi masyarakat. Oleh karena itu, perubahan yang signifikan

sangat diperlukan dalam sektor ini dan pemerintah harus mendorong perusahaan

kecil untuk melakukan kegiatan CSR dan masalah tersebut dipecahkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Susilo (2008), yang menyatakan bahwa besarnya perhatian juga terkait erat

dengan adanya tanggungjawab perusahaan terhadap permasalahan lingkungan.

Dari hasil analisis deskriptif, menunjukkan bahwa dari 36 industri besar,

sebanyak 47,2% responden memilih kategori sangat setuju dalam menjawab

pernyataan no.1, yang berarti bahwa pada industri besar sangat bertanggungjawab

terhahap permasalahan lingkungan hidup disekitarnya yang ditunjukkan dengan

perusahaan menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Selain itu dalam
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industri besar sebanyak 58,3% responden memilih dalam kategori sangat setuju

dalam menjawab pernyataan no.2, yang berarti bahwa industri besar

bertanggungjawab terhadap permasalahan lingkungan yang ditunjukkan dengan

perusahaan memiliki ketersediaan sumber daya manusia dan sumberdaya ekonomi

yang cukup sehingga tanggungjawab perusahaan dalam permasalahan lingkungan

seperti mengatasi limbah pun akan semakin besar. Sedangkan dari 51 industri

sedang, hanya sebesar 21,6% responden yang memilih dalam kategori setuju

dalam menjawab pernyataan no.1, dan hanya sebesar 17,6% responden yang

memilih setuju dalam menjawab pernyataan no.2. Kondisi ini berbanding terbalik

dengan kondisi pada industri besar. Selain itu, ketidaksamaan tanggungjawab

antara industri besar dan sedang ini juga dapat ditunjukkan dengan pada industri

besar perusahaan memiliki usaha dalam mengatasi limbah, sedangkan pada

industri sedang perusahaan beranggapan bahwa limbah merupakan biaya yang

harus dikeluarkan dan mengurangi keuntungan. Memang benar bahwa dengan

mengabaikan persoalan limbah, keuntungan tidak akan berkurang untuk jangka

pendek. Pihak industri yang demikian mungkin belum melihat faktor biaya yang

berkaitan dengan ”image” perusahaan dan tuntutan pembeli yang mensyaratkan

pengelolaan lingkungan dengan ketat.

Dari hasil olahan data menggunakan SPSS dapat dilihat pula bahwa hasil

nilai rata-rata yang didapat industri besar sebesar 19.2500 sedangkan industri

sedang sebesar 17.3922, menunjukkan angka perbedaan yang relatif besar atau

signifikan. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat berbedaan antara industri besar

dan sedang dalam tanggungjawab terhadap permasalahan lingkungan hidup
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disekitar perusahanan. Beberapa industri merasa bahwa tanggung jawab sosial

perusahaan dapat memiliki dampak negatif jika hal ini diterapkan pada

perusahaan kecil dan sedang di negara berkembang. Hal ini tidak hanya akan

meningkatkan biaya tetapi perusahaan juga akan menghadapi kesulitan dalam

bersaing di pasar. Mereka percaya bahwa hasil yang baik akan ditampilkan pada

dasar tentang bagaimana CSR terintegrasi dalam kegiatan usaha kecil.

4.2.3 Pelaporan Akuntansi Lingkungan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji Independent

Samples T-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelaporan akuntansi

lingkungan perusahaan antara industri besar dan industri sedang terkait

permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya. Besarnya perbedaan

tanggungjawab diperoleh nilai Sig = 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini

menunjukkan terdapat perbedaan pelaporan akuntansi lingkungan antara industri

besar dan sedang terkait permasalahan lingkungan. Artinya bahwa kedua industri

tersebut berbeda dalam pelaporan akuntansi perusahaan. Dalam hal ini sebagian

besar responden pada industri besar memilih dalam kategori sangat setuju dan

sebagian besar responden pada industri sedang memilih dalam kategori netral

dalam menjawab pernyataan-pernyataan terkait pelaporan akuntansi lingkungan

perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pelaporan akuntansi lingkungan

perusahaan, yang menyatakan bahwa akuntabilitas dapat dipenuhi dan informasi

asimetri dapat dikurangi jika perusahaan melaporkan dan mengungkapkan
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kegiatan CSRnya ke para stakeholders. Dengan pelaporan dan pengungkapan

CSR, para stakeholders akan dapat mengevaluasi bagaimana pelaksanaan CSR

dan memberikan penghargaan atau sanksi terhadap perusahaan sesuai hasil

evaluasinya. Pelaporan CSR tidak hanya bermanfaat bagi pihak eksternal, tetapi

juga bermanfaat bagi perusahaan. Dengan membuat laporan CSR perusahaan akan

melakukan self-assessment sehingga dapat mengidentifikasi kekuatan dan

kelemahan perusahaan terkait dengan aktivitas CSR di perusahaan tersebut.

