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ABSTRAK
ANALISIS PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN SERTA BIAYA LINGKUNGAN PADA PT.
JASA MARGA (PERSERO) Tbk. PUSAT
Oleh:
Nursanabila Farizi
155020307111055
Dosen Pembimbing:
Dra. Wiwik Hidajah Ekowati , M.Si.,Ak.,CA
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan dan pengendalian lingkungan,
serta untuk mengidentifikasi biaya lingkungan yang ada pada PT Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian
ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan
pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan
sudah bagus karena lengkap dan menyeluruh. Di PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Pusat ada biaya lingkungan tetapi tidak tersusun pada suatu laporan biaya
lingkungan secara tersendiri. Oleh sebab itu, diusulkan dua bentuk laporan biaya
lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat. Bentuk pertama adalah laporan
biaya lingkungan yang disusun berdasarkan pada data riil yang diperoleh dari PT
Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat. Biaya lingkungan yang ada di PT Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat adalah biaya Community Development Program, biaya
Maintenance, dan biaya Risk Quality Management. Bentuk laporan biaya
lingkungan kedua adalah laporan biaya lingkungan yang mengacu pada konsep
Manajemen Biaya Lingkungan. Biaya lingkungan yang ada di PT Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat berdasarkan konsep tersebut hanya terdapat biaya pencegahan
dan biaya kegagalan internal.
Kata kunci: Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, Biaya Lingkungan,
Laporan Biaya Lingkungan
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.1 Latar Belakang

Isu dan permasalahan mengenai lingkungan tidak dapat terlepas dari
kehidupan kita yang bersinggungan langsung dengan kondisi lingkungan. Hal
mengenai lingkungan yang sering dibahas adalah kerusakannya. Banyak makhluk
hidup yang mati atau sakit karena pencemaran yang sebagian besar disebabkan oleh
manusia. Pencemaran tersebut juga dapat mengancam keberlangsungan hidup
ekosistem di bumi. Kondisi seperti ini semakin diperburuk oleh aktivitas-aktivitas
organisasi atau perusahaan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan
sekitarnya. Salah satu contohnya seperti proyek pembangunan jalan tol Bekasi –
Cawang – Kampung Melayu (Becakayu) yang merusak lingkungan di sekitar jalan
inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur. Kerusakan yang terjadi yaitu banyak pohon
yang ditebang dan juga menciptakan debu yang mengganggu pernafasan warga
sekitar (medcom.id, diakses pada tanggal 11 Juli 2019)
Terdapat beberapa organisasi atau perusahaan yang menghasilkan banyak
sekali limbah dalam kegiatan operasionalnya yang mengakibatkan pencemaran
lingkungan. Adapula organisasi atau perusahaan yang mengeksploitasi kekayaan
alam sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Beberapa hal tersebut
merupakan alasan yang melatarbelakangi pentingnya keberlangsungan hidup
lingkungan dan juga harus diatasi serta didukung oleh seluruh elemen, mulai dari
pemerintah, organisasi atau perusahaan dan masyarakat. Upaya yang dapat
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dilakukan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik akan memimbulkan
biaya tersendiri atau biasa dikenal dengan istilah biaya lingkungan.
Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena kualitas
lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi
(Hansen dan Mowen, 2009:413). Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa biaya
lingkungan dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan dalam
melakukan kegiatan operasionalnya. Agar tujuan tersebut terpenuhi, maka
dibutuhkan suatu alat untuk mengelola biaya lingkungan dengan menggunakan
ilmu akuntansi. Di dalam ilmu akuntansi, terdapat suatu cabang yang dapat
digunakan dalam mempelajari pengelolaan biaya lingkungan yaitu menggunakan
konsep akuntansi manajemen lingkungan. Konsep akuntansi ini tercipta karena isu
kerusakan lingkungan yang semakin marak diperbincangkan oleh seluruh dunia dan
kemudian menuntut organsisasi atau perusahaan untuk turut melestarikan
lingkungan. Konsep akuntansi lingkungan menerapkan upaya keberpihakan dan
kepedulian terhadap lingkungan dengan memasukkan biaya-biaya lingkungan yang
terkait dengan aktivitas perusahaan.
Dalam upaya dukungan pemerintah kepada perusahaan dalam hal tanggung
jawab sosial dan lingkungan, terciptalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 berbunyi “Perseroan yang menjalankan
kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Pada UU tersebut
perusahaan diwajibkan untuk melakukan tanggung jawab terhadap sosial dan
lingkungan. Jika perusahaan tidak mematuhi UU tersebut, maka ada sanksi yang
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akan diberikan terhadap perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Hal tersebut tertera pada UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 3 yang
berbunyi “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”. UU ini dapat menjadi pendorong perusahaan untuk lebih
memperhatikan lingkungan.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya dikenal sebagai
Perusahaan Negara (PN) tidak terlepas dari penerapan konsep akuntansi
lingkungan. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. merupakan salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggara jasa jalan
tol. Pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.
memerlukan lahan yang banyak dan semakin mengurangi daerah serapan. Dampak
dari pengadaan jalan tol tersebut pun mengakibatkan beberapa rumah warga
tergusur. Peraturan mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan terdapat pada
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Pasal 1 ayat 2 berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah

