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Biaya lingkungan mempunyai hubungan yang erat dengan lingkungan dan 
terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk. Dalam hal ini, pencemaran 
dan  limbah  produksi  merupakan  salah  satu  contoh  dampak  negatif  dari 
operasional  perusahaan.  Untuk  itu,  perlu  adanya  pencatatan  biaya  lingkungan 
yang akurat agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak. 
Dalam hal ini seluruh biaya perlu dikendalikan termasuk biaya lingkungan agar 
tujuan utama perusahaan dapat tercapai.

Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  studi 
kasus karena peneliti menemukan suatu permasalahan di lapangan dan melakukan 
analisis  terhadap  masalah  tersebut  menggunakan  teori  yang  diterima  di 
perkuliahan.  Skripsi  ini  mengupas  bagaimana  penerapan biaya  lingkungan dan 
pengendalian biaya lingkungan pada Pabrik Gula Tjoekir. Peneliti menggunakan 
sistem  ABC  (Activity  Based  Costing)  sebagai  dasar  untuk  mengklasifikasikan 
biaya  lingkungan.  Sistem  ABC  tidak  hanya  berfokus  pada  perhitungan  biaya 
produk saja melainkan mencakup perspektif yang lebih luas yaitu, pengurangan 
biaya melalui  pengelolaan aktivitas.  Pengurangan biaya  dilakukan dengan cara 
mengurangi atau mengeliminasi aktivitas yang tak bernilai tambah.

Penggunaan  sistem  ABC  dalam  menghitung  pengurangan  biaya 
lingkungan memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu sebagai salah satu cara 



untuk mengendalikan biaya lingkungan. Dengan sistem ABC perusahaan dapat 
memanfaatkan  informasi  biaya  untuk  mengurangi  biaya  dan  penentuan  cost 
produk. Hal ini dikarenakan sistem ABC mengidentifikasikan biaya lingkungan 
dengan aktivitas pemicu biayanya sehingga informasi biaya yang dihasilkan dapat 
digunakan  oleh  manajemen  untuk  memantau  berbagai  aktivitas  pengolahan 
lingkungan.

Kata  kunci:  biaya  lingkungan,  sistem  ABC,  pemicu  biaya,  biaya  yang 
bernilai tambah, biaya yang tak bernilai tambah.

ENVIRONMENTAL COSTS CONTROL USING 
ACTIVITY BASED COST SYSTEM (ABC) 

AT SUGAR FACTORY of TJOEKIR PLANTATION NUSANTARA X Ltd  

ABSTRACT

By:
Irma Meirisa

Advisor Lecture:
Dr. Bambang Purnomosidhi, MBA., Ak

The environmental costs is related with environment and were caused by  
bad  environment  quality.  In  this  case,  pollution  and  waste  are  one  negative 
impact example of company operational. So, need the accurate existence of the  
environmental costs in order to be able to give information that is useful for all  
the sides. In this case all the costs must be controll including the environmental  
costs for the main aim of the company could be reached.

This research is descriptive research with case study approach because  
researcher  found  a  problem  in  the  field  and  carri  out  analysis  towards  this  
problem us theory that is accept in lectures. This skripsi explain how application  
of environmental costs and the control of environmental costs to Sugar Factory  
Tjoekir. Researcher using ABC system (activity based costing) as foundation to  
classify  the  environmental  costs.  The  ABC  system  did  not  only  focus  on  the  
calculation of the product cost but also include wide perspective, costs reduction 
through activities. The costs reduction is carri out by reduce or eliminate non-
value added activities.



The use of the ABC system to calculate reduction in environmental costs  
gave  the  benefit  for  the  company,  as  one  of  the  methods  to  control  the 
environmental cost. The company could make use cost information to reduce cost  
and to determination product cost from ABC system. This is caused by the ABC 
system identify the environmental costs with the cost driver so cost information 
that produce could be use by the management to monitor various activities to  
processing the environment.

Key  word:  environmental  cost,  activity  based  cost  system,  cost  driver,  value 
added activities, non-value added activities.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan  adalah  suatu  bentuk  organisasi  yang  melakukan  aktivitas 

dengan menggunakan sumber  daya yang  tersedia  untuk mencapai  tujuan yang 

telah  ditetapkan.  Dengan  semakin  berkembangnya  perusahaan,  maka  dunia 

industri  juga semakin berkembang, sehingga kesejahteraan pemilik dan pekerja 

semakin meningkat. Namun, akibat negatif dari berkembangnya industri adalah 

semakin  meningkatnya  polusi  yang  terjadi  akibat  cerobong-cerobong  asap 

industri. Selain itu, limbah produksi yang menyebabkan pencemaran udara, air, 

dan  tanah.  Lingkungan  yang  bersih  sedikit  demi  sedikit  mulai  berkurang 

digantikan dengan polusi udara di sekitar daerah industri. 

Masalah lingkungan saat  ini  semakin mengglobal  dan menjadi  masalah 

yang dihadapi oleh semua negara industri. Akibat dari gas-gas yang dikeluarkan 

dari  cerobong  asap  pabrik  menyebabkan  udara  tercemar,  sehingga  dapat 

menggangu kesehatan masyarakat. Selain itu, limbah cair yang dialirkan melalui 



sungai dapat mengakibatkan ekosistem air menjadi tercemar.  Salah satu langkah 

yang ditempuh perusahaan adalah mengolah kembali limbah menjadi barang yang 

lebih bermanfaat, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan.

Pandangan  modernisme  menyatakan  bahwa  perusahaan  sebagai  sebuah 

entitas  yang  didirikan  (oleh  pendirinya)  dengan  tujuan  utama memaksimalkan 

laba  untuk  kepentingan  pemilik  kapital  (stakeholders).  Menurut  pandangan 

posmodernisme,  pendapat  tersebut  merupakan  bentuk  kesalahan  yang  fatal, 

karena  konsep  tersebut  meniadakan  unsur  lainnya  (Triyuwono,  2006:135). 

Perusahaan  didirikan  dengan  maksud  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu. 

Dalam  mencapai  tujuan  tersebut,  perusahaan  selalu  berinteraksi  dengan 

lingkungannya  karena  lingkungan  memberikan  kontribusi  bagi  perusahaan. 

Posmodernisme memandang bahwa perusahaan tidak lagi sebagai sebuah entitas 

yang terpisah dari  lingkungannya,  namun perusahaan adalah bagian yang tidak 

terpisah dari lingkungannya. 

Atas dasar pemikiran ini perusahaan tidak lagi dipandang sebagai lembaga 

bisnis yang semata-mata beroperasi untuk meraih keuntungan, tetapi menciptakan 

dan  mendistribusikan  kesejahteraan  untuk  semua  baik  stakeholders  dan 

lingkungan alam. Oleh karena itu,  lingkungan sekitar  menjadi peranan penting 

bagi perusahaan. Perusahaan dituntut untuk dapat memelihara lingkungan dengan 

tidak  membuang  limbah  beracun  ke  alam bebas,  menjaga  kelestarian  alam di 

sekitar daerah industri, dan mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan 

hidup. Salah satu cara untuk mengurangi pencemaran adalah dengan mengolah 

kembali limbah yang dihasilkan atau meningkatkan aktivitas untuk pengelolaan 



limbah. Untuk itu,  perlu adanya pencatatan biaya  lingkungan yang akurat  agar 

dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak.

Pencatatan  biaya  lingkungan  perlu  bagi  suatu  perusahaan  untuk 

mengetahui  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan  perusahaan  dalam  mengelola 

lingkungan. Dengan adanya pencatatan biaya lingkungan pihak manajemen akan 

lebih mudah untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 

Setiap  perusahaan  pada  dasarnya  menginginkan  keuntungan  yang  lebih  dalam 

manjalankan usahanya, masalahnya adalah bagaimana perusahaan menekan biaya 

seminimal  mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.  Seringkali 

manajer  membuat  keputusan  untuk  pengendalian  biaya  agar  tidak  meningkat. 

Dalam hal  ini  seluruh  biaya  perlu  dikendalikan agar  tujuan  utama perusahaan 

dapat  tercapai.  Biaya  lingkungan  juga  perlu  mendapat  perhatian  bagi  pihak 

manajemen karena perusahaan akan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang 

sehat dengan pengeluaran biaya yang seminimal mungkin, untuk itu perlu adanya 

tindakan dalam pengurangan biaya lingkungan agar tidak meningkat.

Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan  untuk 

mengendalikan  biaya  yaitu  dengan  melakukan tindakan  terhadap  sesuatu  yang 

menjadi penyebab timbulnya biaya tersebut yakni, aktivitas. Pengendalian biaya 

dapat dilakukan dengan mengurangi atau mengeliminasi aktivitas yang tidak perlu 

ada  atau  aktivitas  yang  tak  bernilai  tambah  (non-value  added  activity)  ketika 

perusahaan  beroperasi  secara  optimal  dan  efisien.  Sistem  perhitungan  ABC 

digunakan sebagai  dasar untuk mengidentifikasi  aktivitas yang bernilai  tambah 

dan aktivitas yang tak bernilai tambah. Dengan mengurangi atau mengeliminasi 



aktivitas  yang  tak  bernilai  tambah  tersebut  secara  tidak  langsung  dapat 

mengurangi jumlah biaya yang dikelurkan perusahaan.

Dengan  menggunakan  sistem  Activity  Based  Costing  (ABC)  dalam 

perhitungan biaya,  perusahaan dapat  mengetahui  informasi  tentang biaya-biaya 

yang akan dikurangi atau dieliminasi tersebut karena sistem ABC adalah sistem 

biaya yang didasarkan pada aktivitas. Sistem ABC menggunakan aktivitas sebagai 

basis  untuk  mengukur,  mengklasifikasikan,  mencatat,  dan  menyediakan  data 

biaya.  Selain  digunakan untuk menghitung biaya  produk,  sistem ABC sebagai 

sistem akuntansi juga baik digunakan untuk pengurangan atau pengeliminasian 

biaya.

Oleh  karena  itu,  peneliti  akan  menggunakan  sistem  ABC  untuk 

memecahkan masalah perusahaan dalam melakukan pengendalian terhadap biaya 

lingkungan.  Sistem  ini  akan  diterapkan  pada  PT  Perkebunan  Nusantara  X 

(Persero) Pabrik Gula Tjoekir yang bergerak dalam bidang produksi gula. Dalam 

pelaksanaan  produksinya  perusahaan  menghasilkan  limbah  sebagai  akibat  dari 

proses  produksi  baik  berupa  zat  padat,  cair,  dan  gas,  limbah  yang  dihasilkan 

tersebut dapat merusak ekosistem lingkungan. Sebagai langkah untuk mengurangi 

pencemaran di lingkungan sekitar pabrik, maka perusahaan juga memanfaatkan 

kembali limbah yang dihasilkan menjadi lebih berguna, sehingga yang dibuang 

keluar adalah limbah buangan yang ramah lingkungan. Karena adanya pencatatan 

dan laporan yang akurat dalam menghitung biaya lingkungan tersebut, maka dapat 

dilakukan suatu pengendalian terhadap biaya.



Atas  dasar  itulah  kemudian  peneliti  mencoba  mengangkat  masalah 

pengendalian biaya lingkungan bagi perusahaan dalam penelitian yang berjudul: 

“Pengendalian Biaya Lingkungan Menggunakan Activity Based Cost System 

(ABC) Pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula Tjoekir”.

1.2 Motivasi Penelitian

Menurut  Jogiyanto  (2004:23),  suatu  isu  penting  untuk diteliti  sehingga 

motivasi penelitian disajikan untuk menunjukkan kepentingan dari isu tersebut. 

Berdasarkan  isu  penelitian,  informasi  sistem  ABC  selain  digunakan  untuk 

menentukan  cost produk  juga  dapat  digunakan  untuk  mengendalikan  biaya 

dengan  pengurangan  atau  pengeliminasian  aktivitas  yang  tak  bernilai  tambah 

(non-value added), berikut ini akan dijelaskan mengapa isu itu penting dan perlu 

untuk diteliti. Pertama, biaya lingkungan penting dilaporkan oleh suatu organisasi 

untuk  menilai  pengelolaan  limbah  yang  dilakukan  perusahaan.  Dengan 

mengetahui laporan biaya  lingkungan, manajemen dapat menentukan kebijakan 

selanjutnya, sehingga kelestarian alam tetap terjaga. Kedua, pengendalian biaya 

penting  bagi  semua  perusahaan  untuk  dapat  mencapai  tujuan  yang  sudah 

ditetapkan,  karena  itu  diperlukan  suatu  usaha  untuk  mengendalikan  biaya 

lingkungan agar jumlah biaya tidak meningkat. 

Ketiga, pengendalian biaya dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 

Activity Based Cost untuk menentukan aktivitas yang tak bernilai tambah. Sistem 

berbasis aktivitas menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi 

aktivitas  lingkungan  yang  tak  bernilai  tambah  dan akar  penyebabnya.  Dengan 



mengurangi  atau  mengeliminasi  aktivitas  yang  tak  bernilai  tambah  tersebut 

diharapkan  biaya  yang  dikeluarkan  juga  dapat  dikurangi  semaksimal  mungkin 

untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan,  maka  penulis 

merumuskan suatu rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana perlakuan biaya lingkungan oleh perusahaan.

2. Bagaimana  perhitungan  dan  pelaporan   biaya  lingkungan  dalam  laporan 

keuangan perusahaan.

3. Bagaimana  sistem  ABC  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  cara  untuk 

pengendalian biaya lingkungan.

1.4 Batasan Masalah

Batasan  masalah  diperlukan  agar  penelitian  tetap  terfokus  pada  tujuan 

yang ingin dicapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti  hanya  menggunakan  satu  perusahaan  untuk  dianalisis 

masalahnya dan ditentukan bagaimana solusi dari masalah tersebut.

2. Analisis  data  dilakukan  untuk  tahun  2006  saja  karena  mengingat 

keterbatasan data yang diperoleh.

3. Peneliti  hanya  menggunakan  satu  metode  untuk  menganalisis 

permasalahan dalam penelitian ini.



4. Penelitian ini hanya  membahas tentang penerapan biaya  lingkungan 

dalam  perusahaan  dan  bagaimana  penerapan  pengendalian  biaya 

menggunakan dasar sistem ABC untuk mengurangi biaya lingkungan.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui  bagaimana perlakuan biaya lingkungan oleh perusahaan.

2. Untuk  mengetahui  bagaimana perhitungan  dan pelaporan biaya  lingkungan 

dalam laporan keuangan perusahaan.

3. Untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  sistem  ABC  dalam  pengendalian 

biaya lingkungan bagi perusahaan dalam upaya peningkatan keuntungan.

1.6 Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat atau kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini 

antara lain:

1. Kontribusi Teori

Penelitian  ini  memberikan  suatu  tambahan  informasi  tentang  bagaimana 

pengendalian biaya lingkungan yang dilakukan dengan menggunakan Activity  

Based Cost System. Sistem ABC tidak hanya bermanfaat untuk menghitung 

cost produk, melainkan juga dapat digunakan untuk pengendalian biaya yaitu 

dengan pengurangan aktivitas yang tak bernilai tambah. Dengan mengurangi 

aktivitas tak bernilai tambah akan menyebabkan biaya yang digunakan untuk 

membiayai aktivitas tersebut juga dapat berkurang.



2. Kontribusi Praktik

Hasil  dari  penelitian  ini  dapat  diterapkan  oleh  perusahaan  untuk 

mengendalikan biaya lingkungan. Dengan menggunakan sistem ABC untuk 

menentukan penyebab dari  timbulnya  biaya  yaitu  aktivitas  dan mengurangi 

aktivitas yang tak benilai tambah tersebut sehingga pengendalian biaya dapat 

terwujud.

3. Kontribusi Kebijakan

Perusahaan  dapat  menggunakan  hasil  penelitian  ini  sebagai  bahan 

pertimbangan dalam mencapai tujuannya serta dapat digunakan sebagai kajian 

untuk memecahkan masalah dalam upaya pengendalian biaya lingkungan di 

perusahaan.  Selain itu juga dapat  digunakan sebagai  bahan masukan untuk 

membenahi kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan laporan penelitian ini terdiri  dari lima bab 

yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain. Adapun sistematika 

penulisan laporan penelitian ini adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab  ini  berisi  latar  belakang  penelitian,  motivasi  penelitian  yang 

menunjukkan  mengapa  isu  penelitian  itu  penting  dan  perlu  diteliti, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II. KAJIAN TEORI



Bagian ini mengkaji teori yang meliputi  konsep-konsep serta teori yang 

relevan sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena penelitian 

dan mendukung pembahasan hasil penelitian.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab  ini  menjelaskan  metode-metode  yang  digunakan  dalam  penelitian 

yang  meliputi  jenis  penelitian,  lokasi  penelitian,  jenis  data,  metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis dari data-data yang telah 

dikumpulkan. Analisis data tersebut kemudian akan dijadikan dasar untuk 

menarik kesimpulan dan memberikan saran.

