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ABSTRAK 
KONSTRUKSI MODEL SUSTAINABILITY ACCOUNTING FEASIBILITY 

ANALYSIS 
Oleh : 

Hilman Prakosa 
0710230066 

Dosen Pembimbing : 
Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE, Mcom-Hons, Ph.D 

 
Penelitian ini bertujuan membangun sebuah model yang digunakan 

sebagai bentuk usaha prefentif dalam wujud kepedulian kepada lingkungan dan 
sosial. Hal ini diwujudkan dari pengambilan keputusan investasi modal sebagai 
langkah yang digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas 
jangka panjang suatu organisasi bisnis. Penelitian ini berbicara tentang proses 
analisis kelayakan dalam pengambilan keputusan investasi modal. Organisasi 
bisnis seringkali tidak mampu mengidentifikasi resiko-resiko investasi selain 
resiko keuangan. Oleh karena itu proses analisis kelayakan ini menggunakan 
aspek teknis, finansial, sosial, lingkungan, serta spiritual. Tidak hanya 
memaksimalkan laba, tetapi dampak-dampak lingkungan dan sosial juga 
dipertimbangkan, tidak hanya konsep triple bottom line yang dikonstruksi oleh 
John Elkington, tetapi juga nilai-nilai yang tercermin dari hal-hal yang bersifat 
transendental, spiritual, teleologis, dan metafisika. 

Penelitian ini adalah sebuah riset post-positivist berupa studi literatur 
dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan alternatif riset 
fenomenologi, dengan analisis kelayakan menjadi fenomena yang diteliti. 
Fenomena ini kemudian dianalisis dan mengkonstruksi sebuah proses baru dengan 
menggunakan berbagai teori yang didapat dari hasil studi literatur. 

Hasil penelitian ini, peneliti mengkonstruksi proses penganggaran modal 
dengan beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah analisis teknis, analisis 
finansial dengan mengintegrasikan akuntansi lingkungan pada prosesnya, analisis 
eco-sosio spiritualitas yang dikonstruksi dengan mendefinisikan masing-masing 
indikatornya sehingga bersifat aplikatif. Sehingga diharapkan pengambilan 
keputusan sebuah investasi modal akan mempertimbangkan berbagai aspek 
sehingga sustainabilitas bisnispun terjaga. 
 
Kata kunci :  Feasibility Analysis, Sustainability Development, Tripple Bottom 

Line, Environmental Accounting, Capital Budgeting, Global 
Reporting Initiative, Spiritual Inteligence  

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
CONSTRUCTING A MODEL OF SUSTAINABILITY ACCOUNTING 

FEASIBILITY ANALYSIS 
By : 

Hilman Prakosa 
0710230066 

Lecture Advisor : 
Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE, Mcom-Hons, Ph.D 

 
This research is aimed to construct a model used as a preventive effort to 

show care to environment and society. It is implemented by a descision making of 
capital investment as a way to maintain and increase long-term profitability of a 
business organization. The research is a process of feasibility analysis in making 
descision of capital investment. Often a business organization is not able to 
identify investment risks except financial ones. Therefore, the process of feasibility 
analysis focuses on technical, financial, social, environmental, and spiritual 
aspects. Not only maximizing profits but this study also consider environmental 
and social effects. Besides, this also consider “triple bottom line” concept by 
John Elkington and reflection values of transcendental, spiritual, teleology, and 
metaphysics substances. 

The research is a post-positivist research in the form of literature study 
using secondary data. It is using a phenomenology alternative research, with the 
feasibility analysis as the phenomena being researched. This phenomena is then 
analized and a new process is constructed by using theories as a result of the 
literature study. 

This research results in constructing the process of capital budgeting 
through some steps. The steps are tehnical analysis, financial analysis by 
integrating it with environmental accounting in its process, and eco-sosio 
spiritual analysis constructed by defining each of its indicator to apply. Therefore, 
it is expected that the descision making of capital investment will consider various 
aspects to keep the sustainability of the business. 

 
 
Keywords :  Feasibility Analysis, Sustainability, Environmental Accounting, 

Capital Budgeting, Global Reporting Initiative, Spiritual 
Inteligence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   LATAR BELAKANG  

Sadar atau tidak, dampak paham kapitalisme dan neoliberalisme telah 

menjadi permasalahan saat ini. Banyak perusahaan yang menerapkan konsep 

maksimalisasi laba tanpa memperhitungkan faktor sosial dan lingkungan. 

Pertimbangan pelestarian lingkungan menjadi bagian yang dikesampingkan dalam 

pengambilan keputusan dengan alasan pengurangan biaya agar dapat memperoleh 

laba yang semakin besar. Demikian pula dengan kepedulian perusahaan terhadap 

hak asasi manusia baik menyangkut ketenagakerjaan maupun kesehatan dan 

keamanan masyarakat. Kondisi berkembangnya konflik sosial, suku, 

ketidakmerataan akses sosial-ekonomi, meningkatnya jumlah pengangguran, 

kurangya perlindungan pada hak-hak masyarakat lokal serta meningkatnya jumlah 

anggota masyarakat rentan, seperti munculnya hunian kumuh, hunian di bantaran 

dan kawasan rentan bencana menjadi hal yang sangat memperihatinkan. 

Hal tersebut juga dipicu oleh paradigma zaman industri yang menurut 

Harman dalam Korten (1988), bahwa masa reformasi adalah perubahan 

revolusioner dalam perubahan paradigma dasar dalam sejararah paradigma barat, 

karena masa tersebut adalah pergeseran dari paradigma zaman pertengahan yang 

mengarah ke dunia-akhirat, mengarah kedalam, teleologis, menuju paradigma 

zaman industri yang mengarah ke dunia ini, mengarah keluar, dan relatif 

nonteleologis. 



Dilanjutkan oleh harman bahwa ciri-ciri dari zaman industri adalah 

perkembangan dan penerapan metode ilmiah, industrialisasi melalui organisasi 

dan pembagian kerja menggunakan tenaga manusia digantikan oleh mesin, 

materialisme yang serakah, manusia berusaha mengendalikan alam, teori 

pengetahuan yang positivistik, manipulasi rasionalitas menjadi dominan, 

tanggung jawab individu atas nasibnya sendiri, kebebasan dan persamaan menjadi 

hak asasi, perspektif nilai nihilistik, dan masyarakat menjadi kumpulan individu 

yang mengejar kepentingan diri sendiri.  

Menurut harman dalam korten (1988), hampir merupakan kebenaran yang 

tak dapat disangkal lagi, bahwa sebagian besar masalah sosial yang terjadi adalah 

akibat dari keberhasilan dari keberhasilan dari teknologi dan industri kita. Sebagai 

contoh, kemakmuran yang diciptakan oleh teknologi  menimbulkan masalah 

berkurangnya sumber daya dan masalah lingkungan. Barang-barang baru, 

misalnya plastik, aluminium, dan deterjen telah mengganggu daur ulang alamiah.  

Saat ini,juga bisa kita rasakan bagaimana dunia telah berubah. 

Ketidakpastian iklim, dan semakin berkurangnya sumber daya alam semakin 

memperkuat isu lingkungan.  Demikian juga telah banyak disadari kerusakan 

ekologi baik laut, darat dan udara adalah karena ulah manusia baik individu yang 

tidak peduli terhadap lingkungan maupun perusahaan yang dalam proses 

produksinya mengesampingkan kelestarian lingkungan.  

Saat ini, manusia mulai berfikir apa yang harus dilakukan untuk mencegah 

kerusakan yang lebih parah. Hal tersebut  memang harus disadari. Dampak dari 

industrialisasi pertumbuhan penduduk yang cepat, kekurangan pangan, kerusakan 



sumber daya alam yang tidak terbaharui, dan pencemaran lingkungan.  

Perusahaan juga tidak tinggal diam merespon isu sosial dan lingkungan yang 

merebak. 

Hal-hal tersebut mulai disadari dibuktikan dengan adanya paradigma baru. 

Paradigma baru tersebut menurut harman dalam korten (1988) adanya tatanan 

spiritual yang transenden, yang dapat ditemukan pada pengalaman manusia, dan 

yang ikut dipertimbangkan oleh pilihan yang manusiawi. Dilanjutkan oleh 

Harman, paradigma ini bukanlah paradigma yang benar-benar baru , bahkan telah 

membentuk arus utama pemikiran-pemikiran dalam ilmu-ilmu kemanusiaan, 

dalam tradisi politik barat, dan gerakan transendentalis Amerika Serikat. 

Paradigma baru tersebut membuat pelaku bisnis mulai reflektif dalam 

setiap keputusan yang diambil. Reflektif, mengacu pada kesadaran atas 

pertanggungjawaban kepada Tuhan yang nantinya akan membuat pelaku bisnis 

memiliki kesadaran untuk memperhatikan lingkungan dan sosial masyarakat. 

Menurut Harman dalam Korten (1988) “manusia ternyata bersifat fisik sekaligus 

spiritual, kedua sisi itu sungguh nyata, dan tak satu sisipun dapat dijelaskan 

dengan sisi yang lain”. Maka kesadaran pelaku bisnis terhadap pentingnya 

kearifan individu pengambil keputusan haruslah dipertimbangkan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Paradigma baru tersebut juga menimbulkan kesadaran akan pentingnya 

nilai-nilai yang lain selain hanya nilai ekonomis dari sebuah bisnis. Hal ini 

tercermin dari berbagai konferensi internasional yang menghasilkan deklarasi-

deklarasi internasional. Diawali dengan konferensi di Amerika Serikat pada tahun 



1968, menurut Supriadi (2005) substansi dari konferensi tersebut adalah kritikan, 

dan bantuan luar negeri negara maju kepada negara sedang berkembang yang 

menurut mereka telah menghasilkan bencana lingkungan. Dan dalam konferensi 

ini menghasilkan laporan berjudul The Careless Technology. Konferensi tersebut 

menjadi awal dari bentuk perhatian masyarakat internasional terhadap kerusakan 

lingkungan secara global.  

Konferensi internasional dilanjutkan dengan deklarasi Stockholm pada 

tahun 1972, yang mensahkan berbagai hasil, yang pertama deklarasi tentang 

lingkungan hidup manusia dan lazim disebut Stockholm declaration. Setelah itu, 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konferensi kedua setelah yang 

telah dilakukan di Stockholm. Konferensi dilakukan di Rio de jaeiro, pada tahun 

1992. Menurut Supriadi (2005) menghasilkan lima dokumen. Yang pertama, 27 

asas yang menetapkan hak dan tanggung jawab bangsa-bangsa dalam 

memperjuangkan perkembangan dan kesejahteraan manusia. Kedua, agenda 21, 

yaitu sebuah rancangan tentang cara mengupayakan pembangunan yang 

berkelanjutan dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Ketiga, pernyataan 

tentang prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi pengelolaan pelestarian dan 

pembangunan semua jenis hutan secara berkelanjutan yang merupakan unsur 

mutlak bagi pembangunan ekonomi dan pelestarian segala bentuk kehidupan. 

Keempat,menstabilkan gas-gas rumah kaca dalam atmosfer pada tingkatan yang 

tidak mengacaukan iklim global. Kelima, konvensi tentang keanekaragaman 

hayati menghendaki agar negara-negara mengerahkan daya dan dana untuk 



melestarikan keragaman spesies-spesies hidup dan mengupayakan agar manfaat 

penggunaan keanekaragaman hayati itu dirasakan secara merata. 

Dengan didorong oleh banyaknya tuntutan terhadap perusahaan, seperti 

yang diungkapkan Sukoharsono (2010) dalam pidato ilmiahnya bahwa dengan 

timbulnya kesadaran dalam masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan 

dan kepedulian sosial yang disebabkan oleh kerusakan aktivitas-aktivitas 

organisasi bisnis, dan kemunculan akuntansi sosial dan lingkungan menyebabkan 

masyarakat tidak lagi hanya menuntut produk barang/ jasa hasil organisasi yang 

bisa berguna untuk kehidupan saja.  

Keprihatinan masyarakat dunia akan kerusakan dan pencemaran 

lingkungan hidup yang telah menjadikan kualitas hidup manusia dan lingkungan 

hidup menjadi terancam, baik oleh bencana alam dan kerusakan ekologi lainnya 

membuat masyarakat menginginkan organisasi-organisasi bisnis untuk 

memperhatikan kelestarian lingkungan dan peduli sosial. Hal tersebut telah 

menjadikan perusahaan baik secara sukarela maupun terpaksa agar 

memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam proses bisnisnya. Sehingga 

berbagai tuntutan–tuntutan tersebut menjadikan perusahaan dihadapkan pada 

berbagai isu-isu lingkungan hidup dalam menjalankan bisnisnya. Karena sudah 

tampak akibat-akibat yang terjadi sudah mulai tampak. Saat ini manusia 

merasakan berbagai macam bencana yang terjadi di seluruh belahan dunia yang 

juga mengancam sustainabilitas bisnis.  

Hal tersebut dapat kita lihat dari perkembangan akuntansi sosial dan 

lingkungan yang begitu cepat. Kita tahu, bahwa saat ini banyak perusahaan sudah 



melaporkan kinerja sosial dan lingkungannya dengan laporan berkelanjutan. 

Elkington dalam Kates (2005) mengungkapkan, “The Brundtland Commission’s 

brief definition of sustainable development as the “ability to make development 

sustainable—to ensure that it meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs”” dengan 

kata lain perusahaan sudah memperhatikan bahwa dengan tindakan yang tidak 

memikirkan masa depan, maka hal tersebut akan mengancam keberlangsungan 

dari perusahaan tersebut. 

Tetapi saat ini organisasi bisnis masih membutuhkan beberapa solusi yang 

aplikatif dalam upayanya menjaga kelestarian lingkungan serta kondisi sosial 

masyarakat termasuk kesejahteraan secara umum. Peneliti mencoba berfokus pada 

tindakan preventif untuk menjaga kondisi sosial dan lingkungan. Hal ini didasari 

dengan ketidakpuasan peneliti tentang tingkat kepatuhan sustainability report 

terhadap standar Global Reporting Initiative sehingga peneliti mencoba membuat 

sebuah model baru yang lebih efektif dari standar pelaporan kinerja lingkungan 

dan sosial. Sehingga fokus yang diambil adalah proses pengambilan keputusan 

investasi jangka panjang perusahaan.  

Investasi jangka panjang adalah salah satu cara perusahaan untuk tumbuh 

dan berkembang. Seperti yang dijelaskan oleh Hansen&Mowen (2005:400) 

organisasi-organisasi seringkali dihadapkan pada peluang maupun kebutuhan 

untuk melakukan investasi dalam aktiva yang mecerminkan komitmen jangka 

panjang seperti pengembangan produk baru, system produksi baru, pabrik baru, 

serta peralatan baru. Semua itu berupa investasi yang dilakukan oleh perusahaan. 



Tentunya Investasi jangka panjang adalah kunci dalam melakukan pencegahan 

kerusakan lingkungan serta kondisi sosial. 

Dalam pengambilan keputusan investasi modal (capital investment 

descision) perusahaan akan menempatkan sumber daya yang besar pada sebuah 

resiko jangka panjang yang akan mempengaruhi perkembangan perusahaan di 

masa depan. 

Dalam pengambilan keputusan investasi modal jangka panjang, 

perusahaan melakukan sebuah proses, proses tersebut dinamakan penganggaran 

modal (capital budgeting). Ada dua jenis proyek dalam penganggaran modal 

menurut Hansen & Mowen (2005:401), yakni proyek independen dan proyek 

saling eksklusif. Dilanjutkan oleh Hansen & Mowen proyek independen adalah 

proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengeruhi arus kas proyek 

lainnya, jika proyek saling eksklusif adalah proyek-proyek yang apabila diterima 

atau ditolak akan menghalangi penerimaan proyek lainnya. Cara yang digunakan 

adalah dengan menggunakan analisis keuangan untuk memilih dan menilai sebuah 

proyek, seperti yang diungkapkan EPA (2005:24) 

Capital budgeting includes the process of developing a firm's 
planned capital investments. It typically entails comparing 
predicted cost and revenue streams of current operations and 
alternative investment projects against financial benchmarks in 
light of the costs of capital to a firm 
 

Dalam capital budgeting, manajemen harus mengestimasi jumlah dan 

waktu arus kas, menilai resiko investasi, dan mempertimbangkan dampak proyek 

terhadap laba perusahaan. Dalam hal perusahaan mengevaluasi serta mengambil 

keputusan investasi hanya menggunakan perhitungan finansial.  



Penganggaran modal mengacu kepada proses perencanaan pengeluaran 

yang akan menghasilkan penerimaan atau pengembalian sepanjang beberapa 

tahun. Namun bagi perusahaan seringkali proses dalam investasi modal tidak 

memiliki sinergi terhadap upaya  pelestarian lingkungan serta perhatian terhadap 

kondisi sosial masyarakat yang sedang berkembang saat ini.  

Dalam penganggaran modal untuk investasi modal jangka panjang 

konvensional, biaya-biaya lingkungan dan sosial serta kearifan individu tidak 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Karena 

maksimalisasi laba tetap menjadi sudut pandang pelaku bisnis seperti yang 

diungkapkan (Pirttila:1995) 

The starting point is the supposition of the aim of the 
maximization of profit, and the economic consequences of the 
investment are assumed to be accurately calculable. 
 

Hal tersebut terjadi karena perusahaan yang sebenarnya memahami bahwa 

lingkungan maupun masyarakat merupakan stakeholder dari perusahaan belum 

diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Kedua, 

pengambilan keputusan tidak melibatkan kearifan individu pelaku bisnis. 

Akibatnya informasi akuntansi biaya lingkungan dan sosial menjadi biaya tidak 

relevan (irrelevant cost) dalam pengambilan keputusan akuntan manajemen dan 

seringkali tidak bersahabat dengan lingkungan dan masyarakat  Padahal 

lingkungan dan masyarakat adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan jalannya 

proses bisnis perusahaan, seperti yang dikatakan oleh Phillips (2003) : 

The natural environment affects the organization; affecting the 
organization is,on some definitions, a sufficient condition for 



stake holder status; therefore, the natural environment and 
everything in it, is one or more stakeholders. 

 

Selain itu Yongvanich (2005) menyebutkan : 

The balance sheet does not adequately reflect a company’s 
future success, which is based, to a large extent, on many 
strategic intangible resources (such as human resources, 
access to technology, brand reputation and networks of 
relationships with other companies) 
 

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak cukup neraca mampu menunjukkan 

kesuksesan sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Jadi perusahaan juga harus 

memperhitungkan biaya-biaya lingkungan untuk mempertimbangkan keputusan 

investasi jangka panjang, seperti diungkapkan EPA (1995:24) 

When evaluating a potential capital investment it is important 
to fully consider environmental costs, cost savings, and 
revenues to place pollution prevention investments on a level 
playing field with other investment choices. 

 

Maka, resiko investasi juga akan dipengaruhi biaya-biaya lingkungan dan sosial 

yang seharusnya dapat masuk kedalam kategori relevant cost seperti yang 

diungkapkan oleh ikhsan (2009) 

 Tanpa hitungan ini manajemen mungkin tiba pada suatu 
kesimpulan yang salah dan mahal. Perusahaan harus 
mempertimbangkan biaya tersembunyi, kontijen, dan image 
biaya untuk penilaian proyek. 
 

Sebuah analogi, bagaimana kapal Titanic pada pertengahan tahun 1912 

dapat tenggelam karena bongkahan es kecil yang nampak di permukaan adalah 

sebuah bukti. Dibawah permukaan air, bongkahan es sangatlah besar dan tidak 

diketahui oleh nakhoda kapal. Oleh karena itu, manajemen seharusnya 



mengetahui bagaimana biaya-biaya tersembunyi tersebut dapat menimbulkan 

resiko dalam sebuah investasi proyek, bahkan terhadap sustainabilitas perusahaan. 

Dilanjutkan oleh ikhsan (2009) 

Biaya yang dicatat dalam pembukuan oleh sistem akuntansi 
konvensional tidak cukup untuk menyediakan satu proyeksi 
akurat dari profitabilitas dan resiko dari satu investasi.  

 

Manajemen harus mampu untuk mengidentifikasi dan memproyeksikan biaya-

biaya lingkungan. Biaya lingkungan dapat terbagi menjadi dua, yaitu internal cost 

dan external cost. Internal cost adalah biaya-biaya yang memiliki dampak 

finansial secara langsung terhadap perusahaan. Internal cost sendiri dapat dibagi 

menjadi empat conventional cost, potentially hidden cost, contingent cost, serta 

image and relationship cost seperti yang diungkapkan oleh (de Beer: 2005)  

Environmental costs as those costs that have a direct financial 
impact on a company (internal costs), and costs to individuals, 
society and the environment for which the company is not 
accountable (external costs). 
 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menelaah bagaimana memasukkan 

dan memperhitungkan biaya-biaya lingkungan dan sosial. U.S. Environmental 

Protection Agency (EPA) dan penelitian Aang Kunaifi yang berjudul 

Implementasi Environment Management Accounting: Suatu Alternatif Menjaga 

Akurasi Biaya Lingkungan. 