terjadinya pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Peraturan
tersebut berguna untuk mempertegas bahwa perusahaan atau organisasi manapun,
termasuk BUMN, wajib mengelola lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab
perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya sehingga timbul biaya lingkungan.
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Biaya lingkungan berguna untuk mengetahui berapa banyak biaya yang dibebankan
untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan oleh perusahaan
Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akuntansi
lingkungan dan biaya lingkungan pada perusahaan di Indonesia. Penelitian terhadap
penerapan akuntansi lingkungan dan biaya lingkungan pada suatu perusahaan atau
organisasi pernah dilakukan sebelumnya oleh Akbar (2011) yang melakukan
analisis terhadap pengelolaan limbah pada PT Kertas Leces (Persero) sebagai
bentuk pertanggungjawaban sosialnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah peneliti
tidak menemukan akun-akun yang berhubungan dengan akuntansi lingkungan
dalam laporan keuangan PT Kertas Leces (Persero), tetapi pada kenyataannya
perusahaan memiliki fasilitas yang memadai dalam pengelolaan lingkungan
khususnya penanganan limbah. Pelaporan mengenai akuntansi lingkungan pada
perusahaan tersebut disajikan dengan sangat minim melalui laporan yang
dinamakan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dan kurang
mencerminkan pertanggungjawaban sosial perusahaan.
Penelitian berikutnya dilakukan oleh Mulyani (2013) yang menganalisis
penerapan akuntansi lingkungan dan biaya lingkungan pada perusahaan manufaktur
yaitu Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Garahan - Jember. Hasil dari
penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan dalam mengakui biaya lingkungan
(dalam hal biaya operasional pengolahan limbah) dimasukkan sebagai komponen
biaya produksi dengan pertimbangan bahwa limbah yang timbul merupakan akibat
dari proses produksi. Perusahaan dalam mengukur dan menilai biaya lingkungan
(dalam hal biaya operasional pengolahan limbah) sebesar biaya yang dikeluarkan
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(Historical Cost) dan disajikan bersama dengan biaya-biaya yang sejenis dalam
laporan keuangan dan informasi mengenai biaya lingkungan (dalam hal biaya
operasional pengolahan limbah) diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
perusahaan.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hidayati (2016) yang mengacu
kepada PSAK Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan dalam proses
menganalisis penyajian akuntansi lingkungan pada PT Perkebunan Nusantara V Sei
Rokan. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan dalam mengakui biaya
operasional pengolahan limbah (termasuk ke dalam biaya lingkungan) dimasukkan
sebagai komponen biaya produksi dengan pertimbangan bahwa limbah timbul
akibat dari proses produksi. Pengungkapan masalah lingkungan hidup dalam
laporan keuangan sampai saat ini belum diatur secara khusus dalam standar
akuntansi yang berlaku, sehingga penerapannya sesuai dengan kebijakan masingmasing perusahaan.
Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan
oleh Hidayati (2016), akan tetapi peneliti memilih perusahaan BUMN yang berbeda
yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat dan tidak mengacu kepada PSAK Nomor
1 melainkan mengacu kepada konsep Manajemen Biaya Lingkungan menurut
Hansen dan Mowen. Alasan peneliti memilih PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat
sebagai objek penelitian karena PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ini dirasa memiliki
banyak dampak terhadap lingkungan dan masyarakat dari kegiatan operasional
yang dilakukannya. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana bentuk
pertanggungjawaban dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat terhadap lingkungan
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dari sisi akuntansi dan biayanya. Penelitian ini mengambil judul “Analisis
Penerapan Akuntansi Lingkungan dan Perlakuan Biaya Lingkungan pada PT. Jasa
Marga (Persero) Tbk. Pusat”.
1.2 Rumusan Masalah
1.2 Rumus an Mas alah

1. Bagaimana pengelolaan dan pengendalian lingkungan pada PT Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat?
2. Bagaimana biaya lingkungan yang terdapat pada PT Jasa Marga (Persero)
Tbk. Pusat?