BAB V. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Bab  ini  berisi  kesimpulan  dari  hasil  penelitian,  mengemukakan 

keterbatasan  dalam  melaksanakan  penelitian,  serta  memberikan  saran 

untuk perbaikan penelitian di masa mendatang.



II. KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Irawan (2001), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntansi 

Biaya  Lingkungan  Terhadap  Pengambilan  Keputusan  Manajemen”.  Penelitian 

tersebut  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  mengenai  peranan  akuntansi 

biaya lingkungan sebagai faktor pertimbangan dalam menentukan keputusan yang 

dilakukan oleh manajemen. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Activity  

Based Costing dan Life Cycle Costing dalam perhitungan biaya lingkungan yang 

terjadi  dalam  perusahaan.  Menurut  penelitian  yang  dilakukan  Irawan,  biaya 

lingkungan  dapat  dilihat  sebagai  bagian  dari  aspek  Activity  Based  Costing 

berdasarkan argumen bahwa lingkungan itu memiliki arti yang signifikan sebagai 

cost driver, namun seringkali keberadaannya tersembunyi. Dengan menggunakan 



kombinasi  Activity  Based  Costing dan  Life  Cycle  Costing dapat  menyediakan 

informasi  biaya  produk  yang  lebih  akurat  kepada  manajemen  sehingga  akan 

memberikan gambaran yang realistis  dalam memahami  keuntungan.  Selain itu, 

penelitian  ini  menyajikan  tentang  mengapa  akuntansi  biaya  lingkungan 

mempengaruhi pengambilan keputusan di bidang perencanaan strategis, produksi, 

dan manajemen lingkungan.

Umaiyah  (2002),  melakukan  penelitian  tentang  perlakuan  akuntansi 

lingkungan dalam mengakui biaya pengelolaan lingkungan. Penelitian ini berjudul 

“Perlakuan  Akuntansi  Lingkungan  Dalam  Mengakui  Biaya  Pengelolaan 

Lingkungan dan Penyajian Dalam Laporan Keuangan” merupakan penelitian studi 

kasus dengan metode analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. Langkah-

langkah  yang  dilakukan  peneliti  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan 

mengidentifikasikan kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan, 

mengidentifikasi  biaya  lingkungan,  dan  penyajian  biaya  lingkungan  dalam 

laporan keuangan. Peneliti mengemukakan bahwa pengukuran besarnya dampak 

sosial  perusahaan  sangatlah  sulit,  oleh  karena  itu  harus  diestimasikan  dengan 

menggunakan  beberapa  pendekatan  yaitu,  penilaian  pengganti,  teknik  survei, 

biaya perbaikan dan pencegahan,  penilaian,  keputusan pengadilan,  analisis  dan 

biaya pengeluaran. Dari ketujuh macam jenis pendekatan yang digunakan dalam 

mengestimasi biaya lingkungan, peneliti memilih pendekatan biaya perbaikan dan 

pencegahan.  Karena  dalam  pendekatan  tersebut  menyatakan  bahwa  apabila 

dampak negatif dari  kegiatan operasi  perusahaan dapat dicegah dan diperbaiki, 

maka nilainya akan sama dengan biaya perbaikan dan pencegahan tersebut.



Sekti  (2004),  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Perlakuan  Akuntansi 

Atas  Biaya  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup”  bertujuan  untuk  mendeskripsikan 

biaya  pengelolaan  lingkungan  hidup  dalam  akuntansi  dan  pengungkapannya 

dalam  laporan  keuangan  perusahaan.  Peneliti  melakukan  analisis  mengenai 

perlakuan akuntansi atas biaya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan konsep 

atau  teori  yang  relevan.  Menurut  peneliti,  biaya  pengelolaan  lingkungan perlu 

mendapat  fokus  perhatian  karena  cukup  berpengaruh  terhadap  keberhasilan 

organisasi.  Biaya lingkungan dapat  ditekan  atau dihapuskan dan bahkan dapat 

menambah  pendapatan  dari  hasil  penjualan  limbah  dan  produk  sampingan. 

Akuntansi  lingkungan  dapat  memperbaiki  kinerja  lingkungan,  pengendalian 

biaya,  investasi dengan teknologi ramah lingkungan, mendorong kepada proses 

produk  yang  bersih.  Akuntansi  lingkungan  sangat  bermanfaat  karena  dapat 

digunakan untuk mengelola biaya lingkungan dengan baik, merumuskan strategi 

bisnis atau non bisnis lebih tepat, menghitung biaya produksi, dan biaya proses.

Perlakuan biaya  pengelolaan limbah yakni  biaya-biaya  dan pendapatan-

pendapatan  penjualan  limbah  tersebut  dikelola  secara  terpisah  sebelum 

diinternalisasi  pada pos biaya dan pendapatan lain-lain. Sedangkan biaya-biaya 

yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup ditampilkan dalam kelompok 

perkiraan  overhead  yang  menambah  beban  pokok  produksi  karena  biaya 

pengelolaan  lingkungan  hidup  secara  tidak  langsung  dianggap  menjadi  bagian 

proses produksi perusahaan. Biaya rutin aktivitas pengelolaan lingkungan hidup 

dialokasikan sebagai biaya produksi pada periode terjadinya. Untuk mengestimasi 

biaya pengelolaan lingkungan hidup harus dikuantifikasi dalam nilai moneter.



2.2 Konsep Dasar Biaya

2.2.1 Pengertian Biaya

 Biaya  adalah  kas  atau  ekuivalen  kas  yang  dikorbankan  untuk 

mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di 

masa yang akan datang bagi organisasi (Hansen dan Mowen, 1997:36). Jadi, biaya 

dianggap  sebagai  ukuran  rupiah  dari  sumber  daya  yang  digunakan  untuk 

mencapai  keuntungan tertentu.  Untuk menghasilkan manfaat  saat ini dan masa 

depan,  para  manajer  harus  melakukan  berbagai  usaha  untuk  meminimumkan 

biaya yang dibutuhkan dalam mencapai manfaat. Manajer juga harus mengerti apa 

yang  dimaksud  biaya  oportunitas,  yakni  manfaat  yang  diserahkan  atau 

dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dari beberapa alternatif.

Menurut  Horngren (1994:  28) biaya  (cost)  adalah sebagai  sumber daya 

yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Saat ini, biaya telah diukur 

dalam cara akuntansi konvensional sebagai jumlah moneter (misalnya rupiah atau 

dollar)  yang harus  dibayarkan untuk mendapatkan barang dan jasa,  sedangkan 

objek biaya  didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memerlukan pengukuran 

terpisah  atas  biaya.  Contoh  dari  objek  biaya  meliputi  produk,  jasa,  projek, 

konsumen, kategori merk, aktivitas, departemen, dan program.

Biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat masa depan. Pada suatu 

perusahaan  yang  berorientasi  laba,  manfaat  masa  depan  biasanya  berarti 

pendapatan.  Jika biaya  telah digunakan untuk menghasilkan pendapatan,  biaya 

tersebut  dinyatakan  kadaluwarsa.  Biaya  yang  kadaluwarsa  disebut  beban 



(expenses). Agar perusahaan tetap eksis, pendapatan harus lebih tinggi dari pada 

beban (Hansen dan Mowen, 1997:36).

Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur 

dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk 

tujuan  tertentu  (Mulyadi,  1991:8).  Akuntansi  biaya  berfungsi  untuk  mengukur 

pengorbanan nilai masukan guna menghasilkan informasi bagi manajemen yang 

salah  satu  manfaatnya  adalah  untuk  mengukur  apakah  kegiatan  usaha 

menghasilkan  laba.  Tanpa  informasi  biaya,  manajemen  tidak  memiliki  ukuran 

apakah  masukan yang  dikorbankan  memiliki  nilai  ekonomi  yang  lebih  rendah 

daripada  nilai  keluarannya sehingga tidak  memiliki  informasi  apakah kegiatan 

usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil usaha yang sangat diperlukan untuk 

mengembangkan  dan  mempertahankan  eksistensi  perusahaannya  (Mulyadi, 

1991:11).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan 

bahwa biaya (cost) adalah suatu pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini maupun 

di masa depan.

2.2.2 Klasifikasi Biaya

Berdasarkan  hubungannya  dengan  volume  kegiatan,  biaya  dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga (Sulastiningsih dan Zulkifli, 1999:83), yaitu:

1. Biaya Tetap



Biaya  tetap  adalah  biaya  yang  jumlahnya  sampai  tingkat  kegiatan  tertentu 

relatif tetap dan tidak terpengaruh oleh perubahan volume kegiatan. Misalnya, 

biaya sewa gedung dan asuransi, gaji bagian produksi, dan biaya depresiasi.

2. Biaya Variabel

Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan 

perubahan  volume  kegiatan.  Misalnya,  biaya  bahan  baku  langsung,  biaya 

tenaga kerja langsung, bahan bakar, tenaga listrik pabrik, dan uang lembur

3. Biaya Semi Variabel

Biaya  semi  variabel  adalah  biaya  yang  sebagian  tetap  dan  sebagian  lagi 

berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Misalnya, biaya listrik 

yang  digunakan  untuk  penerangan  cenderung  menjadi  biaya  tetap  karena 

berapapun jumlah keluaran yang dihasilkan, penerangan akan tetap diperlukan 

oleh pabrik yang sedang beroperasi. Sebaliknya, tenaga listrik yang digunakan 

sebagai sumber daya untuk mengoperasikan peralatan akan bervariasi sesuai 

dengan pemakaian perlatan tersebut.

Adapun klasifikasi biaya menurut Hansen dan Mowen (1997:52),  biaya 

terdiri atas:

1. Biaya Tetap

Biaya  tetap  adalah  biaya  yang  secara  total  tidak  berubah  dalam  rentang 

relevan ketika tingkat output aktivitasnya berubah. Contoh, biaya sewa mesin 

pemotong.

2. Biaya Variabel



Biaya  variabel  adalah  biaya  yang  secara  total  bervariasi  dalam  proporsi 

langsung dengan perubahan output aktivitas. Contoh, biaya listrik.

3. Biaya Campuran

Biaya  campuran  adalah  biaya  yang  mengandung  komponen  tetap  maupun 

variabel.  Contoh,  agen  penjualan  yang  seringkali  dibayar  dengan  gaji 

ditambah komisi atas penjualan.

Sedangkan  dalam  hubungannya  dengan  produk,  biaya  dapat  dibagi 

menjadi (Carter dan Usry, 2006: 40):

1. Biaya Bahan Baku Langsung

Bahan  baku  langsung  adalah  semua  bahan  baku  yang  membentuk  bagian 

integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan 

biaya produk.

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja langsung yang melakukan konversi 

bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak 

ke produk tertentu.

3. Biaya Overhead Pabrik

Overhead pabrik juga disebut overhead manufaktur, beban manufaktur, atau 

beban pabrik, terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara 

langsung ke output tertentu.

2.2.3 Pembebanan Biaya



Pembebanan  biaya  secara  akurat  ke  objek  biaya  sangatlah  penting. 

Pembebanan biaya yang terdistorsi dapat menghasilkan keputusan yang salah dan 

evaluasi  yang  buruk.  Berikut  ini  adalah  metode  yang  digunakan  untuk 

pembebanan biaya:

1. Penelusuran Langsung

Penelusuran  adalah  pembebanan  aktual  dari  biaya  ke  objek  biaya  dengan 

menggunakan ukuran yang dapat diamati  pada konsumsi sumber daya oleh 

objek biaya. Penelusuran langsung adalah suatu proses pengidentifikasian dan 

pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan secara fisik dengan suatu 

objek.  Contoh,  bagi  aktivitas  pemeliharaan perlengkapan,  yakni  biaya suku 

cadang, peralatan, dan alat pemeliharaan.

2. Penelusuran Penggerak

Penggerak adalah faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan sumber 

daya,  penggunaan  aktivitas,  biaya  dan  pendapatan,  sedangkan  penelusuran 

penggerak adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya ke objek 

biaya.

3. Alokasi

Alokasi adalah pembebanan biaya tidak langsung ke objek biaya. Contohnya 

mengalokasikan biaya dengan membebankannya secara proporsional ke jam 

tenaga kerja langsung yang digunakan setiap produk.

2.3 Akuntansi Lingkungan

2.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Lingkungan



Akuntansi  Lingkungan  adalah  mengenai  secara  spesifik  mendefinisikan 

dan  menggabungkan  semua  biaya  lingkungan  ke  dalam  laporan  keuangan 

perusahaan  (Purwanto,  2008:14).  Bila  biaya-biaya  tersebut  secara  jelas 

teridentifikasi, perusahaan akan cenderung mengambil keuntungan dari peluang-

peluang  untuk  mengurangi  dampak  lingkungan.  Manfaat-manfaat  dari 

mengadopsi akuntansi lingkungan meliputi (Purwanto, 2008:14):

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

memproduksi produk atau jasa.

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

fasilitas dan menjabarkan biaya-biaya tersebut pada tanggung jawab manajer.

3. Membantu manajer untuk menargetkan area operasi bagi pengurangan biaya 

dan perbaikan dalam ukuran lingkungan dan kualitas.

4. Membantu  dengan  penanganan  keefektifan  biaya  lingkungan  atau  ukuran 

perbaikan kualitas.

5. Memotivasi  staf  untuk mencari  cara yang kreatif  dalam mengurangi biaya-

biaya lingkungan.

6. Mendorong  perubahan  dalam  proses  untuk  mengurangi  penggunaan 

sumberdaya dan mendaur ulang atau mengidentifikasi pasar bagi limbah.

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

keselamatan kerja.

8. Meningkatkan penerimaan konsumen pada produk atau jasa perusahaan dan 

sekaligus meningkatkan daya kompetitif.



Suatu badan internasional, yaitu EPA (Environmental Protection Agency) 

yang  dibentuk  oleh  pemerintah  Amerika  Serikat  bertugas  untuk  melindungi 

kesehatan  manusia  dan  melestarikan  lingkungan  alam meliputi  tanah,  air,  dan 

udara, memberikan pendapat mengenai fungsi dari akuntansi lingkungan adalah: 

An  important  function  of  environmental  accounting  is  to  bring 
environmental costs to the attention of corporate stakeholders who may be  
able and motivated to identify ways of reducing or avoiding those costs  
while at the same time improving environmental quality.

Berdasarkan  pendapat  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  akuntansi 

lingkungan penting diterapkan oleh suatu perusahaan karena akuntansi lingkungan 

menyediakan informasi  mengenai  biaya lingkungan yang dibutuhkan oleh para 

stakeholders untuk meningkatkan kualitas lingkungannya.

2.3.2 Tujuan dan Pentingnya Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan bertujuan untuk mengukur biaya dan manfaat sosial 

(social cost and benefit) sebagai akibat dari kegiatan perusahaan dan pelaporan 

kinerja  perusahaan.  Biaya  dan  manfaat  tidak  selalu  dapat  diukur  nilainya  dan 

dinyatakan dalam struktur keuangan sehingga berpengaruh terhadap bentuk dan 

cara pelaporan akuntansi (Irawan, 2001). Menurut Gray et al (1993: 3), akuntansi 

lingkungan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengenali dan mencoba untuk mengurangi efek negatif lingkungan dalam 

praktik akuntansi konvensional.

2. Mengidentifikasi secara terpisah biaya dan pendapatan yang berhubungan 

dengan lingkungan dalam sistem akuntansi konvensional.



3. Mengambil  bentuk  baru  dari  sistem  akuntansi  keuangan  dan  non 

keuangan,  sistem informasi  dan  sistem pengendalian  untuk  mendorong 

keputusan manajemen yang ramah lingkungan.

4. Mengembangkan bentuk baru dari pengukuran perbuatan, pelaporan, dan 

penaksiran untuk tujuan internal dan eksternal.

5. Mengidentifikasi,  memeriksa,  dan mencoba untuk memperbaiki  bidang-

bidang  yang  mempunyai  kriteria  konvensional  (keuangan)  yang 

bertentangan dengan kriteria lingkungan.

Menurut Ikhsan (2008: 6), tujuan dari akuntansi lingkungan adalah untuk 

meningkatkan  jumlah  informasi  relevan  yang  dibuat  bagi  mereka  yang 

memerlukan  atau  dapat  menggunakannya.  Keberhasilan  akuntansi  lingkungan 

tidak hanya bergantung pada ketepatan dalam menggolongkan semua biaya-biaya 

yang dibuat perusahaan, akan tetapi kemampuan dan keakuratan data akuntansi 

perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas 

perusahaan.  Selain  itu,  maksud  dan  tujuan  dikembangkannya  akuntansi 

lingkungan, antara lain meliputi: 1). Akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat 

manajemen  lingkungan dan 2).  Akuntansi  lingkungan  sebagai  alat  komunikasi 

dengan masyarakat.