Dengan demikian, laporan tersebut merupakan alat pembelajaran organisasi, yang

dapat menyebabkan perubahan dinamis terhadap individu maupun perusahaan

tersebut, yang pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Jahamani (2003), yang menyatakan bahwa pihak perusahaan menyadari masalah

perlindungan lingkungan, namun komitmen mereka terhadap perlindungan

lingkungan masih rendah. Beberapa dari perusahaan sudah melaporkan kinerja

lingkungan perusahaan.

Dari hasil analisis deskriptif, menunjukkan bahwa dari 36 industri besar,

sebanyak 38,9% responden memilih dalam kategori setuju dalam menjawab

pertanyaan no.14 yang menyatakan bahwa dalam peusahaan terdapat proses

pengurangan atau pembatasan limbah. Dan sebanyak 52,8% responden paling

banyak memilih dalam kategori sangat setuju dalam menjawab pertanyaan no.19,

yang berarti bahwa perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi standar

lingkungan hidup. Selain itu sebanyak 33,3% responden paling banyak memilih

dalam kategori sangat setuju dalam menawab pernyataan no.23 yang menyatakan
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bahwa di dalam pelaporan akuntansi lingkungan, perusahaan sudah menyajikan

biaya yang terkait dengan pengelolaan limbah perusahaan dalam laporan

keuangannya. Sedangkan dari 51 industri sedang, hanya sebesar 17,6% responden

yang setuju dalam menjawab pernyataan no.19 dan hanya sebesar 15,7%

responden yang setuju dalam menjawab pernyataan no.23. Hal ini dikarenakan

paling banyak responden dalam industri sedang memilih dalam kategori netral

dalam menjawab item-item pertanyaan terkait pelaporan akuntansi lingkungan.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa pada industri sedang pelaporannya masih

bersifat sederhana dan perusahaan belum menyajikan biaya terkait pengelolaan

limbah dalam laporan keuangannya.

Dari hasil olahan data menggunakan SPSS dapat dilihat pula bahwa hasil

nilai rata-rata yang didapat industri besar sebesar 38.2222 sedangkan industri

sedang sebesar 34.4902, menunjukkan angka perbedaan yang relatif besar atau

signifikan. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat berbedaan antara industri besar

dan sedang dalam pelaporan akuntansi perusahaan. Dari hasil analisa dan realita

dilapangan menunjukkan bahwa pelaporan akuntansi lingkungan perusahaan

antara industri besar dan sedang terkait permasalahan lingkungan dalam industri

besar dan sedang sangat jauh berbeda mencakup pengurangan penggunaan bahan

baku yang membahayakan lingkungan, penyajian biaya terkait dengan

pengolahan limbah serta proses pembatasan dan pengurangan limbah yang

dilakukan perusahaan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini masih

didasarkan pada persepsi manajemen bukan observasi langsung ke laporan

keuangan sehingga penilaiannya masih sebatas apa yang dipersepsikan oleh
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manajemen. Pelaporan CSR yang transparan dan akuntabel akan mendorong

pelaksanaan kegiatan CSR, yang pada akhirnya akan meningkatkan tidak saja

nilai perusahaan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat.

4.2.4 Audit Lingkungan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji Independent

Samples T-test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengauditan

lingkungan perusahaan antara industri besar dan industri sedang terkait

permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya. Besarnya perbedaan

tanggungjawab diperoleh nilai Sig = 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini

menunjukkan terdapat perbedaan audit lingkungan antara industri besar dan

sedang terkait permasalahan lingkungan. Artinya bahwa kedua industri tersebut

berbeda dalam melalukan audit perusahaan. Dalam hal ini sebagian besar

responden pada industri besar memilih dalam kategori setuju dan sebagian besar

responden pada industri sedang memilih dalam kategori netral dalam menjawab

pernyataan-pernyataan terkait pelaporan akuntansi lingkungan perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pengauditan lingkungan

perusahaan, yang menyatakan bahwa audit lingkungan diperlukan untuk

perlindungan lingkungan yang akan membantu perusahaan meningkatkan

efisiensi dan pengendalian emisi, polutan yang pada akhirnya dapat meningkatkan

citra positif dari masyarakat terhadap perusahaan. Audit lingkungan adalah alat

pemeriksaan komprehensif dalam sistem manajemen lingkungan untuk

memverifikasi secara objektif upaya manajemen lingkungan dan dapat membantu
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mencari langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan performasi lingkungan.