Rumus an Mas alah

1.3 Tujuan Penelitian
1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang ada pada
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat.
2. Untuk mengidentifikasi biaya lingkungan yang ada pada PT Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4 Manfaat Pe nelitian

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini mengkonfirmasi adanya pengelolaan dan
pengendalian lingkungan serta biaya lingkungan pada PT Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat yang didasarkan oleh konsep manajemen biaya
lingkungan dari Hansen dan Mowen.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu yang
telah didapatkan dan agar penulis memahami bagaimana penerapan
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konsep akuntansi lingkungan dan biaya lingkungan di dunia bisnis
yang sesungguhnya.
b. Bagi Perusahaan
Hasil dari penelitian ini mampu memberikan masukan sebagai
bahan pertimbangan mengenai penerapan akuntansi lingkungan,
biaya lingkungan dan aktivitas pengelolaan dan pengendalian
lingkungan yang sudah dilakukan oleh perusahaan.
c. Bagi Pihak Lain
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi serta
dapat mendorong untuk meneliti lebih jauh dalam penelitian
selanjutnya.
1.5 Sistematika Penulisan
1.5 Sis tematika Penulis an

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini ditujukan agar
lebih mempermudah dalam memetakan pembahasan yang diuraikan sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
Bab ini merupakan gambaran awal yang melatarbelakangi penelitian yang akan
dilakukan oleh peneliti.
BAB II TELAAH PUSTAKA. Bab ini membahas mengenai teori-teori yang
dijadikan sebagai acuan dalam analisis penelitian serta hasil-hasil penelitian
terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
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BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini pada dasarnya menjelaskan mengenai
rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan peneliti dalam memperoleh
jawaban sesuai dengan permasalahan atau tujuan penelitian.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab ini menjelaskan deskripsi mengenai
objek penelitian dan gambaran umum mengenai organisasi yang diteliti serta
merumuskan hasil dari penelitian tersebut.
BAB V PENUTUP. Bab ini berisi mengenai kesimpulan penelitian yang didapat
dari hasil pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian
berikutnya.

BAB II
TELAAH PUSTAKA
2.1

Badan Usaha Milik Negara

2.1 Badan U s aha Milik N egara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 ayat 1
berbunyi badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan. Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan
penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas
lainnya. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh
Kementrian BUMN yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN. BUMN adalah
salah satu aset penting bagi negara Indonesia karena penghasilannya akan masuk
ke dalam kas negara dan dapat digunakan untuk membayar utang negara,
membayar administrasi, dan kelengkapan ketika melakukan ekspor dan impor atau
kerjasama internasional dengan negara lain.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) terdapat dua jenis bentuk perusahaan BUMN, yaitu:
a. Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas
yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%
(lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Di dalam Perusahaan
Perseroan terdapat Perusahaan Perseroan Terbuka yang merupakan Persero
9

10

yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu
atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal.
b. Perusahaan Umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara
dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus
mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau
kesusilaan. Maksud dan tujuan pendirian BUMN berdasarkan Undang-Undang No.
19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 2 adalah:
a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada
umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
b. Mengejar keuntungan.
c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang
banyak.
d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan
oleh sektor swasta dan koperasi
e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha
golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
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2.2

Kinerja Lingkungan

2.2 Kinerja Lingkungan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 68 berbunyi “Setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: (a) memberikan
informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; (b) menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup; dan (c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup
dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”. Berdasarkan bunyi undangundang tersebut dapat diartikan bahwa yang memiliki tanggung jawab terhadap
lingkungan bukan hanya individu masyarakat saja, tetapi perusahaan/organisasi
yang melakukan usaha/kegiatan juga berkewajiban untuk melakukan tanggung
jawab terhadap lingkungan.
Menurut Suratno (2006) kinerja lingkungan (Environmental Performance)
merupakan kinerja perusahaan dalam menciptakan lingkungan yang baik atau
green. Penerapan dari kinerja perusahaan di Indonesia difasilitasi oleh Program
Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER). PROPER adalah salah satu
upaya dari Kementrian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong penataan
perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi.
Tujuan dari dilakukannya PROPER adalah untuk mendorong perusahaan untuk
menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi
dan untuk mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk
menerapkan produksi bersih (cleaner production). Aspek dari penilaian tersebut
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meliputi pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara,
pengelolaan limbah B3, AMDAL, dan pengendalian pencemaran laut.
2.3