Sebagai  alat  manajemen  lingkungan,  akuntansi  lingkungan  digunakan 

untuk  menilai  efektivitas  kegiatan  konservasi  berdasarkan  ringkasan  dan 

klasifikasi  biaya  konservasi  lingkungan.  Data  akuntansi  lingkungan  juga 

digunakan  untuk  menentukan  biaya  fasilitas  pengelolaan  lingkungan,  biaya 

keseluruhan konservasi lingkungan, dan investasi yang diperlukan untuk kegiatan 



pengelolaan lingkungan.  Sebagai  alat  komunikasi  publik,  akuntansi  lingkungan 

digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi 

lingkungan  dan  hasilnya  kepada  publik.  Tanggapan  dan  pandangan  terhadap 

akuntansi  lingkungan  dari  berbagai  pihak  yakni  pelanggan  dan  masyarakat 

digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam 

pelestarian atau pengelolaan lingkungan. 

2.4 Biaya Lingkungan

2.4.1 Pengertian Biaya Lingkungan

Biaya  perusahaan  dan  organisasi  nonbisnis  sangat  bervariasi.  Biaya 

tersebut  dapat  digolongkan  menjadi  dua  kelompok  besar,  yakni  biaya 

konvensional dan biaya lingkungan. Biaya konvensional termasuk di dalamnya 

biaya pengadaan tanah, peralatan, mesin, biaya pembangunan gedung dan pabrik, 

dan  biaya  pemasangan  peralatan  dan  mesin  tersebut.  Selain  itu,  biaya  untuk 

operasi,  pengadaan  bahan  baku,  tenaga  kerja,  penjualan,  administrasi, 

pemeliharaan serta biaya penelitian dan pengembangan, dan lain-lain.

Biaya  lingkungan  erat  kaitannya  dengan  lingkungan.  Biaya  lingkungan 

meliputi, antara lain biaya degradasi tanah, biaya pencemaran lingkungan, biaya 

penyusutan air, biaya untuk daur ulang, biaya untuk membayar denda, bunga, dan 

biaya ganti rugi karena kerusakan lingkungan, serta kehilangan flora dan fauna. 

Biaya lingkungan dapat pula dibagi menjadi biaya perusahaan atau organisasi non 

bisnis dan biaya sosial atau biaya masyarakat.



Biaya lingkungan adalah dampak, baik moneter atau nonmoneter terjadi 

oleh  hasil  aktivitas  perusahaan  yang  berpengaruh  pada  kualitas  lingkungan. 

Bagaimana  perusahaan  menjelaskan  biaya  lingkungan  bergantung  pada 

bagaimana  perusahaan  menggunakan  informasi  biaya  tersebut  (alokasi  biaya, 

penganggaran modal, disain proses/produk, keputusan manajemen lain), dan skala 

atau cakupan aplikasinya (Purwanto, 2008: 15). 

Menurut Ikhsan (2008: 35), biaya lingkungan pada dasarnya berhubungan 

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

keputusan manajemen yang lebih baik. Tujuan perolehan biaya adalah bagaimana 

cara  mengurangi  biaya-biaya  lingkungan,  meningkatkan  pendapatan,  dan 

memperbaiki kinerja lingkungan dengan memberi perhatian pada situasi sekarang, 

masa yang akan datang dan biaya-biaya manajemen yang potensial. Oleh karena 

itu, bagaimana suatu perusahaan menggunakan informasi (dalam hal ini alokasi 

biaya, penganggaran, proses desain atau produk, keputusan manajemen lainnya) 

dan skala ruang lingkup dari penelitian.

2.4.2 Klasifikasi Biaya Lingkungan

Sebelum informasi  biaya lingkungan dapat  disediakan bagi manajemen, 

biaya-biaya  lingkungan  harus  didefinisikan,  maka  biaya  lingkungan  dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut (Hansen dan Mowen, 2005:22): 

1. Biaya Pencegahan Lingkungan (environmental prevention cost).



Adalah  biaya-biaya  untuk  aktivitas  yang  dilakukan  untuk  mencegah 

diproduksinya limbah dan atau sampah yang dapat menyebabkan kerusakan 

lingkungan.  Contoh  aktivitas  pencegahan  adalah  evaluasi  dan  pemilihan 

pemasok,  evaluasi  dan  pemilihan  alat  untuk  mengendalikan  polusi,  desain 

proses  dan  produk  untuk  mengurangi  atau  menghapus  limbah,  melatih 

pegawai,  mempelajari  dampak  lingkungan,  audit  risiko  lingkungan, 

pelaksanaan  penelitian  lingkungan,  pengembangan  sistem  manajemen 

lingkungan, daur ulang produk, dan pemerolehan sertifikat ISO 14001.

2. Biaya Deteksi Lingkungan (environmental detection cost).

Adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah 

produk, proses, dan aktivitas lainnya di perusahaan telah memenuhi standar 

lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar lingkungan dan prosedur yang 

diikuti  oleh  perusahaan  didefinisikan  dalam  tiga  cara:  1).  Peraturan 

pemerintah,  2).  Standar  sukarela  (ISO  14001)  yang  dikembangkan  oleh 

Interational  Standards  Organization,  dan  3).  Kebijakan  lingkungan  yang 

dikembangkan  oleh  manajemen.  Contoh  aktivitas  deteksi  adalah  audit 

aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, pengembangan ukuran 

kinerja  lingkungan,  pelaksanaan  pengujian  pencemaran,  verifikasi  kinerja 

lingkungan dari pemasok, dan pengukuran tingkat pencemaran.

3. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (environmental internal failure cost).

Adalah  biaya-biaya  untuk  aktivitas  yang  dilakukan  karena  diproduksinya 

limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Biaya kegagalan 

internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika 



diproduksi.  Aktivitas  kegagalan  internal  memiliki  tujuan  untuk:  1). 

Memastikan  bahwa  limbah  dan  sampah  yang  diproduksi  telah  dibuang  ke 

lingkungan luar dan 2).  Mengurangi tingkat limbah yang dibuang sehingga 

jumlahnya  tidak  melewati  standar  lingkungan.  Contoh  aktivitas  kegagalan 

internal  adalah:  pengoperasian  peralatan  untuk  mengurangi  atau 

menghilangkan  polusi,  pengolahan  dan  pembuangan  limbah  beracun, 

pemeliharaan  peralatan  polusi,  lisensi  fasilitas  untuk  memproduksi  limbah, 

dan biaya daur ulang sisa bahan.

4. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (environmental external failure cost).

Adalah  biaya-biaya untuk aktivitas  yang  dilakukan setelah melepas  limbah 

atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi 

(realized external failure cost)  adalah biaya yang dialami dan dibayar  oleh 

perusahaan. Biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan (unrealized 

external  failure  cost)  atau  biaya  sosial  (social  cost)  disebabkan  oleh 

perusahaan, tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. 

Biaya  sosial  dapat  diklasifikasikan  sebagai:  1).  Biaya  yang  berasal  dari 

degradasi lingkungan dan 2). Biaya yang berhubungan dengan dampak buruk 

terhadap  properti  atau  kesejahteraan  masyarakat.  Contoh  biaya  kegagalan 

eksternal  yang  direalisasi  adalah  pembersihan  danau  yang  tercemar, 

pembersihan minyak  yang  tumpah,  pembersihan  tanah yang  tercemar  dan 

sebagainya. Contoh untuk biaya sosial adalah perawatan medis karena udara 

yang  terpolusi,  hilangnya  kegunaan  danau  sebagai  tempat  rekreasi  karena 

pencemaran, rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat.



2.5 Perhitungan Biaya Lingkungan

2.5.1 Perhitungan Biaya Lingkungan Penuh ( Full Environmental Costing)

Biaya  produk  lingkungan  adalah  biaya  lingkungan  dari  proses  yang 

memproduksi,  memasarkan,  dan  mengirimkan  produk  serta  biaya  lingkungan 

pascapembelian  yang  disebabkan  oleh  penggunaan  dan  pembuangan  produk 

(Hansen dan Mowen, 2005: 78).

Perhitungan  biaya  lingkungan  penuh  membebankan  semua  biaya 

lingkungan, baik yang bersifat privat maupun sosial ke produk. Perhitungan biaya 

privat penuh adalah membebankan biaya privat ke produk individual. Biaya privat 

dapat  dibebankan  dengan  menggunakan  data  yang  dihasilkan  di  dalam 

perusahaan.  Pembebanan  biaya  lingkungan  pada  produk  dapat  menghasilkan 

informasi bermanfaat yang dibutuhkan manajerial. Dengan membebankan biaya 

lingkungan  secara  tepat,  juga  dapat  diketahui  apakah  suatu  produk 

menguntungkan  atau  tidak.  Jika  tidak  menguntungkan,  produk  tersebut  dapat 

dihentikan untuk mencapai perbaikan yang signifikan dalam kinerja lingkungan 

dan efisiensi ekonomi.

2.5.2  Pembebanan  Biaya  Lingkungan  Berbasis  Fungsi  (Functional  Based 

Costing)

Dalam kebanyakan sistem akuntansi, biaya lingkungan disembunyikan di 

dalam  biaya  overhead.  Dengan  menggunakan  definisi  biaya  lingkungan  dan 

kerangka  kerja  klasifikasi  yang  baru  dikembangkan,  biaya  lingkungan  harus 

dipisahkan ke dalam kelompok biaya lingkungan tersendiri. Setelah dipisahkan ke 



dalam  kelompok-kelompok  tersendiri,  kemudian  biaya  berbasis  fungsi  akan 

membebankan biaya-biaya tersebut ke produk individual  dengan menggunakan 

penggerak tingkat unit seperti jumlah jam tenaga kerja dan jam mesin. Menurut 

Hansen  dan Mowen (2005:  79),  pendekatan  berbasis  fungsi  ini  dapat  berjalan 

dengan baik  untuk produk yang  bersifat  homogen.  Namun apabila  perusahaan 

memiliki produk yang bervariasi, pembebanan ini dapat mengakibatkan distorsi 

biaya.

2.5.3  Pembebanan  Biaya  Lingkungan  Berbasis  Aktivitas  (Activity  Based 

Costing)

Penelusuran  biaya  lingkungan  ke  produk-produk  yang  menyebabkan 

biaya-biaya tersebut  merupakan syarat  utama dari  sistem akuntansi  lingkungan 

yang  baik.  Dalam hal  ini  diperlukan  pembebanan  biaya  dengan menggunakan 

hubungan  sebab-akibat.  Pendekatan  ini  sama  dengan  metode  ABC,  yang 

mengakui  aktivitas,  biaya aktivitas,  dan pemicu aktivitas pada tingkat agregasi 

yang  berbeda  dalam satu  lingkungan  produksi.  Empat  tingkat  yang  umumnya 

diidentifikasikan adalah unit, batch, produk, dan pabrik.

2.5.4 Penilaian Biaya Siklus Hidup (Life Cycle Assessment)

Penilaian siklus  hidup mengidentifikasi  pengaruh lingkungan dari  suatu 

produk  di  sepanjang  siklus  hidupnya  dan  kemudian  mencari  peluang  untuk 

memperoleh perbaikan lingkungan.  Penilaian biaya  siklus hidup membebankan 

biaya  dan  keuntungan  pada  pengaruh  lingkungan  dan  perbaikan.  EPA 

(Environmental  Protection  Agency)  mengidentifikasikan  empat  tahap  dalam 



siklus  hidup  produk,  yakni  ekstraksi  sumber  daya,  pembuatan  produk, 

penggunaan produk, serta daur ulang dan pembuangan.

Sudut  pandang  siklus  hidup  yang  digunakan  menggabungkan  sudut 

pandang pemasok, produsen, dan pelanggan. Hubungan internal maupun ekstenal 

dianggap penting dalam menilai pengaruh lingkungan dari produk, desain produk, 

dan  desain  proses  yang  berbeda-beda.  Jika  sistem  akuntansi  biaya  akan 

memainkan  peranan  dalam  penilaian  siklus  hidup,  langkah  yang  paling  nyata 

adalah  menilai  dan  membebankan  biaya  lingkungan  yang  disebabkan  oleh 

produsen ke dalam setiap tahapan siklus hidup. 

2.5.5 Pelaporan Biaya Lingkungan

Pelaporan  biaya  lingkungan  penting  bagi  suatu  organisasi  yang  serius 

untuk memperbaiki kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungan. 

Langkah pertama yang baik dalam pelaporan biaya lingkungan menurut Hansen 

dan  Mowen  (2005:  74)  adalah  laporan  yang  memberikan  perincian  biaya 

lingkungan  menurut  kategori.  Pelaporan  biaya  lingkungan  menurut  kategori 

memberikan dua hasil yang penting yaitu: 1). Dampak biaya lingkungan terhadap 

profitabilitas  perusahaan  dan  2).  Jumlah  relatif  yang  dihabiskan  untuk  setiap 

kategori.

Laporan biaya lingkungan juga menyediakan informasi yang berhubungan 

dengan distribusi relatif dari biaya lingkungan. Secara khusus, selain melaporkan 

biaya  lingkungan,  laporan  keuangan  lingkungan  juga  melaporkan  keuntungan 

lingkungan. Keuntungan tersebut termasuk di dalamnya pemasukan, penghematan 

saat  ini,  dan  penghindaran  biaya.  Pemasukan  mengacu  pada  pendapatan  yang 



mengalir  ke  dalam organisasi  karena adanya  tindakan  lingkungan seperti  daur 

ulang kertas, menemukan aplikasi baru untuk limbah yang tidak beracun.

Dengan  membandingkan  keuntungan  yang  didapat  dengan  biaya 

lingkungan  yang  terjadi  dalam  periode  tertentu,  dapat  disusun  suatu  laporan 

keuangan  lingkungan.  Manajer  dapat  menggunakan  laporan  keuangan  tersebut 

untuk  menilai  kemajuan  (keuntungan  yang  dihasilkan)  dan  potensi  kemajuan 

(Hansen dan Mowen, 2005:77).

Ada  3  kategori  pengungkapan  lingkungan  (Brophy  dan  Starkey  dalam 

Irawan, 2001: 56):

1. Involuntary Disclosure

Bentuk  pengungkapan  informasi  tentang  kegiatan  lingkungan  suatu 

perusahaan tanpa seijin dari perusahaan tersebut dan bertentangan dengan 

kegiatan  perusahaan.  Contoh:  berita  di  media  atau  pers,  kampanye 

lingkungan, dan investigasi pengadilan.

2. Mandatory Disclosure

Pengungkapan  informasi  tentang  kegiatan  lingkungan  perusahaan  yang 

diminta oleh hukum atau Undang-Undang. Misalnya, ketentuan-ketentuan 

yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan 

(BAPEDAL)  mengenai  analisis  dampak  lingkungan  dan  aturan-aturan 

dalam UU Lingkungan Hidup.

3. Voluntary Disclosure



Ada 2 macam bentuk dari pengungkapan ini, antara lain:

1. Confidental  Voluntary  Disclosure,  biasanya  diminta  oleh  bank, 

asuransi,  pelanggan,  dan rekan  join venture yang tidak diungkapkan 

kepada masyarakat.

2. Non Confidental  Voluntary  Disclosure,  secara  praktis  adalah  segala 

informasi lingkungan perusahaan yang tersedia untuk masyarakat.

Pengungkapan  dalam  akuntansi  lingkungan  merupakan  jenis 

pengungkapan  sukarela.  Pengungkapan akuntansi  lingkungan  pada  bahasan ini 

merupakan  pengungkapan  informasi  data  akuntansi  lingkungan  dari  sudut 

pandang  fungsi  internal  akuntansi  itu  sendiri,  yaitu  berupa  laporan  akuntansi 

lingkungan.  Laporan  tersebut  harus  didasarkan  pada  situasi  aktual  pada  suatu 

perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. 

2.6 Pengendalian Biaya Lingkungan Berbasis Aktivitas

2.6.1 Sistem Activity Based Costing (ABC)

Menurut  Carter  dan  Usry  (2006:  496),  Activity  Based  Costing  (ABC) 

adalah suatu sistem perhitungan biaya dengan cara mengumpulkan biaya-biaya 

overhead yang jumlahnya lebih dari satu, selanjutnya dialokasikan sesuai dengan 

faktor-faktor  yang  tidak berkaitan  dengan volume (non-volume-related factor). 