Mengingat tidak adanya sebuah model yang bersifat preventif peneliti 

mencoba mengkombinasikan aspek finansial, sosial, lingkungan, dan didukung 

oleh aspek spiritualitas dalam pengambilan keputusan investasi modal jangka 

panjang dalam menjaga sustainabilitas bisnis. Peneliti menggunakan konsep 



spiritualitas sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan manajemen, dan 

menggunakan pengidentifikasian biaya secara spesifik, penulis menggabungkan 

teori-teori tersebut untuk mengkonstruksi sebuah model  pengambilan keputusan 

investasi modal, atau yang bisa disebut sebagai proses Sustainability Accounting 

Feasibility Analysis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah 

1. Bagaimana model Sustainability Accounting Feasibility Analysis?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya tidak terlalu lebar, 

dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada beberapa hal yaitu: 

1. Mengkonstruksi model analisis kelayakan bisnis dengan memasukkan 

aspek lingkungan, sosial, dan spiritual dalam pengambilan keputusan 

investasi modal serta mengintegrasikan akuntansi lingkungan dalam proses 

capital budgeting. 

2. Integrasi akuntansi lingkungan adalah memunculkan, mengidentifikasi, dan 

memasukkan biaya-biaya lingkungan ke dalam perhitungan finansial 

capital budgeting dengan menggunakan model klasifikasi biaya dari 

Environmental Protection Agency (EPA) menggunakan Environmental 

Accounting. 



3. Mengkonstruksi scorecard aspek lingkungan, sosial, untuk analisis 

kualitatif dalam pengambilan keputusan investasi modal menggunakan 

indikator kinerja lingkungan dan sosial dari Global Reporting Initiative. 

4. Spiritualitas disini adalah kecerdasan spiritual pelaku bisnis sebagai dasar 

yang mendukung semangat kepedulian terhadap dampak sosial dan 

lingkungan dari sebuah investasi modal. Selain kecerdasan spiritual, penulis 

juga mengkaji tentang semangat paradigma yang mengusung unsur 

spiritualitas dan nilai kemanusiaan. 

5. Menunjukkan sebuah pemaknaan baik secara teoritis maupun praktis bahwa 

dengan memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan didasari oleh 

kecerdasan spiritual yang bagus, pelaku bisnis dalam pengambilan 

keputusan investasi modal akan menjaga sustainabilitas sebuah bisnis. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dan batasan masalah sebagaimana 

tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

model sustainability accounting feassibility analysis. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa, institusi 

pendidikan, dan perusahaan. Adapun beberapa manfaat itu antara lain: 

1. Bagi mahasiswa 



a. Mendapatkan pemahaman tentang pentingnya aspek finansial, 

lingkungan, sosial, serta spiritualitas dalam mengambil keputusan 

investasi jangka panjang. 

b. Mendapat pemahaman tentang manfaat Sustainability accounting 

feasibility analysis. 

 

2. Bagi instansi pendidikan 

a. Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dalam pentingnya 

pendekatan aspek lingkungan,sosial serta spiritual dalam akuntansi. 

b. Penelitian ini juga dapat menambah khasanah keilmuan dalam 

pengkajian akuntansi sosial dan lingkungan yang sampai sekarang 

masih terus dikembangkan. 

3. Bagi Perusahan 

a. Memperoleh pemahaman bagaimana model sustainability accounting 

feasibility analysis. 

b. Memperoleh gambaran umum pentingya pemanfaatan aspek finansial, 

lingkungan, sosial, serta spiritualitas dalam pengambilan keputusan 

investasi modal untuk menjaga sustainabilitas bisnis. 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi uraian menegenai latar belakang, fokus penelitian, 
penelitian terdahulu, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
serta sistematika penulisan. 

BAB II : METODE PENELITIAN 



Bab ini berisi deskripsi mengenai rencana dan prosedur penelitian yang 
akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh jawaban berdasarkan 
permasalahan yang ada. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai ruang 
lingkup penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang 
akan digunakan. 

BAB III : TINJAUAN TEORI 
Bab ini akan menguraikan definisi atas pengambilan keputusan investasi 
modal beserta model perhitungan finansialnya serta mengintegrasikan 
biaya-biaya sosial dan lingkungan. Selain itu bab ini juga akan 
menguraikan penjelasan mengenai teori-teori pendukung terkait konsep 
spiritualitas, dan sustainbililitas bisnis dengan tripple bottom line sebagai 
dasar. 

BAB IV : KONSTRUKSI PROSES SUSTAINABILITY 
ACCOUNTING FEASIBILITY ANALYSIS 
Bab ini akan berbicara mengenai bagaimana model sustainability 
accounting feasibility analysis dibuat, mulai dari kerangka hingga 
pembahasan proses analisis ini. 

BAB V : KONSTRUKSI MODEL ECO-SOSIO SPIRITUAL 
ANALYSIS 
  Bab ini juga akan berisi analisa terkait hal-hal yang menjadi 
indikator dalam pengambilan keputusan dan dikonstruksi menjadi model 
scorecard yang bersifat aplikatif yang mudah digunakan secara praktis. 
Indikator tersebut berisi tentang pertimbangan unsur lingkungan, sosial, 
serta spiritual. 

 

BAB VI : PENUTUP 
Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan atas penelitian yang 
dilakukan, keterbatsan penelitian, serta saran yang direkomendasikan 
penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Sustainable Development and Corporate Sustainability 

Konsep kapitalisme yang membawa orientasi profit maximation dapat  

terwujud dalam aktivitas industri sebagai neokolonialisme saat ini. Sistem bisnis 

kapitalis pun dibangun atas dasar mencari keuntungan sebesar-besarnya, 

menempatkan kelestarian lingkungan dalam prioritas berikutnya.  

Kondisi hari ini manusia sebagai pelaku bisnis memilki paradigma yang 

cenderung egois. Harman dalam Korten (1988) menjelaskan bahwa 

“..materialisme yang serakah, manusia berusaha mengendalikan alam,teori 

pengetahuan yang positivistik, manipulasi rasionalitas menjadi dominan, 

tanggung jawab individu atas nasibnya sendiri, kebebasan dan persamaan menjadi 

hak asasi, perspektif nilai nihilistik, dan masyarakat menjadi kumpulan individu 

yang mengejar kepentingan diri sendiri..” 

 Hal tersebut kerap menimbulkan pandangan bahwa keuntungan 

merupakan satu-satunya faktor kunci yang menentukan kesuksesan dalam bisnis. 

Kondisi tersebut juga berpotensi untuk menyebabkan  krisis sumber daya alam 

dan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berkepanjangan. Meskipun dapat 

diakui bahwa keuntungan merupakan unsur hakiki dalam bisnis namun dalam 

menjalankan usahanya perusahaan juga harus menempatkan pertimbangan lainnya 

sebagai faktor yang mempengaruhi sustainabilitas  perusahaan.  



Perjalanan organisasi pada akhirnya akan bergantung pada pihak – pihak 

yang berkepentingan. Stakeholder atau yang biasa disebut sebagai pihak-pihak 

yang berkepentingan, baik itu shareholder, pemerintah, konsumen, pendidik, 

aktivis, masyarakat, bahkan lingkungan alam pada akhirnya akan memilih dan 

menuntut tanggung jawab perusahaan agar beralih kepada orientasi bisnis yang 

lebih peka terhadap lingkungan sosial dan ekologi. Seperti yang dikatakan wilson 

(2003) : 

Corporate sustainability can be viewed as a new and evolving 
corporate management paradigm. The term ‘paradigm’ is used 
deliberately, in that corporate sustainability is an alternative to the 
traditional growth and profit-maximization model. While corporate 
sustainability recognizes that corporate growth and profitability are 
important, it also requires the corporation to pursue societal goals, 
specifically those relating to sustainable development — 
environmental protection, social justice and equity, and economic 
development. 

 

     Dalam sebuah sudut pandang, perusahaan memiliki tanggung jawab lebih dari 

hanya memaksimalkan profit dan memenuhi kepentingan pemegang saham. 

Perusahaan juga bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat luas. Oleh karena itu, Corporate sustainability dapat 

dipandang dari tidak hanya sekedar akuntabilitas perusahaan dan bagaimana 

menjaga profitabilitas. Tetapi juga keberlangsungan perusahaan dalam waktu 

yang tidak dapat diukur. PWC (2009) menyebutkan: 

Companies must first understand where they stand on climate 
change issues and then evaluate the impact of a target’s 
respective strategy, not only on financial results, but also on 
reputation, branding, and stakeholder interest. Executives and 
corporate development teams do not need to be climate science 
experts, but they do need to appreciate how climate change 



affects their businesses and the information they report, as well as 
its impact on deal value. 
 

Oleh karena itu, salah satu bentuk konsep pembangunan berwawasan lingkungan 

dan sosial seperti yang telah didefinisikan di atas, harus dapat diwujudkan dalam 

suatu usaha yang berkesinambungan. Artinya bahwa pembangunan itu 

dilaksanakan tanpa adanya batasan waktu, yaitu dari kini hingga masa depan. 

Seperti dalam konsep Sustainable Development (SD) yang didefinisikan dan 

proses terbentuknya konsep ini dalam Sparkes (2002) : 

In 1983 United Nation Environment Programme UNEP 
founded the world commision on environment dan development, 
led by the former norwegian prime minister gro harlem 
bruntland. The bruntland report was published in may 1987, 
creating a framework for environmental thingking that been 
used ever since. The report’s description of ‘sustainable 
development’ is generally regarded as definitive:  development 
that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs.  

 
Menurut Bruntland Commision, sustainable development didefinisikan 

membangun untuk kepentingan saat ini tanpa menyampingkan kemampuan 

generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dilanjutkan oleh Sparkes 

(2002): 

 
At a minimum, sustainable development must not endanger the 
natural systems that support life on earth; the atmosphere, the 
water, the soil, and the living beings. It contains within it two 
key concept: 
a. The concept of needs, in particular the essential needs of 
the world’s poor, to which overriding priority should be given 
b. The idea of limitations imposed by the state of technology 
and social organization on the environment’s ability to meet 
present and future needs. 

 



Secara minim, sustainable development akan menjaga sistem alam yang 

menopang kehidupan manusia. Jurnal lain juga mengamini pengertian sustainable 

development seperti dalam Moneva (2005) : 

” the publication of the Brundtland Report in 1987 and 
the subsequent Summits of Rio and Johannesburg supported by 
the United Nations have helped to bring about the development 
of a shared consciousness about the need to reflect deeply on the 
ways society can contribute to social welfare without 
threatening survival of the earth. It is possible to find many 
definitions of SD in the academic literature and in institutional 
documents, but the most widely accepted is that proposed in the 
Brundtland Report “ 

 

2.1.2 Stakeholder Theory 

Seperti yang disampaikan Freeman (1984) dalam Phillip (2003) bahwa teori 

stakeholder memiliki sejarah panjang. Pada dasarnya menurut Phillip (2003) 

organisasi bisnis adalah entitas sosial yang paling kuat dan diharapkan tidak 

hanya mengisi ekonomi pasar bebas, tetapi juga mempertimbangkan pemerintah 

serta religiusitas karena tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi bisnis 

mempengaruhi kehidupan manusia. Selain itu, organisasi juga terpengaruh dengan 

konstitusi sosial yang akan mempengaruhi kesuksesan. Fritzsche (2005) 

menjelaskan bahwa pemangku kepentingan adalah pihak yang memiliki pengaruh 

terhadap perusahaan dan teori stakeholder berkaitan dengan teori etika : 

Stakeholders, those groups and individuals both internal and 
external to the firm who can affect of who are affected by the 
organization, also have a role in the ethics of the descision-making 
process. 

  

Memahami pengertian dari stakeholder theory sangatlah penting sebelum 

membahas lebih lanjut mengenai teori ini. Phillip (2003) mengatakan bahwa teori 



ini adalah teori dari organizational management dan etika. Teori tersebut meluas 

kedalam berbagai literatur organisasi yang berbeda, sebagai contohnya teori 

tersebut menjadi akar dari beberapa konsep seperti Corporate Social 

Responsibility, Organization system, dan Organizational Theory.  Phillips (2003) 

menyebutkan “..organizations need an ethics of their own both political theory 

and moral philosophy..” Meskipun secara umum stakeholder theory digunakan 

untuk menjelaskan karakteristik dan perilaku perusahaan tentang bagaimana cara 

para manajer berfikir dalam mengelola kepentingan seluruh konstitusi sosial dari 

organisasi. Selain itu sebenarnya stakeholder theory juga masih memiliki banyak 

kritikan seperti yang tertulis dalam Yongvanich (2005) 

Critics have described the term ‘stakeholder theory’ as 
confusing.  It means different things to different people and is 
supported with diverse and often conflicting evidence and 
arguments. It has been criticised as: (1) providing an unclear 
definition of who is a stakeholder of a firm and what is a stake?; 
(2) providing an inadequate explanation of the range of 
organisation/stakeholder relations that can occur and the 
dynamic of such relations; (3) being utilised predominantly for 
an analysis of stakeholders from the perspective of the 
organisation; and (4) suggesting that the proper objective of 
management is to balance stakeholder benefits, which precludes 
organisations from achieving the fundamental objectives for 
which they have been set up. 

 

Kritikan diatas dijawab oleh Phillips (2003), yang menyampaikan terdapat dua 

golongan stakeholder yaitu stakeholder sukarela dan stakeholder non-sukarela. 

Stakeholder sukarela adalah suatu kelompok atau individu yang menanggung 

suatu jenis risiko karena mereka telah melakukan inevestasi didalam suatu 

perusahan. Stakeholder non-sukarela adalah suatu kelompok atau individu yang 

manghadapi risiko akibat kegiatan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, 



stakeholder adalah pihak yang mempengaruhi atau akan dipengaruhi oleh 

keputusan dan strategi perusahaan. 

          Teori Stakeholder menekankan kebutuhan terjaganya eksistensi 

perusahaan melalui  dukungan dari setiap setiap stakeholder dan perusahaan harus 

mampu mengakomodasi seluruh kepentingan stakeholder. Semakin kuat posisi 

stakeholder maka semakin besar pula usaha perusahaan untuk beradaptasi 

sehingga informasi sosial berguna sebagai alat komunikasi antara perusahaan dan 

seluruh stakeholder dalam menjaga sustainabilitas bisnis.  

         

2.1.3 Triple Bottom Line Theory 

  Keseimbangan tujuan korporasi yang meliputi profit, people, dan planet 

merupakan salah satu dasar pengembangan industri ramah lingkungan yang 

terangkum dalam konsep triple bottom line.  Konsep triple bottom line pertama 

kali diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994. Triple bottom line terdiri 

dari  social equity (people), Economic prosperity (profit), dan envioronmental 

protection (planet). Konsep triple bottom line sejalan dengan teori stakeholder, 

perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder, bukan hanya kepada 

pemegang saham. Menurut Elkington (1997), perusahaan yang ingin bertahan 

dalam jangka panjang (sustainability), selain mengejar keuntungan (profit) 

perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan 

kesejahteraan para stakeholder  (people) dan turut berkontribusi secara aktif 

menjaga kelestarian lingkungan (planet). Menurut Sukoharsono (2010) Elkington 

(1997) adalah peletak dasar konsep triple bottom line. Konsep ini memberikan 



inspirasi lebih serius tentang perluasan akuntansi konvensional yang bersifat 

single bottom line yaitu keuangan saja.  Istilah Triple Bottom Line menjadi 

penting saat people, planet dan profit ditawarkan menjadi konsep akuntansi 

pertanggungjawaban sosial dan lingkungan.  

1.  Profit (Keuntungan perusahaan)  

Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang 

memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang.  

2.  People (Kesejahteraan manusia/masyarakat)  

Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa 

perusahaan mengembangkan program Corporate Social Responsibility seperti 

pemberian beasiswa bagi pelajar di sekitar perusahaan, pendirian sarana 

pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal dan bahkan ada 

perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga 

setempat.  

3.  Planet (Keberlanjutan lingkungan hidup)  

Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan keragaman 

hayati. Beberapa program  Corporate Social Responsibility  yang berpijak pada 

prinsip ini biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air 

bersih, perbaikan pemukiman dan pengembangan pariwisata. 

Menurut Sukoharsono (2010) Triple bottom line dapat disimpulkan bahwa 

profit sebagai wujud aspek ekonomi, planet sebagai wujud aspek lingkungan dan 

‖people‖ sebagai aspek sosial. Dan jika dirinci lebih lanjut dari ketiga aspek  



Tripple Bottom Line, maka ketiga aspek tersebut dapat diwujudkan dalam 

kegiatan berikut:  

1. Aspek Sosial, misalnya: pendidikan, pelatihan, kesehatan,perumahan,penguatan 

kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan  karyawan) kesejahteraan 

sosial, olahraga pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya.  

2. Aspek Ekonomi, misalnya: kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit  

mikro kecil dan menegah, agrobisnis, pembukaan lapangan pekerjaan, 

infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.  

3. Aspek Lingkungan,misalnya: penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, 

pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pegendalian  polusi, serta 

penggunaan produksi dan energi secara efisien. 

 

2.2 Konsep Akuntansi Sustainabilitas 

 Konsep akuntansi sustainabilitas yang sering disebut juga akuntansi 

pertanggungjawaban sosial telah memunculkan beberapa masalah di dalam 

pendefinisiannya, bukan hanya mengenai para pengguna informasi tersebut, tetapi 

juga mengenai tujuan mereka dalam menerima informasi. Konsep 

pertanggungjawaban sosial perusahaan berasumsi bahwa telah ada teori berkaitan 

dengan peran sosial perusahaan bisnis pada era modern sekarang ini.   Menurut 

Glautier dan Underdown (1991:421) Teori-teori tersebut tidak hanya menjelaskan 

mengenai kepentingan publik dalam kaitannya dengan operasional suatu badan 

usaha di masyarakat, tetapi juga akan berusaha mengawasi dan mempengaruhi 

perilaku perusahaan tersebut sesuai dengan penentuan nilai yang ada. 



 Definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial menurut beberapa pakar, di 

antaranya Belkaoui (1992) adalah : 

The process of ordering, measuring, and disclosing the impact of 
exchange between firm and its social environment. 

 

Sedangkan menurut Ramanathan yang dikutip oleh Abdoelkadir dalam 

Usmansyah (1989:33) adalah proses pemilihan variabel-variabel yang akan 

menentukan tingkat kinerja sosial perusahaan, mengukur serta prosedur 

pengukuran, secara sistematis mengembangkan informasi yang berguna untuk 

mengevaluasi kinerja sosial perusahaan, dan mengkomunikasikannya kepada 

berbagai kelompok masyarakat yang dipengaruhinya, baik di dalam maupun di 

luar perusahaan. 

Meskipun terdapat perbedaan dalam istilah dan definisi yang diberikan di 

atas, namun pada dasarnya definisi-definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial 

tersebut, memiliki karakteristik  yang sama sebagaimana diungkapkan oleh Lee D. 

Parker (1993:169) dan Hendriksen (1997:18), yaitu : 

1. menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan 

2. mengukur efektivitas dari program perusahaan yang bersifat sosial 

3. melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi tanggungjawab 

sosialnya 

4. menyajikan informasi eksternal maupun internal yang memungkinkan 

penilaian menyeluruh terhadap sumber-sumber daya perusahaan dan 

dampaknya secara ekonomi dan sosial. 



 Dari uraian di atas, selanjutnya akan mudah untuk menguraikan pihak-

pihak mana saja yang berkepentingan dengan adanya laporan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial perusahaan. Menurut Glautier and Underdown 

(1991:425), The Corporate Report telah mengidentifikasi tujuh kelompok 

pengguna informasi akuntansi pertanggungjawaban sosial, yaitu : investor, 

kreditor, pekerja, analis usaha, agen usaha, pemerintah dan masyarakat. Adapun 

informasi-informasi yang disajikan lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif 

dan masing-masing pengguna memiliki tujuan yang agak berbeda satu sama lain. 

Ramanathan dalam Usmansyah (1989) telah merumuskan tujuan-tujuan 

disajikannya informasi akuntansi pertanggung-jawaban sosial menjadi tiga 

macam, yaitu : 

1. Untuk mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial bersih perusahaan 

setiap periode, yang tidak hanya berupa internalisasi social costs dan benefits, 

tetapi juga pengaruh eksternalitas tersebut terhadap kelompok sosial yang 

berbeda. 

2. Untuk membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan secara 

langsung mempengaruhi sumberdaya dan status kekuatan dari individu, 

masyarakat, kelompok sosial dan generasi yang konsisten dengan prioritas 

sosial di satu sisi dengan aspirasi individu di pihak lain 

3. Untuk menyediakan secara optimal informasi-informasi yang relevan dengan 

unsur-unsur sosial dalam tujuan, kebijakan, program, kinerja dan sumbangan 

perusahaan terhadap tujuan sosial. 