Akuntansi Lingkungan

2.3 Akuntans i Lingkungan

Pada mulanya konsep akuntansi lingkungan ini bekembang di Eropa sejak
tahun 1970 – an yang didasarkan oleh banyaknya tekanan dari lembaga non
pemerintah serta meningkatnya kesadaran peduli terhadap lingkungan pada
kalangan masyarakat luas yang mendesak perusahaan agar menerapkan
pengelolaan lingkungan. Kemudian komite IASC (International Accounting
Standards Committee) mengembangkan konsep mengenai prinsip akuntansi
internasional pada pertengahan tahun 1990 – an. Di dalamnya termasuk mengenai
pengembangan akuntansi lingkungan serta audit hak-hak asasi manusia.
2.3.1 Definisi Akuntansi Lingkungan
2.3.1 Definis i Akun tans i Lingkungan

Akuntansi lingkungan dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan yang
meliputi identifikasi biaya dan manfaat dari kegiatan konservasi lingkungan,
penyediaan informasi melalui pengukuran kuantitatif untuk mendukung
komunikasi dalam mencapai perkembangan usaha yang berkelanjutan, menjaga
hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat, dan mewujudkan
efektifitas serta efisiensi

dari

kegiatan

konservasi

lingkungan

tersebut

(Environmental Accounting Guidelines 2005:3). Menurut Cohen dan Robbins
(2011) kegiatan yang dilakukan dalam akuntansi lingkungan ini yaitu
mengumpulkan, menganalisis, dan mempersiapkan laporan terkait lingkungan dan
data keuangan yang terkait untuk mengurangi dampak dan mengelola biaya dari
kerusakan lingkungan yang terjadi. Akuntansi lingkungan ini merupakan suatu ilmu
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yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (environmental cost) ke
dalam praktik akuntansi di perusahaan maupun lembaga pemerintah (Djogo dalam
Sari:2017). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa
akuntansi lingkungan merupakan kegiatan identifikasi biaya dan manfaat terkait
pelaporan keuangan dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan.
Dalam membantu program tanggung jawab sosial perusahaan yaitu terkait
dengan pengungkapan dan pelaporan biaya lingkungan yang akan dimasukkan ke
dalam laporan perusahaan sebagai alat komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak
yang berkepentingan, maka terciptalah akuntansi lingkungan. Laporan dari
akuntansi lingkungan dapat dimasukkan ke dalam laporan keuangan atau ke dalam
laporan khusus yang dibuat secara terpisah.
2.3.2 Fungsi Akuntansi Lingkungan
2.3.2 Fungs i Akuntans i Lingkungan

Fungsi dari akuntansi lingkungan dibagi menjadi fungsi internal dan fungsi
eksternal (Environmental Accounting Guidelines 2005:4). Fungsi internal dan
fungsi eksternal tersebut yaitu:
a.

Fungsi Internal
Fungsi internal dari akuntansi lingkungan tersebut dinamakan sebagai EMA

(Environmental Management Accounting). Hal tersebut bermanfaat terhadap
internal perusahaan dalam memberikan laporan bagi keputusan manajemen terkait
pemberian harga, pengendalian biaya overhead, dan penganggaran modal (capital
budgeting). Perusahaan dapat mengelola biaya lingkungan mereka dan menganalisa
manfaat yang didapat dengan tujuan meningkatkan aktivitas konservasi
lingkungan. EMA akan berhasil jika perusahaan tersebut dapat menunjang
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kemampuan mereka dengan ilmu mengenai pengelolaan lingkungan, seperti hukum
dan peraturan mengenai lingkungan, environmental science, manajemen resiko,
dan sistem pengendalian. Dalam jangka panjang, EMA dapat membantu organisasi
dalam mempertahankan kelangsungan hidup organisasi.
b.

Fungsi Eksternal

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab perusahaan kepada para stakeholder.
Pengungkapan dari biaya dan aktivitas lingkungan diharapkan dapat mempengaruhi
keputusan stakeholder dikarenakan hal ini dapat menjadi bahan evaluasi serta
penilaian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi eksternal dari akuntansi
lingkungan ini lebih ditujukan untuk memenuhi kewajiban terhadap regulasi dari
pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait, sehingga perusahaan harus
mampu melakukan pelaporan dan aktivitas pemeliharaan lingkungan secara
seimbang.
2.3.3 Tujuan dan Manfaat Akuntansi Lingkungan
2.3.3 Tujuan dan Ma nfaat Aku ntans i Lingkungan