Dalam  ABC,  dasar  yang  digunakan  untuk  mengalokasikan  biaya  overhead 



disebutkan  sebagai  penggerak  atau  pemicu  (driver).  Pemicu  sumber  daya 

(resource driver) adalah dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari 

suatu sumber daya ke berbagai aktivitas berbeda yang menggunakan sumber daya 

tersebut.  Pemicu  aktivitas  (activity  driver)  adalah  suatu  dasar  yang  digunakan 

untuk mengalokasikan biaya dari suatu aktivitas ke produk, pelanggan, atau objek 

biaya final (final cost object) lainnya.

ABC  mengakui  aktivitas,  biaya  aktivitas,  dan  pemicu  aktivitas  pada 

tingkatan agregasi yang berbeda dalam satu lingkungan produksi. Empat tingkat 

yang  umumnya  diidentifikasikan  adalah  unit,  batch,  produk,  dan  pabrik. 

Tingkatan  yang  berbeda  adalah  tingkatan  agregasi  yang  berbeda.  Suatu  batch 

adalah  jumlah  atau  agregasi  dari  unit-unit  yang  menyusunnya.  Suatu  produk 

adalah agregasi dari banyak batch. 

Activity Based Costing (ABC) adalah sistem penentuan biaya dua tahap 

yang  membebankan  biaya-biaya  terhadap  produk  menurut  kebutuhan  tiap-tiap 

produk.  Ada  dua  dimensi  yang  mendasari  sistem  ABC,  yaitu  aktivitas 

menimbulkan  biaya  dan  produksi  menyebabkan  permintaan  terhadap  aktivitas. 

Tahap  pertama  ABC,  yaitu  mengidentifikasi  aktivitas  dan  biaya  terkait  (cost  

assignment view). Tahap ini mencerminkan kebutuhan untuk membebankan biaya 

ke sumber biaya. Tahap kedua adalah process view, yaitu membebankan aktivitas-

aktivitas  dan  biaya-biaya  terkait  tersebut  terhadap  produk,  perantara  dan 

konsumen melalui pemicu biaya (cost driver) yang sesuai untuk mencerminkan 

kebutuhan informasi tentang kinerja aktivitas.



Teknik ABC menyediakan alat untuk mengidentifikasi perilaku biaya dan 

mengalokasikannya pada produk. Dasar pemikiran ABC, yaitu untuk membiayai 

aktivitas bukan produk. Biaya dialokasikan pada produk berdasarkan permintaan 

tiap produk terhadap aktivitas.  Dasar  alokasi atau pemicu biaya  adalah jumlah 

aktivitas yang ditunjukkan. Dengan mengunakan metode  Activity Based Costing 

diharapkan pengukuran alokasi biaya lingkungan terhadap produk menjadi lebih 

akurat.

Terdapat empat tingkatan dari pemicu biaya, antara lain (Carter dan Usry, 

2006: 497):

1. Tingkat Unit (unit-level cost)

Biaya tingkat unit adalah biaya yang meningkat saat satu unit diproduksi. 

Biaya ini adalah satu-satunya biaya yang selalu dapat dibebankan secara 

akurat  proporsional  terhadap  volume.  Contoh  dari  biaya  tingkat  unit 

adalah biaya listrik.

2. Tingkat Batch (batch-level cost)

Biaya tingkat batch adalah biaya yang disebabkan oleh jumlah batch yang 

diproduksi  dan  dijual.  Contoh  dari  biaya  tingkat  batch  adalah  biaya 

persiapan dan biaya penanganan bahan baku.

3. Tingkat Produk (product-level cost)



Biaya  tingkat  produk  adalah  biaya  yang  terjadi  untuk  mendukung 

sejumlah  produk  berbeda  yang  dihasilkan.  Contoh  dari  biaya  tingkat 

produk adalah  biaya  desain  produk,  pengembangan  produk,  pembuatan 

prototipe, dan teknik produksi.

4. Tingkat Pabrik (plant-level cost)

Biaya tingkat pabrik adalah biaya memelihara kapasitas di lokasi produksi. 

Contoh dari  biaya  tingkat  pabrik  adalah biaya memelihara  kapasitas  di 

lokasi pabrik.

2.6.2 Pengendalian Biaya Menggunakan Sistem ABC

Menurut  Mulyadi  (2003:53)  Activity-Based  Cost  System (sistem  ABC) 

adalah sistem informasi biaya berbasis aktivitas yang didesain untuk memotivasi 

personel  dalam  melakukan  pengurangan  biaya  dalam  jangka  panjang  melalui 

pengelolaan aktivitas. Sistem ABC tidak hanya digunakan untuk menghitung cost 

produk, melainkan ada beberapa kegunaan atau manfaat yang lebih luas dalam 

penggunaan informasi sistem ABC, antara lain (Tunggal, 1994:118):

1. Mengkalkulasi  biaya  yang  diperbaiki  untuk produk dan  objek  yang 

lain.

2. Untuk mendukung usaha-usaha reduksi biaya

3. Mendukung usaha untuk perbaikan proses

Menurut Mulyadi (2003:210), sistem ABC mengasilkan informasi tentang 

biaya  aktivitas  (activity  cost),  dimana  informasi  biaya  dan  aktivitas  tersebut 

bermanfaat untuk:

1. Pengukuran kinerja



Pengukuran  kinerja  adalah  penentuan  secara  periodik  efektivitas 

operasional suatu organisasi berdasarkan kriteria sasaran, standar, dan 

kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Melalui informasi yang diperoleh 

dari sistem ABC dapat dilakukan penentuan secara periodik efektivitas 

pengoperasian  aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh  suatu  pusat 

pertanggungjawaban.

2. Perhitungan target pengurangan biaya (target cost reduction)

Pengurangan biaya dapat  dicapai  melalui  tindakan tertentu terhadap 

aktivitas  yang  menjadi  penyebab  timbulnya  biaya.   Karena  sistem 

ABC  memberikan  informasi  yang  lebih  terhadap  aktivitas,  maka 

sistem ABC digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi aktivitas 

yang  bernilai  tambah  dan  tak  bernilai  tambah.  Dengan mengurangi 

atau mengeliminasi aktivitas yang tak bernilai tambah tersebut maka 

biaya yang dikeluarkan juga akan bekurang.

3. Perhitungan estimasi akurat biaya yang dianggarkan

Sistem  ABC  juga  memberikan  manfaat  berupa  informasi  yang 

digunakan  untuk  mengestimasi  secara  lebih  akurat  biaya  yang 

dianggarkan perusahaan dengan penelusuran terhadap kebutuhan tiap-

tiap produk terhadap aktivitas.

Dengan  sistem  ABC  perusahaan  dapat  memanfaatkan  informasi  biaya 

untuk mengurangi atau mengeliminasi biaya dan penentuan  cost produk. Sistem 

ABC  tidak  hanya  berfokus  pada  perhitungan  biaya  produk  saja  melainkan 

mencakup  perspektif  yang  lebih  luas  yaitu,  pengurangan  biaya  melalui 



pengelolaan  aktivitas  tersebut.  Perusahaan  berkepentingan  untuk  mengurangi 

biaya  melalui  pengelolaan  aktivitas  sehingga  perusahaan  tersebut  memerlukan 

sistem  informasi  biaya  yang  mampu  menyediakan  informasi  tentang  aktivitas 

yakni  melalui  sistem perhitungan ABC (Mulyadi,  2003:49).  Berikut ini  adalah 

gambaran  bagaimana  sistem  ABC  dapat  digunakan  dalam  perhitungan  untuk 

pengendalian biaya. 

Gambar 2.1
Sistem ABC Untuk Pengendalian Biaya

ABC system
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Biaya



Berdasarkan gambar di atas, menjelaskan bahwa sistem ABC selain dapat 

digunakan  untuk  menentukan  cost produk  juga  dapat  digunakan  untuk 

pengendalian biaya. Sistem ABC sebagai dasar untuk mengidentifikasi aktivitas 

yang bernilai  tambah dan yang tak bernilai  tambah. Dengan mengelompokkan 

aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang tak bernilai tambah, kemudian 

aktivitas  yang  tak  bernilai  tambah  tersebut  dikurangi  atau  dieliminasi  karena 

aktivitas tersebut tidak perlu ada ketika perusahaan beroperasi secara optimal dan 

efisien. Pengurangan atau pengeliminasian aktivitas yang tak bernilai tambah pada 

akhirnya dapat mengurangi biaya.

Sistem ABC berfokus pada pengurangan biaya dan tidak hanya terhadap 

biaya yang terjadi  di  tahap produksi,  namun mencakup biaya  di seluruh tahap 

pembuatan produk, sejak tahap desain dan pengembangan sampai dengan tahap 

Value added 
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Non-value added 
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Aktivitas

Pengurangan/Eliminasi 
Aktivitas

Pengurangan biaya



purna  jual.  Biaya  hanya  dapat  berkurang  jika  perusahaan  melakukan  tindakan 

terhadap sesuatu yang menjadi penyebab timbulnya biaya, yaitu aktivitas. Sistem 

ABC menyediakan informasi  tentang aktivitas yang mempermudah perusahaan 

untuk  melakukan  pengelolaan  terhadap  aktivitas  sehingga  pengurangan  biaya 

menjadi dapat terwujud.

Pengurangan  biaya  tidak  hanya  dapat  dilakukan  dengan  melakukan 

perhitungan  biaya  produk  dan  penandingan  realisasi  biaya  dengan  yang 

dianggarkan,  melainkan  dilakukan  dengan  tindakan  tertentu  terhadap  aktivitas 

yang  menjadi  penyebab  timbulnya  biaya.  Dengan  melakukan  pengelolaan 

terhadap aktivitas, biaya dapat dikurangi secara signifikan dalam jangka panjang. 

Pengelolaan  aktivitas  dilaksanakan  melalui  pemilihan  dan pembagian  aktivitas 

terhadap  value added activities serta pengurangan dan pengeliminasian aktivitas 

pada non-value added activities. Langkah yang ditempuh untuk mengurangi biaya 

antara lain (Mulyadi, 2003:214):

1. Mengidentifikasi  non-value  added activities yang  akan dikurangi 

atau  dieliminasi  dan  mencari  cara  untuk  mengurangi  aktivitas 

tersebut.

2. Mengestimasi target pengurangan biaya yang diperoleh perusahaan 

dari pengurangan atau pengeliminasian  non-value added activities 

tersebut.

Analisis  aktivitas  lingkungan  penting  untuk  sistem  pengendalian 

lingkungan  yang  baik.  Pengidentifikasian  aktivitas  lingkungan  dan  penilaian 

biayanya merupakan persyaratan untuk penghitungan biaya lingkungan berbasis 



aktivitas.  Selanjutnya,  aktivitas  lingkungan  tersebut  diklasifikasikan  sebagai 

aktivitas bernilai tambah dan tak bernilai tambah (Hansen dan Mowen, 2005:87). 

Aktivitas  tak  bernilai  tambah  adalah  aktivitas  yang  tidak  perlu  ada  ketika 

perusahaan beroperasi secara optimal dan efisien. Apabila limbah yang dihasilkan 

oleh suatu industri dengan ketidakefisienan ekonomi, semua aktivitas yang gagal 

harus ditandai sebagai kegiatan tak bernilai tambah.

Menurut Tunggal (1994:102), aktivitas-aktivitas yang tak bernilai tambah 

terjadi  di  dalam  proses  mungkin  dikarenakan  proses  tersebut  secara  tidak 

memadai  didesain  atau  karena  proses  tersebut  tidak  berfungsi  seperti  yang 

didesain.  Termasuk  aktivitas-aktivitas  seperti,  memindahkan,  menunggu, 

menetapkan suatu aktivitas, menyimpan, menginspeksi, dan melakukan pekerjaan 

yang  berlebihan.  Aktivitas-aktivitas  tersebut  seharusnya  tidak  perlu  untuk 

memproduksi keluaran proses akan tetapi aktivitas tersebut terjadi karena proses 

yang tidak baik.

Terdapat  suatu  pendekatan  khusus  yang  dinamakan  desain  untuk 

lingkungan. Desain ini menyentuh produk, proses, bahan baku, energi, dan daur 

ulang.  Dengan  kata  lain,  keseluruhan  daur  hidup  produk  dan  pengaruhnya 

terhadap  lingkungan  harus  dipertimbangkan.  Misalnya,  dengan  desain  ulang 

proses  dapat  mengurangi  berbagai  residu padat,  cair,  dan gas  yang dilepaskan 

industri  ke  lingkungan.  Desain  untuk  pendekatan  lingkungan  digunakan  untuk 

menghilangkan aktivitas tak bernilai tambah tersebut dengan memperhatikan daur 

hidup produk dan pengaruhnya terhadap lingkungan, sedangkan dalam perbaikan 

ekoefisiensi  harus  menghasilkan  keuangan  yang  menguntungkan  yang  dapat 



diukur dengan menggunakan tren biaya lingkungan tak bernilai tambah dan tren 

total biaya lingkungan.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi pengetahuan yang mengkaji ketentuan mengenai 

metode-metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  (Indriantoro  dan  Supomo, 

2002:3).  Pendapat  tersebut  menjelaskan  bahwa  metode  penelitian  perlu  bagi 

peneliti  untuk  menentukan  cara  yang  akan  digunakan  dalam  melaksanakan 

penelitiannya. Untuk menjalankan penelitian tersebut, peneliti menggunakan cara-



cara  atau  prosedur-prosedur  yang  ditentukan  agar  penelitian  dapat  berjalan 

dengan baik. Dalam suatu penelitian ilmiah, penggunaan metode penelitian yang 

sesuai  serta  konsep  yang  tepat  sangat  diperlukan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar 

penelitian  yang  dilakukan  berjalan  lancar,  sistematis,  serta  dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti  mencoba  mengungkapkan  masalah-masalah  berupa  fakta-fakta 

dari objek penelitian yang diperoleh selama di lapangan, menggambarkan suatu 

peristiwa secara sistematis, faktual, dan akurat, serta mengetahui hubungan antar 

fenomena yang diselidiki. Kemudian, menganalisis permasalahan yang ditemukan 

dengan  menggunakan  teori  yang  diterima  di  perkuliahan.  Dengan  cara 

membandingkan teori dengan praktik yang terjadi di lapangan untuk menentukan 

solusi  permasalahannya,  maka  peneliti  memilih  menggunakan  penelitian 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus.

Menurut  Nawawi  (1983:  63)  metode  deskriptif  dapat  diartikan  sebagai 

prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  atau 

melukiskan  keadaan  yang  subjek  atau  objek  penelitian  (seseorang,  lembaga, 

masyarakat,  dan  lain-lain)  pada  saat  sekarang  berdasarkan  fakta-fakta  yang 

tampak  atau  sebagaimana  adanya.  Studi  kasus  merupakan  penelitian  dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini 

dari  subjek yang diteliti  serta interaksinya  dengan lingkungan (Indriantoro dan 

Supomo, 2002: 26).



3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian  ini  dilakukan  pada  PT.  Perkebunan  Nusantara  X  (Persero) 

Pabrik  Gula  Tjoekir,  yang  beralamatkan  di  Desa  Cukir,  Kecamatan  Diwek, 

Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur.

3.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

subjek  asli  (tidak  melalui  media  perantara).  Data  primer  secara  khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer 

dapat berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau 

kegiatan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penjelasan 

singkat  mengenai  gambaran  umum  perusahaan,  administrasi  dan  umum, 

laporan  biaya  pengelolaan  lingkungan,  laporan  produksi  perusahaan,  dan 

sebagainya.

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder  umumnya  berupa  bukti,  catatan  atau  laporan  historis  yang  telah 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. 



3.4 Metode Analisis Data

Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersifat 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data yang didapat dari perusahaan akan diolah 

dan dianalisis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya lingkungan 

dan mengelompokkan dalam biaya pencegahan lingkungan (environmental  

prevention costs), biaya deteksi lingkungan (enviromental detection costs), 

biaya kegagalan internal lingkungan (environmental internal failure cost), 

dan biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental external failure  

cost).

2. Menggunakan informasi dari perhitungan sistem ABC untuk menentukan 

dan mengidentifikasi aktivitas yang bernilai tambah (value added activities) 

dan tak bernilai tambah (non-value added activities).

3. Menghitung pengurangan biaya lingkungan menggunakan informasi yang 

diperoleh dari sistem ABC. 

4. Menyajikan biaya lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

Pabrik  Gula  “Tjoekir”  didirikan  oleh  NV  KODY  EN  COSTERWAN 

VOUR HOUSTSF pada tahun 1884 dan terus berproduksi sampai sekarang. Pada 

tahun 1925 Pabrik Gula “Tjoekir” pernah mengalami rehabilitasi  pabrik dalam 



rangka  peningkatan  kapasitas  produksi,  dengan  mengganti  beberapa  instalasi 

pabrik. Pabrik gula “Tjoekir” ini bergerak dalam bidang pengolahan bahan baku 

tebu menjadi barang jadi, yakni gula yang dikonsumsi oleh rakyat.