 Sedangkan Estes (1976:24) berpendapat bahwa tujuan disajikannya 

informasi akuntansi pertanggung-jawaban sosial perusahaan adalah : 

1. Untuk menguji apakah perusahaan telah melakukan aktivitas sosialnya. 

2. Untuk menilai atau mengevaluasi kinerja perusahaan pada ruang lingkup 

tanggungjawab sosialnya. 

3. Untuk mengidentifikasi program-program sosial yang menurut perusahaan 

harus dilaksanakan. 

4. untuk menanamkan sudut pandang sosial kepada para manajer. 

 

2.3 Spiritualitas dalam corporate sustainability 

Menurut wilson (2003) ada empat hal yang membangun sustainabilitas bisnis. A 

review of the literature suggests that the concept of corporate sustainability 

borrows elements from four ore established concepts:  

1) sustainable development, 

2) corporate social responsibility, 

3) stakeholder theory, 

4) corporate accountability theory. 

Dari keempat hal diatas, hal yang membangun keempat hal itu adalah dikatakan 

wilson (2003) moral philosophy. Filosofi moral disini seharusnya bukan sekedar 

nilai-nilai etika saja, tetapi harus mampu masuk ke ranah spiritual sebagai 

landasan pertanggung jawaban pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya di 

dunia. Kecerdasan spiritual menjadi sangat penting bagi pelaku bisnis. 

Kecerdasan spiritual dan pengalaman-pengalaman spiritual akan membuat 



seseorang memiliki kematangan spiritual. Kematangan spiritual tersebut membuat 

individu memiliki  nilai-nilai kearifan dan bijak dalam pengambilan keputusan di 

dalam hidup. Seperti yang dijelaskan oleh Sukoharsono (2009) : 

Spiritual maturity is expressed through wisdom and compassionate 

action in the world. Spiritual intelligence is necessary for discernment 

in making spiritual choices that contribute to psychological well-being 

and overall healthy human development. 

Dan kemudian diungkapkan oleh Vaughan dalam Sukoharsono (2009) : 

Spiritual intelligence goes beyond conventional psychological 

development. In addition to self-awareness, it implies awareness of 

our relationship to the transcendent, to each other, to the earth and all 

beings. 

Karena keputusan-keputusan pelaku bisnis seperti yang telah penulis sebutkan 

sebelumnya, memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung, positif 

maupun negatif  terhadap lingkungan serta masyarakat. Oleh karen itu menurut 

Sukoharsono (2009) bahwa nilai-nilai kearifan individu dan kelompok dalam 

organisasi yaitu spiritual. kemudian lebih dikenal dengan  quadrangle bottom line 

: yaitu ekonomi,  sosial, lingkungan, dan spiritual. Dimensi ekonomi  mempunyai 

misi penting untuk direvitalisasi agar pertumbuhan ekonomi dapat memerangi  

kemiskinan dan pengangguran. Dimensi  sosial  dan lingkungan mempunyai misi 

agar dimensi ekonomi tidak membabi-buta dalam mengeksploitasi akan 

kepentingannya. Dimensi  sosial dan lingkungan merupakan penetral peristiwa-



peristiwa ekonomi yang akan dan telah dilakukan sebagai wujud kepedulian 

terhadap modal dasar ekonomi dalam menggerakan organisasi bisnis.  

 

2.4 Capital Investment Descision 

Investasi jangka panjang adalah salah satu cara perusahaan untuk tumbuh 

dan berkembang. Seperti yang dijelaskan oleh Hansen&Mowen (2005:400) 

organisasi-organisasi seringkali dihadapkan pada peluang maupun kebutuhan 

untuk melakukan investasi dalam aktiva yang mecerminkan komitmen jangka 

panjang seperti pengembangan produk baru, system produksi baru, pabrik baru, 

serta peralatan baru. Semua itu berupa investasi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Dalam pengambilan keputusan investasi modal (capital investment 

descision) perusahaan akan menempatkan sumber daya yang besar pada sebuah 

resiko jangka panjang yang akan mempengaruhi perkembangan perusahaan di 

masa depan. Pada konteks yang lebih luas, pandangan bahwa memaksimalkan 

tingkat keuntungan pada sebuah investasi modal tidaklah cukup. 

Mempertimbangkan environmental and social cost and benefit sangatlah penting 

ketika melihat sebuah investasi dari perspektif yang lebih luas.  

Dalam pengambilan keputusan investasi modal jangka panjang, 

perusahaan melakukan sebuah proses, proses tersebut dinamakan penganggaran 

modal (capital budgeting). Ada dua jenis proyek dalam penganggaran modal 

menurut Hansen & Mowen (2005:401), yakni proyek independen dan proyek 

saling eksklusif. Dilanjutkan oleh Hansen & Mowen proyek independen adalah 

proyek yang jika diterima atau ditolak tidak akan mempengeruhi arus kas proyek 



lainnya, jika proyek saling eksklusif adalah proyek-proyek yang apabila diterima 

atau ditolak akan menghalangi penerimaan proyek lainnya.  

 

2.4.1 Analisis Kelayakan Proyek 

 Menurut Husnan (2008) yang dimaksud dengan analisis kelayakan atau 

biasa disebut studi kelayakan adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu 

proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian keberhasilan ini bisa 

didefinisikan berbeda, diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit 

studi ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan manfaat ekonomis suatu proyek 

investasi. Tetapi dalam artian luas, keberhasilan dapat dikatakan tidak hanya 

mendapatkan keuntungan ekonomis, melainkan memberikan manfaat pada 

masyarakat. Semakin sederhana suatu proyek investasi, maka akan semakin 

sederhana lingkup penelitian yang akan digunakan. 

 Tujuan dilaksanakannya studi kelayakan ini menurut Husnan (2008) 

adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar 

untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan, baik sisi ekonomis, maupun 

keuntungan secara sosial dan lingkungan. 

 

2.4.2 Capital budgeting 

Cara yang digunakan dalam pengambilan keputusan investasi modal 

adalah dengan menggunakan analisis keuangan untuk memilih dan menilai sebuah 

proyek, seperti yang diungkapkan EPA (1995:24) 

Capital budgeting includes the process of developing a firm's 
planned capital investments. It typically entails comparing 



predicted cost and revenue streams of current operations and 
alternative investment projects against financial benchmarks in 
light of the costs of capital to a firm 
 

Penganggaran modal (capital budgeting) dapat disebut juga sebagai proses 

pengambilan keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal (capital 

investment decisions) berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan 

prioritas, pengaturan pendanaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih 

aktiva jangka panjang. Karena keputusan investasi modal menempatkan sejumlah 

besar sumber daya pada resiko jangka panjang dan secara simultan mempengaruhi 

perkembangan perusahaan di masa depan, maka hal itu merupakan salah satu 

keputusan terpenting yang dibuat oleh manajer. 

Dalam capital budgeting, manajemen harus mengestimasi jumlah dan 

waktu arus kas, menilai resiko investasi, dan mempertimbangkan dampak proyek 

terhadap laba perusahaan. Menurut Mowen (2005) terdapat dua model dalam 

pengambilan keputusan investasi modal. Model diskonto dan model non-diskonto. 

Model nondiskonto mengabaikan nilai waktu dan uang, sedangkan model 

diskonto mempertimbangkannya secara eksplisit. Saat ini perusahaan seringkali 

menggunakan kedua model tersebut dalam pengambilan keputusan investasi 

modal. Dalam model nondiskonto ada dua macam jenis model nondiskonto yakni 

Payback period dan accounting rate of return.  

Payback period adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan 

untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Biaya investasi akan bibagi dengan 

arus kas tahunan. Arus kas tahunan ini adalah arus kas masuk dikurangi arus kas 

keluar dan arus kas diasumsikan tetap jumlahnya. Tetapi ketika arus kas berbeda 



dan tidak tetap setiap tahunnya, maka dihitung dengan menambahkan arus kas 

tahunan sampai waktu ketika investasi awal diperoleh kembali. Salah satu cara 

menggunakan payback period ini adalah dengan menetapkan suatu periode 

pengembalian maksimum pada seluruh proyek dan menolak setiap proyek yang 

melewati tingkat ini. Hal tersebut terjadi karena payback period adalah cerminan 

dan dijadikan ukuran kasar dari resiko, dengan kata lain semakin lama suatu 

proyek menghasilkan uang, semakin beresiko proyek tersebut. 

Model kedua dari model non diskonto, adalah tingkat pengembalian 

akuntansi atau accounting rate of return. Model ini mengukur pengembalian atas 

suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Tingkat 

pengembalian akuntansi dihitung dengan menggunakan laba rata-rata dibagi 

dengan investasi awal atau investasi rata-rata. Laba tidak setara dengan arus kas 

karena akrual dan penangguhan yang digunakan dalam penghitungannya. Laba 

rata-rata dari suatu proyek dapat diukur dengan menjumlahkan laba bersih setiap 

tahun kemudian membagi total laba bersih tersebut dengan jumlah tahun. 

 Seringkali kontrak-kontrak utang mensyaratkan agar perusahaan 

menggunakan rasio akuntansi keuangan tertentu yang dapat dipengaruhi oleh laba 

yang dilaporkan dan oleh tingkat aktiva jangka panjang. Dengan demikian tingkat 

pengembalian akuntansi dapat digunakan sebagai ukuran penyaringan untuk 

memastikan bahwa setiap investasi baru tidak akan membawa pengaruh yang 

bertentangan dengan rasio tersebut. 

 Setelah membahas mengenai model nondiskonto, saat ini kita membahas 

model diskonto menurut Mowen (2005) secara eksplisit mempertimbangkan nilai 



waktu dan uang dan, oleh karena itu, memasukkan konsep-konsep diskonto arus 

kas keluar. Dua model diskonto akan dipertimbangkan nilai sekarang bersih (net 

present value - NPV) dan tingkat pengembalian internal (internal rate of return - 

IRR). 

 Metode NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk 

dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. NPV mengukur 

profitabilitas suatu investasi. Jika suatu proyek memiliki NPV positif, berarti ada 

peningkatan kekayaan. Bagi perusahaan, besarnya nilai positif NPV mengukur 

peningkatan nilai perusahaan yang dihasilkan oleh suatu investasi. Dalam 

menggunakan metode NPV, required rate of return harus ditentukan terlebih 

dahulu. Required rate of return adalah tingkat pembelian minimum yang dapat 

diterima. Hal tersebut juga disebut sebagai tingkat diskonto, tingkat rintangan atau 

tingkat batas, dan biaya modal.Nilai NPV yang positif menandakan bahwa yang 

pertama, investasi awal telah tertutupi. Kedua, tingkat pengembalian yang 

diperlukan telah terpenuhi.  

 

 

2.5 Konsep Akuntansi Lingkungan dalam Pengambilan Keputusan 

Manajemen 

 Menurut Ikhsan (2008) terdapat dua faktor alasan dari dikembangkannya 

dikembangkannya akuntansi lingkungan. Faktor – faktor tersebut adalah : 

1. Akuntasi lingkungan merupakan sebuah alat manajemen 

lingkunganSebagai alat manajemen lingkungan, akuntasi lingkungan 



digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan 

ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan. Data akuntasi 

lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan 

lingkungan, biaya konservasi lingkungan keseluruhan dan juga investasi 

yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Selain itu 

akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menilai tingkat keluaran dan 

capaian tiap tahun untuk menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang 

harus berlangsung terus menerus. 

2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat. 

 Sebagai alat komunikasi dengan publik, akuntansi lingkungan digunakan 

untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi 

lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan 

terhadap akuntansi lingkungan dari para pihak, pelanggan dan masyarakat 

digunakan sebagai umpan balik untuk merubah pendekatan perusahaan 

dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.  

 Menurut Steele and Powell dalam Patrick de Beer (2002) akuntansi 

lingkungan didefinisikan sebagai berikut :  

“Environmental accounting as the identification, allocation and analysis of 

material streams and their related money flows by using environmental 

accounting systems to provide insight in environmental impacts and associated 

financial effects” 

 Definisi tersebut menggambarkan bahwa akuntansi lingkungan 

merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengalokasi, 



dan mengalisa arus uang yang mampu memberikan wawsan atau informasi atas 

dampak lingkungan.  

 Menurut Junus dalam Ikhsan (2008) Akuntansi lingkungan adalah 

identifikasi, pengukuran dan alokasi biaya-biaya lingkungan hidup dan 

pengintegrasian biaya-biaya ke dalam pengambilan keputusan usaha serta 

mengkomunikasikan hasilnya kepada para stockholders perusahaan.  

Menurut EPA, akuntansi lingkungan melitputi materials accounting dan 

cost accounting seperti dalam gambar dibawah ini: 

Gambar 2.1: Klasifikasi Akuntansi Lingkungan 

 

Sumber: EPA (1995) 

 

Sedangkan kegunaan yang dapat diperoleh dari materials accounting 

menurut EPA (1995) ada dua macam, untuk kegunaan internal dan untuk 

kegunaan eksternal. Kegunaan internal digunakan untuk mengevaluasi kinerja 

dalam internal manajemen, mengukur perkembangan perusahaan dalam 

penurunan jumlah limbah beracun, mengidentifikasi peluang pencegahan polusi, 



dan sebagainya. Sedangkan kegunaan eksternal antara lain adalah untuk 

memenuhi kepatuhan terhadap regulasi-regulasi baik dari pemerintah maupun 

perjanjian-perjanjian internasional. Selain itu, juga digunakan dalam pelaporan 

kepada stakeholder termasuk masyarakat. Dibawah ini adalah bagan kegunaan 

internal dan eksternal dari materials accounting : 

Gambar 2.2: Informasi Akuntansi Lingkungan Material 

 

Sumber: EPA (1995) 

 Akuntansi biaya lingkungan menunjukkan biaya riil atas input dan proses 

bisnis serta memastikan adanya efisiensi biaya dan diaplikasikan untuk mengukur 

biaya kualitas dan jasa. Akuntansi lingkungan mengidentifikasi, menilai dan 

mengukur aspek penting dari kegiatan sosial ekonomi perusahaan dalam rangka 

memelihara kualitas lingkungan hidup sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Kondisi tersebut akan memberikan tekanan bagi perusahaan agar 

mempertimbangkan lingkungan kedalam wilayah operasional bisnisnya. 



Biaya lingkungan adalah biaya – biaya baik internal maupun eksternal 

yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan kerusakan maupun pencegahan 

kerusakan lingkungan (UNDSD, 2001: 11). biaya lingkungan adalah biaya yang 

muncul dalam usaha untuk mencapai tujuan seperti pengurangan biaya 

lingkungan, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kinerja lingkungan yang 

perlu dipertimbangan saat ini dan yang akan datang. Dalam bukunya, Mowen 

(2005: 72) mendefinisikan biaya lingkungan sebagai biaya–biaya yang terjadi 

karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan 

yang buruk mungkin terjadi. 

Melalui sistem biaya lingkungan akan dikenal adanya pottentially hiden 

cost, contingent costs, dan image and relationship costs. Sedangkan pada sistem 

akuntansi biaya tradisional mengklasifikasikan biaya ke dalam biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya penjualan, biaya 

administrasi umum, biaya riset dan pengembangan. Sehingga sistem biaya 

tradisional hanya mengenal biaya–biaya yang melekat langsung pada produk.  

 Potentially hidden cost adalah biaya–biaya yang dikeluarkan perusahaan 

untuk memproduksi suatu produk sebelum proses produksi (seperti: biaya desain 

produk), biaya selama proses produksi (seperti bahan baku, tenaga kerja langsung 

dan overhead), dan backend environment cost (seperti lisensi mutu produk).

 Contingent cost adalah biaya yang mungkin timbul dan mungkin tidak 

terjadi dalam suatu perusahaan, dan biasanya dibebankan pada contingent liability 

cost. Biaya dalam kategori ini meliputi: cadangan kompensasi kecelakaan yang 

mungkin terjadi. 



 Image and relationship cost adalah biaya yang dipengaruhi oleh persepsi 

manajemen, pelanggan, tenaga kerja, publik dan lembaga pemerintah tentang 

kepatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan terkait pengelolaan 

lingkungan. Biasanya biaya–biaya ini akan bersifat subjektif seperti pelaporan 

biaya lingkungan secara sukarela oleh perusahaan. 

 Dengan adanya bentuk–bentuk biaya yang akan muncul terkait dengan 

implementasi sistem biaya lingkungan. Dapat dipahami bahwa 

pengimplementasian sistem biaya lingkungan tidak hanya memperhatikan private 

cost saja, namun juga memasukkan societal costs sebagai pembuatan keputusan. 

Sedangkan selama ini hanya private cost  yang menjadi basis pengambilan 

keputusan pada sistem biaya konvensional. Contoh bentuk private cost seperti: 

capital cost, labour dan material cost. Hal ini beralasan karena memang private 

cost merupakan biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan yang berpengaruh 

langsung terhadap bottom line perusahaan. 

 Sedangkan societal costs sendiri merupakan biaya yang terjadi dalam 

suatu perusahaan yang menggambarkan dampak lingkungan dan sosial dalam 

suatu entitas yang merupakan biaya eksternal (externality). Contoh dari biaya 

sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai dampak adanya 

pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan. Untuk mengidentifikasi 

private costs  dan societal costs dapat ditelusuri melalui life cycle produk mulai 

dari tahapan desain sampai pasca konsumsi, proses, sistem, maupun fasilitas yang 

dipergunakan oleh perusahaan dalan memproduksi produknya. Dalam 

penelusuran biaya lingkungan akan jauh lebih sulit untuk menentukan besarnya 



societal cost karena biaya ini merupakan biaya eksternal yang akan sulit untuk 

ditentukan biayanya dengan pasti.  

 Pelaporan biaya dan kewajiban menjadi masalah yang utama setelah 

pengakuan dan penentuan biaya dan kewajiban lingkungan dilakukan. Pelaporan 

biaya dan kewajiban lingkungan sendiri bertujuan untuk klarifikasi dan 

menyediakan penjelasan lebih lanjut mengenai item – item neraca dan laporan 

laba rugi. Pelaporan biaya dan kewajiban lingkungan sendiri dapat jdimasukkan 

ke dalam laporan keuangan baik dalam laporan keuangan, catatan atas laporan 

keuangan dan pada beberapa kasus dapat pula dilaporkan ke dalam laporan 

tersendiri di luar laporan keuangan. 

 Dengan demikian biaya lingkungan biaya lingkungan juga dapat disebut 

sebagai biaya kualitas lingkungan ( Environmental Quality Cost). Maka biaya 

lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan 

degradasi lingkungan. Dengan definisi tersebut biaya lingkungan dapat 

diklasifikasikan kedalam empat tipe, yaitu : 

1. Biaya Pencegahan (Prevention Cost) merupakan biaya- biaya yang 

dikeluarkan untuk mencegah diproduksinya limbah yang dapat 

menyebabkan kerusakan lingkungan. 

2. Biaya Deteksi (Detection Cost) merupakan biaya- biaya untuk 

aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, 

dan aktivitas lainnya diperusahaan telah memenuhi standar 

lingkungan yang berlaku atau tidak. 



3. Biaya Kegagalan Internal lingkungan (Environmental Internal 

Failure Cost) merupakan biaya- biaya untuk aktivitas yang 

dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak 

dibuang keluar. 

4. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (Environmental External 

Failure Cost) merupakan biaya- biaya untuk aktivitas yang 

dilakukan setelah melepas limbah atau sampah kedalam 

lingkungan. 

 Berikut adalah tampilan yang menunjukkan contoh masing –masing 

aktivitas biaya lingkungan : 

Tabel 2.1 Klasifikasi Biaya Pencegahan dan Deteksi 

Contoh Aktivitas Biaya Lingkungan 

 

Sumber : Hansen dan Mowen (2005) 

KLASIFIKASI BIAYA AKTIVITAS
Pencegahan Mengevalusi dan memilih pemasok

Mengevalusi dan memilih alat pengendali polusi
Mendesain proses
Mendesain produk
Melaksanakan studi lingkungan
Mengaudit risiko lingkungan
Mengembangkan sistrem manajemen lingkungan
Mendaur ulang produk
Memperoleh sertifikasi ISO 14001

Deteksi Mengaudit aktivitas lingkungan
Memeriksa produkdan proses
Mengembangkan ukuran kinerja lingkungan
Menguji pencemaran
Memverifikasi kinerja lingkungan dari pemasok
Mengukur tingkat pencemaran



 

Tabel 2.2 Klasifikasi Biaya Kegagalan Internal dan Eksternal 

Sumber : Hansen dan Mowen (2005) 

Menurut Kunaifi (2009) Perbedaan mendasar antara akuntansi manajemen 

konvensional dalam pengambilan keputusan investasi modal denan konsep 

Environtmental Management Accounting yang dikembangkan oleh EPA terletak 

pada cara pandang terhadap biaya lingkungan. Akuntansi manajemen 

konvensional secara tradisional memandang biaya lingkungan semata–mata 

sebagai biaya yang diidentifikasikan secara parsial. Bertolak belakang dari cara 

pandang akuntansi manajemen konvensional, environment management 

accounting (EMA) memandang biaya lingkungan secara komprehensif, sehingga 

mampu mendapatkan gambaran biaya lingkungan secara utuh. 