Untuk memastikan apakah kinerja program konservasi lingkungan hidup yang

dilakukan perusahaan sudah berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan adanya

audit kinerja lingkungan. Dengan adanya audit kinerja lingkungan maka dapat

diketahui kinerja program konservasi lingkungan hidup yang dilakukan oleh

perusahaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Susilo (2008), yang menyatakan bahwa perbedaan pelaporan akuntansi

lingkungan juga mempunyai dampak adanyya perbedaan audit lingkungan.

Dari hasil analisis deskriptif, dapat diketahui bahwa dari 36 industri

besar, sebanyak 33,3% responden memilih dalam kategori setuju dalam

menjawab pertanyaan no.24 yang menyatakan bahwa perusahaan telah

melakukan audit lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan secara teratur

dan hasil audit kinerja lingkungan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan

perusahaan dalam aktivitas berikutnya. Sedangkan dari 51 industri, hanya

sebanyak 13,7% responden yang memilih dalam kategori setuju dalam menjawab

pertanyaan mengenai audit linkungan. Hal ini menunjukkan perbedaan antara

industri besar dan sedang dikarenakan pada industri sedang paling banyak

responden memilih dalam kategori netral dalam menjawab item-tem pertanyaan.

Dari hasil olahan data menggunakan SPSS dapat dilihat pula bahwa hasil

nilai rata-rata yang didapat industri besar sebesar 10.8889 sedangkan industri

sedang sebesar 9.2941, menunjukkan angka perbedaan yang relatif besar atau

signifikan. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat berbedaan antara industri besar
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dan sedang dalam audit lingkungan perusahaan. Dalam hal pelaksanaan audit

lingkungan, ternyata perbedaan pelaporan akuntansi juga mempunyai dampak

adanya perbedaan pelaksanaan audit lingkungan. Hasil data yang didapat

diperoleh bahwa realita di lapangan menunjukkan bahwa ternyata industri besar

dalam pelaksanaan audit lingkungan berbeda jauh dengan industri sedang di Kota

Semarang.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan  penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat perbedaan perhatian perusahaan antara industri besar dan

sedang di Kota Semarang terkait permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya.

2. Terdapat perbedaan tanggungjawab perusahaan antara industri besar dan

sedang di Kota Semarang terkait permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya.

3. Terdapat perbedaan pelaporan akuntansi lingkungan antara industri besar dan

sedang di Kota Semarang terkait permasalahan lingkungan hidup di sekitarnya.

4. Terdapat perbedaan audit lingkungan antara industri besar dan sedang di Kota

Semarang terkait permasalahan lingkungan hidup di wilayahnya.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Mengingat terdapat perbedaan yang signifikan dari respon perusahaan terhadap

masalah konservasi lingkungan baik dalam hal tanggung jawab, pelaporan

akuntansi dan auditnya, maka sebaiknya pada industri sedang dapat lebih

memberikan perhatian dalam hal konservasi lingkungan hidup.
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2. Untuk substansi penelitian, materi yang digunakan dalam penelitian ini masih

bersifat umum. Untuk itu, dalam penelitian mendatang substansi materi dapat

difokuskan pada permasalahan polusi air, udara, limbah darat dan yang

sejenisnya.

3. Bagi industri baik pada industri besar maupun industri sedang agar

meningkatkan kinerja lingkungannya, dengan cara meningkatkan kepedulian

perusahaan terhadap lingkungan hidup.
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INSTRUMEN PENELITIAN

No. Variabel Indikator Pertanyaan No
1. Perhatian

Lingkungan
(Yousef, 2003)

1. Adanya peraturan tentang
lingkungan hidup

2. Philosofi dari manajer puncak
3. Adanya sugesti dari asosiasi

perusahaan lain
4. Adanya sugesti dari diri sendiri
5. Adanya sugesti dari serikat