Pabrik  Gula  Tjoekir  masuk  dalam  Perusahaan  Negara  Perkebunan  No 

XXII yang memiliki badan hukum dan berkedudukan di Jalan Jembatan Merah 

No  3-5  Surabaya.  Sebelumnya  Perusahaan  ini  telah  mengalami  berbagai 

perubahan yang pada akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 15 tahun 

1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan PTP. XXI-XXII, PTP XXVII, dan 

PTP  XIX  menjadi  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT  PERKEBUNAN 

NUSANTARA X.

4.1.1 Lokasi Pabrik

Pabrik  Gula  Tjoekir  terletak  di  sebelah  selatan  Daerah  Tingkat  II 

Kabupaten Jombang,  Propinsi  Jawa Timur,  kilometer  6 di  jalan raya Jombang 

Pare  yang  berkedudukan  di  desa  Tjoekir,  kecamatan  Diwek.  Lokasi  pabrik 

terletak di dua jalur lalu lintas jalan raya antara kota Jombang menuju kota Pare 

dan jalur dari Tjoekir–Mojowarno. Letak pabrik gula ini memenuhi syarat-syarat 

suatu perusahaan seperti di bawah ini:

1. Pengangkatan dapat dilakukan dengan mudah dan murah, baik untuk 

bahan baku maupun untuk hasil produksi karena lokasi pabrik terletak 

di tepi jalan raya.

2. Lokasi di sekitar Pabrik Gula Tjoekir merupakan daerah pertanian dan 

tanaman  tebu  yang  cukup  memenuhi  dalam  menunjang  pengadaan 

bahan baku tebu bagi kebutuhan produksi pabrik gula.



3. Sumber  air  di  daerah  lokasi  pabrik  dapat  dengan  mudah  diperoleh 

karena dekat dengan aliran sungai dan dibantu dengan adanya sumur 

bor.

4. Di daerah tempat Pabrik Gula Tjoekir jarang terjadi gempa bumi dan 

angin  ribut  serta  mempunyai  sistem  penampung air  hujan  dengan 

kapasitas yang cukup untuk mencegah banjir.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Perusahaan memiliki  visi  yakni  menjadi  perusahaan agrobisnis  berbasis 

perkebunan yang terkemuka di Indonesia yang tumbuh dan berkembang bersama 

mitra, sedangkan misi perusahaan, antara lain:

1. Berkomitmen  menghasilkan  produk  berbasis  bahan  baku  tebu  dan 

tembakau  yang  berdaya  saing  tinggi  untuk  pasar  domestik  dan 

internasional.

2. Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan 

bagi kepuasan  stakeholder,  melalui kepemimpinan, inovasi dan kerja 

sama tim, serta organisasi yang efektif.

3. Mendedikasikan pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat umum dan 

perkebunan untuk hidup sehat.

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Pabrik  Gula  Tjoekir  merupakan  unit  produksi  dari  PT.  Perkebunan 

Nusantara X (Persero). Pabrik Gula Tjoekir dipimpin oleh seorang administratur. 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas administratur dibantu oleh beberapa kepala 



bagian, antara lain: kepala bagian tanaman, kepala bagian instalasi, kepala bagian 

pengolahan,  dan  kepala  bagian  administrasi  keuangan  dan  umum,  sedangkan 

tugas untuk setiap bagian, antara lain:

a. Administratur 

Tugas pokok: 

Bertanggung jawab penuh kepada Direktur Utama dalam pelaksanaan tugas 

dan  kewajiban  yang  telah  diberikan  oleh  kantor  direksi,  serta  pelaksanaan 

kelancaran dan kemajuan dari perusahaan semaksimal mungkin sesuai dengan 

target yang akan dicapai.

b. Kepala Bagian Tanaman

Tugas pokok:

1. Bertanggung jawab penuh kepada Administratur dalam bidang tanaman.

2. Mewakili Administratur pada waktu administratur berhalangan.

3. Mengoordinasi rencana areal tanaman untuk tiga tahun yang akan datang.

4. Menyusun kompensasi tanaman mengenai luas, letak, masa tanam, jenis 

tanaman tebu selama masa giling berlangsung, dan penyediaan bahan baku 

tebu yang layak giling.

5. Menyusun anggaran belanja bagian tanaman, tebang, dan angkutan.

6. Membuat  rencana  kebutuhan  sarana  produksi,  antara  lain  pupuk,  obat-

obatan, pemberantasan hama, penyediaan bibit, dan lain-lain.

c. Kepala Bagian Instalasi

Tugas pokok:

1. Melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam bidang teknik.



2. Responsibility center di bidang instalasi.

3. Mengoordinasi rencana anggaran belanja dari setiap  responsibility center 

(RC) di bidang instalasi.

4. Bertanggung jawab atas pengoperasian pabrik pada waktu giling.

5. Melaksanakan perbaikan pabrik pada waktu giling maupun di luar masa 

giling.

d. Kepala Bagian Pengolahan

Tugas pokok:

1. Mengawasi  pelaksanaan  kerja  dalam  bidang  pengolahan  (mengolah  air 

nira menjadi gula).

2. Menyusun  rencana  kerja  dalam  bidang  pabrikasi,  peralatan  bahan 

keperluan giling, dan tempat penimbunan produksi.

3. Menyusun rencana anggaran belanja bagian pengolahan.

4. Berwenang  untuk  mengawasi  pelaksanaan  rencana  kerja  dan  anggaran 

belanja  serta  meminta  pertanggungjawaban  atas  pelaksanaan  tugas 

chemiker.

5. Bertanggung jawab atas teknis dan finansial sesuai rencana.

e. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum

Tugas pokok:

1. Membantu administratur dalam bidang pengolahan keuangan Pabrik Gula. 

Bagian AK&U menyediakan keuangan untuk tiap-tiap bagian.



2. Bertanggung jawab kepada Administratur mengenai penyajian data bagian 

administrasi akuntansi Pabrik Gula.

3. Mengoordinasi  pelaksanaan  tugas  dalam tata  usaha  bidang administrasi 

akuntansi Pabrik Gula.

4. Mengoordinasi  pelaksanaan  tugas dalam tata  usaha dan keuangan yang 

meliputi:  perencanaan  dan  pengawasan  keuangan,  tata  usaha  keuangan 

atau pembukuan, dan pembinaan tenaga kerja sekretariat dan umum.

4.1.4 Proses Produksi

Kapasitas produksi Pabrik Gula Tjoekir sesuai dengan RKAP mencapai 4 

juta sampai 5 juta kuintal tebu yang di giling, dengan kecepatan giling sebesar 

25.000 kuintal sampai 30.000 kuintal per hari. Giling dilakukan dalam waktu satu 

tahun  sekali  pada  bulan  Mei  sampai  November,  sedangkan  bulan  berikutnya 

digunakan untuk perbaikan mesin dan peralatan.  Adapun produk utama adalah 

SHS (Super High Sugar), merupakan jenis gula yang memenuhi standar dan siap 

dipasarkan  ke  konsumen.  Dalam  proses  produksinya  pabrik  gula  juga 

menghasikan produk lain,  yaitu  tetes  yang dapat  digunakan untuk alkohol dan 

bumbu masak. Adapun proses produksi gula sebagai berikut:

1. Stasiun Gilingan

Pada  stasiun  ini  tebu  digiling  dengan  alat  gilingan  sebanyak  4  unit  untuk 

memisahkan  dan  memeras  nira  dari  batang  tebu.  Sebelum  digiling,  tebu 

diangkat  dengan  alat  cane  crane dimasukkan  ke  meja  tebu,  dan  dipotong 



menggunakan  alat  cane  carrier untuk  dipotong,  dicacah  dengan  alat  cane 

preparation. Setelah tebu digiling menjadi lembut, selanjutnya diperah untuk 

diambil niranya dan ditambahkan air imbibisi dengan suhu ±70ºC.

2. Stasiun Pemurnian

Nira hasil pemerahan dari stasiun gilingan yang masih mengandung kotoran 

dijernihkan melalui proses pemurnian nira. 

3. Stasiun Penguapan

Nira jernih dari  stasiun pemurnian diuapkan pada badan penguapan dengan 

menggunakan pemanas uap dengan suhu ±120ºC.

4. Stasiun Masakan (Kristalisasi)

Nira  kental  dari  stasiun  penguapan  selanjutnya  diuapkan  lagi  sampai 

kejenuhan tertentu sehingga terjadi  proses kristalisasi dengan menggunakan 

pemanas  uap  bekas  pada  suhu  +120°C  dan  vacuum 60-65  CmHg.  Proses 

kristalisasi  dilakukan  secara  bertahap  bergantung  tinggi  rendahnya kualitas 

bahan. Setelah masakan selesai, selanjutnya ditampung pada palung pendingin 

untuk persiapan pemutaran.

5. Stasiun Puteran (Penyelesaian)

Pada  stasiun ini  terjadi  pemisahan kristal  dari  larutan masakan.  Hasil  gula 

produksi selanjutnya disaring untuk mendapatkan ukuran kristal yang normal 

(0,9-1,1mm)  dengan  menggunakan  alat  sugar  dryer dan  sugar  screen. 

Kemudian, gula ditampung dalam karung plastik, ditimbang seberat 50kg, dan 

siap dimasukkan ke gudang untuk dipasarkan ke konsumen.

4.1.5 Hasil Produksi Pabrik Gula Tjoekir



Hasil produksi utama adalah gula yang disebut dengan gula SHS (Super 

High Sugar) yang mempunyai ciri warna putih bersih, ukuran kristal seragam, dan 

rasa  sangat  manis.  Hasil  produksi  lainnya yaitu,  tetes  tebu adalah stroop yang 

mempunyai  kadar  gula  sangat  rendah  dan  sukar  untuk  diambil  gulanya  lebih 

lanjut. Adapun kegunaan dari tetes tebu adalah sebagai bumbu masak, alkohol dan 

spiritus,  serta  digunakan  sebagai  campuran  untuk  konstruksi  bangunan  atau 

pengeboran. Selain itu terdapat produk lain yang berupa limbah, antara lain:

a. Blotong, yakni hasil buangan atas limbah dari kotoran tebu. Berwarna 

kehitaman seperti tanah yang dapat digunakan sebagai pupuk dan bahan 

bakar  untuk  memasak  dan  menggerakkan  lokomotif  atau  lori  yang 

dicetak seperti batu bata.

b. Ampas akhir atau sepah tebu, yakni merupakan hasil perasan tebu dan 

ampas  akhir  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  ketel  uap  dalam 

proses  produksi.  Selain  itu,  ampas  ini  dapat  juga  dijadikan  sebagai 

bahan mentah untuk memproduksi  plastik,  kertas,  papan,  dan abunya 

dapat digunakan sebagai abu gosok.

4.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.2.1 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup PG. Tjoekir 

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dilakukan tidak terlepas dari dampak 

yang ditimbulkan akibat kegiatan PG. Tjoekir terhadap aspek fisik kimia, sosial 



ekonomi dan budaya, serta kesehatan masyarakat. Berdasarkan kondisi demikian 

maka  upaya  pengelolaan  lingkungan  bertujuan  untuk  mencegah  dari  fakor 

dampak  negatif  yang  diduga  akan  terjadi,  menanggulangi  dampak  lingkungan 

yang akan terjadi, dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat setempat. 

Sebagai  pedoman  dalam  melaksanakan  pengelolaan  lingkungan  hidup 

perlu  dipertimbangkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta 

kelayakan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang ada dan faktor lainnya 

yang menunjang kegiatan PG Tjoekir sendiri. Pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkaitan  dengan  kegiatan  PG  Tjoekir  secara  terpadu  dilakukan  melalui  tiga 

pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi pada umumnya berkaitan dengan rencana pemanfaatan 

peralatan yang memadai untuk pengelolaan dampak negatif yang ditimbulkan 

oleh  kegiatan  PG  Tjoekir.  Misalnya,  membatasi  atau  mengisolasi  dampak 

yang  timbul,  melakukan  minimalisasi  dampak  dengan  mengurangi  jumlah 

atau  volume  limbah  (reduce),  menggunakan  kembali  limbah  (reuse),  atau 

mendaur ulang limbah (recycle).

2. Pendekatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pendekatan  ini  adalah  langkah-langkah  yang  ditempuh  dalam  upaya 

menanggulangi  dampak  yang  ditimbulkan  melalui  tindakan-tindakan  yang 

berladaskan  pada  interaksi  sosial  dan  bantuan  peran  serta  pemerintah. 



Pendekatan  ini  diwujudkan  melalui  skala  prioritas  rekruitmen  tenaga  kerja 

lokal  yang  bertempat  tinggal  disekitar  lokasi  kegiatan.  Pendekatan  sosial 

ekonomi  dan  budaya  dapat  diterapkan  untuk  mengelola  dampak  dengan 

terbukanya  kesempatan  kerja  melalui  cara  memprioritaskan  penerimaan 

penduduk sekitar lokasi, dan mengundang peran serta masyarakat yang tinggal 

di sekitar lokasi kegiatan dalam upaya pengelolaan lingkungan. 

3. Pendekatan Institusi

Pendekatan  secara  institusi  adalah  mekanisme  kelembagaan  yang  akan 

ditempuh  oleh  pihak  pemrakarsa  dalam  rangka  menanggulangi  dampak 

lingkungan  yang  terjadi  sehingga  pengelolaannya  dapat  dilakukan  secara 

optimal, efisien, dan efektif.  Misalnya,  melakukan kerja sama dengan dinas 

atau  instansi  terkait  yang  berkepentingan  dalam  rangka  pengelolaan 

lingkungan  hidup,  bekerjasama  dengan  dinas  kebersihan  dan  lingkungan 

hidup dalam rangka pengelolaan limbah padat, dan memberikan kewenangan 

kepada  divisi  pengelolaan  lingkungan  untuk  membuat  pedoman-pedoman 

pengelolaan lingkungan dan melaksanakannya.

4.2.2 Langkah-Langkah Untuk Mencegah dan Mengelola Dampak

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan merupakan upaya untuk mengelola 

dampak yang diperkirakan akan terjadi akibat kegiatan produksi gula PG Tjoekir. 

Berikut  ini  adalah  langkah-langkah  yang  ditempuh  oleh  PG  Tjoekir  dalam 

menangani masalah lingkungan hidup:

1. Pengelolaan Kadar Debu dan Penurunan Kualitas Udara



Tujuan pengelolaan ini adalah mencegah kualitas udara di lokasi kegiatan dan 

lingkungan sekitar pabrik. Untuk mengurangi dampak terhadap kualitas udara 

dan peningkatan kadar debu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Melakukan pengendalian pencemaran udara dengan memasang alat untuk 

penghisap debu, dan menggunakan masker hidung untuk mengurangi debu 

yang terhisap.

b. Melakukan atau mengupayakan agar terjadi pembakaran ampas tebu yang 

sempurna pada ketel.

c. Mengupayakan agar dust collector berfungsi dengan baik.

d. Melakukan pemasangan  cyclone  atau  cooler wet scubber pada ketel, dan 

melakukan pemasangan jaring debu ampas halus di sekitar lokasi boiler.

2. Pengelolaan Peningkatan Kebisingan

Tujuan  pengelolaan  peningkatan  kebisingan  adalah  agar  kenyamanan 

penduduk di area pemukiman yang berdomisili di dekat industri pabrik gula 

tidak terganggu oleh kebisingan akibat suara mesin mekanis dan peningkatan 

volume  kendaraan  pengangkut  material,  serta  kegiatan  pemeliharaan  dan 

perawatan pabrik sehingga tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. 

Untuk  mengurangi  dampak  terhadap  peningkatan  kebisingan,  dilakukan 

dengan cara sebagai berikut:

a. Kegiatan pengadaan dan pengangkutan material dilakukan siang hari.

b. Pengoperasian  mesin  pabrik  ditempatkan  pada  bangunan  tertutup  dan 

menggunakan mesin yang bersuara rendah.

c. Melakukan perawatan peralatan mekanis dan produksi.



d. Penggunaan earplug dan earmuff.

e. Penanaman pohon sebagai tanaman peredam di sekitar lokasi kegiatan.