Pandangan yang parsial dalam menilai biaya lingkungan menggunakan 

akuntansi manajemen konvensional sebenarnya dapat mendistorsi biaya 

perusahaan. Hal ini dikarenakan akuntansi manajemen konvensional hanya 

mampu menilai besarnya biaya aktual yang terkait dengan biaya lingkungan. 

KLASIFIKASI BIAYA AKTIVITAS
Kegagalan Internal Mengoperasikan peralatan pengendali polusi

Mengolah dan membuang sampah beracun
Memelihara peralatan polusi
Mendapatkan lisensi fasilitas produksi limbah
Mendaur ulang sisa bahan

Kegagalan Eksternal Membersihkan danau tercemar
Membersihkan tumpahan minyak
Merestorasi tanah ke keadaan alamiah
Menurunnya penjualan karena reputasi lingkungan yang 
buruk



 Dilanjutkan oleh Kunaifi (2009), Langkah-langkah identifikasi biaya 

lingkungan menggunakan akuntansi manajemen konvensional sebenarnya akan 

menampakkan biaya lingkungan yang mencakup pengolahan lingkungan saja, 

seperti biaya pembuangan dan biaya transport untuk pengelolaan limbah. 

Sedangkan biaya bahan baku yang menjadi output non produk (limbah) tentu 

tidak akan dapat teridentifikasi sebagai biaya melalui aplikasi akuntansi 

manajemen konvensional. Sehingga berbagai biaya lingkungan tersebut akan 

berpotensi menjadi biaya tersembunyi. 

Biaya lingkungan yang berpotensi tersembunyi tersebut merupakan biaya-

biaya yang luput dari pantauan para manajer dalam mengidentifikasi biaya 

lingkungan perusahaan. Dari tabel di atas terlihat biaya lingkungan yang 

berpotensi menjadi biaya tersembunyi tidak hanya menjadi biaya pengolahan 

limbah saja, akan tetapi meliputi biaya yang berasal dari awal (upstream), biaya 

terkait regulasi, biaya pengungkapan dan biaya di akhir proses (downstream). 

Keseluruhan biaya yang berpotensi menjadi biaya tersembunyi ini muncul 

disebabkan oleh ketidakmampuan akuntansi manajemen konvensional dalam 

mengidentifikasi biaya lingkungan yang sebenarnya muncul.  

 

2.6 Indikator Kinerja Global Reporting Initiative digunakan dalam 

Pengambilan Keputusan Investasi 

 

Pedoman yang paling banyak dijadikan acuan dalam pelaporan CSR saat 

ini adalah Global Reporting Initiative (GRI). GRI didirikan di New York pada 



tahun 1997 dan saat ini berpusat di Amsterdam. GRI dibentuk untuk 

meningkatkan praktek sustainability reporting menuju tingkatan yang setara 

dengan pelaporan keuangan, dengan mencapai komparabilitas, kredibilitas, 

ketelitian, batas waktu, dan dapat diverifikasi dari informasi yang dilaporkan. 

Tujuan GRI adalah membuat pedoman bagi perusahaan sebagai dasar pelaporan 

dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis mereka.  

GRI membuat GRI Guidelines sebagai sebuah kerangka kerja untuk pelaporan 

kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi. Guidelines tersebut 

menyajikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Prinsip-prinsip pelaporan dan kandungan spesifik untuk memandu persiapan 

laporan sustainability tingkat organisasi. 

2. Cara menilai organisasi dalam penyajian sebuah gambaran keseimbangan dan 

kelayakan dari kinerja ekonomi, lingkungan dan sosialnya. 

3. Cara mengembangkan sustainability report yang dapat dibandingkan 

(comparability). 

4. Penilaian kinerja sustainability dan benchmarking dengan mentaati kode-

kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. 

5. Sebagai sebuah instrumen untuk memfasilitasi perjanjian stakeholder.  

GRI guidelines bukan merupakan aturan ketat atau rangkaian prinsip-prinsip 

perilaku, standar kinerja, atau sebuah sistem manajemen. Misi GRI adalah untuk 

meningkatkan kualitas pelaporan menuju tingkat komparabilitas, konsistensi, dan 

kegunaan yang lebih tinggi. Maksud dari guidelines secara keseluruhan adalah 

untuk menangkap dan memunculkan persetujuan bersama pada praktek pelaporan.  



GRI menyediakan rangkaian indikator kinerja yang dapat digunakan perusahaan 

sebagai pedoman bagi perusahaan yang ingin mempublikasikan aktivitas CSR 

(Fisher, 2006). GRI membuat sustainability reporting guideline yang memberi 

petunjuk pembuatan laporan dengan memperhatikan aspek ekonomi-sosial-

lingkungan. Namun, GRI tidak dapat mewajibkan perusahaan membuat laporan 

tersebut.  

Perusahaan berhak memilih bentuk pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan atau 

kompleksitas organisasinya. Meskipun bersifat sukarela tetapi pelaporan CSR ini 

bermanfaat bagi masa depan karena investor melihat aktivitas CSR sebagai acuan 

untuk menilai potensi keberlanjutan (going concern) suatu perusahaan.  

Indikator-indikator yang digunakan sebagai pedoman adalah (Global Reporting 

Initiative, 2005): 

1. Indikator kinerja ekonomi: 

a. Dampak ekonomi langsung: 1) pelanggan, 2) pemasok, 3) 

karyawan, 4) penyedia modal, 5) sektor publik, 6) perolehan, 

pengelolaan, dan distribusi pendapatan, 7) nilai tambah 

b. Dampak ekonomi tidak langsung 

2. Indikator kinerja lingkungan: 1) material, 2) pengelolaan material, 3) 

pemrosesan limbah pertambangan, 4) energi, 5) air, 6) keanekaragaman 

hayati, 7) emisi dan limbah pabrik, 8) pemasok, 9) produk dan jasa, 10) 

Compliance, k) transportasi,  l1) keseluruhan 

3. Indikator kinerja sosial: 



a. Praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak: a) ketenagakerjaan, b) 

hubungan manajemen dengan tenaga kerja, c) kesehatan dan 

keamanan, d) pelatihan dan pendidikan, e) keberagaman dan 

kesempatan, f) kesiap-siagaan terhadap situasi darurat 

b. Hak asasi manusia: 1) strategi dan manajemen, 2) non-diskriminasi, 3) 

kebebasan berserikat dan perundingan bersama, 4) pekerja anak, 5) 

tenaga kerja paksa dan wajib, 6) praktek kedisiplinan, 7) praktek-

praktek pengamanan, 8) hak masyarakat pribumi 

c. Kemasyarakatan: 1) masyarakat, 2) perpindahan tempat tinggal, 3) 

penutupan operasional, 4) hak atas tanah, 5) penyuapan dan korupsi, 

6) kontribusi politis, 7) kompetisi dan penetapan harga 

d. Tanggung jawab dari dampak produk: 1) kesehatan dan keselamatan 

konsumen, 2) produk dan jasa, 3) periklanan, 4) penghargaan terhadap 

privasi 

Indikator-indikator kinerja diatas akan dapat digunakan dalam penilaian 

sebuah investasi modal, dimana suatu proyek dapat dikatakan layak saat telah 

diprediksi memenuhi indikator tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian menurut Kerlinger dalam Kuncoro (2003:2) didefinisikan 

sebagai investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari suatu 

proposisi hipotesis mengenai hubungan tertentu antar fenomena. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2005:4) 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata dari hasil pengamatan objek penelitian. Penelitian 

kualitatif juga didefinisikan oleh Kirk dan Miller dalam Moleong (2005:4) 

Penelitian kualitatif menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 

prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Denzin dan Lincoln 

dalam Sukoharsono (2006), mendefinisikan riset kualitatif sebagai berikut:  

“Qualitative research is multimethod in focus, involving an 
interpretive, naturalistic approach to its subject matter.  This means 
that qualitative researchers studi thing  in their natural settings, 
attempting to make sense of or interpret phenomena in therms of the 
meanings people bring to them. Qualitative research involves the 
studied use and collection of a variety of empirical materials  –  case 
study, personal experience, introspective, life story, interview, 
observational, historical, interactional, and visual texts – that 
describe routine and problematic moments and meaning in 
individuals live”.  
 

Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik dan memandang 

sesuatu secara holistik. Karakteristik Penelitian kualitatif menurut Bogdan and 

Biklen dalam Sugiyono (2009) adalah  



1. Qualitative research has the natural setting as the direct source of 

data and researcher is the key instrument 

2. Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form of 

word of pictures rather than number. 

3. Qualitative research are concerned with process rather than simply 

with outcomes or products. 

4. Qualitative research tend to analyze their data inductively. 

5. “Meaning” is of essential to the qualitative approach.  

Dari definisi serta karakteristik penelitian kualitatif, maka penelitian ini 

dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai bagaimana 

aspek sosial, lingkungan serta spiritualitas dapat dipertimbangkan dalam proses 

pengambilan keputusan investasi modal untuk menjaga sustainabilitas bisnis. 

       Sukoharsono (2006) menguraikan lima tradisi atau metode riset 

kualitatif dalam proses investigasi objek yang distudi atau lebih dikenal dengan 

pengumpulan data. Kelima tradisi  tersebut adalah biography, phenomenology, 

grounded theory, ethnography, dan case study. Dalam penelitian ini 

menggunakan phenomenology. Riset phenomenology mendeskripsikan tentang 

pengalaman hidup beberapa orang tentang sebuah konsep atau phenomena. 

Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep 

atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada 

beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga 

tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. 

Menurut Sugiyono (2009) yaitu mendeskripsikan tentang model analisis 



pengambilan keputusan investasi modal sesuai dengan realitas atau fenomena 

yang dilihat dari perspektif  Environmental and Sosial Accounting dengan konsep 

klasifikasi biaya dari EPA dan konsep Spiritual inteligence. Selain itu penelitian 

ini akan mencoba menggunakan stakeholder theory dan triple bottom line theory 

untuk mengembangkan penelitian. Dalam upaya memahami sebuah fenomena, 

penulis berusaha untuk terlebih dahulu memiliki pemahaman yang cukup. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan telaah 

literatur. Alasan menggunakan pendekatan telaah literatur adalah karena penulis 

mengumpulkan berbagai teori dan data dari literatur yang terkumpul. Kemudian 

data dari literatur tersebut akan dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan. 

 

3.2 Sumber Data 

1. Dokumen  

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, penelitian akuntansi 

sosial dan lingkungan, data-data serta sumber literatur lainnya yang sesuai dengan 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain itu sumber data dari 

penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang dapat memberikan pandangan 

praktis tentang fenomena di lapangan. Dokumen tersebut adalah kumpulan 

artikel-artikel tentang kejahatan korporasi yang akan menunjang peneliti dalam 

menunjukkan pentingnya model Sustainability Accounting Feasibility Analysis 

diterapkan. 

2. Focus Group Discussion 



Mengingat minimnya jurnal-jurnal dan penelitian tentang sustainability 

accounting peneliti menggunakan Focus Group Discussion (FGD). FGD adalah 

teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif 

dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah 

kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu 

kalompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan 

tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari 

seorang peneliti terhadap fokus masalah yakni, mengkonstruksi model 

sustainability accounting feasibility analysis. 

 Berdasarkan jenis data diatas penulis memilih menggunakan jenis data 

Jenis data sekunder  yaitu  data  yang diperoleh  melalui hasil pengamatan akan 

phenomena yang sedang diteliti yang dideskripsikan melalui metode 

phenomenology. Data sekunder tersebut berupa penelusuran terhadap 

dokumentasi terkait yang meyajikan sejumlah data dan fakta.  

 

3.3 Instrumen Penelitian 

       Instrumen penelitian merupakan alat bantu didalam melakukan penelitian, 

yaitu untuk mengumpulkan data secara terencana. Menurut Moleong (2005:9) 

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data 

utama. Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang utama adalah peneliti itu 

sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 



menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan 

atas temuannya. 

 

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Jogiyanto (2008) beberapa teknik tersedia untuk mengambil 

sampel. Teknik pengambilan sampel dapat berupa sebagai berikut: 

1. Teknik observasi, wawancara dan studi waktu dan gerak, dilakukan secara 

pengamatan langsung di studi kasus dan di lapangan. 

2. Teknik eksperimen dan simulasi, dilakukan secara pengamatan langsung 

untuk mendapatkan data laboratorium. 

3. Teknik Survey, dilakukan untuk mendapatkan data opini individu. 

4. Teknik Delphi, dilakukan untuk mendapatkan data opini grup. 

5. Teknik Analisis isi (content analysis), dilakukan untuk mendapatkan data 

arsip primer. 

6. Teknik pengambilan basis data, dilakukan untuk mendapatkan data arsip 

sekunder. 

7. Teknik model matematik, dilakukan secara analitikal untuk mendapatkan 

data lojik periset. 

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data arsip dengan teknik analisis isi (content 

analysis) dan pengumpulan data basis data. Menurut Jogiyanto (2008) 



pengumpulan data arsip (archival) dapat berupa data primer atau data sekunder. 

Untuk mendapatkan data primer  teknik yang dapat dilakukan adalah teknik 

pengumpulan data analisis isi. Untuk mendapatkan data sekunder teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data basis data. 

Peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi melalui studi kepustakaan, 

yaitu menganalisa isi buku, jurnal, maupun dokumen-dokumen yang berkaitan, 

dan kemudian menganalisa keadaan dan latar belakang buku, jurnal, serta 

dokumen-dokumen tersebut. 

 

3.5 Analisis Data 

 Data-data yang telah ada sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, 

diinventarisir dan dianalisis, sesuai dengan topik penelitian  mendeskripsikan 

bagaimana fenomena yang ada saat ini. Miles and Huberman (1984) dalam 

Sugiyono (2006), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga tuntas. 

Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu:  

1. Data reduction 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang 

diperoleh dari literatur jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara 

teliti dan rinci. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  



Selama proses penelitian melalui pengumpulan data, penulis mereduksi 

data dengan merangkum hal-hal yang berfokus pada rumusan masalah 

penelitian inisehingga penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat. 

2. Data display 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan 

sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.  

Melalui display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasar apa yang telah dipahami 

tersebut. Pada penelitian ini penulis menyertakan beberapa gambar dan tabel 

yang terkait dengan rumusan masalah untuk menambahkan informasi dan 

lebih mempermudah dalam memahami informasi yang ada dalam penulisan 

ini. 

3. Conclusion Drawing 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menarik kesimnpulan awal 

mengenai bagaimana model penganggaran modal sustainabilitas dapat 

menjaga sustainabilitas bisnis. Dengan demikian,  kesimpulan dalam 



penelitian kualitatif ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal tersebut tergantung 

pada bukti-bukti yang didapat selama penelitian. 

Tahapan-tahapan  analisis data dalam penelitian ini:  

1. Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini, yakni studi kepustakaan, 

maka tahapan pertama adalah melakukan analisis terhadap literatur-

literatur tentang konsep triple bottom line dan kecerdasan spiritual baik 

berupa buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang nantinya dapat 

diimplementasikan dalam analisis kualitatif pengambilan keputusan 

investasi modal. Kemudian data tersebut akan diklasifikasi dan dicari 

keterkaitan antara data-data tersebut. 

2. Melakukan konstruksi model analisis kelayakan. Serta melakukan analisis 

dan integrasi bagaimana biaya-biaya sosial dan lingkungan dapat 

diperhitungkan dalam penganggaran modal menggunakan konsep 

akuntansi lingkungan.  

3. Membuat sebuah model scorecard dengan indikator social, lingkungan dan 

spiritual sebagai bentuk analisis kualitatif dalam proses pengambilan 

keputusan investasi modal.  

4. Memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. 

 

3.6 Pengujian Kredibilitas Data 



       Pengujian kredibilitas data dilakukan untuk menguji aspek nilai kebenaran 

dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini pengujian kredibilitas (validitas 

internal) dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut: 

1. Memperpanjang pengamatan, yakni dengan menambah waktu pengamatan. 

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa 

apakah data di lapangan berubah atau tidak. 

2. Meningkatkan ketekunan, yakni dengan membaca berbagai referensi buku 

maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang 

diteliti, sehingga wawasan peneliti semakin bertambah luas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

KONSTRUKSI PROSES SUSTAINABILITY ACCOUNTING FEASIBILITY 

ANALYSIS 

 

Keputusan investasi modal (capital investment decisions) berkaitan 

dengan proses perencanaan, penetapan atas pencapaian tujuan, pengaturan 

pendanaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka 

panjang. Investasi modal menempatkan sejumlah besar sumber daya pada resiko 

jangka panjang dan mempengaruhi perkembangan perusahaan di masa depan, 

maka hal itu merupakan salah satu keputusan terpenting yang dibuat oleh manajer. 

Setiap perusahaan memiliki sumber daya terbatas, yang akan digunakan 

untuk mempertahankan atau meningkatkan profitabilitas jangka panjangnya. 

Keputusan investasi modal yang buruk dapat menimbulkan kerugian. Jadi 

keputusan investasi modal yang tepat merupakan hal yang penting untuk 

kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan 

investasi modal, seringkali manajemen dihadapkan pada beberapa alternatif 

proyek yang akan diambil sehingga manajemen harus  mengevaluasi proyek mana 

yang paling menguntungkan perusahaan. Pengambilan keputusan investasi modal 

harus dievaluasi dengan proses penganggaran modal. Menurut EPA (1995) proses 

penganggaran modal adalah sebagai berikut: 

 

 

 



 

Gambar 4.1: Proses Penganggaran Modal 

 

Sumber: EPA (1995) 

Dalam proses pengambilan keputusan investasi modal, dilakukan 

feasibility analysis dimana sebelum menjustifikasi kelayakan suatu proyek, 

dilakukan analisis teknis, analisis finansial, serta pertimbangan kualitatif. Setelah 

kelayakan dari proyek sudah dapat dijustifikasi, maka proyek akan dibandingkan 

dan keputusan final dapat diambil. 

Peneliti mengkonstruksi tiap bagian dalam proses pengambilan keputusan 

investasi modal. Dalam mengkonstruksi pengambilan keputusan investasi modal, 

peneliti mengambil beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut adalah: 

1. Melakukan analisis teknik. 

2. Melakukan analisis finansial dengan mengaplikasikan akuntansi 

lingkungan ke dalam capital budgeting terlebih dahulu. 

3. Melakukan analisis eco-sosio spiritual sebagai pertimbangan kualitatif. 



Ketiga tahapan diatas perlu dilakuakan oleh perusahaan mengingat 

pentingnya aspek sosial, lingkungan dan spiritualitas dalam menjaga 

sustainabilitas bisnis. Ketika manajer melakukan evaluasi terhadap potensi dari 

investasi modal, manajer dapat mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial 

sebagai dampak dari investasi tersebut. Sehingga resiko-resiko dampak sosial dan 

lingkungan akan dapat teridentifikasi sejak dini. Model analisis eco-sosio spiritual 

akan dibahas pada bab berikutnya. Berikut akan ditunjukkan pada gambar proses 

Sustainability Accounting feasibility analysis. 

Gambar 4.2 Sustainability accounting feasibility analysis process 
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4.1 Analisis Teknis 

 Analisis teknis adalah analisis pertama yang dilakukan dalam model 

analisis kelayakan ini. Aspek teknis sangatlah penting dan mendasar dalam setiap 

investasi modal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, investasi modal adalah 

sebuah pengorbanan sumber daya, dan untuk meninimalisasi resiko yang timbul 

maka, aspek teknis harus dianalisis secara mendalam dan tepat. 



 Menurut Husnan (2008:110) Aspek teknis merupakan suatu aspek yang 

berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis dan 

pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai. Berdasarkan analisa ini pula 

dapat diketahui rancangan awal penaksiran biaya investasi termasuk biaya 

eksploitasinya. 

Beberapa hal yang dapat dijawab oleh analisis teknis adalah: 

1. Lokasi Proyek. 

2. Seberapa besar skala operasi/luas produksi ditetapkan untuk mencapai 

suatu tingkatan skala ekonomis. 

3. Kriteria pemilihan mesin dan equipment utama serta alat pembantu 

4. Bagaimana proses produksi dilakukan dan layout. 

5. Ketepatan jenis teknologi yang diusulkan. 

Hal yang perlu mendapatkan perhatian dari keseluruhan hal diatas adalah tidak 

selalu evaluasi dilakukan secara urut tetapi dilakukan secara simultan. Tidak 

semua analisis teknis dilakukan dengan analisis kuantitatif, tetapi juga dapat 

dilakukan dengan analisis kualitatif. 

 Pada hal yang pertama, yakni lokasi proyek,  akan mempertimbangkan 

letak dengan ketersediaan bahan mentah, letak pasar yang dituju, tenaga listrik, 

air, infrastruktur, fasilitas dan lain-lain. Setelah pertimbangan-pertimbangan diatas 

sudah dianalisis, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan pada lokasi mana 

proyek akan didirikan. Kedua, luas produksi adalah jumlah yang seharusnya 

diproduksi untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Tetapi fokus pencapaian 

ini tidak hanya datang dari faktor internal tetapi eksternal, seperti market share. 