pekerja
6. Adanya sugesti dari pelanggan
7. Adanya sugesti dari lembaga

lingkungan hidup seperti
WALHI

8. Adanya sugesti dari komunitas
lingkungannya

1,2,3,4,5,6,7,8

2. Tanggungjawab
Lingkungan
(Yousef, 2003)

1. Ketersediaan sumber daya
manusia dansumber daya
ekonomi yang cukup dikaitkan
dengan tanggung jawab
lingkungan hidup

2. Usaha perusahaan dalam
mengatasi limbah perusahaan

3. Usaha perusahaan dalam
mengatasi limbah perusahaan
meskipun perusahaan
mengalami kerugian

4. Usaha perusahaan dalam
mengatasi limbah perusahaan
meskipun perusahaan harus
menutup usahanya

9,10,11,12,13

3. Pelaporan
Akuntansi
Lingkungan
(Dunk, 2002)

1. Terdapat proses pengurangan
atau pembatasan limbah

2. Penelusuran terhadap kos
aktivitas lingkungan

3. Terdapat pertimbangan aspek
lingkungandalam keputusan
investasi ataupun pertukaran

14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23

Lampiran 1



94

4. Proses desain produk
dipengaruhi olehpertimbangan
aspek lingkungan

5. Proses desain produk
dipengeruhi oleh pelanggan
dan stakeholders lainnya

6. Selalu berusaha untuk
memenuhi standarlingkungan
hidup

7. Selalu berusaha untuk
mematuhi standarlingkungan
hidup

8. Selalu mendukung tercapainya
pertumbuhanlaba yang
berkelanjutan

9. Mengidentifikasi bahan baku
produk yangmembahayakan
lingkungan

10. Mengurangi atau membatasi
bahan bakuyang
membahayakan lingkungan

4. Audit
Lingkungan
(Dunk, 2002)

Di ukur berdasarkan jawaban atas
ketersediaan laporan audit kinerja
lingkungan hidup perusahaan

24,25,26
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IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Usia : Tahun

Nama Peruahaan :

Jabatan :

Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan

DAFTAR PERTANYAAN

Bapak/Ibu diharapkan memilih salah satu dari jawaban yang telah tersedia.

Berilah tanda silang (X) untuk jawaban yang Bapak/Ibu pilih.

Pilihan Arti

SS

S

N

TS

STS

Sangat Setuju

Setuju

Netral (artinya tidak tahu/tidak dapat menentukan pilihan)

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

No Pernyataan Pilihan Jawaban

A. Perhatian terhadap lingkungan hidup SS S N TS STS

1. Adanya peraturan tentang lingkungan hidup dapat

meningkatkan perhatian perusahaan terhadap

permasalahan lingkungan.

2. Adanya philosofi dari manajer puncak bahwa

lingkungan itu penting dapat meningkatkan perhatian

perusahaan terhadap permasalahan lingkungan.

3. Adanya himbauan dari asosiasi perusahaan lain dapat

meningkatkan perhatian perusahaan terhadap
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permasalahan lingkungan.

4. Adanya dorongan dari diri sendiri dapat meningkatkan

perhatian perusahaan terhadap permasalahan

lingkungan.

5. Adanya himbauan dari serikat pekerja dapat

meningkatkan perhatian perusahaan terhadap

permasalahan lingkungan.

6. Adanya keinginan dari pelanggan dapat meningkatkan

perhatian perusahaan terhadap permasalahan

lingkungan.

7. Adanya dorongan dari lembaga lingkungan hidup

seperti WALHI dapat meningkatkan perhatian

perusahaan terhadap permasalahan lingkungan.

8. Adanya pihak independen yang selalu memonitor

dapat meningkatkan perhatian perusahaan terhadap

permasalahan lingkungan.

B. Tanggungjawab Lingkungan Hidup

9. Perusahaan selalu menghasilkan produk yang ramah

lingkungan.

10. Perusahaan memiliki ketersediaan sumber daya

manusia dan sumber daya ekonomi yang cukup

dikaitkan dengan tanggungjawab lingkungan hidup.

11. Perusahaan memiliki usaha dalam mengatasi limbah

perusahaan.

12. Perusahaan selalu mengatasi limbah meskipun

perusahaan mengalami kerugian.

13. Perusahaan selalu mengatasi limbah meskipun

perusahaan harus menutup usahanya.

C. Pelaporan akuntansi Lingkungan

14. Dalam perusahaan terdapat proses pengurangan atau
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pembatasan limbah.

15. Dalam perusahaan terdapat penelusuran terhadap biaya

aktivitas yang berpengaruh terhadap lingkungan.

16. Dalam perusahaan terdapat pertimbangan aspek

lingkungan dalam keputusan investasi ataupun

pertukaran.

17. Dalam perusahaan terdapat proses desain produk yang

dipengaruhi oleh pertimbangan aspek lingkungan.

18. Dalam perusahaan terdapat proses desain produk yang

dipengaruhi oleh pelanggan dan stakeholders lainnya.

19. Perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi standar

lingkungan hidup

20. Perusahaan selalu mendukung tercapainya

pertumbuhan laba yang berkelanjutan.

21. Perusahaan selalu mengidentifikasi bahan baku produk

yang membahayakan lingkungan.

22. Perusahaan selalu mengurangi atau membatasi bahan

baku yang membahayakan lingkungan.

23. Perusahaan sudah menyajikan biaya yang terkait

dengan pengolahan limbah perusahaan dalam laporan

keuangan.

D. Audit Lingkungan

24. Perusahaan sudah melaksanakan audit laporan

keuangan tahunan secara teratur setiap tahun.

25. Perusahaan melakukan audit atas kinerja perusahaan

yang terkait  dengan kelestarian dan keselamatan

lingkungan hidup sekitar.