3. Pengelolaan Peningkatan Limbah Cair

Tujuan dari pengelolaan peningkatan limbah cair adalah mencegah terjadinya 

penurunan  kualitas  air  tanah  dan  kualitas  air  permukaan  akibat  buangan 

limbah cair yang tidak dikelola dengan baik, serta meringankan beban kerja 

pengelolaan IPAL. Untuk mengurangi dampak terhadap peningkatan limbah 

cair, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Meningkatkan inhouse keeping untuk mengurangi jumlah limbah cair dan 

untuk mengurangi intensitas pencemaran.

b. Pemisahan antara saluran limbah cair yang tercemar dan saluran limbah 

cair yang tidak tercemar.

c. Mengolah limbah cair dengan cara penyempurnaan Instalasi Pengolah Air 

Limbah (IPAL) dan mengoperasikan IPAL secara maksimal sesuai dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).

d. Menghindari  adanya tumpahan dan ceceran nira yang masuk ke saluran 

pembuangan limbah cair.

4. Pengelolaan Peningkatan Limbah Padat

Tujuan pengelolaan peningkatan limbah padat adalah untuk mengendalikan 

limbah padat yang dihasilkan, mencegah terjadinya penurunan kualitas tanah, 

kualitas  air  tanah,  dan  kualitas  air  permukaan  akibat  pembuangan  limbah 

padat yang tidak dikelola dengan baik, serta melakukan pengelolaan sampah 



domestik  secara  baik.  Pengelolaan  limbah  padat  dilakukan  dengan  cara 

sebagai berikut:

a. Melakukan pemisahan antara limbah padat B3 dan limbah padat yang non 

B3 dan pengelolaan sebagian besar limbah padat berupa ampas tebu untuk 

bahan bakar ketel.

b. Memanfaatkan  kembali  limbah  padat  berupa  blotong  dan  ampas  tebu 

sebagai pupuk biokompos atau briket bahan bakar.

c. Menempatkan  kertas  saring  yang  mengandung  Pb  pada  tempat 

penampungan sementara dan selanjutnya secara bersamaan dengan pabrik 

gula lainnya dikirim ke PPLI Cileungsi Bogor.

5. Penurunan Kualitas Tanah

Penurunan  kualitas  tanah  ini  merupakan  dampak  tidak  langsung  dari 

peningkatan  limbah  padat  yang  dihasilkan  oleh  beroperasinya  pabrik  gula. 

Oleh karena itu, Pabrik Gula Tjoekir juga mengupayakan agar kualitas tanah 

tidak tercemar akibat aktivitas proses produksi dengan cara:

a. Meminimalisasi  pembuangan  limbah  padat,  baik  yang  mengandung  B3 

maupun yang tidak mengandung B3 ke dalam tanah.

b. Menyediakan sarana untuk menampung limbah padat yang kedap air.

6. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Dilakukan dengan mengupayakan agar volume dan kualitas air sungai tidak 

tercemar akibat aktivitas proses produksi pabrik. 

Untuk mengurangi dampak  penurunan kualitas air sungai, dilakukan dengan 

cara:



a. Pengoperasian Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara maksimal dan 

sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP).

b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi operator IPAL dengan 

mengikuti pelatihan secara berkala.

4.3 Perlakuan Biaya Lingkungan dalam Perusahaan

Pada  Pabrik  Gula  Tjoekir,  biaya  lingkungan  diakui  dan  dicatat  sesuai 

dengan  jumlah  aktual  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  pengelolaan  lingkungan. 

Pelaporan biaya lingkungan pada Pabrik Gula Tjoekir ini dilakukan dengan cara 

mencatat  seluruh  biaya  yang  berhubungan  dengan  pengolahan  limbah  dan 

dimasukkan  pada  rekening  rekondisi  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup. 

Kemudian,  jumlah  biaya  dilaporkan  dalam  laporan  laba  rugi  sebagai  biaya 

pengolahan, dimana biaya pengolahan termasuk kelompok biaya produksi. Jumlah 

biaya pengolahan menambah harga pokok produksi.

Dalam  melaporkan  biaya  lingkungan,  Pabrik  Gula  Tjoekir  tidak 

mengidentifikasikan biaya sesuai dengan tingkat aktivitasnya,  melainkan hanya 

mencatat seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan melaporkannya tiap 

periode. Bentuk laporan biaya lingkungan Pabrik Gula Tjoekir sangat sederhana, 

hanya  menyajikan  jumlah  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  aktivitas  pengelolaan 

lingkungan hidup. Tidak ada standar bentuk laporan biaya yang digunakan untuk 

melaporan biaya lingkungan. Jumlah biaya lingkungan dapat dilihat pada laporan 

laba rugi perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Laporan Laba Rugi Pabrik Gula Tjoekir



Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006

Penjualan
Gula Rp64.821.219.000,00
Tetes Rp11.462.612.000,00 Rp76.283.831.000,00

HPP:
Persediaan awal:

Harga gula ekonomis Rp1.309.554.000,00
Harga tetes Rp520.491.000,00 Rp1.830.045.000,00

Biaya produksi:
Pembibitan Rp213.650.000,00
Tebu giling Rp7.637.049.000,00
Tebang dan angkut tebu Rp3.871.927.000,00
Biaya Pabrik Rp22.324.410.000,00
Biaya Pengolahan Rp6.751.812.000,00

Total Biaya Produksi: Rp40.798.848.000,00
Biaya setelah titik pisah produk:

Pengemasan dan angkut 
gula Rp1.139.201.000,00

Rp1.139.201.000,00
Sisa akhir tahun:

Harga gula ekonomis Rp3.529.822.000,00
Harga tetes ekonomis Rp718.004.000,00

(Rp4.247.826.000,00)
HPP gula dan tetes Rp39.520.268.000,00
Laba kotor Rp36.763.563.000,00
Biaya umum dan administrasi:

Biaya perjalanan Rp22.440.000,00
Pimpinan dan TU Rp4.220.650.000,00

Rp4.243.090.000,00 (Rp4.243.090.000,00)
Rp32.520.473.000,00

Pendapatan lain-lain Rp619.162.000,00
Rp33.139.635.000,00

Biaya lain-lain (Rp490.654.000,00)
Laba sebelum pajak Rp32.648.981.000,00

Sumber: Pabrik Gula Tjoekir (Data Diolah)

4.4 Analisis Biaya Lingkungan

4.4.1 Identifikasi Biaya Lingkungan



Hansen dan Mowen (2005:72) mengemukakan bahwa biaya lingkungan 

dapat  diklasifikasikan  menjadi  empat  kategori,  antara  lain:  biaya  pencegahan 

lingkungan  (environmental  prevention  cost),  biaya  deteksi  lingkungan 

(environmental  detection  cost),  biaya  kegagalan  internal  lingkungan 

(environmental  internal  failure  cost),  biaya  kegagalan  eksternal  lingkungan 

(environmental  external  failure cost).  Dengan pengklasifikasian tersebut biaya-

biaya  lingkungan  dapat  dengan  mudah  diidentifikasi  serta  mempermudah 

manajemen  untuk  mengawasi  pengeluaran  biaya  untuk  setiap  aktivitas  yang 

dilakukan.  Berikut  ini  adalah  klasifikasi  biaya  lingkungan  pada  Pabrik  Gula 

Tjoekir:

Tabel 4.2
Klasifikasi Biaya Lingkungan Pabrik Gula Tjoekir

Biaya Pencegahan • Pemilihan alat pengendalian polusi
• Pelatihan pegawai

Biaya Deteksi • Audit aktivitas lingkungan
• Pengukuran atau pengujian emisi udara
• Pengukuran  atau  analisis  limbah  (padat  dan 

cair)
• Pengukuran tingkat pencemaran
• Pemeriksaan peralatan polusi

Biaya Kegagalan Internal • Pembersihan IPAL
• Perbaikan IPAL
• Pemeliharaan bak pengendap dan airasi
• Pemeliharaan saluran outlet limbah cair
• Pembersihan dan pengangkutan abu ketel
• Pembersihan dan pengangkutan blotong

Biaya Kegagalan Eksternal • Pembersihan sungai yang tercemar
• Pembersihan tanah yang tercemar
• Bantuan pencemaran lingkungan

Biaya  pencegahan  adalah  biaya-biaya  untuk  aktivitas  yang  dilakukan 

untuk mencegah diproduksinya limbah atau sampah ke lingkungan. Pada Pabrik 

Gula Tjoekir ini aktivitas yang dimasukkan dalam biaya pencegahan antara lain, 



pelatihan  pegawai,  dan  pemilihan  alat  pengendap  polusi.  Pelatihan  pegawai 

dilakukan  untuk  memberikan  pelatihan  kepada  pegawai  tentang  bagaimana 

pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan lingkungan. Selain 

itu,  evaluasi  dan pemilihan  alat  polusi  dilakukan untuk mencegah peningkatan 

polusi.  Jika  pencemaran  melebihi  standar  yang  telah  ditetapkan,  pabrik  akan 

dikenai  denda  dan  harus  diadakan  upaya  perbaikan  untuk  mengurangi  tingkat 

pencemaran tersebut. 

Biaya  deteksi  adalah  biaya-biaya  untuk  aktivitas  yang  dilakukan  untuk 

menentukan  apakah  produk,  proses,  aktivitas  lainnya  di  perusahaan  telah 

memenuhi  standar  lingkungan  yang  berlaku  atau  tidak.  Berikut  adalah  yang 

termasuk dalam biaya deteksi, antara lain, audit aktivitas lingkungan, pengukuran 

atau  pengujian  emisi  udara,  pengukuran atau analisis  limbah (padat  dan  cair), 

pengukuran  tingkat  pencemaran,  dan  pemeriksaan  peralatan  polusi.  Dengan 

melakukan  aktivitas-aktivitas  tersebut,  perusahaan  dapat  segera  mengambil 

tindakan untuk mengurangi tingkat pencemaran udara. Aktivitas lainnya adalah 

pengukuran atau analisis contoh limbah. Aktivitas ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya  penurunan  kualitas  tanah  serta  kualitas  air  permukaan  akibat 

pembuangan limbah cair dan padat.

Biaya  kegagalan  internal  adalah  biaya  untuk  aktivitas  yang  dilakukan 

karena  diproduksinya  limbah dan  sampah,  tetapi  tidak  dibuang  ke  lingkungan 

luar. Kegiatan Pabrik Gula Tjoekir yang termasuk dalam biaya kegagalan internal 

adalah pembersihan IPAL (Instalasi  Pengolahan Air Limbah),  perbaikan IPAL, 

pemeliharaan bak pengendap dan airasi, pemeliharaan saluran outlet limbah cair, 



pembersihan  dan pengangkutan abu ketel,  dan  pembersihan  dan pengangkutan 

blotong.  Aktivitas  ini  dilakukan untuk memastikan bahwa limbah dan sampah 

yang tidak berbahaya telah dibuang ke lingkungan luar dan apakah pembuangan 

limbah tersebut sudah sesuai dengan standar lingkungan. 

Kelompok  terakhir  dari  klasifikasi  biaya  lingkungan  adalah  biaya 

kegagalan eksternal lingkungan, yaitu biaya-biaya untuk aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke lingkungan. Pada Pabrik Gula 

Tjoekir  ini aktivitas yang dilakukan adalah pembersihan sungai yang tercemar, 

pembersihan tanah yang tercemar,  dan memberikan bantuan berupa uang yang 

diberikan kepada masyarakat sebagai upah atas pembuangan limbah.

4.4.2 Pengelompokan Biaya Menurut Aktivitasnya

ABC (Activity Based Costing) adalah sistem penentuan biaya dua tahap 

yang membebankan biaya-biaya terhadap produk menurut kebutuhan tiap produk. 

Penggunaan  metode  ABC  diharapkan  dapat  menyediakan  informasi  biaya 

lingkungan yang lebih akurat. Perhitungan biaya lingkungan dengan metode ABC 

memiliki dua tahap, tahap pertama adalah penggolongan biaya lingkungan pada 

masing-masing kategori  atau aktivitas,  biaya tersebut  dialokasikan  ke  aktivitas 

berdasarkan pemicu biayanya.  Tahap kedua adalah biaya aktivitas dialokasikan 

dari tempat penampungan biaya aktivitas ke produk atau objek biaya.

Biaya lingkungan dikelompokkan sesuai jenis aktivitasnya yaitu, unit dan 

batch berdasarkan  pemicu  biayanya.  Biaya  tingkat  unit  adalah  biaya  yang 

meningkat saat suatu unit diproduksi, sedangkan biaya tingkat batch adalah biaya 

yang disebabkan oleh jumlah batch yang diproduksi. Hasil dari perhitungan biaya 



menurut menggunakan sistem ABC ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk 

mengidentifikasi  aktivitas  bernilai  tambah  dan  tak  bernilai  tambah  yang 

digunakan untuk mengurangi atau mengeliminasi biaya. Berikut ini adalah jumlah 

pengelompokkan biaya lingkungan menurut aktivitas pada produksi gula:

Tabel 4.3
Biaya Lingkungan untuk Produksi Gula

Aktivitas (Gula) Cost Driver Tarif
Jml 

aktivitas Jumlah 
Biaya Tingkat Unit:     
  Pengukuran dan Pengujian emisi 
udara Jam TKL Rp625,00 42.200 Rp26.375.000,00
  Pengukuran atau Analisis Limbah Jam TKL Rp625,00 24.800 Rp15.500.000,00
  Pengukuran Tingkat Pencemaran Jam TKL Rp625,00 34.760 Rp21.725.000,00
  Pemerikasaan Peralatan Polusi Jam TKL Rp625,00 63.000 Rp39.375.000,00
  Pembersihan IPAL Jam TKL Rp625,00 52.000 Rp32.500.000,00
  Pemeliharaan Bak Pegendap dan 
Airasi Jam Mesin Rp725,00 7.500 Rp5.437.500,00
  Pemeliharaan Saluran Outlet 
Limbah Cair Jam Mesin Rp725,00 9.600 Rp6.960.000,00
  Perbaikan IPAL Jam Mesin Rp725,00 27.000 Rp19.575.000,00
   Rp167.447.500,00
Biaya Tingkat Batch:    
  Pemilihan Alat Pengendalian Polusi Jml persiapan Rp3.000.000,00 12 Rp36.000.000,00
  Audit Aktivitas Lingkungan Jml persiapan Rp3.000.000,00 8 Rp24.000.000,00
  Pelatihan Pegawai Jml persiapan Rp3.000.000,00 4 Rp12.000.000,00
  Pembersihan dan Pengangkutan 
Abu Ketel

Jml 
pemindahan Rp1.200.000,00 20 Rp24.000.000,00

  Pembersihan dan Pengangkutan 
Blotong

Jml 
pemindahan Rp1.200.000,00 30 Rp36.000.000,00

  Pembersihan Sungai yang tercemar
Jml 
pemindahan Rp1.200.000,00 5 Rp6.000.000,00

  Pembersihan tanah yang tercemar
Jml 
pemindahan Rp1.200.000,00 5 Rp6.000.000,00

    Rp144.000.000,00
TOTAL    Rp311.447.500,00

Berdasarkan tabel di atas biaya lingkungan diidentifikasikan sesuai dengan 

tingkat  aktivitas  berdasarkan  cost  driver.  Jenis  biaya  tingkat  unit  adalah 

pengukuran  dan  pengujian  emisi  udara,  pengukuran  atau  analisis  limbah, 

pengukuran  tingkat  pencemaran,  pemeriksaan  peralatan  polusi,  pembersihan 



IPAL, pemeliharaan saluran outlet lmbah cair, dan perbaikan IPAL. Jumlah total 

biaya tingkat unit  adalah Rp167.447.500,00.  Sedangkan untuk kelompok biaya 

tingkat  batch terdiri  atas,  pemilihan  alat  pengendalian  polusi,  audit  aktivitas 

lingkungan,  pelatihan  pegawai,  pembersihan  dan  pengangkutan  abu  ketel, 

pembersihan  dan  pengangkutan  blotong,  pembersihan  sungai  yang  tercemar, 

pembersihan tanah yang tercemar. Jumlah biaya lingkungan tingkat batch adalah 

sebesar  Rp144.000.000,00.  Kemudian  biaya  tersebut  dibebankan  ke  produk 

menurut tarif kelompoknya sejumlah Rp311.447.500,00. 

Selain memproduksi  gula Pabrik Gula Tjoekir  juga menghasilkan tetes. 