Faktor-faktornya antara lain batasan permintaan, kapasitas mesin, jumlah dan 

kemampuan tenaga kerja, perubahan teknologi produksi dan lain-lain. Sedangkan 

ketiga, layout menunjukkan bahwa nantinya layout tersebut akan menyesuaikan 

pada sifat proses produksi yang direncanakan untuk proyek tersebut. Kemudian 

terakhir ketepatan dalam pemilihan jenis teknologi. Dalam hal ini, teknologi harus 

tepat dengan bahan mentah, lokasi, dan lain-lain. 

 

4.2 Aspek Finansial 

 Aspek finansial mencakup kebutuhan dan sumber dana untuk sebuah 

proyek, yakni untuk pembelian aktiva, serta modal kerja. Selain itu aspek ini 

memiliki bagian terpenting, yakni penilaian investasi modal. Penilaian proyek 

dilakukan dengan mengestimasi arus kas, dan menggunakan indikator finansial 

yang sesuai dan dibutuhkan. Namun, dalam mengestimasi arus kas, penentuan 

biaya-biaya serta pendapatan seringkali tidak memperhitungkan biaya-biaya 

lingkungan yang seringkali bersifat tersembunyi. Biaya-biaya lingkungan yang 

tersembunyi tersebut jika tidak bisa diidentifikasi dan dialokasikan dengan baik, 

maka resiko juga tidak akan teridentifikasi dengan baik. 

  Tidak teridentifikasinya resiko investasi modal akan membuat 

pengorbanan yang dilakukan oleh organisasi bisnis akan terbuang dengan 

gagalnya sebuah investasi. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis finansial, 

peneliti mengintegrasikan akuntansi lingkungan dalam proses penganggaran 

modal. 

 



4.3 Aplikasi Akuntansi Lingkungan dalam Proses Penganggaran Modal 

 

Ketika manajer melakukan evaluasi terhadap besaran potensi dari investasi 

modal, dapat mengintegrasikan biaya lingkungan, saving dan pendapatan lainnya  

sebagai salah satu aspek pertimbangan untuk menempatkan investasi modal. 

Untuk melakukan hal ini, identifikasi dan masukan jenis-jenis dari biaya akan 

membantu untuk menunjukkan kelangsungan keuangan dari investasi. Berbagai 

analisis data kualitatif dan isu-isu yang tidak dengan mudah dikuantifikasi, secara 

potensial akan lebih sedikit perannya mengukur investasi dalam usaha untuk 

mencegah polusi. 

Biaya-biaya yang dialokasikan dan direncanakan, biaya saving dan 

pendapatan-pendapatan potensial dari produk, proses, sistem dimulai dengan cara-

cara mengestimasi biaya-biaya dan pendapatan. Selanjutnya bergerak ke arah 

perhitungan biaya lingkungan dan keuntungan-keuntungan seperti ketidakpastian 

dan gambaran perusahaan. 

Pada proses yang pertama, yakni mengaplikasikan akuntansi lingkungan 

dalam penganggaran modal, maka perlu pemahaman yang mendalam tentang 

hubungan akuntansi lingkungan dengan penganggaran modal. EPA (1995) 

menggambarkan hubungan akuntansi lingkungan dengan penganggaran modal 

sebagai berikut: 

Gambar 4.3: Hubungan Akuntansi Lingkungan Dengan Penganggaran 

Modal 



 

Sumber: EPA (1995) 

Dari gambar diatas kita bisa melihat, seperti yang telah dibahas sebelumnya 

bahwa akuntansi lingkungan mencakup materials dan cost accounting. Dari kedua 

cakupan tersebut, kegunaan dari akuntansi lingkungan dibedakan untuk kegunaan 

internal dan eksternal. Dari materials accounting akan memberikan informasi 

tentang material dan cost accounting akan memberikan informasi tentang  

informasi biaya dalam proses penganggaran modal. 

Peneliti menggunakan tahapan untuk mengintegrasikan akuntansi lingkungan 

kedalam capital budgeting untuk mengevaluasi investasi modal yang potensial, 

menggunakan model EPA (1995) : 

1. Inventory and quantify environmental cost 

2. Allocate and project environmental cost and benefits 

3. Use appropriate financial indicator 

4. Set reasonable time that capture environmental benefits 



Proses pertama menginventaris dan mengkuantifikasikan biaya lingkungan, model 

ini akan melakukan identifikasi biaya lingkungan dari data yang ada yang 

kemudian dapat dikuantifikasikan. Peneliti menggunakan identifikasi biaya 

lingkungan menurut EPA. Setelah itu maka hasil identifikasi biaya lingkungan 

akan dikuantifikasikan dengan diinventarisasi menggunakan biaya kualitas 

lingkungan. Kedua, setelah penulis akan mengalokasikan dan memproyeksikan 

biaya lingkungan ke dalam biaya proyek, saving, pendapatan yang mungkin 

timbul pada siklus ekonomi suatu proyek. Dalam tahapan ini, peneliti 

menunjukkan proses alokasi biaya-biaya lingkungan yang telah diidentifikasi 

dengan menggunakan activity based costing. Setelah itu, tahapan yang ketiga 

adalah menggunakan perhitungan finansial yang akurat dengan menggunakan 

model-model yang sudah ada dengan diitegrasikan dengan biaya-biaya 

lingkungan yang sudah diidentifikasi dan dikalkulasikan pada tahap sebelumnya. 

Sedangkan tahapan yang terakhir adalah menentukan batas waktu yang dapat 

mencapai manfaat lingkungan.  

Dalam hal ini peneliti mempertimbangkan arus kas untuk menentukan 

masa hidup ekonomis dari sebuah investasi untuk menentukan keuntungan 

lingkungan dengan menggunakan life-cycle analysis. Selanjutnya dalam 

mengintegrasikan akuntansi lingkungan dengan penganggaran modal, penulis 

akan membahasnya lebih lanjut dalam bab ini. Di bawah ini adalah gambaran 

proses integrasi akuntansi lingkungan dengan penganggaran modal: 

 

 



 

Gambar 4.4: Integrasi Akuntansi Lingkungan dengan Penganggaran Modal 

 

Sumber: Hasil pengolahan peneliti 

 

4.3.1 Identifikasi dan Kuantifikasi Biaya Lingkungan 

 

Mengenali dan mengukur biaya lingkungan bermanfaat dalam perhitungan 

profitabilitas dari sebuah proyek. Karena, jika biaya-biaya lingkungan tidak 

diidentifikasi dan tidak dibebankan dalam biaya investasi serta estimasi arus kas 

dalam model dasar keputusan investasi modal, manajemen bisa jatuh pada 

keputusan yang salah dan sangat mahal. Jadi perusahaan juga harus 



memperhitungkan biaya-biaya lingkungan untuk mempertimbangkan keputusan 

investasi jangka panjang, seperti diungkapkan EPA (1995:24) 

When evaluating a potential capital investment it is important 
to fully consider environmental costs, cost savings, and 
revenues to place pollution prevention investments on a level 
playing field with other investment choices. 

 

Manajemen harus mampu untuk mengidentifikasi dan memproyeksikan 

biaya-biaya lingkungan. Biaya lingkungan dapat terbagi menjadi dua, yaitu 

internal cost dan external cost. Internal cost adalah biaya-biaya yang memiliki 

dampak finansial secara langsung terhadap perusahaan. Internal cost sendiri dapat 

dibagi menjadi empat conventional cost, potentially hidden cost, contingent cost, 

serta image and relationship cost seperti yang diungkapkan oleh (de Beer: 2005)  

Environmental costs as those costs that have a direct financial 
impact on a company (internal costs), and costs to individuals, 
society and the environment for which the company is not 
accountable (external costs). 

  

Langkah-langkah identifikasi biaya lingkungan menggunakan akuntansi 

manajemen konvensional sebenarnya akan menampakkan biaya lingkungan yang 

mencakup pengolahan lingkungan saja, seperti biaya pembuangan dan biaya 

transport untuk pengelolaan limbah. Sedangkan biaya bahan baku yang menjadi 

output non produk berupa limbah tentu tidak akan dapat teridentifikasi sebagai 

biaya melalui aplikasi akuntansi manajemen konvensional. Sehingga berbagai 

biaya lingkungan tersebut akan berpotensi menjadi biaya tersembunyi. 

 

 



 

 

 

 

Tabel 4.1: Biaya Lingkungan Tersembunyi 

 

Sumber: EPA (1995: 9) 

 

 Pada tabel di atas dapat dipahami berbagai biaya lingkungan yang 

berpotensi menjadi biaya tersembunyi dalam berbagai biaya perusahaan. Biaya 

lingkungan yang berpotensi tersembunyi tersebut merupakan biaya-biaya yang 



luput dan tidak terjangkau dari pantauan para manajer dalam mengidentifikasi 

biaya lingkungan perusahaan. Dari tabel di atas terlihat biaya lingkungan yang 

berpotensi menjadi biaya tersembunyi tidak hanya menjadi biaya pengolahan 

limbah saja, akan tetapi meliputi biaya yang berasal dari awal (upstream), biaya 

terkait regulasi, biaya pengungkapan dan biaya di akhir proses (downstream). 

Keseluruhan biaya yang berpotensi menjadi biaya tersembunyi ini muncul 

disebabkan oleh ketidakmampuan akuntansi manajemen konvensional dalam 

mengidentifikasi biaya lingkungan yang sebenarnya muncul. 

 Sedangkan Contingent cost adalah biaya yang mungkin timbul dan 

mungkin tidak terjadi dalam suatu perusahaan, dan biasanya dibebankan pada 

contingent liability cost. Biaya dalam kategori ini meliputi: cadangan kompensasi 

kecelakaan yang mungkin terjadi. Image and relationship cost adalah biaya yang 

dipengaruhi oleh persepsi manajemen, pelanggan, tenaga kerja, publik dan 

lembaga pemerintah tentang kepatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan 

terkait pengelolaan lingkungan. Klasifikasi biaya Contingent cost dan Image and 

relationship cost ditunjukkan pada gambar dibawah ini:  

 

Tabel 4.2: Biaya kontinjen dan biaya image dan hubungan perusahaan 

 



 

Sumber: EPA (1995) 

 Setelah mengidentifikasi biaya menjadi empat bagian diatas serta dengan 

adanya bentuk–bentuk biaya yang akan muncul terkait dengan implementasi 

sistem biaya lingkungan. Perlu dipahami bahwa pengimplementasian sistem biaya 

lingkungan tidak hanya memperhatikan private cost saja, namun juga 

memasukkan societal costs sebagai pembuatan keputusan. Sedangkan selama ini 

hanya private cost  yang menjadi basis pengambilan keputusan pada sistem biaya 

konvensional. Contoh bentuk private cost seperti: capital cost, labour dan 

material cost. Hal ini beralasan karena memang private cost merupakan biaya 

yang terjadi dalam suatu perusahaan yang berpengaruh langsung terhadap 

perusahaan. 

 Sedangkan societal costs sendiri merupakan biaya yang terjadi dalam 

suatu perusahaan yang menggambarkan dampak lingkungan dan sosial dalam 

suatu entitas yang merupakan biaya eksternal. Contoh dari biaya sosial adalah 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai dampak adanya pencemaran 



lingkungan akibat limbah perusahaan. Untuk mengidentifikasi private costs  dan 

societal costs dapat ditelusuri melalui life cycle produk mulai dari tahapan desain 

sampai pasca konsumsi, proses, sistem, maupun fasilitas yang dipergunakan oleh 

perusahaan dalan memproduksi produknya. Dalam penelusuran biaya lingkungan 

akan jauh lebih sulit untuk menentukan besarnya societal cost karena biaya ini 

merupakan biaya eksternal yang akan sulit untuk ditentukan biayanya dengan 

pasti. Pengukuran biaya tersebut akan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 4.5: Pengukuran Biaya Lingkungan 

 
Sumber: EPA (1995: 14) 
 
 

Dari gambar di atas dapat diketahui semakin jauh biaya dari private cost yang ada 

di perusahaan akan semakin sulit pula pengukurannya. Sehingga seringkali 

perusahaan tidak menjadikan biaya eksternal sebagai pengambilan keputusannya. 



Pemahaman tentang private costs dan societal costs dapat dilihat pada ilustrasi 

berikut: 

Gambar 4.6: Hubungan Private Cost dan Social Cost dengan Pengambilan 

Keputusan Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: EPA (1995: 15) 
 

 Setelah biaya lingkungan dapat diidentifikasi dengan menggunakan data 

yang ada, maka biaya lingkungan tersebut akan dikuantifikasi. Proses kuantifikasi 

biaya-biaya lingkungan dapat menggunakan biaya kualitas lingkungan. Dengan 

mengklasifikasi biaya-biaya yang sudah teridentifikasi ke dalam konsep biaya 

kualitas lingkungan, maka biaya-biaya tersebut akan dikuantifikasikan. 

Menurut Mowen (2005), biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi 

karena kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang 

buruk kemungkinan terjadi. Kategori biaya lingkungan dalam Mowen (2005) 

antara lain biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya 

kegagalan internal lingkungan, serta biaya kegagalan eksternal lingkungan.  

Tabel 4.3 Biaya kualitas lingkungan 

Societal Cost 
 
 
 
 
 
 
 

Societal Environment Costs Potentionally Overlooked in Decision 
Making 

Private Cost 

Conventional Company Costs often Factored 
into Decision Making 



 

 

 
Sumber: Mowen (2005) 
 

Hasil kalkulasi biaya lingkungan dilaporkan dalam model Laporan biaya 

lingkungan digunakan dalam pemberian informasi kepada manajemen tentang 

berapa besar biaya lingkungan dalam biaya investasi yang dilakukan. Biaya 

investasi serta aliran biaya dan pendapatan selama masa investasi dalam 

KLASIFIKASI BIAYA AKTIVITAS
Pencegahan Mengevalusi dan memilih pemasok

Mengevalusi dan memilih alat pengendali polusi
Mendesain proses
Mendesain produk
Melaksanakan studi lingkungan
Mengaudit risiko lingkungan
Mengembangkan sistrem manajemen lingkungan
Mendaur ulang produk
Memperoleh sertifikasi ISO 14001

Deteksi Mengaudit aktivitas lingkungan
Memeriksa produkdan proses
Mengembangkan ukuran kinerja lingkungan
Menguji pencemaran
Memverifikasi kinerja lingkungan dari pemasok
Mengukur tingkat pencemaran

KLASIFIKASI BIAYA AKTIVITAS
Kegagalan Internal Mengoperasikan peralatan pengendali polusi

Mengolah dan membuang sampah beracun
Memelihara peralatan polusi
Mendapatkan lisensi fasilitas produksi limbah
Mendaur ulang sisa bahan

Kegagalan Eksternal Membersihkan danau tercemar
Membersihkan tumpahan minyak
Merestorasi tanah ke keadaan alamiah
Menurunnya penjualan karena reputasi lingkungan yang 
buruk



penganggaran modal seharusnya mencakup biaya lingkungan. Biaya lingkungan 

harus dibebankan secara tepat pada biaya investasi. 

Tabel 4.4 Laporan biaya lingkungan 

4.3.2 Mengalokasi dan Memproyeksi Biaya dan Keuntungan Lingkungan 

4.3.2.1  Alokasi Biaya Lingkungan 

 

Setelah laporan biaya lingkungan dibuat, maka biaya tersebut akan 

dialokasikan kedalam operating cost yang akan dikeluarkan sepanjang periode 

investasi. Alokasi tersebut nantinya akan masuk ke dalam produk, proses maupun 

sistem. Dalam mengalokasikan biaya-biaya kualitas lingkungan tersebut, 

manajemen harus berhati-hati. Dalam akuntansi biaya konvensional, seringkali 

hidden cost salah dialokasikan, karena tersembunyi dalam overhead cost. Tidak 

terpisahnya biaya lingkungan terlihat dalam gambar dibawah ini: 

Laporan Biaya Lingkungan 

  
Biaya 

Lingkungan 

Persentase dari 
biaya 

operasional 
Biaya pencegahan 

  
  

Mengevaluasi dan memilih alat untuk mengendalikan 
polusi xxx 

 
  

Melaksanakan studi lingkungan xxx 
 

  
Mengembangkan sistem manajemen lingkungan xxx Xxx xx% 
Biaya deteksi 

  
  

Menguji Pencemaran xxx 
 

  
Memeriksa produk xxx Xxx xx% 
Biaya kegagalan internal 

  
  

Mengolah limbah beracun xxx 
 

  
Memelihara peralatan polusi xxx Xxx xx% 
Biaya kegagalan eksternal 

  
  

Membersihkan tanah tercemar xxx 
 

  
Penyelesaian Klaim  xxx 

 
  

Perawatan medis karena polusi xxx Xxx xx% 
Total   Xxx xx% 



Gambar 4.7 Pengalokasian biaya overhead 

 

Sumber: (EPA 1995) 

Maka akan terlihat sebuah ketidaktepatan alokasi biaya lingkungan kepada dua 

produk yang berbeda. Pembebanan yang dilakukan menjadi tidak akurat. Bila hal 

ini berlangsung secara terus-menerus akan terjadi distorsi biaya yang berujung 

pada meningkatnya biaya overhead perusahaan. Tidak hanya itu, alokasi biaya 

lingkungan dengan cara demikian juga akan dapat menjadikan sifat biaya 

lingkungan menjadi baur, manakah biaya lingkungan yang bersifat fixed cost dan 

variable cost. Dengan demikian semakin menambah deretan panjang sulitnya 

langkah-langkah identifikasi dan pengendalian biaya lingkungan. Kesalahan 

alokasi biaya lingkungan ditunjukkan dalam gambar dibawah ini: 

Gambar 4.8 Kesalahan alokasi biaya lingkungan 



 

Sumber: EPA (1995) 

Akurasi dalam pengalokasian biaya lingkungan seringkali sulit untuk 

dijaga karena selama ini biaya lingkungan menjadi biaya tersembunyi, sehingga 

seringkali terjadi kesalahan dalam mengalokasikan biaya lingkungan ke objek 

biaya. Untuk mengatasi kesalahan pengalokasian dalam pembebanan biaya 

lingkungan dapat digunakan dua pendekatan dalam mengalokasikan biaya 

lingkungan yang muncul. Pendekatan tersebut dengan mengalokasikan biaya 

lingkungan secara langsung ke dalam sistem akuntansi biaya atau dengan 

mengalokasikan biaya lingkungan secara otomatis di luar sistem akuntansi biaya. 

Melalui pendekatan ini biaya lingkungan akan dapat dialokasikan secara tepat ke 

dalam proses atau produk yang menimbulkan biaya. Alokasi biaya lingkungan 

menggunakan akuntansi lingkungan ditunjukkan dalam gambar dibawah ini: 

Gambar 4.9 Alokasi biaya menggunakan akuntansi lingkungan 



 

Sumber: EPA (1995) 

Pengalokasian biaya lingkungan selanjutnya dapat didukung melalui 

penggunaan metode activity-based costing (ABC). ABC mewakili satu metode 

dari akuntansi biaya manajerial yang mengalokasikan semua biaya internal 

terhadap pusat biaya atas dasar aktivitas yang menimbulkan biaya.  

Metode ini menghindari distorsi biaya diakibatkan oleh biaya lingkungan. 

Karena dalam akuntansi biaya tradisional, overhead cost dialokasikan ke produk 

berdasarkan volume, yang seringkali hanya dilakukan secara sembarangan. Dasar 

yang bisa digunakan adalah volume unit produk, jam kerja langsung, dan jam 

mesin. Jika biaya overhead bukan merupakan biaya yang dominan, maka cara 

tradisional tidak akan menjadi masalah, tetapi jika komponen biaya overhead 

menjadi komponen yang sangat dominan akan menimbulkan distorsi biaya. 



Metode ini membebankan biaya overhead tidak berdasarkan volume produk tetapi 

menggunakan pemivu biaya aktivitas.  

Pendekatan ini dilakukan agar alokasi biaya terhadap produk tidak mengalami 

distorsi, dengan mengurangi sejumlah hiden cost dalam kategori biaya umum. 

Mengabaikan pendekatan ini dapat meyebabkan peyimpangan terhadap harga 

produk dan keputusan investasi. Metode ABC diilustrasikan oleh Schaltegger 

Müller (1997) dalam Ikhsan (2009) sebagai berikut: 

Gambar 4.10 : Alokasi Biaya Lingkungan dengan ABC 

 

Sumber: Ikhsan (2009)  

Dalam lustrasi gambar 4.13 di atas dapat diketahui masing – masing biaya 

lingkungan dipisahkan dari biaya umum lain sehingga berbentuk dalam biaya 

pengelolaan limbah  dan biaya pembuangan akan dikumpulkan dalam satu pusat 

biaya. Kemudian biaya lingkungan yang telah dikumpulkan dalam pusat biaya 

lingkungan tersbut akan dimasukkan sebagai komponen overhead. Bila hal ini 



dilakukan akan terjadi distorsi biaya karena biaya lingkungan akan tersebunyi 

dalam biaya overhead dan tidak dialokasikan ke masing–masing pusat 

pertanggungjawaban biaya sebagaimana mestinya.  