26. Hasil audit kinerja lingkungan tersebut menjadi bahan

pertimbangan perusahaan dalam aktivitas berikutnya.
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DATA PILOT STUDY

No.
Kode

Responden
Perhatian Lingkungan

1 2 3 4 5 6 7 8
1 R – 1 4 4 3 4 4 5 3 4
2 R – 2 4 3 3 4 3 4 4 4
3 R – 3 4 3 4 4 3 3 4 4
4 R – 4 4 4 4 4 4 4 5 4
5 R – 5 4 3 3 3 4 4 4 4
6 R – 6 5 4 4 5 4 5 5 5
7 R – 7 3 3 4 4 4 3 3 4
8 R – 8 5 4 4 4 4 5 4 5
9 R – 9 4 4 4 5 4 4 5 4
10 R - 10 4 3 3 4 3 4 3 4
11 R - 11 4 4 3 4 3 3 4 3
12 R - 12 4 4 4 4 4 4 4 4
13 R - 13 4 3 3 4 4 4 4 4

No.
Kode

Responden Tanggungjawab Lingkungan

9 10 11 12 13
1 R – 1 4 4 5 3 3
2 R – 2 4 3 4 4 4
3 R – 3 2 2 4 2 2
4 R – 4 5 5 5 4 4
5 R – 5 2 4 3 1 3
6 R – 6 5 4 4 4 4
7 R – 7 2 4 4 2 2
8 R – 8 5 4 5 2 3
9 R – 9 5 5 5 5 3
10 R – 10 3 3 4 4 3
11 R – 11 2 3 3 2 3
12 R – 12 4 4 4 4 4
13 R – 13 4 4 4 4 2

Lampiran 3
IIIII
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No.
Kode

Responden Pelaporan Akuntansi Lingkungan

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 R – 1 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3
2 R – 2 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4
3 R – 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3
4 R – 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 5
5 R – 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
6 R – 6 4 4 3 4 3 5 3 4 4 5
7 R – 7 3 3 4 4 3 2 4 2 3 3
8 R – 8 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
9 R – 9 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4
10 R – 10 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4
11 R - 11 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4
12 R - 12 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5
13 R - 13 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5

No. Kode
Responden

Audit
Lingkungan
24 25 26

1 R – 1 4 3 4
2 R – 2 3 2 3
3 R – 3 4 5 4
4 R – 4 4 4 4
5 R – 5 5 4 4
6 R – 6 4 4 4
7 R – 7 2 2 3
8 R – 8 3 2 1
9 R – 9 4 4 4
10 R – 10 4 5 5
11 R - 11 5 4 5
12 R - 12 5 4 5
13 R - 13 5 4 5
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DATA PENELITIAN

INDUSTRI BESAR

No
Kode

Responden
Perhatian Lingkungan

1 2 3 4 5 6 7 8
1 R-1 5 5 5 5 4 4 4 4
2 R-2 4 4 4 5 4 5 4 4
3 R-3 5 5 5 5 3 3 4 2
4 R-4 5 4 4 4 5 5 4 4
5 R-5 4 4 3 4 4 3 4 4
6 R-6 4 4 3 5 1 4 3 4
7 R-7 5 5 5 5 5 3 5 4
8 R-8 3 4 3 4 3 4 3 3
9 R-9 4 4 3 4 2 4 4 1
10 R-10 5 5 2 4 2 4 2 2
11 R-11 4 5 3 4 4 5 4 3
12 R-12 5 4 4 2 4 5 5 2
13 R-13 2 2 3 3 1 4 2 3
14 R-14 5 4 5 5 5 5 4 1
15 R-15 5 4 4 5 5 5 4 4
16 R-16 2 1 1 3 4 1 2 4
17 R-17 5 4 4 5 5 5 4 4
18 R-18 4 3 5 4 5 5 5 3
19 R-19 5 3 1 4 5 5 3 4
20 R-20 3 4 5 3 5 3 2 4
21 R-21 4 4 5 3 5 3 3 4
22 R-22 2 4 5 5 5 4 5 4
23 R-23 3 5 5 4 4 3 5 2
24 R-24 3 2 3 3 3 2 4 4
25 R-25 3 2 5 3 2 4 2 5
26 R-26 5 4 3 2 5 2 3 4
27 R-27 2 2 4 3 3 3 5 5
28 R-28 5 2 1 3 5 5 1 4

Lampiran 4
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29 R-29 5 5 2 3 5 2 3 1
30 R-30 4 5 5 5 5 4 2 4
31 R-31 3 5 5 2 5 2 3 3
32 R-32 4 3 5 3 5 5 5 5
33 R-33 2 2 5 5 5 5 5 4
34 R-34 2 3 4 3 5 3 5 3
35 R-35 2 3 4 2 2 3 3 2
36 R-36 4 5 5 2 5 4 5 4