Dalam perhitungan biaya lingkungan ini seluruh biaya akan dibebankan ke produk 

menurut  kebutuhan  aktivitas  pada  tiap  produk.  Untuk  pengelompokkan  biaya 

pada produksi tetes dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Biaya Lingkungan untuk Produksi Tetes

Aktivitas (Tetes) Cost Driver Tarif
Jml 

aktivitas Jumlah
Biaya Tingkat Unit:     
  Pengukuran dan Pengujian emisi 
udara Jam TKL Rp625,00 8.440 Rp5.275.000,00
  Pengukuran atau Analisis Limbah Jam TKL Rp625,00 4.960 Rp3.100.000,00



  Pengukuran Tingkat Pencemaran Jam TKL Rp625,00 6.962 Rp4.345.000,00
  Pemerikasaan Peralatan Polusi Jam TKL Rp625,00 12.600 Rp7.875.000,00
  Pembersihan IPAL Jam TKL Rp625,00 1.500 Rp6.500.000,00
  Pemeliharaan Bak Pegendap dan 
Airasi Jam Mesin Rp725,00 1.920 Rp1.087.500,00
  Pemeliharaan Saluran Outlet 
Limbah Cair Jam Mesin Rp725,00 10.400 Rp1.392.000,00
  Perbaikan IPAL Jam Mesin Rp725,00 5.100 Rp3.915.000,00
    Rp33.489.500,00
Biaya Tingkat Batch:     
  Pemilihan Alat Pengendalian 
Polusi Jml persiapan Rp3.000.000,00 3 Rp9.000.000,00
  Audit Aktivitas Lingkungan Jml persiapan Rp3.000.000,00 2 Rp6.000.000,00
  Pelatihan Pegawai Jml persiapan Rp3.000.000,00 1 Rp3.000.000,00

  Pengangkutan Abu Ketel
Jml 
pemindahan Rp1.200.000,00 4 Rp4.800.000,00

  Pengangkutan Blotong
Jml 
pemindahan Rp1.200.000,00 6 Rp7.200.000,00

  Pembersihan Sungai yang 
tercemar

Jml 
pemindahan Rp1.200.000,00 2 Rp2.400.000,00

  Pembersihan tanah yang tercemar
Jml 
pemindahan Rp1.200.000,00 2 Rp2.400.000,00

    Rp34.800.000,00
TOTAL    Rp68.289.500,00

Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  proses  produksi  tetes  juga 

dibebankan sejumlah biaya lingkungan sebesar Rp68.289.500,00. Biaya tersebut 

dibebankan berdasarkan aktivitas yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan 

atas proses produksi tetes. Pada kelompok biaya tingkat unit terdapat dua pemicu 

biaya yakni, jam tenaga kerja dan jam mesin. Pada kelompok biaya tingkat batch 

menggunakan  pemicu  biaya  jumlah  persiapan  dan  jumlah  pemindahan.  Untuk 

membiayai  aktivitas  tingkat  unit  dipelukan biaya sebesar Rp33.489.500,00 dan 

untuk membiayai aktivitas batch menghabiskan biaya sebesar Rp34.800.000,00.

4.4.3 Pengendalian Biaya Lingkungan

Sistem ABC tidak hanya berfokus pada perhitungan biaya produk, namun 

mencakup perspektif  yang lebih luas,  salah satunya adalah untuk pengendalian 

biaya dalam hal ini yaitu pengurangan biaya melalui pengelolaan aktivitas. Selain 



itu  informasi  yang  didapat  dari  sistem  ABC  dapat  digunakan  untuk  analisis 

profitabilitas produk dan pengukuran kinerja personel. Biaya akan berkurang jika 

dilakukan  tindakan  terhadap  sesuatu  yang  menjadi  penyebab  timbulnya  biaya 

yaitu  aktivitas.  Sistem  ABC  menyediakan  informasi  tentang  aktivitas  yang 

mempermudah perusahaan untuk melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Oleh 

karena  itu,  peneliti  mencoba  untuk  menggunakan  informasi  biaya  dari  sistem 

ABC tersebut untuk mengendalikan biaya lingkungan pada Pabrik Gula Tjoekir.

Langkah  yang  dilakukan  untuk  mengendalikan  biaya  lingkungan 

menggunakan sistem ABC adalah dengan mengidentifikasikan biaya lingkungan 

ke dalam biaya yang bernilai tambah (value added) dan biaya tak bernilai tambah 

(non-value added). Biaya tak bernilai tambah inilah yang nantinya akan dikurangi 

atau  dieliminasi  karena  biaya  tersebut  tidak  perlu  ada  ketika  perusahaan 

beroperasi  secara optimal  dan efisien. Dengan mengetahui  jumlah aktivitas tak 

bernilai tambah tersebut perusahaan dapat menggunakan informasi yang di dapat 

untuk mengendalikan jumlah biaya lingkungan.

Berikut ini adalah aktivitas yang tak bernilai tambah dan dapat dikurangi 

untuk pengendalian biaya lingkungan:

Tabel 4.5
Kategori Aktivitas Bernilai Tambah dan Tak Bernilai Tambah

Aktivitas bernilai tambah
 (value added)

Aktivitas tak bernilai tambah
 (non-value added)

1. Pelatihan pegawai 1. Pemeriksaan peralatan polusi
2. Audit aktivitas lingkungan 2. Pembersihan IPAL
3. Pengukuran dan pengujian emisi udara 3. Pemilihan alat pengendalian polusi
4. Pengukuran dan analisis limbah 4. Pembersihan dan pengangkutan abu ketel
5. Pengukuran tingkat pencemaran 5. Pembersihan dan pengangkutan blotong
6. Pemerikasaan peralatan polusi 6. Pembersihan sungai yang tercemar
7. Perbaikan IPAL 7. Pembersihan tanah yang tercemar
8. Pemeliharaan bak pengendap dan airasi
9. Pemeliharaan saluran outlet limbah cair



Setelah mengetahui aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas 

yang tak bernilai tambah kemudian dilakukan usaha untuk mengelola aktivitas-

aktivitas  tersebut.  Pemilihan  dan  peningkatan  aktivitas  diterapkan  dalam 

pengelolaan  terhadap  aktivitas  yang  bernilai  tambah  (value-added  activities), 

sedangkan  pengurangan  atau  pengeliminasian  aktivitas  diterapkan  pada 

pengelolaan aktivitas yang tak bernilai tambah (non-value added activities).  

Aktivitas  yang  tak  benilai  tambah  tersebut  kemudian  dikurangi  atau 

dieliminasi untuk pengendalian biaya lingkungan perusahaan, seperti tampak pada 

tabel berikut ini:





Tabel 4.6
Perhitungan Pengurangan Biaya Pada Produksi Gula

Aktivitas tak bernilai tambah Pemicu biaya

Jml tenaga 
kerja 

sebelumnya
Jml tenaga 

kerja Tarif
Pengurangan 

aktivitas Jumlah

Biaya Pencegahan:

  Pemilihan alat pengendalian polusi Jml persiapan 24 6 Rp3.000.000,00 3 Rp9.000.000,00

Biaya Deteksi:

  Pemeriksaan peralatan polusi Jam TKL 25 5 Rp625,00 12600 Rp7.875.000,00

Biaya Kegagalan Internal:

  Pembersihan IPAL Jam TKL 25 5 Rp625,00 10400 Rp6.500.000,00

  Pembersihan dan pengangkutan abu  ketel Jml pemindahan 30 7 Rp1.200.000,00 5 Rp6.000.000,00

  Pembersihan dan pengangkutan blotong Jml pemindahan 40 10 Rp1.200.000,00 7 Rp8.400.000,00

Biaya Kegagalan Eksternal:

  Pembersihan sungai yang tercemar Jml pemindahan 12 4 Rp1.200.000,00 2 Rp2.400.000,00

  Pembersihan tanah yang tercemar Jml pemindahan 12 4 Rp1.200.000,00 2 Rp2.400.000,00

Total Rp42.575.000,00



Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  berapa  jumlah  pengurangan 

biaya  lingkungan  yang  didapat  dari  hasil  pengeliminasian  aktivitas  yang  tak 

bernilai  tambah.  Langkah  yang  ditempuh  untuk  pengurangan  atau 

pengeliminasian  biaya salah satunya adalah dengan mengurangi  jumlah tenaga 

kerja untuk aktivitas tersebut. Dengan pengurangan atau eliminasi jumlah tenaga 

kerja  sehingga  jumlah  aktivitas  yang  dilakukan  juga  berkurang.  Aktivitas 

berkurang menyebabkan biaya untuk membiayai aktivitas tersebut juga semakin 

berkurang. 

Seperti  tabel  di  atas  untuk aktivitas  pemilihan  dan pengendalian  polusi 

terdapat pengurangan jumlah tenaga kerja yang sebelumnya berjumlah 24 orang 

berkurang 6 orang, jumlah biaya juga berkurang sebesar Rp9.000.000,00. Pada 

aktivitas  pemeriksaan  peralatan  polusi  jumlah  tenaga  kerja  berkurang  5  orang 

dengan jumlah pengurangan biaya Rp7.875.000,00. Untuk aktivitas pembersihan 

IPAL biaya berkurang sebesar Rp6.500.000,00, pada aktivitas pembersihan dan 

pengangkatan  abu  ketel  biaya  berkurang  sebesar  Rp6.000.000,00.  Sehingga 

jumlah seluruh pengurangan atau eliminasi aktivitas adalah Rp42.575.000,00.

Berikut  ini  lebih  menjelaskan  perbandingan  biaya  lingkungan  sebelum 

adanya pengurangan aktivitas tak bernilai tambah dengan sesudah pengurangan 

aktivitas tak bernilai tambah.



Tabel 4.7
Jumlah Biaya Lingkungan Sebelum dan Sesudah Pengurangan 

Aktivitas Untuk Produksi Gula

Aktivitas Produksi Gula
Biaya lingkungan 

sebelumnya
Pengurangan 

biaya Jumlah
Biaya Pencegahan:
  Pemilihan alat pengendalian polusi Rp36.000.000,00 Rp9.000.000,00 Rp27.000.000,00
  Pelatihan pegawai Rp12.000.000,00 - Rp12.000.000,00
Biaya Deteksi:
  Audit aktivitas lingkungan Rp24.000.000,00 - Rp24.000.000,00
  Pengukuran dan pengujian emisi udara Rp26.375.000,00 - Rp26.375.000,00
  Pengukuran atau analisis lmbah Rp15.500.000,00 - Rp15.500.000,00
  Pengukuran tingkat pencemaran Rp21.725.000,00 - Rp21.725.000,00
  Pemeriksaan peralatan polusi Rp39.375.000,00 Rp7.875.000,00 Rp31.500.000,00
Biaya Kegagalan Internal:
  Pembersihan IPAL Rp32.500.000,00 Rp6.500.000,00 Rp26.000.000,00
  Perbaikan IPAL Rp19.575.000,00 - Rp19.575.000,00
  Pemeliharaan bak pengendap dan 
airasi Rp5.437.500,00 - Rp5.437.500,00
  Pemeliharaan saluran outlet limbah 
cair Rp6.960.000,00 - Rp6.960.000,00
  Pembersihan dan pengangkutan abu 
ketel Rp24.000.000,00 Rp6.000.000,00 Rp18.000.000,00
  Pembersihan dan pengangkutan 
blotong Rp36.000.000,00 Rp8.400.000,00 Rp27.600.000,00
Biaya Kegagalan Eksternal:
  Pembersihan sungai yang tercemar Rp6.000.000,00 Rp2.400.000,00 Rp3.600.000,00
  Pembersihan tanah yang tercemar Rp6.000.000,00 Rp2.400.000,00 Rp3.600.000,00
Total Rp311.447.500,00 Rp42.575.000,00 Rp268.872.500,00

Tabel di atas menyajikan jumlah biaya lingkungan sebelum dan sesudah 

adanya  pengurangan  biaya.  Dengan  informasi  yang  didapat  dari  sistem  ABC 

tersebut  beberapa  aktivitas  untuk  pengelolaan  biaya  lingkungan  dapat 

diidentifikasi  menjadi  aktivitas  yang  bernilai  tambah dan aktivitas  tak  bernilai 

tambah,  selanjutnya  pihak  manajemen  dapat  menentukan  kebijakan  untuk 

mengendalikan  jumlah  biaya  lingkungan  agar  biaya  yang  dikeluarkan  dapat 

diminimalisir dengan cara pengurangan aktifitas yang tak bernilai tambah.



Biaya  lingkungan  untuk  produksi  gula  yang  disajikan  di  atas  menjadi 

berkurang  dari  Rp311.447.500,00  menjadi   Rp268.872.500,00.  Hal  ini 

mengindikasikan perusahaan dapat mengendalikan biaya lingkungan dengan cara 

mengurangi biaya yang tak bernilai tambah sejumlah Rp42.575.000,00. Jumlah 

tersebut  dapat  terus  berkurang  apabila  terdapat  aktivitas  yang  tidak  bernilai 

tambah dan perlu untuk dieliminasi untuk pengendalian biaya. 

Berikut  ini  adalah  perhitungan  pengurangan  biaya  lingkungan 

menggunakan informasi dari sistem ABC yang diterapkan untuk produksi tetes.



Tabel 4.8
Perhitungan Pengurangan Biaya Pada Produksi Tetes

Aktivitas tak bernilai tambah Pemicu biaya

Jml tenaga 
kerja 

sebelumnya
Jml tenaga 

kerja Tarif
Pengurangan 

aktivitas Jumlah

Biaya Pencegahan:

  Pemilihan alat pengendalian polusi Jml persiapan 6 2 Rp3.000.000,00 1 Rp3.000.000,00

Biaya Deteksi:

  Pemeriksaan peralatan polusi Jam TKL 5 1 Rp625,00 2520 Rp1.575.000,00

Biaya Kegagalan Internal:

  Pembersihan IPAL Jam TKL 5 2 Rp625,00 600 Rp375.000,00

  Pembersihan dan pengangkutan abu ketel Jml pemindahan 6 2 Rp1.200.000,00 1 Rp1.200.000,00

  Pembersihan dan pengangkutan blotong Jml pemindahan 8 3 Rp1.200.000,00 2 Rp2.400.000,00

Biaya Kegagalan Eksternal:

  Pembersihan sungai yang tercemar Jml pemindahan 5 1 Rp1.200.000,00 1 Rp1.200.000,00

  Pembersihan tanah yang tercemar Jml pemindahan 5 1 Rp1.200.000,00 1 Rp1.200.000,00

Total Rp10.950.000,00



Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  berapa  jumlah  pengurangan 

biaya  lingkungan  yang  didapat  dari  hasil  pengeliminasian  aktivitas  yang  tak 

bernilai  tambah.  Salah  satu  langkah  yang  ditempuh  untuk  pengurangan  atau 

pengeliminasian  biaya  adalah  dengan  mengurangi  jumlah  tenaga  kerja  untuk 

aktivitas  tersebut.  Dengan  pengurangan  atau  eliminasi  jumlah  tenaga  kerja 

sehingga biaya yang digunakan untuk membiayai aktivitas tersebut juga semakin 

berkurang. 

Tabel di atas menyajikan jumlah biaya lingkungan yang dikeluarkan untuk 

produksi  tetes.  Pada  aktivitas  pemilihan  dan pengendalian  polusi  yang  semula 

memakai tenaga kerja 6 orang dengan adanya eliminasi aktivitas sehingga jumlah 

tenaga  kerja  berkurang  2  orang  dan  biaya  yang  digunakan  untuk  membiayai 

aktivitas  tersebut  juga  berkurang  sejumlah  Rp3.000.000,00.  Pada  aktivitas 

pemeriksaan peralatan polusi  biaya berkurang sejumlah Rp1.575.000,00,  untuk 

aktivitas pembersihan IPAL biaya dapat dikurangi sebesar Rp375.000,00, untuk 

aktivitas  pembersihan  dan  pengangkutan  abu  ketel  biaya  dapat  berkurang 

sejumlah  Rp1.200.000,00.  Sedangkan  untuk  aktivitas  pembersihan  dan 

pengangkutan  blotong,  biaya  dapat  dikurangi  sebesar  Rp2.400.000,00.  Biaya 

pengendalian ekternal yang terdiri atas biaya pembersihan sungai yang tercemar 

dapat  berkurang  sejumlah  Rp1.200.000,00  dan  untuk  pembersihan  tanah  yang 

tercemar biaya dapat dikurangi sebesar Rp1.200.000,00.

Perusahaan  mengendalikan  biaya  lingkungan  dengan  menggunakan 

informasi  yang  didapat  dari  sistem ABC untuk mengurangi  aktivitas  yang  tak 



bernilai tambah tersebut sehingga biaya yang digunakan untuk aktivitas tersebut 

secara otomatis juga menjadi berkurang sejumlah Rp10.950.000,00.

Berikut  ini  lebih  menjelaskan  perbandingan  biaya  lingkungan  sebelum 

adanya pengurangan aktivitas tak bernilai tambah dengan sesudah pengurangan 

aktivitas tak bernilai tambah.