 Untuk mengatasi adanya distorsi biaya akibat salah dalam pengalokasian 

biaya lingkungan dapat dipergunakan metode alokasi biaya menggunakan 

activity-based costing (ABC). Menurut Kunaifi (2009) Melalui alokasi ini biaya 

lingkungan akan dapat dialokasikan ke masing – masing pusat biaya sesuai 

dengan pemicu biaya (cost driver) yang sesuai utuk alokasinya yang sesuai 

ilustrasi di atas dipergunakan pemicu biaya berupa jumlah satuan limbah yang 

dikeluarkan oleh tiap – tiap pusat biaya. Selanjutnya dalam alokasi ini biaya 

lingkungan yang telah dialokasikan ke dalam masing – masing pusat biaya dapat 

dialokasikan kembali ke dalam tiap – tiap produk agar sebagai biaya yang telah 

diserap oleh masing – masing produk. Adapun pemicu biaya yang seringkali 

digunakan dalam pengalokasian biaya lingkungan menggunakan metode ABC 

menurut Ikhsan (2009) adalah sebagai berikut: 

1. Volume emisi atau perlakuan limbah, 

2. Tingkat pencemaran (toxicity) emisi atau limbah yang diolah, 

3. Penambahan dampak lingkungan yang dibuat oleh emisi dan limbah 

(dapat dinyatakan dalam dampak per unit volume limbah) dan 

4. Biaya – biaya yang relatif dalam mengolah jenis limbah, pemborosan, dan 

emisi yang berbeda. 

Biaya lingkungan yang muncul dalam proses produksi tidak hanya sekedar 

besarnya emisi dan limbah yang dihasilkan, namun juga menyangkut berbagai 



biaya yang berkaitan dengan pengolahan dan output non-produk yang dihasilkan 

dalam proses produksi. Berbagai biaya lingkungan yang terkait dengan emisi dan 

limbah juga harus dialokasikan secara khusus ke masing–masing pusat biaya (cost 

cernter). Gambar 4.13 menjelaskan alokasi biaya lingkungan lainnya ke dalam 

tiap–tiap departemen dan produk. 

 
 

Gambar 4.11: Alokasi Biaya Lingkungan 
 
 

Biaya Lingkungan

Overhead cost

Cost Driver 1 Cost Driver 2 Cost Driver 3

Produk

 

Sumber: Hasil olahan peneliti 

 

Berbagai biaya lingkungan yang tidak memenuhi kriteria sebagai biaya 

pabrikasi seperti: biaya personil manajemen lingkungan, pengawasan lingkungan 

dan lain sebagainya akan dapat dikategorikan sebagai biaya periodik. Sedangkan 



untuk pelaporan biaya perodik dalam laporan keuangan akan dapat dimasukkan 

pos biaya lain-lain. 

 

4.3.2.2    Proyeksi Biaya dan Keuntungan Lingkungan Bagi Perusahaan 

 

 Setelah dapat mengalokasikan biaya-biaya lingkungan ke dalam produk, 

proses atau sistem dalam mengambil keputusan investasi modal, maka manajemen 

harus bisa memproyeksikan keuntungan dari biaya-biaya yang dikeluarkan sari 

awal hingga akhir investasi. Keuntungan yang dapat didapat oleh perusahaan 

setelah mengidentifikasi dan mengalokasi biaya-biaya lingkungan, menurut EPA 

(1995) antara lain: 

1. Increased sales due to enhanced company or product image. 

2. Better borrowing access and terms. 

3. Equity more attractive to investors. 

4. Health and safety cost saving. 

5. Increased productivity and morale of employees, greater retention, reduce 

recruiting cost. 

6. Faster, easier approvals of facility expansion plans or changes due to 

increased trust from host communities and regulators. 

7. Enhanced Image and stakeholders such as customers, employees, 

suppliers, lenders, stockholders, insurers, and host communities. 

8. Improve relationship with regulators. 



Seperti yang disebutkan diatas, keuntungan yang dapat diperoleh antara lain, 

menmingkatkan penjualan atas meningkatnya citra produk, investor lebih tertarik 

dalam menanamkan modal, meningkatkan citra dimata stakeholder, memperbaiki 

hubungan dengan pembuat kebijakan, atau pemerintah. Selain itu, masih ada 

keuntungan lainnya yang didapat oleh perusahaan. Kita tahu pada dasarnya biaya 

lingkungan berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem, atau fasilitas 

penting untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik. Tujuan 

perolehan biaya lingkungan adalah bagaimana cara mengurangi biaya-biaya 

lingkungan, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kinerja lingkungan 

dengan memberikan perhatian terhadap situasi sekarang, masa depan dan biaya-

biaya manajemen yang potensial. 

 Pada tahap ini peneliti menggunakan metode penilaian siklus hidup (life 

cycle assessment). Metode ini mengidentifikasi pengaruh lingkungan dari suatu 

produk di sepanjang siklus hidupnya, dalam hal ini adalah sepanjang masa 

investasi. Sudut pandang siklus hidup ini menggabungkan sudut pandang 

pemasok, produsen, dan pelanggan. 

 Tahapan-tahapan dalam penilaian siklus hidup terdiri dari tiga tahap, yakni 

analisis persediaan, analisis dampak, dan analisis perbaikan. Analisis persediaan 

menyebutkan jenis dan jumlah input bahan baku dan energi yang dibutuhkan serta 

pelepasan ke lingkungan berupa limbah. Kedua, adalah analisis dampak yakni 

menilai pengaruh lingkungan dari produk. Ketiga, adalah analisis perbaikan yang 

bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan. 

 



 

 

 

4.3.3 Menggunakan Indikator Finansial yang Sesuai 

Proyek investasi mengharuskan perhitungan pengambilan keputusan dari 

indikator profitabilitas yang berbeda seperti net present values (NPV), payback 

periods, dan internal rates of return (IRR). Menurut Mowen (2005) terdapat dua 

model dalam pengambilan keputusan investasi modal. Model diskonto dan model 

non-diskonto. Model nondiskonto mengabaikan nilai waktu dan uang, sedangkan 

model diskonto mempertimbangkannya secara eksplisit. Saat ini perusahaan 

seringkali menggunakan kedua model tersebut dalam pengambilan keputusan 

investasi modal. Dalam model nondiskonto ada dua macam jenis model 

nondiskonto yakni Payback period dan accounting rate of return. Payback period 

adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh kembali 

investasi awalnya.  

Dalam melakukan integrasi akuntansi lingkungan dengan penganggaran 

modal, tentu akan merujuk pada tahapan awal dalam penganggaran modal yakni 

penentuan arus kas investasi, dibawah ini merupakan tipe dari arus kas: 

Gambar 4.12 Tipe arus kas 



 

Sumber: EPA (1995) 

Tipe dari arus kas dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yang pertama adalah 

arah aliran sedangkan yang kedua adalah waktu aliran. Dari sudut pandang arah 

aliran, terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Sedangkan dari sudut 

pandang waktu aliran juga dapat dibagi menjadi dua, yakni satu kali aliran dan 

aliran tahunan. 

 Biaya-biaya lingkungan yang telah dialokasikan kedalam produk, proses, 

sistem atau fasilitas, maka biaya tersebut akan tercermin dalam arus kas. Baik arus 

kas tahunan maupun arus kas pertama, serta arus kas masuk maupun keluar. 

Biaya-biaya lingkungan yang sudah teralokasi dan sudah dalam laporan biaya 

lingkungan akan masuk ke dalam biaya operasional dalam arus kas. Dibawah ini 

adalah model perhitungan arus kas operasional: 

 

Tabel 4.5 Aliran Kas Masuk dan laba rugi 

  Laporan Laba Rugi Investasi Aliran Kas 



Penjualan Xxx Xxx 
Biaya Operasional Xxx Xxx 
Depresiasi Xxx   
Laba operasional Xxx   
Pajak Xxx Xxx 
Laba bersih Xxx Xxx 
    

 Aliran kas masuk= laba bersih+depresiasi 
 Sumber: hasil olahan peneliti 

Setelah menghitung aliran kas operasional maka langkah selanjutnya adalah 

mengidentifikasi item aliran kas. Item-item aliran kas yang ada sudah termasuk 

dengan biaya-biaya lingkungan yang nantinya akan dimunculkan dalam model. 

Dibawah ini adalah model perhitungan aliran kas usulan investasi: 

 

Tabel 4.6 Aliran kas usulan investasi 

Item Aliran Kas Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 
Aliran Kas Keluar             
Investasi (xxx)           
Investasi modal kerja (xxx) (xxx) (xxx)       
Biaya kesempatan (xxx)           
Kanibalisme produk (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
              
total kas keluar (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
Aliran Kas Masuk             
Kas masuk operasional   Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx 
Penjualan aktiva           Xxx 
Modal kerja kembali           Xxx 
              
total kas masuk Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx 
Aliran kas bersih (xxx) (xxx) Xxx Xxx Xxx Xxx 

Sumber: hasil olahan peneliti 



Dari aliran kas yang sudah dihitung diatas, maka tahap selanjutnya adalah 

penilaian investasi. Peneliti menggunakan payback period, Accounting rate of 

return, Net Present value, serta Internal rate of return. 

 

4.3.4 Menentukan Jangka Waktu Untuk Mendapatkan Keuntungan 

Lingkungan Jangka Panjang 

Langkah terakhir dalam proses intergrasi akuntansi lingkungan dengan 

penganggaran modal adalah menentukan batas waktu dari siklus hidup investasi 

agar dapat menangkap keuntungan lingkungan jangka panjang. Langkah ini 

sangatlah penting karena selain mengenali keuntungan lingkungan jangka 

panjang, organisasi perlu mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan keuntungan-keuntungan lingkungan jangka panjang. Hal ini dapat 

dikaitkan dengan umur ekonomis dari sebuah investasi.  

Umur ekonomis dari sebuah investasi dapat ditinjau menggunakan siklus 

hidup investasi, dengan menggunakan bantuan metode penilaian siklus hidup (life 

cycle assessment) yang dilakukan pada tahapan sebelumnya, yakni 

memproyeksikan biaya-biaya serta keuntungan-keuntungan lingkungan yang 

didapatkan selama umur investasi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

KONSTRUKSI ANALISIS ECO-SOSIO SPIRITUAL 

 

Hasil konstruksi proses penganggaran modal pada bab sebelumnya sudah 

dijelaskan. Pada bab ini peneliti akan memfokuskan pada mengkonstruksi 

kerangka analisis eco-sosio spiritual. Analisis ini didasari oleh kondisi sosial dan 

lingkungan yang mulai terdegradasi. Dasar-dasar spiritual dan nilai-nilai kearifan 

lokal seringkali tidak digunakan oleh pelaku-pelaku bisnis. 

 Hampir merupakan kebenaran yang tidak bisa disangkal bahwa 

sebagian besar masalah sosial dan lingkungan yang kritis berasal dari keberhasilan 

teknologi dan industri. Kemakmuran yang diciptakan oleh teknologi 

menimbulkan masalah berkurangnya sumber daya serta masalah lingkungan. 

Seperti barang-barang baru yang telah mengganggu proses daur ulang alamiah. 

Digantikannya tenaga manusia dengan mesin telah menambah permasalahan 

sosial yang ada. 

 Masalah-masalah yang tersebut dipertanyakan, apakah teknologi dan 

industri saat ini cocok untuk penerapan secara manusiawi  oleh karena itu sangat 

diperlukan nilai-nilai baru yang diterapkan oleh organisasi bisnis saat ini. 

Berbagai penelitian dan pengumpulan pendapat juga telah menunjukkan 

tumbuhnya paradigm baru dan pergeseran nilai dalam organisasi bisnis. Perhatian 

besar telah diletakkan dalam nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Saat ini 

penekanan pada nilai-nilai materialistis sudah mulai diimbangi dengan nilai-nilai 

lain. 



 Nilai-nilai kebudayaan dan kearifan sudah mulai dipertimbangkan, tidak 

hanya konsep triple bottom line yang dikonstruksi oleh John Elkington, tetapi juga 

nilai-nilai yang tercermin dari hal-hal yang bersifat transendental, keagamaan, 

esoterik, gaib, suprarasional, mistis, dan spiritual. Dari nilai-nilai tersebut, 

kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya kemungkinan arah pergeseran yang 

mungkin terjadi dalam nilai-nilai serta pandangan tentang manusia dalam alam 

semesta. Manusia bersifat fisik dan sekaligus spiritual. Dan kedua sisi itu sungguh 

nyata dan tidak satu sisipun yang dapat dijelaskan dengan sisi yang lain. Menurut 

Harman (1988) paradigma yang sedang berkembang itu memiliki ciri sebagai 

berikut: 

1. Saling melengkapinya pengalaman fisik dan pengalaman spiritual. 

2. Pengertian teleologis bahwa kehidupan dan evolusi mempunyai tujuan dan 

arah, realitas akhir dipandang sebagai kesatuan, dengan tatanan yang 

transenden. 

3. Landasan postulat nilai dapat ditemukan dalam pengalaman diri sendiri 

sebagai suatu hirarki “kesadaran yang beringkat-tingkat” ; adanya potensi 

pengaruh alam sadar dan alam tidak sadar. 

4. Tujuan hidup, peran serta secara sadar dalam pertumbuhan individual dan 

proses evolusioner. 

5. Meningkatnya perkembangan potensi prorangan yang transenden. 

Jadi, paradigma yang menantang ini mengandaikan adanya tatanan transenden, 

yang dapat ditemukan dalam pengalaman manusia, dan yang ikut 

dipertimbangkan oleh pilihan nilai yang manusiawi. Pada puncaknya realitas 



adalah kesatuan. Ada pengertian teleologis bahwa kehidupan dan evolusi 

memiliki arah dan tujuan. Tingkat-tingkat kesadaran yang lain ditelaah dengan 

berbagai bentuk penjelasan yang sesuai dengan apa yang ditemukan pada berbagai 

tingkat kesadaran itu. Dengan demikian penjelasan ilmiah pada tingkat 

pengalaman inderawi tidak akan bertentangan dengan penafsiran religious, 

filosofis, sebaliknya, penjelasan tersebut akan melengkapi. 

 Paradigma baru ini telah membuat telah merubah logika dasar jangka 

pendek yang menjurus pada keputusan-keputusan yang dari segi ekonomi 

berdampak baik, tetapi dari segi sosial membawa bencana. Melalaikan ekonomi 

masa depan, dengan kesejahteraan generasi-generasi mendatang tidak masuk 

pertimbangan dalam pembuatan keputusan sekarang. Keputusan-keputusan bisnis 

yang rasional ternyata terlalu sering mengakibatkan pemborosan sumber daya 

alam secara irasional sehingga mencemari lingkungan, kehilangan tenaga kerja 

karena teknologi, merendahkan martabat manusia, dan dalam beberapa kondisi 

menurunnya mutu kehidupan. 

 Oleh karena itu dalam Sustainability accounting feasibility analysis 

memiliki tahapan untuk menganalisis aspek sosial, lingkungan, dan spiritualitas 

dalam sebuah proyek investasi modal. Aspek sosial dan lingkungan akan diukur 

dengan scorecard pengukuran kelayakan proyek yang akan dikonstruksi dalam 

bab ini. Sedangkan aspek spiritual akan diukur pada aspek manajemen. Dalam 

struktur organisasi proyek harus dipilih pengambil keputusan yang memiliki 

spiritualitas yang baik. Sehingga investasi yang dilakukan adalah investasi yang 

benar-benar mampu memberikan manfaat, dan selalu bersifat religius. 



 Saat manajemen dari sebuah proyek investasi memiliki spiritualitas yang 

baik, maka akan tercermin dalam proyek. Cerminan ini terwujud dari manfaat dan 

dampak yang dihasilkan oleh sebuah investasi sepanjang masa investasi. Dibawah 

ini adalah bagan eco-sosio spiritual analysis: 

Gambar 5.1 Analisis eco-sosio spiritual 

 

Sumber: hasil pengolahan peneliti 

 

5.1 Kerangka Konstruksi Scorecard Analisis Kelayakan Ekologi dan Sosial 

Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Modal 

Setelah mengintegrasikan akuntansi lingkungan dengan penganggaran 

modal, Tahapan kedua dalam konstruksi proses penganggaran modal ini adalah 

mengkonstruksi scorecard yang berisi indikator-indikator untuk menganalisis 

secara kualitatif kelayakan suatu investasi jangka panjang. Dalam hal ini adalah 

analisis kualitatif terhadap dampak-dampak lingkungan dan sosial dari sebuah 

proyek. 



Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam mengkonstruksi scorecard ini 

adalah berawal dari isu-isu lingkungan dan sosial. Isu-isu tersebut yang akan 

dijadikan landasan dalam kerangka scorecard ini. Isu lingkungan tersebut terdiri 

dari Perubahan dan pemanasan iklim global, Konservasi, preservasi, dan 

Reservasi, serta Perlindungan Ekosistem. Ketiga unsur Isu Lingkungan tersebut 

merupakan dasar atau tujuan yang harus diupayakan dan diaplikasikan oleh setiap 

perusahaan kedalam setiap kebijakan atau program internal operasional yang 

berwawssan lingkungan. Sehingga diharapkan perusahaan dalam berinvestasi 

akan mampu menjaga stabilitas kondisi lingkungan dan sosial.  

Secara umum scorecard ini dibagi menjadi dua bagian besar yakni, 

indikator lingkungan dan sosial. Hal ini bertujuan untuk melakukan tindakan 

preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan dan buruknya kondisi sosial. 

Dalam scorecard ini akan dilakukan penilaian, layak dan tidaknya sebuah proyek 

investasi jangka panjang. Scorecard ini memudahkan dalam melakukan analisis 

kualitatif dampak lingkungan dan sosial karena nantinya akan dikuantifikasikan 

dalam sajian prosentase kinerja lingkungan dan sosial.  

 

5.2 Indikator Kinerja Global Reporting Initiative sebagai Penilaian dalam 

Aspek Lingkungan dan Sosial 

 

Indikator kinerja dalam menganalisis kelayakan sebuah investasi proyek 

jangka panjang dalam penelitian ini menggunakan indokator Global Reporting 

Initiative (GRI). Peneliti memilih standar GRI karena indikator ini sudah diterima 



secara global dan telah banyak digunakan oleh organisasi-organisasi bisnis di 

dunia, termasuk Indonesia. Selain itu indikator kinerja GRI telah mencakup isu-

isu lingkungan dan sosial yang ada. Pada dasarnya standar GRI digunakan dalam 

penyusunan laporan berkelanjutan (Sustainability Report) sebagai sajian 

pelaporan kepada stakeholder. Kerangka Pelaporan GRI mengandung kandungan 

isi umum dan sektor secara spesifk yang telah disetujui oleh berbagai pemangku 

kepentingan di seluruh dunia dan dapat diaplikasikan secara umum dalam 

melaporkan kinerja keberlanjutan dari sebuah organisasi. 

Indikator-indikator kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial GRI bertujuan 

sebagai bentuk transparansi organisasi bisnis tentang kinerjanya. Dalam penelitian 

ini, indikator kinerja GRI tidak digunakan dalam penyajian pelaporan kinerja, 

tetapi digunakan untuk menganalisis kelayakan dari sebuah proyek investasi 

modal jangka panjang. Dalam penelitian ini, indikator kinerja dibatasi hanya 

indikator lingkungan dan sosial yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya. 

Kerangka pembuatan Scorecard analisis kualitatif ini, peneliti akan 

membuat tabel yang berisi kriteria kinerja lingkungan dan sosial penilaian proyek 

yang nantinya akan dianalisis di lembar tertentu yang kemudian akan menjadi 

referensi dalam pengisian tabel. Organisasi bisnis diharapkan mengisi tabel yang 

dikonstruksi oleh peneliti. Organisasi bisnis akan melakukan thickmark pada 

kolom layak, tidak layak, atau tidak dapat diterapkan saat hasil analisis kualitatif 

sudah dapat disimpulkan. Hasil analisis akan diarsip dan dijadikan referensi. 

Berikut ini adalah model tabel yang dikonstruksi oleh peneliti: 

 



Tabel 5.1 Analisis kualitatif penilaian investasi 

Penilaian Proyek 
C/ 

Layak 
Tidak  Tidak Dapat  

Referensi 
A Layak Diterapkan 

Sumber: hasil pengolahan peneliti 

 

Setelah mengisi tabel kinerja, maka proses selanjutnya adalah 

membandingkan jumlah total tingkat kelayakan dengan jumlah total aspek kinerja 

lingkungan dan sosial dengan menggunakan metode prosentase kelayakan. 