No
Kode

Responden Tanggungjawab Lingkungan

9 10 11 12 13
1 R-1 4 5 5 5 5
2 R-2 3 5 4 5 4
3 R-3 5 5 5 2 2
4 R-4 3 3 5 5 4
5 R-5 2 3 4 3 3
6 R-6 3 3 4 4 2
7 R-7 5 5 5 4 4
8 R-8 4 4 3 4 3
9 R-9 4 3 3 3 4
10 R-10 4 4 2 3 2
11 R-11 5 5 5 5 5
12 R-12 5 5 2 2 5
13 R-13 5 5 3 3 1
14 R-14 5 4 5 5 5
15 R-15 5 2 1 5 4
16 R-16 5 5 2 2 1
17 R-17 5 5 1 3 4
18 R-18 5 5 3 1 3
19 R-19 5 5 2 2 4
20 R-20 3 5 5 5 2
21 R-21 3 5 2 3 3
22 R-22 5 5 3 4 5
23 R-23 3 5 5 3 5
24 R-24 4 4 5 3 5
25 R-25 4 3 2 2 5
26 R-26 5 3 3 5 5
27 R-27 5 4 3 5 5
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28 R-28 3 5 2 5 5
29 R-29 3 5 2 3 3
30 R-30 5 4 4 4 5
31 R-31 3 5 5 5 4
32 R-32 5 5 4 5 5
33 R-33 2 5 5 4 2
34 R-34 3 5 4 5 2
35 R-35 2 4 3 3 3
36 R-36 5 3 5 3 4

No Kode
Responden Pelaporan Akuntansi Lingkungan

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 R-1 5 4 4 3 4 5 3 4 3 4
2 R-2 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5
3 R-3 5 4 4 5 4 5 3 3 3 3
4 R-4 5 3 4 3 3 5 5 5 2 5
5 R-5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4
6 R-6 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4
7 R-7 4 5 4 3 4 3 3 5 3 4
8 R-8 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4
9 R-9 5 5 4 5 5 2 5 4 2 3
10 R-10 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3
11 R-11 4 3 3 3 5 4 5 2 4 5
12 R-12 3 4 4 3 5 5 3 5 5 3
13 R-13 4 5 3 2 2 3 3 3 3 4
14 R-14 5 5 3 4 5 5 5 2 5 5
15 R-15 5 4 3 4 5 5 5 2 4 4
16 R-16 4 5 3 2 4 1 4 1 4 1
17 R-17 4 4 3 5 4 5 5 3 3 5
18 R-18 4 5 2 5 2 5 5 3 4 3
19 R-19 5 3 3 5 5 5 4 4 3 3
20 R-20 3 5 5 5 3 4 2 4 5 3
21 R-21 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
22 R-22 4 2 5 2 2 5 3 4 3 5
23 R-23 5 4 3 5 5 5 3 5 3 2
24 R-24 5 3 3 5 5 2 3 3 4 3
25 R-25 4 5 4 5 5 4 4 5 3 5



104

26 R-26 4 3 5 5 3 4 5 1 5 4
27 R-27 3 3 3 5 1 5 3 3 5 5
28 R-28 3 2 3 5 5 5 3 5 4 2
29 R-29 3 2 5 2 5 5 5 2 5 5
30 R-30 5 2 3 3 3 2 3 5 5 3
31 R-31 3 3 3 3 3 5 3 5 3 5
32 R-32 2 5 2 5 5 5 4 4 3 4
33 R-33 4 2 5 5 2 4 5 4 5 2
34 R-34 1 2 2 2 5 4 2 5 5 5
35 R-35 3 4 3 3 2 3 3 3 3 5
36 R-36 5 2 2 5 5 5 5 5 5 3

No
Kode

Responden Audit
Lingkungan

24 25 26
1 R-1 4 4 4
2 R-2 5 5 5
3 R-3 5 3 4
4 R-4 5 4 3
5 R-5 4 4 4
6 R-6 4 4 5
7 R-7 4 4 4
8 R-8 3 3 3
9 R-9 4 4 4
10 R-10 4 4 4
11 R-11 3 4 4
12 R-12 3 3 3
13 R-13 3 2 3
14 R-14 4 4 2
15 R-15 5 3 4
16 R-16 3 2 4
17 R-17 5 4 2
18 R-18 4 2 3
19 R-19 4 3 3
20 R-20 5 5 4
21 R-21 5 3 3
22 R-22 5 3 4
23 R-23 3 5 5
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24 R-24 4 5 4
25 R-25 3 4 5
26 R-26 5 5 5
27 R-27 2 1 1
28 R-28 1 2 2
29 R-29 3 5 2
30 R-30 3 5 4
31 R-31 3 3 5
32 R-32 4 5 4
33 R-33 5 5 5
34 R-34 1 2 2
35 R-35 4 4 1
36 R-36 3 2 3