Tabel 4.9
Jumlah Biaya Lingkungan Sebelum dan Sesudah Pengurangan 

Aktivitas Untuk Produksi Tetes

Aktivitas Produksi Tetes
Biaya lingkungan 

sebelumnya
Pengurangan 

biaya Jumlah
Biaya Pencegahan:
  Pemilihan alat pengendalian polusi Rp9.000.000,00 Rp3.000.000,00 Rp6.000.000,00
  Pelatihan pegawai Rp3.000.000,00 - Rp3.000.000,00
Biaya Deteksi:
  Audit aktivitas lingkungan Rp6.000.000,00 - Rp6.000.000,00
  Pengukuran dan pengujian emisi udara Rp5.275.000,00 - Rp5.275.000,00
  Pengukuran atau analisis lmbah Rp3.100.000,00 - Rp3.100.000,00
  Pengukuran tingkat pencemaran Rp4.345.000,00 - Rp4.345.000,00
  Pemeriksaan peralatan polusi Rp7.875.000,00 Rp1.575.000,00 Rp6.300.000,00
Biaya Kegagalan Internal:
  Pembersihan IPAL Rp6.500.000,00 Rp375.000,00 Rp6.125.000,00
  Perbaikan IPAL Rp3.915.000,00 - Rp3.915.000,00
  Pemeliharaan bak pengendap dan airasi Rp1.087.500,00 - Rp1.087.500,00
  Pemeliharaan saluran outlet limbah cair Rp1.392.000,00 - Rp1.392.000,00
  Pembersihan dan pengangkutan abu 
ketel Rp4.800.000,00 Rp1.200.000,00 Rp3.600.000,00
  Pembersihan dan pengangkutan blotong Rp7.200.000,00 Rp2.400.000,00 Rp4.800.000,00
Biaya Kegagalan Eksternal:
  Pembersihan sungai yang tercemar Rp2.400.000,00 Rp1.200.000,00 Rp1.200.000,00
  Pembersihan tanah yang tercemar Rp2.400.000,00 Rp1.200.000,00 Rp1.200.000,00
Total Rp68.289.500,00 Rp10.950.000,00 Rp57.339.500,00

Tabel di atas menyajikan jumlah biaya lingkungan sebelum dan sesudah 

adanya  pengurangan  biaya.  Dengan  informasi  yang  didapat  dari  sistem  ABC 

tersebut  beberapa  aktivitas  untuk  pengelolaan  biaya  lingkungan  dapat 



diidentifikasi  menjadi  aktivitas  yang  bernilai  tambah dan aktivitas  tak  bernilai 

tambah,  selanjutnya  pihak  manajemen  dapat  menentukan  kebijakan  untuk 

mengendalikan  jumlah  biaya  lingkungan  agar  biaya  yang  dikeluarkan  dapat 

diminimalisir dengan cara pengurangan aktifitas yang tak bernilai tambah.

Biaya  lingkungan  untuk  produksi  tetes  yang  disajikan  di  atas  menjadi 

berkurang  dari  Rp68.289.500,00  menjadi  Rp57.339.500,00  Hal  ini 

mengindikasikan perusahaan dapat mengendalikan biaya lingkungan dengan cara 

mengurangi biaya yang tak bernilai tambah sejumlah Rp10.950.000,00.

4.5 Penyajian  Biaya Lingkungan dalam Laporan Keuangan Perusahaan

Penyajian laporan biaya lingkungan pada laporan keungan penting bagi 

suatu  perusahaan.  Dalam  laporan  biaya  lingkungan  tersebut  disajikan  bahwa 

informasi  eksternalitas  (dampak  lingkungan)  akan  membawa  arti  penting  bagi 

perusahaan  itu  sendiri.  Karena  apabila  perusahaan  tidak  menyajikan  dalam 

laporan keuangan, akan terjadi pemusatan pada angka-angka konvensional, sistem 

pengukuran  performance perusahaan menjadi kurang tepat,  dan timbulnya  citra 

negatif dari masyarakat kepada perusahaan.

Pengungkapan biaya lingkungan tersebut merupakan jenis pengungkapan 

sukarela.  Pengungkapan  akuntansi  lingkungan  pada  bahasan  ini  merupakan 

pengungkapan  informasi  data  akuntansi  lingkungan  dari  sudut  pandang  fungsi 

internal akuntansi itu sendiri, yaitu berupa laporan akuntansi lingkungan. Laporan 

tersebut  harus  didasarkan  pada  situasi  aktual  pada  suatu  perusahaan  atau 

organisasi  yang bersangkutan. Meskipun sifat  dari  laporan ini sukarela,  namun 



perusahaan  mendapatkan  manfaat  dari  pengungkapan  biaya  lingkungan  dalam 

laporan keuangan. Selain untuk melaporkan segala jenis biaya yang dikeluarkan 

oleh  perusahaan,  hal  ini  menunjukkan  kepedulian  perusahaan  terhadap 

lingkungan. Dengan menampilkan biaya lingkungan pada laporan laba rugi dapat 

diketahui bahwa adanya biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan.

Laporan biaya lingkungan dapat digunakan oleh manajemen sebagai titik 

tolak  untuk  menentukan  kebijakan  dalam  usaha  pengendalian  biaya  yang 

berhubungan dengan peningkatan pengelolaan lingkungan. Dapat juga dijadikan 

sebagai  laporan  pertanggungjawaban  sosial  perusahaan  terhadap  lingkungan 

sekitar.  Dalam laporan  laba  rugi  biaya  lingkungan  dikelompokkan  pada  jenis 

biaya lain-lain yang jumlahnya mengurangi laba bersih perusahaan. Pada laporan 

laba rugi PG Tjoekir jumlah biaya lingkungan tampak pada tabel di bawah ini:



Tabel 4.10
Laporan Laba Rugi Pabrik Gula Tjoekir

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006

Penjualan
Gula Rp64.821.219.000,00
Tetes Rp11.462.612.000,00

Rp76.283.831.000,00
HPP:
Persediaan Awal:

Persediaan awal gula Rp1.309.554.000,00
Persediaan awal tetes Rp520.491.000,00

Rp1.830.045.000,00
Biaya produksi:

Pembibitan Rp213.650.000,00
Tebu giling Rp7.637.049.000,00
Tebang dan angkut 
tebu Rp3.871.927.000,00
Biaya pabrik Rp22.324.410.000,00
Biaya pengolahan Rp6.372.075.000,00

Total biaya produksi Rp40.419.111.000,00
Biaya setelah titik pisah 
produksi:

Pengemasan dan 
angkut gula Rp1.139.201.000,00

Persediaan akhir:
   Persediaan akhir 
gula Rp3.529.822.000,00
   Persediaan akhir 
tetes Rp718.004.000,00

Rp4.247.826.000,00
HPP gula dan tetes Rp39.140.531.000,00
Laba kotor Rp37.143.300.000,00
Biaya umum dan administrasi:

Biaya perjalanan Rp22.440.000,00
Biaya pimpinan dan 
TU Rp4.220.650.000,00

Rp4.243.090.000,00
Rp32.900.210.000,00

Pendapatan lain-lain Rp619.522.000,00
Rp33.519.732.000,00

Biaya lain-lain:
Biaya lingkungan Rp326.787.000,00
Biaya lain-lain Rp516.355.600,00

Rp843.142.600,00
Laba sebelum pajak Rp32.676.589.400,00

Sumber: Pabrik Gula Tjoekir (Data Diolah)



Berdasarkan tabel di atas, biaya lingkungan tampak pada kelompok biaya 

lain-lain  sejumlah  aktual  yang  dikeluarkan  yakni  Rp326.787.000,00.  Jumlah 

tersebut sudah merupakan pengurangan yang telah dilakukan sebelumnya dengan 

menggunakan  sistem  ABC  untuk  pengendalian  biaya  lingkungan.  Sehingga 

jumlah  biaya  lingkungan  yang  sebelumnya  yakni  Rp379.737.000,00  berkurang 

sebesar  Rp52.950.000,00  menjadi  Rp326.787.000,00.  Hal  ini  membuktikan 

bahwa  pengendalian  biaya  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengurangi  aktivitas 

yang tak bernilai tambah. Pengurangan aktivitas yang tak bernilai tambah tersebut 

menggunakan informasi yang diperoleh dari perhitungan sistem ABC. 

Melalui perhitungan ABC dapat diketahui jumlah biaya yang dikonsumsi 

untuk aktivitas pengelolaan lingkungan. Dari beberapa aktivitas yang dilakukan 

untuk pengelolaan biaya lingkungan kemudian dikelompokkan ke dalam aktivitas 

yang  bernilai  tambah  dan  tak  bernilai  tambah.  Berdasarkan  perhitungan 

pengendalian biaya menggunakan sistem ABC, aktivitas yang tak bernilai tambah 

dapat dikurangi atau dieliminasi untuk pengendalian biaya lingkungan. Hasil dari 

pengurangan aktivitas tak bernilai  tambah mempengaruhi  biaya  sehingga biaya 

lingkungan  dapat  dikurangi  sejumlah  Rp52.950.000,00.  Dengan  begitu  jumlah 

laba perusahaan juga akan semakin meningkat.

Untuk  mengganti  aktivitas  yang  tak  benilai  tambah,  perusahaan  dapat 

meningkatkan berbagai aktivitas yang tergolong bernilai tambah. Misalnya, biaya 

lebih  diinvestasikan  kepada  pelatihan  pegawai.  Dengan  adanya  pegawai  yang 

sudah  ahli  diharapkan  dapat  meminimalisasi  jumlah  polusi  dan  pembuangan 

limbah sehingga biaya untuk pembersihan dan pembuangan abu ketel dan blotong 



dapat dikurangi. Perusahaan juga dapat mengalokasikan biaya ke kegiatan deteksi 

dengan lebih meningkatkan kegiatan analisis limbah agar limbah yang dihasilkan 

dalam proses produksi menjadi lebih sedikit.

Laporan biaya lingkungan mempunyai peran penting bagi manajer dalam 

pengambilan  keputusan.  Laporan  biaya  lingkungan  dapat  dijadikan  sebagai 

informasi bagi manajer untuk menentukan perihal harga yang akurat untuk suatu 

unit produk dengan memasukkan biaya lingkungan. Manajer dapat menentukan 

berapa besar harga yang diperlukan untuk melakukan perbaikan (recovery) atas 

lahan yang tercemar limbah. Selain itu, pengidentifikasian biaya lingkungan akan 

membantu  perusahaan  dalam  mengambil  keputusan  di  bidang  perencanaan 

strategis, produksi, dan manajemen lingkungan. 

Dalam  hal  perencanaan  strategis,  perusahaan  dapat  menerapkan  biaya 

lingkungan sebagai salah satu keunggulan bersaing perusahaan dengan melakukan 

penelusuran biaya-biaya lingkungan yang terjadi selama proses produksi. Dengan 

menggunakan Activity Based Costing dalam pengendalian biaya lingkungan maka 

biaya  dapat  dikurangi  atau  dieliminasi.  Hal  ini  memberikan  masukan  bagi 

manajemen perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran khususnya dalam 

penetapan  harga  yang  menguntungkan.  Perusahaan  dapat  menerapkan  strategi 

pemasaran  menjadi  lebih  baik  atas  produk yang  dijualnya  dengan  harga  yang 

sebenarnya.



BAB V. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data-data  yang telah dikumpulkan,  hasil  pengamatan,  serta 

analisis  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  selama  melaksanakan  penelitian  di 

Pabrik Gula Tjoekir, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses  produksi  yang  dilakukan  Pabrik  Gula  Tjoekir  selain  menghasilkan 

produk  utama  berupa  gula  juga  menghasilkan  zat  buangan  yang  disebut 

limbah, meliputi: zat padat, seperti blotong dan ampas; cair, berupa cairan dari 

sisa  pemasakan  tebu;  gas,  berupa  sisa  pembakaran  gula  yang  dikeluarkan 

lewat  cerobong  asap.  Biaya  yang  digunakan  untuk  mengolah  limbah 

merupakan biaya lingkungan yang harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan 

keuangan perusahaan. 

2. Biaya  lingkungan  pada  Pabrik  Gula  Tjoekir  dimasukkan  dalam  rekening 

“Biaya  rekondisi  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup”  sebagai  biaya 

pengolahan dan dikelompokkan ke biaya produksi dalam laporan laba rugi. 

Pelaporan biaya lingkungan pada Pabrik Gula Tjoekir ini dilakukan dengan 

cara mencatat seluruh biaya yang berhubungan dengan pengolahan limbah dan 

dimasukkan pada rekening biaya rekondisi dan pengelolaan lingkungan hidup. 

Kemudian, jumlah biaya tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai 

biaya  pengolahan,  dimana  biaya  pengolahan  termasuk  kelompok  biaya 

produksi.  Jumlah  biaya  pengolahan  menambah  harga  pokok  produksi  dan 

selanjutnya dibebankan ke produk.



3. Manfaat penerapan sistem  Activity Based Costing adalah dapat memberikan 

informasi  biaya  lingkungan  yang  sesuai  untuk  laporan  keuangan.  Hal  ini 

dikarenakan  sistem  ABC  mengidentifikasikan  biaya  lingkungan  dengan 

aktivitas  pemicu  biayanya  sehingga  informasi  biaya  yang  dihasilkan  dapat 

digunakan  oleh  manajemen  untuk  memantau  berbagai  aktivitas  yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mengolah limbah. Penerapan sistem ABC 

dalam perhitungan biaya lingkungan pada Pabrik Gula Tjoekir sangat tepat 

karena biaya lingkungan dapat diidentifikasi lebih baik dan pembebanannya 

ke produk menjadi lebih akurat.

4. Langkah  yang  dilakukan  untuk  mengendalikan  biaya  lingkungan 

menggunakan  sistem  ABC  adalah  dengan  mengidentifikasikan  biaya 

lingkungan ke dalam biaya yang bernilai tambah (value added) dan biaya tak 

bernilai  tambah  (non-value  added).  Biaya  tak  bernilai  tambah  inilah  yang 

nantinya akan dikurangi atau dieliminasi karena biaya tersebut tidak perlu ada 

ketika perusahaan beroperasi secara optimal dan efisien. Dengan mengetahui 

jumlah aktivitas tak bernilai tambah tersebut perusahaan dapat menggunakan 

informasi  yang  di  dapat  untuk  mengurangi  atau  mengeliminasi  biaya 

lingkungan.

5. Jumlah  pengurangan  biaya  lingkungan  yang  didapat  dari  hasil 

pengeliminasian aktivitas yang tak bernilai  tambah.  Biaya  lingkungan yang 

dibebankan  ke  produk  gula  dapat  dikurangi  sebesar  Rp42.575.000,00, 

sedangkan  untuk  produk  tetes  biaya  lingkungan  dapat  dikurangi  sebesar 



Rp10.950.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa pengeliminasian akivitas tak 

bernilai tambah cukup efektif dalam upaya pengendalian biaya lingkungan.

6. Biaya  lingkungan  untuk  produksi  gula  berkurang  dari  Rp311.447.500,00 

menjadi   Rp268.872.500,00.  Hal  ini  mengindikasikan  perusahaan  dapat 

mengendalikan  biaya  lingkungan  dengan  cara  mengurangi  biaya  yang  tak 

bernilai tambah sejumlah Rp42.575.000,00. Sedangkan biaya lingkungan yang 

dikeluarkan dalam proses produksi tetes berkurang sebesar Rp10.950.000,00 

dari Rp68.289.500,00 menjadi Rp57.339.500,00.

7. Perhitungan ini membuktikan bahwa penerapan sistem ABC selain digunakan 

untuk  menghitung  cost  produk  juga  secara  efektif  dapat  digunakan  untuk 

pengendalian  biaya  lingkungan  dengan  pengeliminasian  aktivitas  yang  tak 

bernilai tambah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam melaksanakan penelitian ini, antara 

lain:

1. Penelitian  hanya  dilakukan pada satu perusahaan sehingga tidak ada 

yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan perusahaan lain.

2. Waktu  penelitian  yang  relatif  singkat  menyebabkan  hasil  penelitian 

masih jauh dari  kesempurnaan sehingga dalam penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu yang lebih lama.

3. Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  cukup  terbatas  karena 

perusahaan tempat  penelitian  hanya memberikan  data  sebagian kecil 



dari  laporan  biaya  lingkungan  sehingga  dalam  melakukan  analisis 

terdapat beberapa kesulitan dalam mengolah data.

5.3 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan untuk perbaikan penelitian di 

masa yang akan datang, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel beberapa perusahaan 

agar dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan.

2. Penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  pada  perusahaan  yang  kegiatan 

operasionalnya  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup,  seperti  perusahaan 

farmasi, perusahan bahan-bahan kimia, pertambangan, dan lain-lain.

3. Sebaiknya  dalam  penelitian  selanjutnya  menggunakan  metode  lain  untuk 

menghitung dan menganalisis biaya pengelolaan lingkungan, seperti metode 

Full  Environmental  Costing,  Functional  Based  Costing,  dan  Life  Cycle  

Assessment, atau menggabungkan antara metode-metode tersebut.