Berikut ini adalah model scorecard penilaian kelayakan kualitatif yang telah 

dikuantitatifkan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi 

modal:   

 Tabel 5.2 

Rata-Rata Kelayakan Proyek Investasi 

Indikator Jumlah 
Core Additional Total % core % additional 

L TL L TL L TL L TL L TL 

Lingkungan 
30 topik 

xx Xx Xx xx xx xx xx% xx% xx% xx% 
17 Core, 13 Addition 

Sosial 
40 topik 

xx Xx Xx xx xx xx xx% xx% xx% xx% 
25 Core, 15 Addition 

Rata-rata xx% xx% xx% xx% 

Sumber: hasil pengolahan peneliti 

Berikut ini adalah flowchart alur proses pengisian scorecard analisis 

kelayakan kinerja lingkungan dan sosial investasi modal jangka panjang: 

Gambar 5.2 Alur penilaian kinerja sosial dan lingkungan investasi 



 

Sumber: Hasil pengolahan peneliti 

Setelah mengisi scorecard kelayakan investasi jangka panjang, maka akan 

diperoleh prosentase rata-rata kelayakan dari indikator-indikator yang bersifat 

core dan additional sehingga dapat dengan mudah menentukan kelayakan dari 

aspek lingkungan serta sosial. Selain itu, hasil dari scorecard ini bersifat 

comparable atau dapat dibandingkan sehingga dapat membandingkan kelayakan 

suatu proyek dan proyek yang lain dalam beberapa alternatif investasi modal. 

 

5.2.1 Aspek Lingkungan 

Dalam penentuan indikator kinerja lingkungan, model scorecard ini 

mengambil isu lingkungan global sebagai dasar penentuan indikator kinerja 

lingkungan. Isu lingkungan tersebut terdiri dari tiga isu utama lingkungan, yaitu :  

• Perubahan dan pemanasan iklim global 

• Konservasi, preservasi, dan restorasi lingkungan 

• Perlindungan ekosistem  

Sehingga dapat diidentifikasi dimensi Lingkungan dari keberlanjutan yang 

mempengaruhi dampak organisasi terhadap sistem alami hidup dan tidak hidup, 



termasuk ekosistem, tanah,  air dan udara. Indikator Lingkungan meliputi kinerja  

yang berhubungan dengan input (misalnya material, energi, dan air) dan output 

(misalnya emisi, air limbah, dan limbah). Sebagai tambahan, indikator ini 

melingkupi kinerja yang berhubungan biodiversity (keanekaragaman hayati), 

kepatuhan lingkungan, dan informasi relevan lainnya seperti pengeluaran 

lingkungan (environmental expenditure) dan  dampaknya terhadap produk dan 

jasa. 

Selain sebagai dasar dalam penentuan indikator kinerja lingkungan, dasar 

tersebut juga merupakan panduan bagi organisasi dalam menetapkan kebijakan 

organisasinya, sebagai kontribusi atau upaya perwujudan sustainabilitas organisasi 

dan lingkungan. Indikator kinerja lingkungan yang sudah dikonstruksi sebagai 

tabel kinerja ditunjukkan pada tabel berikut 

Tabel 5.3 Penilaian kualitatif kinerja lingkungan 

Penilaian Proyek 
C/ 

Layak 
Tidak  Tidak 

Dapat  Referensi 
A Layak Diterapkan 

Kinerja Lingkungan            

1. Material           

a. Total material yang digunakan selain air, berdasarkan jenis            

    (dalam ton, kilogram, atau volume) C         

b. Persentase produk yang diperoleh dari material sekunder. C         

2. Energi           

a. Penggunaan energi langsung yang disegmentasikan ber- 
 

        

    dasarkan sumber utama (dalam joule) C         

b. Penggunaan energi tidak langsung C         

c. Inisiatif untuk menggunakan sumber energi yang dapat  
 

        

    diperbaharui dan untuk meningkatkan efisiensi energi. A         

d. Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung           

    dan pengurangan yang dcapai A         

3. Air           

a. Total penggunaan air. C         

b. Sumber-sumber air dan ekosistem/habitat terkait yang            



    secara signifikan dipengaruhi oleh penggunaan air. A         

c. Pengambilan tahunan dari air dasar tanah dan air permuka-           

   an sebagai bagian dari jumlah air tahunan yang dapat           

   diperbaharui yang tersedia dari sumbernya. A         

d. Total air yang didaur ulang dan digunakan kembali. A         

4. Keanekaragaman Hayati           

a. Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewakan, atau di- 
 

        

    kelola dalam habitat yang kaya akan keanekaragaman hayati. C         

b. Deskripsi atas dampak utama dari kegiatan dan atau pro-              

    duk dan jasa dalam lingkungan kelautan dan perairan terha- 
 

        

    dap keanekaragaman hayati yang terkait. C         

d. Perlindungan dan Pemulihan habitat A         

e. Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola   
 

   
  

    dampak pada keanekaragaman hayati A 
 

     

f. Jumlah spesies langka dengan habitatnya dalam wilayah    
 

  
 

  

   yang dipengaruhi oleh operasional. A         
 

 

5. Emisi, Efluen dan Limbah           

a. Emisi gas rumah kaca (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) C         

b. Emisi gas rumah kaca lain yang dikeluarkan perusahaan           

    secara tidak langsung. C         

c. Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca A         

d. Emisi bahan kimia yang merusak ozon diperinci berdasarkan           

    berat. C         

e. NOx, SOx, dan emisi udara signifikan lainnya dirinci              

    berdasarkan jenis dan berat C         

d. Jumlah total buangan air menurut kualitas dan tujuan. C         

e. Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan. C         

f. Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan C         

g. Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah A         

h. Identitas, ukuran, status proteksi, dan nilai keanekaragaman           

     hayati, badan air, serta habitat terkait pembuangan air A         

6. Produk dan Jasa           

a. Dampak signifikan terhadap lingkungan dari produk dan            

     jasa pokok. C         

b. Persentase dari bobot produk yang terjual yang dapat            

    diperoleh kembali pada akhir masa manfaat produk dan            

    persentase yang sebenarnya diperoleh kembali. C         

7. Kepatuhan            

a. Nilai moneter Insiden dan sanksi atas semua pelanggaran           



    terhadap perjanjian pakta/konvensi/deklarasi internasional           

    dan peraturan nasional, sub-nasional, regional dan lokal yang           

    terkait dengan permasalahan lingkungan. C         

8. Transportasi           

a. Dampak signifikan terhadap lingkungan atas transportasi            

    yang digunakan untuk kepentingan logistik. A         

9. Keseluruhan           

a. Total pengeluaran lingkungan berdasarkan jenisnya. A         
 

Sumber: Hasil pengolahan peneliti 

 

 

 

 

 

5.2.2 Aspek Sosial 

Pendekatan yang dilakukan dalam penentuan indikator sosial adalah isu-

isu sosial global seperti ketenagakerjaan, kelayakan kerja, hak asasi manusia, dan 

kondisi masyarakat. Karena aspek sosial sangatlah penting didalam keberlanjutan 

bisnis. Masyarakat memiliki jalur legitimasi dan kekuatan dalam era demokrasi 

saat ini.  

Dimensi sosial dari keberlanjutan membahas sistem sosial organisasi di 

mana dia beroperasi. Indikator Kinerja Sosial GRI menentukan Aspek Kinerja 

penting yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, 

masyarakat dan tanggung jawab produk. Tabel analisis kualitatif kinerja sosial 

disajikan dalam tabel dibwah ini: 

 



 
Tabel 5.4 Penilaian Kualitatif  kinerja sosial 
 
  
 

Penilaian Proyek 
C/ 

Layak 
Tidak  Tidak 

Dapat  Referensi 
A Layak Diterapkan 

Indikator Kinerja Sosial           

Praktek Tenaga Kerja dan Kinerja Pekerja yang Layak           

1. Ketenagakerjaan           

a. Jumlah angkatan kerja berdasarkan wilayah, jenis, dll. C         

b. Jumlah perputaran penciptaan lapangan kerja dan rata-rata           

    yang disegmentasikan berdasarkan wilayah atau negara. C         

c. Tunjangan pekerja diluar yang sudah ditetapkan oleh hukum. A         

2. Hubungan Manajemen dengan Tenaga Kerja           

a. Persentase karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja            

    independen. C         

b. kebijakanyang meliputi masa pemberitahuan minimal infor-           

    masi dan negosiasi dengan karyawan. C         

3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja           
a. Persentase jumlah angkatan kerja yang membantu memantau           

    program keselamatan dan kesehatan jabatan.  A         

b. Program pelatihan penyuluhan dan bimbingan untuk 
membantu           

    karyawan dan masyarakat dalam pencegahan penyakit berat, C         

c. Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam per-           

    janjian resmi dengan serikat karyawan A         

4. Pelatihan dan Pendidikan           

a. Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan berdasar-           

    kan kategori karyawan. C         

b. Penjelasan dari program untuk mendukung keberlanjutan           

    pekerjaan karyawan dan untuk mengelola akhir masa kerja. A         

5. Keberagaman dan Kesempatan yang Sama           

a.  Komposisi manajemen senior dan dewan tata-kelola perusa-           

     haan di tiap kategori keberagaman C         

      b.  Perbandingan rasio gaji dasar pria dan wanita C         

Hak Asasi Manusia           

1. Praktek Investasi dan Pengadaan           

a. Presentase jumlah investasi yang memuat klausul HAM C         



 
 
 
 
 
 
 

Masyarakat           
1. Komunitas           

a. Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program 
untuk           

    menilai dampak operasi terhadap masyarakat. C         
2. Korupsi           

a. Presentase jumlah unit yang memiliki resiko korupsi C         
   b.Pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi C         

c. Tindakan yang diambil dalam menanggapi tindakan korupsi C         
3. Kebijakan Publik           

a. Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses           
       pembuatan kebijakan publik C         

b. Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik,            
    politisi, dan institusi terkait. A         

4. Kelakuan tidak bersaing           

b. Presentase pemasok dan kontraktor yang telah menjalani           

    proses screening aspek HAM C         

c. Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang aspek HAM yang ber-           

    kaitan dengan kegiatan organisasi A         

2. Nondiskriminasi           

a. Jumlah kasus diskriminasi pada proyek dan tindakan yang           

    Diambil C         
  2. Kebebasan Berserikat           

a. Identifikasi kegiatan yang mendukung kebebasan berserikat C         
3. Pekerja Anak           
a. Kegiatan yang teridentifikasi mengandung resiko melakukan            
    pekerjaan pada anak. C         
4. Kerja Paksa           
a. Kegiatan yang teridentifikasi signifikan menimbulkan resiko           

       kerja paksa. C         
5. Praktek/tindakan Pengamanan           
a. Presentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal           
    kebijakan dan prosedur terkait HAM A         
6. Hak Penduduk Asli           

   a. Jumlah kasus pelanggaran terkait dengan penduduk asli dan           
    tindakan penanganannya A         



a. Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan anti-           
    persaingan, praktek monopoli serta sanksinya. A         

5. Kepatuhan           
a. Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter           
    untuk pelanggaran hukum yang dilakukan. C         

Tanggung Jawab Produk           
1. Kesehatan dan Keamanan Pelanggan           

a. Tahapan daur hidup produk dan jasa menyangkut kesehatan           
    dan keamanan masyarakat. C         
b. Jumlah pelanggaran peraturan dan etika tentang dampak           
    kesehatan dan keamanan produk dan jasa A         

2. Pemasangan label bagi produk dan jasa           
a. Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh           
    Prosedur C         
b. Jumlah pelanggaran peraturan mengenai penyediaan informasi           
    produk dan jasa serta pemberian label per produk A         
c. Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk           
    hasil survei yang mengukur kepuasan A         

3. Komunikasi Pemasaran           
a. Program-program untuk ketaatan pada hukum dan standar            
    terkait dengan pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan           
    Sponsorship C         
b. Jumlah pelanggaran peraturan terkait dengan komunikasi           
    pemasaran termasuk periklanan dan promosi A         

 
 
 
 
 
 

4. Privacy Pelanggan           
a. Jumlah keseluruhan pengaduan yang berdasar mengenai           
    pelanggaran privacy pelanggan dan hilangnya data pelanggan A         

5. Kepatuhan           
a. Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan           
    mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa C         

 
Sumber: hasil pengolahan peneliti 
 

 



5.3 Konstruksi Indikator Spiritualitas dalam pengambilan keputusan 

Investasi modal 

 

Pengambilan keputusan dalam bisnis harus didasari nilai-nilai spiritualitas 

yang terkandung didalamnya. Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan 

yang bertanggung jawab, sebuah keputusan yang mengandung nilai-nilai 

kemanusiaan, kebijaksanaan dan kearifan. Pengambil keputusan harus memiliki 

kecerdasan spiritual yang baik, sehingga tercermin kematangan spiritual pada 

keputusan yang diambil. Kecerdasan spiritual harus dibangun dalam diri tiap-tiap 

pengambil keputusan. Kecerdasan spiritual dibangun secara mandiri, karena 

menyangkut dengan hubungan manusia dan Tuhannya. Seperti yang dijelaskan 

oleh Sukoharsono (2009) 

This inquiry into spiritual intelligence suggests that it is one of 

several types of intelligence and that it can be developed relatively 

independently. Spiritual intelligence calls for multiple ways of 

knowing and for the integration of the inner life of mind and spirit 

with the outer life of work in the world. It can be cultivated 

through questing, inquiry, and practice. 

Kecerdasan spiritual yang bagus dapat disebut kematangan spiritual. Kematangan 

spiritual terekspresikan dengan kearifan yang tercermin dalam tindakan yang 

dilakukan. Kematangan spiritual akan akan memberikan pertimbangan pada 

pilihan spiritual yang berkontribusi terhadap perkembangan dan pembangunan 

manusia yang baik. Pengukuran dan pengembangan kecerdasan spiritual sudah 



banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan besar di dunia. Karena kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan inti manusia yang akan terintegrasi dengan kecerdasan 

yang lainnya. Kecerdasan spiritual menjadi sebuah kecerdasan dasar yang akan 

menjadi penuntun terhadap perilaku manusia. Seperti yang dijelaskan dalam 

Sukoharsono (2009) 

Models for developing and measuring spiritual intelligence are 

also increasingly used in corporate settings, by companies such as 

Nokia, Unilever, McKinsey, Shell, Coca-Cola, Hewlett Packard, 

Merck Pharmaceuticals, Starbucks and the Co-operative Bank. It 

has been identified as a key component of Leadership by 

bestselling business author Stephen Covey, who observes that 

"Spiritual intelligence is the central and most fundamental of all 

the intelligences, because it becomes the source of guidance for 

the other 

 Komitmen manajemen sangat dibutuhkan dalam menjalankan sebuah 

proyek investasi. Komitmen manajemen disini adalah komitmen menjaga kondisi 

lingkungan dan sosial dalam menjalankan bisnis. Organisasi bisnis diharapkan 

memperhatikan stakeholder dalam menjalankan bisnisnya. Seperti dalam konsep 

triple bottom line bahwa tidak hanya materialitas saja yang harus diperhatikan, 

melainkan nilai-nilai yang lain. 

 Dalam usaha menjaga sustainabilitas bisnis, organisasi bisnis harus 

memperhatikan nilai-nilai manusiawi. Sebagai pelaku bisnis, manajer harus 

memiliki kematangan spiritual sehingga keputusan yang diambil merupakan 



keputusan yang tidak bengis dan egois. Memikirkan masa depan generasi-generasi 

berikutnya sesuai dengan teori pembangunan berkelanjutan. 

 Organisasi bisnis harus mengasumsikan tanggung jawabnya atas dampak 

terhadap karyawan, masyarakat serta lingkungan dan apapun yang bersentuhan. 

Dalam mencapai sustainabilitas bisnis, manajemen tidak boleh salah dalam 

pengambilan keputusan. Pada penelitian ini adalah pengambilan keputusan 

investasi modal. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, investasi 

modal memiliki peran penting dalam perkembangan suatu organisasi bisnis. 

Sehingga keputusan yang salah dapat menyebabkan terhambatnya keberlanjutan 

sebuah organisasi bisnis. Keputusan pengambilan investasi harus 

mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial untuk menjaga sustainabilitas 

bisnis.  

Lingkungan dan sosial berpengaruh terhadap keberlanjutan sebuah 

organisasi bisnis. Bahwa dalam stakeholder theory dan pada teori pembangunan 

berkelanjutan, aspek lingkungan dan sosial menjadi bagian penting dalam 

sustainabilitas bisnis. Bentuk kesadaran dalam kepedulian dengan lingkungan dan 

sosial dibangun dengan komitmen manajemen sebagai hal yang fundamental. 

Komitmen manajemen akan dapat terbentuk dengan kecerdasan spiritual. 

Kecerdasan spiritual ini dimanifestasikan dalam bentuk kepedulian terhadap 

lingkungan dan sosial. 

Dengan kecerdasan spiritual manajemen yang bagus maka sebuah 

investasi proyek akan mencerminkan sebuah ketulusan dari cinta dan kasih, 

mencerminkan sebuah kesadaran transendental,serta mencerminkan sebuah 



kemampuan kontemplasi. Investasi bukanlah sebuah makhluk hidup yang 

memiliki roh yang berhubungan langsung dengan Sang Pencipta, tetapi sebuah 

investasi dalam sudut pandang peneliti, memiliki jiwa atau soul yang nantinya 

akan tercermin selama berjalannya investasi. 

Peneliti akan menggunakan indikator-indikator spiritual dalam menilai 

sebuah kelayakan dari investasi proyek. Menurut Sukoharsono (2009) Sosio-

spiritualitas merupakan multi dimensional yang secara langsung tidak dapat 

diukur (unmeasurable) untuk kepentingan sesaat. Sosio-spiritualitas juga tidak 

dapat secara langsung memanfaatkan alat kuantitatif untuk menentukan kinerja 

ditiap-tiap dimensinya. Namun demikian, indicator tetap diperlukan dengan 

menempatkan simbul dan pemaknaannya sesuai dengan dimensinya. 

Oleh sebab itu, peneliti memisahkan unsur spiritualitas dari scorecard 

kelayakan lingkungan dan sosial. Analisis kelayakan secara spiritual akan dapat 

diukur dengan scara kualitatif. Spiritualitas adalah hal metafisika, tak dapat 

disentuh, tetapi mampu menjadi sebuah cerminan. Menurut Sukoharsono (2009) 

dimensi spiritual mempunyai misi penyeimbang makna kehidupan terhadap diri, 

antar individu dan kelompok organisasi. Berikut adalah tabel indikator 

spiritualitas dalam bisnis: 

 

Tabel 5.5 Indikator Spiritual 

 

Sumber: Sukoharsono (2009) 



 Dari keempat indikator tersebut, peneliti dapat mengkonstruksi sebuah alat 

penilaian kelayakan suatu investasi proyek pada aspek spiritual. Keempat 

indikator diatas akan diukur dalam sebuah analisis yang murni kualitatif karena 

tiap-tiap indikator tersebut sedikit bersifat abstrak, walaupun sebenarnya 

spiritualitas adalah hal yang nyata dan dapat diraba dengan hati. Kemampuan 

meraba dengan hati adalah salah satu tolok ukur kecerdasan spiritual seseorang. 

 Sebelum menginjak pada keempat indikator diatas, aspek spiritualitas akan 

disuntikkan kedalam aspek manajemen. Aspek manajemen disini adalah proses 

pemilihan tenaga-tenaga manajerial yang akan mengelola proyek. Kita tahu 

bahwa aspek spiritualitas sangatlah penting dimiliki oleh pelaksana operasional 

dari sebuah proyek investasi. 

 Untuk dapat menetapkan pemangku jabatan kunci dalam sebuah investasi 

proyek, maka perlu dikonstruksikan sebuah persyaratan. Persyaratan mendasar 

adalah bagaimana kemampuan seseorang dalam menjalankan sebuah proyek. 

Tetapi tidak cukup hanya dengan kemampuan dan pengalaman, tetapi pemangku 

jabatan kunci dalam sebuah proyek investasi harus memiliki kecerdasan spiritual 

yang baik. 

Menurut Robert Emmons dalam Sukoharsono (2009) kecerdasan spiritual 

adalah menjalankan informasi spiritual dalam menyelesaikan permasalahan dan 

usaha dalam mencapai tujuan. Selain itu Emmons dalam Sukoharsono (2009) 

mengkategorikan kecerdasan spiritual menjadi lima bagian, yakni  

1. The capacity to transcend the physical and material.  

2. The ability to experience heightened states of consciousness.  



3. The ability to sanctify everyday experience.  

4. The ability to utilize spiritual resources to solve problems.  

5. The capacity to be virtuous.  

Dari pengukuran-pengukuran kecerdasan spiritualitas diatas, peneliti 

merumuskan bahwa dalam pengambilan keputusan, peneliti menggunakan 

pengukuran dari Zohar dan Marshal. Prinsip-prinsip pengukuran kecerdasan 

spiritual ini nantinya akan menjadi salah satu cerminan sebagai wujud kepedulian 

terhadap kondisi sosial dan lingkungan. Menurut Zohar dan Marshal dalam 

Sukoharsono (2009) kecerdasan spiritual dapat diukur dengan beberapa prinsip, 

yakni: 

Self-awareness: Knowing what I believe in and value, and what 

deeply motivates me  

Spontaneity: Living in and being responsive to the moment  

Being vision- and value-led: Acting from principles and deep 

beliefs, and living accordingly  

Holism: Seeing larger patterns, relationships, and connections; 

having a sense of belonging  

Compassion: Having the quality of "feeling-with" and deep 

empathy  

Celebration of diversity: Valuing other people for their 

differences, not despite them  

Field independence: Standing against the crowd and having one's 

own convictions  



Humility: Having the sense of being a player in a larger drama, of 

one's true place in the world  

Tendency to ask fundamental "Why?" questions: Needing to 

understand things and get to the bottom of them  

Ability to reframe: Standing back from a situation or problem and 

seeing the bigger picture; seeing problems in a wider context  

Positive use of adversity: Learning and growing from mistakes, 

setbacks, and suffering  

Sense of vocation: Feeling called upon to serve, to give something 

back  

Dengan kecerdasan spiritual yang bagus, maka keputusan-keputusan 

manajemen akan memiliki nilai-nilai lain selain hanya memaksimalkan laba. 