INDUSTRI SEDANG

No Kode
Responden

Perhatian Lingkungan

1 2 3 4 5 6 7 8
1 R-1 4 4 4 4 4 4 4 4
2 R-2 3 4 3 4 3 3 3 2
3 R-3 4 4 4 5 4 4 4 5
4 R-4 4 4 4 5 4 4 4 4
5 R-5 4 4 3 4 4 5 3 4
6 R-6 4 4 3 4 3 4 4 4
7 R-7 4 4 2 4 3 3 4 5
8 R-8 4 4 3 4 4 4 5 4
9 R-9 4 3 3 5 2 4 4 4
10 R-10 5 4 4 5 4 5 5 5
11 R-11 3 4 4 4 4 3 3 4
12 R-12 5 4 4 4 4 5 4 5
13 R-13 4 4 4 5 3 4 5 4
14 R-14 4 4 5 5 3 2 3 4
15 R-15 4 4 3 4 5 3 5 3
16 R-16 4 4 4 4 4 4 4 4
17 R-17 4 3 2 4 4 4 4 5
18 R-18 4 4 3 4 4 5 3 4
19 R-19 4 3 3 4 3 4 4 4
20 R-20 4 3 4 4 3 3 4 4
21 R-21 4 4 4 4 4 4 5 4
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22 R-22 4 3 3 3 4 4 4 4
23 R-23 5 4 4 5 4 5 5 5
24 R-24 3 3 4 4 4 3 3 4
25 R-25 4 3 4 4 5 5 5 4
26 R-26 1 4 4 1 5 4 3 4
27 R-27 3 5 3 5 5 5 5 5
28 R-28 2 4 4 5 4 5 5 5
29 R-29 1 3 3 5 1 3 3 2
30 R-30 4 5 4 3 5 5 5 5
31 R-31 1 4 5 5 5 5 5 5
32 R-32 2 5 4 5 5 5 5 4
33 R-33 4 3 5 4 4 3 5 4
34 R-34 3 3 3 1 2 3 3 4
35 R-35 4 4 5 4 5 5 3 3
36 R-36 3 5 5 5 5 5 4 4
37 R-37 3 2 2 2 2 3 3 3
38 R-38 5 5 5 2 3 3 3 2
39 R-39 3 3 5 5 5 4 4 4
40 R-40 4 4 5 4 5 4 3 4
41 R-41 4 5 3 3 3 4 4 4
42 R-42 4 5 5 4 3 5 4 4
43 R-43 4 3 5 5 5 5 5 5
44 R-44 5 4 4 3 2 5 4 5
45 R-45 4 4 4 4 5 4 4 3
46 R-46 4 4 5 5 4 5 3 4
47 R-47 4 5 5 3 3 4 4 4
48 R-48 3 5 4 5 5 2 4 5
49 R-49 4 4 3 5 3 2 3 4
50 R-50 5 3 3 3 3 2 3 2
51 R-51 2 2 5 5 4 5 5 5

No
Kode

Responden Tanggungjawab Lingkungan

9 10 11 12 13
1 R-1 4 4 4 4 3
2 R-2 3 3 3 2 2
3 R-3 4 4 4 4 3
4 R-4 5 2 4 2 2
5 R-5 3 3 5 3 3
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6 R-6 4 3 4 4 4
7 R-7 2 3 4 2 2
8 R-8 5 5 3 4 4
9 R-9 2 2 3 1 1
10 R-10 3 3 4 4 4
11 R-11 1 3 4 2 2
12 R-12 5 2 5 2 1
13 R-13 5 3 5 5 3
14 R-14 3 3 4 4 3
15 R-15 2 3 3 2 5
16 R-16 4 2 3 4 4
17 R-17 4 3 2 4 2
18 R-18 3 3 5 3 3
19 R-19 1 2 4 4 4
20 R-20 3 3 4 2 2
21 R-21 3 2 3 4 4
22 R-22 3 3 3 3 3
23 R-23 5 1 4 3 4
24 R-24 2 2 3 3 2
25 R-25 5 5 4 5 5
26 R-26 5 3 5 4 5
27 R-27 2 5 4 5 5
28 R-28 4 5 5 5 5
29 R-29 3 3 5 5 5
30 R-30 5 5 3 5 5
31 R-31 4 5 5 3 2
32 R-32 3 3 3 3 2
33 R-33 4 5 4 3 5
34 R-34 3 3 3 5 2
35 R-35 4 5 4 5 5
36 R-36 5 5 4 3 2
37 R-37 2 3 3 5 2
38 R-38 3 2 3 3 3
39 R-39 4 4 4 3 2
40 R-40 4 5 5 3 5
41 R-41 5 4 5 4 4
42 R-42 1 2 5 5 4
43 R-43 2 2 2 2 3
44 R-44 4 4 5 4 2
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45 R-45 4 4 4 5 5
46 R-46 2 2 3 4 3
47 R-47 3 4 3 4 2
48 R-48 5 5 3 3 4
49 R-49 4 4 3 3 3
50 R-50 2 2 3 5 2
51 R-51 4 4 3 3 5