Keputusan-keputusan yang diambil tidak egois dan bengis, melainkan peduli dan 

bernilai. Hal ini memang bersifat metafisika tetapi akan tercermin dalam investasi. 

Oleh karena itu pengukuran tingkat kelayakan dalam aspek spiritual akan dapat 

dinilai setelah mengukur kecerdasan spiritual dari tenaga-tenaga manajerial yang 

dipilih dalam menjalankan proyek investasi. Aspek spiritualitas sebuah proyek 

akan dinilai dari keempat indikator, yakni cinta yang tulus, kasih yang tulus, 

kesadaran transendental, serta kemampuan kontemplasi. Berbeda dengan 

indikator-indikator kelayakan sosial dan lingkungan, indikator spiritual ini dinilai 

secara simultan dan tidak parsial. 

 

5.3.1 Cinta dan Kasih yang Tulus 



 Indikator cinta dan kasih yang tulus ini melambangkan ketulusan dari 

tenaga-tenaga manajerial. Bagaimana sebuah investasi memiliki manfaat yang 

baik bagi umat manusia. Kehidupan manusia di dunia adalah sementara, dan 

manusia memiliki rasa cinta yang tulus hanya kepada Tuhan. Karena 

ketulusanlah, maka sebuah investasi ini akan terwujud dengan baik, dan memiliki 

banyak manfaat. 

 Manfaat ini adalah bagaimana investasi tersebut memiliki manfaat kepada 

seluruh stakeholder dari organisasi bisnis, baik shareholder, tenaga kerja, 

masyarakat, serta lingkungan. Sebuah ketulusan yang bersumber dari pelaku 

bisnis, dalam hal ini adalah pengambil keputusan akan memberikan sebuah jiwa 

dalam proyek investasi. Jiwa disini adalah filosofi dari sebuah proyek yang 

ditekankan pada manfaat. 

 

5.3.2 Kesadaran Transendental 

 Indikator ini adalah indikator kedua setelah cinta dan kasih yang tulus. 

Indikator ini didefinisikan sebagai sebuah cerminan kesadaran pelaku proyek 

investasi terhadap Tuhannya. Kesadaran bahwa Tuhan selalu ada dan mengawasi 

segala bentuk perbuatan manusia. Dengan terciptanya kesadaran transendental, 

maka cerminan yang dapat terlihat dari sebuah proyek disini adalah sebuah 

investasi proyek akan dilakukan bukan atas dasar kesombongan.  

Berhubungan dengan indikator pertama, yakni cinta dan kasih yang tulus, 

dalam indikator ini manfaat yang dihasilkan benar-benar harus dalam kesadaran 

penuh bahwa investasi proyek ini dilakukan bukan atas dasar kesombongan, tetapi 



setiap langkah yang dilakukan adalah selalu sadar akan keberadaan Tuhan. Bahwa 

investasi ini dilakukan dengan dasar cinta kepada Tuhan. 

 

5.3.3 Kemampuan Kontemplasi 

 Indikator ini didefinisikan sebagai kemampuan perenungan tenaga-tenaga 

manajerial. Sehingga nantinya akan tercermin dalam evaluasi berkelanjutan 

selama berjalannya proyek. Kemampuan kontemplasi akan mendorong 

manajemen dalam selalu melakukan evaluasi berkala akan manfaat serta dampak 

yang ditimbulkan sebuah proyek investasi. Pertanyaan yang timbul dalam 

kontemplasi adalah apakah manfaat investasi sudah dirasakan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan serta apakah dampak negatif dari investasi ini sudah 

diminimalisir. 

 

5.4 Pandangan Pentingnya Penerapan Sustainability Accounting Feasibility 

Analysis 

 

Pentingnya nilai-nilai spiritualitas dalam bisnis tercermin pada kondisi-

kondisi yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Pengimplementasian 

penganggaran modal sustainabilitas sangatlah penting dalam pengambilan 

keputusan menginvestasikan modal dalam bisnis. Contoh riil di lapangan 

menunjukkan tanpa adanya dasar spiritualitas dalam bisnis, serta nilai-nilai 

kearifan lokal, maka keputusan yang diambil hanya akan bertujuan 

memaksimalkan laba dan cenderung bengis. 



Berbagai kasus memprihatinkan di Indonesia telah banyak kita jumpai, 

mulai dari kasus PT Lapindo Brantas, hingga PT Tirta Investama. Kasus-kasus 

tersebut adalah hasil keputusan investasi yang salah karena tidak  menggunakan 

nilai-nilai spiritualitas yang terwujud dalam bentuk kepedulian terhadap 

lingkungan dan sosial. Kasus semburan lumpur Lapindo sudah jelas membuat 

perusahaan tidak mampu lagi melanjutkan usahanya. Tentu saja dengan proses 

penganggaran modal sustainabilitas didasari dengan nilai-nilai spiritualitas, hal-

hal tersebut tidak harus terjadi.  

 

Contoh kasus: PT Tirta Investama 

Masyarakat di desa Sigedang Klaten mengalami kekeringan yang melanda 

beberapa kecamatan. Mata air Sigedang menjadi sumber air irigasi untuk lahan 

pertanian di 5 wilayah kecamatan dan semakin meluas lagi di tiga kecamatan 

lainnya. Krisis air semakin meluas, sehingga dirasakan pula oleh warga di 

beberapa kecamatan sekitar yaitu kecamatan Ceper, Pedan dan Delanggu. 

  Padahal klaten terkenal memiliki sumber daya air yang melimpah sekitar 

150  mata air,padahal itu di satu kabupaten saja. Beberapa sumber mata air alami 

ditemukan. Sumber mata air ini dimanfaatkan masyarakat setempat yang 

mayoritas memang berprofesi sebagai petani untuk mengairi sawah mereka. 

Warga mulai mengalami kekeringan sejak beroperasinya PT.Tirta Investama  

yang menjadi produsen AMDK Aqua sejak Oktober 2002. Untuk mendapatkan 

bahan baku airnya, di daerah Sigedang, Polanharjo Klaten. Aqua melakukan 

pengeboran dan pompanisasi besar - besaran.. 



 Pengeboran yang dilakukan oleh aqua ternyata juga tidak mempunyai 

amdal dan hanya mempunyai izin kelola air. Pemkab klaten memberi denda 

sebesar 100 juta pada PT. Tirta Investama karena aqua tidak mempunyai dokumen 

AMDAL Seperti yang ada dalam Tempo interaktif (2008). Namun izin kelola air 

ini tenyata  juga dilanggar Ijin eksploitasi diberikan pemerintah provinsi Jawa 

Tengah.  

Kekurangan air irigasi akibat PT Tirta Investama memaksa petani 

menambah modal tanam untuk memompa air tanah dangkal di sekitar lahannya. 

Biaya BBM dan sewa mesin pompa mencapai Rp 300.000 per pathok (0,25 

hektar) untuk satu musim tanam padi. Dikalikan 415 hektar menjadi Rp 

498.000.000 per musim tanam sebagai direct economic lost yang ditanggung 

petani. Di beberapa lokasi pompa irigasi petani menyebabkan keringnya sumur-

sumur di permukiman sehingga mempersulit rumahtangga petani sendiri dalam 

memperoleh air bagi kebutuhan sehari-hari.  

Disebutkan Gatra (2009) Aqua sendiri akhirnya pada tahun 2001 

melakukan studi kelayakan. Hasilnya, diketahui jumlah bahan baku air bersih di 

sana mencapai 30 juta liter per bulan. Awalnya, air yang keluar mencapai 12 liter 

per detik atau 21,5 juta liter per bulan. Walhasil, banyak air bersih yang terbuang. 

Dalam kasus ini, memang kadang-kadang terjadi overflow alias produksi yang 

berlimpah. Air limpahan ini juga tak mungkin dialihkan ke kawasan yang 

kekeringan karena akan makan biaya. Akhirnya air limpahan dialirkan ke sebuah 

danau kecil. Dari danau kecil tadi, air disalurkan ke kawasan sekitarnya untuk 

program irigasi, yang jaraknya mencapai 8 kilometer. Menurut data Aqua, air 



limpasan ini dapat mengairi setidaknya 415 hektare lahan pertanian di 17 desa di 

Klaten. Selain itu, digunakan juga untuk perikanan dan sumber air minum. 

Hasilnya uji amdal itu pun lolos. Pemerintah awalnya, saat menemui 

bahwa Aqua ternyata belum mengantongi amdal mendenda sebesar 100 juta. 

Aqua juga melakukan penggelapan pajak. Yang menyebabkan negara mengalami 

kerugian sebesar.  Aqua beralasan bahwa yang di bor berada pada kapiler lain 

yang tidak mengganggu kelangsungan irigasi penduduk. Selain itu aqua juga telah  

memberikan kompensasi ganti rugi kepada masyarakat. 

Aqua juga melakukan penghijauan di beberapa titik, sebagai bentuk 

Corporate Social Responsibility walau tindakan ini dinilai kurang sempurna. 

Namun Masyarakat petani yang merasa kesulitan irigasi untuk sawahnya sempat  

melakukan demo pada pemerintah kabupaten provinsi daerah namun sayangnya 

pemerintah kabupaten provinsi daerah memberi jawaban yang kurang 

memuaskan. Dalam Tempo Interaktif (2004) sejauh ini pemerintah tetap berusaha 

member dropping air bagi masyarakat di beberapa kecamatan. Pemkab merespons 

kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Klaten. Utamanya kekeringan yang 

dialami 80 ribu jiwa penduduk di Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, 

dan Tulung.  

Dengan demikian keberadaan air lebih dari sekadar cuma barang konsumsi 

sebab air adalah barang sosial yang artinya rakyat disini bukan sekedar 

berkedudukan sebagai konsumen , melainkan rakyat didudukkan lebih sebagai 

pemilik hak. Maka dengan sendirinya upaya apapun dari pihak negara ataupun 

kekuatan di luar negara untuk memperlakukan air sebagai barang komoditi 



ekonomik tidak selayaknya dilakukan. Namun, privatisasi barang sosial memang 

legal saat ini. legalitas dan hukum adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, 

dan selalu ada kepentingan tertentu di balik apapun yang diciptakan manusia. 

Hukum memang diciptakan untuk melindungi kepentingan mereka yang mampu 

menciptakannya. Tetapi nilai-nilai spiritualitas harus dibawa dalam mengelolanya. 

Bahwasanya air merupakan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup 

orang banyak harus menjadi tanggung-jawab pemerintah. Dan dengan demikian 

juga, bilamana pemerintah tidak sanggup mengelola perusahaan penyedia air 

untuk rakyat sebagaimana telah diamanatkan di dalam konstitusi maka sebenarnya 

yang harus diubah adalah cara-cara pengelolaannya bukan menjualnya ke pihak 

mitra strategis asing. 

 Pengelolaan, dalam hal ini adalah pengeboran mata air adalah investasi 

modal yang dikeluarkan oleh PT Tirta Investama. Disinilah pentingnya 

menggunakan model penganggaran modal sustainabilitas. Dimana dampak-

dampak lingkungan dan sosial dianalisis dengan baik. Proyeksi cost yang 

dikeluarkan selama investasi pengeboran juga tepat. Denda 100juta yang 

diberikan kepada PT Tirta Investama adalah bentuk cost yang tidak mampu 

diidentifikasi oleh PT Tirta Investama saat melakukan investasi. Hal ini adalah 

kecil dari besarnya resiko yang dihadapi oleh PT Tirta Investama. 

 

 
 
 
 
 
 



BAB VI 

PENUTUP 

 

Setelah melakukan pembahasan pada dua bab sebelumnya untuk mengkonstruksi 

model sustainability accounting feasibility analysis, serta menunjukkan 

pembahasan dimensi finansial, lingkungan, sosial dan spiritual dalam pengambilan 

keputusan investasi modal, pada akhir bab ini peneliti akan menyimpulkan 

penelitian ini. Selain itu, peneliti juga akan menunjukkan keterbatasan dan saran 

dari penelitian ini. 

6.1 Kesimpulan Penelitian 

1. Peneliti mengkonstruksi tiap bagian dalam proses pengambilan keputusan 

investasi modal. Dalam mengkonstruksi pengambilan keputusan investasi modal, 

peneliti mengambil beberapa langkah. Langkah-langkah tersebut adalah: 

4. Melakukan analisis teknik. 

5. Melakukan analisis finansial dengan mengaplikasikan akuntansi 

lingkungan ke dalam capital budgeting terlebih dahulu. 

6. Melakukan analisis eco-sosio spiritual sebagai pertimbangan 

kualitatif. 

Ketiga tahapan diatas perlu dilakuakan oleh perusahaan mengingat pentingnya 

aspek sosial, lingkungan dan spiritualitas dalam menjaga sustainabilitas bisnis. 

Ketika manajer melakukan evaluasi terhadap potensi dari investasi modal, 

manajer dapat mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial sebagai dampak dari 



investasi tersebut. Sehingga resiko-resiko dampak sosial dan lingkungan akan 

dapat teridentifikasi sejak dini. Model analisis eco-sosio spiritual akan dibahas 

pada bab berikutnya.  

2. Peneliti menggunakan tahapan untuk mengintegrasikan akuntansi lingkungan 

kedalam capital budgeting untuk mengevaluasi investasi modal yang potensial, 

menggunakan model EPA (1995) : 

5. Inventory and quantify environmental cost 

6. Allocate and project environmental cost and benefits 

7. Use appropriate financial indicator 

8. Set reasonable time that capture environmental benefits 

3. Proses selanjutnya dalam mengkonstruksi Sustainability accounting feasibility 

analysis memiliki tahapan untuk menganalisis aspek sosial, lingkungan, dan 

spiritualitas dalam sebuah proyek investasi modal. Aspek sosial dan lingkungan 

akan diukur dengan scorecard pengukuran kelayakan proyek yang akan 

dikonstruksi dalam bab ini. Sedangkan aspek spiritual akan diukur pada aspek 

manajemen. Dalam struktur organisasi proyek harus dipilih pengambil keputusan 

yang memiliki spiritualitas yang baik. Sehingga investasi yang dilakukan adalah 

investasi yang benar-benar mampu memberikan manfaat, dan selalu bersifat 

religius. 

 Saat manajemen dari sebuah proyek investasi memiliki spiritualitas yang 

baik, maka akan tercermin dalam proyek. Cerminan ini terwujud dari manfaat dan 



dampak yang dihasilkan oleh sebuah investasi sepanjang masa investasi. Sehingga 

analisis ini dapat disebut analisis eco-sosio spiritual 

4. Kerangka pembuatan Scorecard analisis kualitatif ini, peneliti akan membuat 

tabel yang berisi kriteria kinerja lingkungan dan sosial penilaian proyek yang 

nantinya akan dianalisis di lembar tertentu yang kemudian akan menjadi referensi 

dalam pengisian tabel. Organisasi bisnis diharapkan mengisi tabel yang 

dikonstruksi oleh peneliti. Organisasi bisnis akan melakukan thickmark pada 

kolom layak, tidak layak, atau tidak dapat diterapkan saat hasil analisis kualitatif 

sudah dapat disimpulkan. Hasil analisis akan diarsip dan dijadikan referensi. 

Peneliti menggunakan indikator kinerja GRI dalam mengkonstruksi scorecard ini. 

Setelah mengisi tabel kinerja, maka proses selanjutnya adalah 

membandingkan jumlah total tingkat kelayakan dengan jumlah total aspek kinerja 

lingkungan dan sosial dengan menggunakan metode prosentase kelayakan. 

Setelah mengisi scorecard kelayakan investasi jangka panjang, maka akan 

diperoleh prosentase rata-rata kelayakan dari indikator-indikator yang bersifat 

core dan additional sehingga dapat dengan mudah menentukan kelayakan dari 

aspek lingkungan serta sosial. Selain itu, hasil dari scorecard ini bersifat 

comparable atau dapat dibandingkan sehingga dapat membandingkan kelayakan 

suatu proyek dan proyek yang lain dalam beberapa alternatif investasi modal. 

5. Peneliti kemudian membahas dimensi spiritualitas. Nilai-nilai kebudayaan dan 

kearifan sudah mulai dipertimbangkan, tidak hanya konsep triple bottom line yang 

dikonstruksi oleh John Elkington, tetapi juga nilai-nilai yang tercermin dari hal-

hal yang bersifat transendental, keagamaan, esoterik, gaib, suprarasional, mistis, 



dan spiritual. Dari nilai-nilai tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik adalah 

adanya kemungkinan arah pergeseran yang mungkin terjadi dalam nilai-nilai serta 

pandangan tentang manusia dalam alam semesta. Manusia bersifat fisik dan 

sekaligus spiritual. 

5. Dengan kecerdasan spiritual yang bagus, maka keputusan-keputusan 

manajemen akan memiliki nilai-nilai lain selain hanya memaksimalkan laba. 

Keputusan-keputusan yang diambil tidak egois dan bengis, melainkan peduli dan 

bernilai. keuntungan yang paling utama adalah terjaganya kondisi lingkungan dan 

sosial. Terjaganya lingkungan, akan mensejahterakan kehidupan manusia di muka 

bumi dari generasi ke generasi.  

Nilai-nilai religiusitas akan menumbuhkan kesadaran dalam menjaga 

kondisi lingkungan dan sosial dengan keputusan yang tidak bersifat jangka 

pendek, tetapi peduli dengan generasi mendatang. Investasi proyek akan 

mencerminkan sebuah ketulusan dari cinta dan kasih, mencerminkan sebuah 

kesadaran transendental,serta mencerminkan sebuah kemampuan kontemplasi. 

Investasi bukanlah sebuah makhluk hidup yang memiliki roh yang berhubungan 

langsung dengan Sang Pencipta, tetapi sebuah investasi dalam sudut pandang 

peneliti, memiliki jiwa atau soul yang nantinya akan tercermin selama berjalannya 

investasi. 

 

 

 

6.2 Keterbatasan Penelitian 



Peneliti menyadari penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini mengkonstruksi model penganggaran modal sustainabilitas 

berdimensi spiritual dan menunjukkan bagaimana model ini dapat menjaga 

sustainabilitas bisnis. Model ini belum pernah dikonstruksi sebelumnya 

yang membuat peneliti tidak mengetahui bagaimana implementasi model 

ini. Peneliti hanya menawarkan sebuah model, yang nantinya bisa 

dianalisis bagaimana penerapannya dengan penelitian lebih lanjut. 

2. Peneliti mengalami kesulitan referensi tentang topik dalam penelitian ini 

karena konstruksi model ini belum pernah ada dalam penelitian 

sebelumnya. Peneliti mendapatkan referensi dari jurnal internasional, dan 

kesulitan mencari referensi dari dalam negeri. 

6.3 Saran 

Berikut adalah saran yang peneliti rekomendasikan bagi berapa pihak terkait 

dalam konteks penelitian ini : 

1. Bagi eksekutif dan manajer perusahaan, diharapkan perusahaan dapat 

mencoba menerapkan model ini untuk dapat menjaga sustainabilitas 

bisnisnya. Selain dapat menjaga sustainabilitas bisnis, model ini juga akan 

menjaga kondisi lingkungan dan sosial kita yang semakin buruk. 

2. Bagi akademisi, khusunya yang ada di bidang akuntansi agar 

mengembangkan pendidikan akuntansi yang tidak paradigma positivist 

yang bertolak pada angka saja yang bebas nilai. Selama ini pendidikan 

akuntansi secara umum masih bertolak pada sisi–sisi angka kuantitatif 



yang justru mengesampingkan aspek kualitatif dalam pengajarannya. 

Sehingga mahasiswa hanya memahami akuntansi sebagai angka–angka 

yang bebas nilai. Padahal ilmu akuntansi dapat dikombinasikan dengan 

aspek kualitatif, sehingga akuntansi dapat dipahami secara komprehensif.  

3. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan akan mampu meneliti bagaimana 

implementasi dari model yang telah dikonstruksi dalam penelitian ini. 

Peneliti selanjutnya diharapkan benar-benar dapat menjawab apakah 

model ini dapat diimplementasikan atau tidak. Selain itu peneliti 

selanjutnya dapat memperdalam konsep spiritualitas, seperti menggunakan 

konsep-konsep spiritual Islam. 
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