No Kode
Responden

Pelaporan Akuntansi Lingkungan

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 R-1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
2 R-2 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3
3 R-3 4 5 4 2 2 3 2 3 2 2
4 R-4 3 3 3 3 2 3 3 2 5 4
5 R-5 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3
6 R-6 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4
7 R-7 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3
8 R-8 3 3 3 4 3 3 2 2 5 5
9 R-9 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3
10 R-10 4 4 4 3 3 5 1 2 4 3
11 R-11 3 2 4 4 3 2 4 2 3 3
12 R-12 5 2 3 4 2 4 3 4 4 3
13 R-13 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3
14 R-14 4 3 5 2 3 2 3 3 5 4
15 R-15 4 2 5 3 3 3 4 2 5 3
16 R-16 4 4 4 3 3 4 5 5 5 3
17 R-17 4 3 3 2 3 3 5 4 2 3
18 R-18 3 3 4 5 3 1 5 4 2 2
19 R-19 3 3 3 3 2 2 4 2 3 2
20 R-20 4 5 3 5 2 3 5 4 3 4
21 R-21 5 5 4 1 4 1 5 4 3 3
22 R-22 2 5 2 3 2 3 2 1 2 2
23 R-23 2 3 4 5 5 3 5 5 5 5
24 R-24 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3
25 R-25 3 2 2 5 4 3 2 5 3 3
26 R-26 5 5 3 3 3 5 3 4 3 4
27 R-27 5 4 3 5 5 1 4 5 5 2
28 R-28 5 5 2 5 5 4 2 2 4 5
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29 R-29 1 5 5 2 4 1 3 4 4 4
30 R-30 5 4 2 4 4 2 4 5 3 5
31 R-31 2 4 5 5 1 4 3 5 2 5
32 R-32 1 5 5 2 5 3 5 5 1 3
33 R-33 4 5 5 4 5 2 4 1 3 2
34 R-34 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3
35 R-35 2 3 4 4 5 5 5 4 3 3
36 R-36 4 5 3 3 5 2 3 5 5 3
37 R-37 3 2 2 1 1 1 3 3 3 5
38 R-38 4 2 3 5 3 4 4 3 3 2
39 R-39 3 2 2 4 3 5 4 5 3 4
40 R-40 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5
41 R-41 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5
42 R-42 4 3 3 5 2 2 3 3 2 2
43 R-43 5 2 4 5 5 5 4 4 5 4
44 R-44 5 4 2 2 2 2 2 2 4 2
45 R-45 4 3 3 5 4 3 5 3 3 3
46 R-46 2 2 4 5 5 5 2 2 2 1
47 R-47 5 2 2 4 5 4 5 4 5 4
48 R-48 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3
49 R-49 3 4 4 4 5 3 4 4 2 2
50 R-50 5 4 2 5 5 5 5 4 5 4
51 R-51 4 2 2 4 3 4 4 4 3 4

No
Kode

Responden Audit Lingkungan

28 29 30
1 R-1 3 4 4
2 R-2 3 3 3
3 R-3 2 4 4
4 R-4 3 2 4
5 R-5 2 3 4
6 R-6 3 3 3
7 R-7 2 2 4
8 R-8 3 2 3
9 R-9 3 4 2
10 R-10 4 2 3
11 R-11 2 3 3
12 R-12 3 3 3
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13 R-13 3 2 1
14 R-14 3 2 2
15 R-15 5 3 3
16 R-16 3 4 5
17 R-17 2 2 3
18 R-18 3 2 3
19 R-19 3 2 2
20 R-20 2 2 3
21 R-21 4 3 3
22 R-22 2 3 1
23 R-23 4 5 4
24 R-24 3 5 2
25 R-25 5 4 4
26 R-26 5 3 2
27 R-27 4 2 4
28 R-28 1 5 5
29 R-29 1 2 4
30 R-30 2 2 4
31 R-31 5 4 2
32 R-32 5 3 2
33 R-33 3 4 4
34 R-34 2 3 1
35 R-35 2 5 4
36 R-36 4 5 3
37 R-37 2 1 2
38 R-38 3 5 2
39 R-39 3 2 5
40 R-40 5 5 4
41 R-41 4 1 2
42 R-42 5 2 3
43 R-43 4 3 1
44 R-44 4 2 1
45 R-45 4 5 5
46 R-46 2 1 5
47 R-47 4 3 5
48 R-48 3 5 4
49 R-49 2 4 1
50 R-50 3 5 2
51 R-51 4 2 2
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UJI INSTRUMEN

UJI VALIDITAS

Lampiran 5
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RELIABILITAS
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OUTPUT PENGUJIAN HIPOTESIS

Lampiran 6
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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