Menurut Pramanik, et.al. dalam Astuti (2012), perusahaan yang
menerapkan konsep akuntansi lingkungan akan mendapatkan manfaat. Beberapa
manfaat tersebut yaitu:
a. Mendorong pertanggungjawaban perusahaan dalam meningkatkan
transparansi lingkungan.
b. Menunjukkan komitmen perusahaan terhadap usaha perbaikan
lingkungan hidup.
c. Membantu perusahaan dalam menetapkan strategi yang tepat untuk
menghadapi isu lingkungan hidup.
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d. Mendorong konsumen untuk membeli produk yang ramah lingkungan.
e. Membangun citra perusahaan dari masyarakat dan kelompok aktivis
penggiat lingkungan.
f. Mencegah munculnya opini negatif dari publik terkait dengan
pengelolaan lingkungan di sekitar perusahaan.
Menurut Ikhsan (2008) terdapat beberapa tujuan dan manfaat dari
penerapan akuntansi lingkungan bagi perusahaan yang menggunakannya.
Akuntansi lingkungan dapat dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan bagi
manajemen mengenai pengelolaan lingkungan. Perusahaan dapat memperoleh
informasi-informasi yang relevan seperti adanya biaya lingkungan yang timbul dari
aktivitas operasional mereka, sehingga manajemen dapat meminimalisir
permasalahan lingkungan yang dihadapinya dan memenuhi tanggung jawab mereka
terhadap stakeholder. Manfaat berikutnya adalah praktik akuntansi lingkungan ini
dapat dijadikan sebagai alat komunikasi kepada masyarakat. Dengan adanya
transparansi

pengelolaan

lingkungan

akan

membantu

organisasi

dalam

mengidentifikasi dan mengungkapkan biaya lingkungan mereka.
2.4

Biaya Lingkungan

2.4 Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena kualitas
lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi
(Hansen dan Mowen, 2009). Jadi, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi,
deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Dari definisi ini, biaya
lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu biaya pencegahan
(prevention costs), biaya deteksi (detection costs), biaya kegagalan internal
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(internal failure costs), dan biaya kegagalan eksternal (external failure costs).
Biaya kegagalan eksternal dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya yang
direalisasi dan biaya yang tidak direalisasi.
Biaya pencegahan (prevention cost) adalah biaya-biaya aktivitas yang
dilakukan untuk mencegah produksi limbah dan sampah yang dapat mencemari
lingkungan. Lalu biaya deteksi (detection costs) adalah biaya-biaya dari aktivitas
yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di
perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar
lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan dalam tiga
cara, yaitu peraturan pemerintah, standar sukarela (ISO 14001) yang dikembangkan
oleh International Standards Organization, dan kebijakan lingkungan yang
dikembangkan oleh manajemen.
Biaya kegagalan internal (internal failure costs) adalah biaya-biaya
aktivitas yang muncul akibat dari produksi limbah dan sampah tetapi tidak dibuang
ke lingkungan luar. Biaya kegagalan internal berguna untuk menghilangkan serta
mengolah limbah dan sampah ketika diproduksi. Tujuan dari adanya biaya
kegagalan internal adalah untuk memastikan limbah dan sampah yang diproduksi
tidak dibuang ke lingkungan luar dan untuk mengurangi tingkat limbah yang
dibuang sehingga jumlahnya tidak melewati standar lingkungan.
Biaya kegagalan eksternal (external failure costs) adalah biaya-biaya dari
aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke lingkungan. Biaya
ini dapat dikategorikan menjadi biaya kegagalan eksternal yang direalisasi dan
biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan. Biaya kegagalan eksternal
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yang direalisasi (realized external failure costs) adalah biaya yang dialami dan
ditanggung oleh perusahaan. Lalu biaya kegagalan eksternal yang tidak
direalisasikan (unrealized external failure costs) atau biaya sosial adalah biaya yang
disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan ditanggung oleh pihak-pihak di luar
perusahaan. Biaya sosial dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya yang
berasal dari degradasi lingkungan dan biaya yang berhubungan dengan dampak
buruk terhadap properti atau kesejahteraan masyarakat. Dari keempat kategori
biaya lingkungan tersebut, kategori biaya kegagalan eksternal adalah yang paling
merusak.
2.5

Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan

2.5 Perlakuan Akun tans i Biaya Lingkungan

Standar akuntansi keuangan yang terdapat di Indonesia, yaitu PSAK
(Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), tidak mengatur secara khusus
perlakuan akuntansi terhadap biaya lingkungan. PSAK yang terdapat di Indonesia
merupakan adopsi dari IFRS (International Financial Reporting Standards), tetapi
tidak adopsi secara penuh dikarenakan adanya beberapa perbedaan proses bisnis di
Indonesia. Prinsip yang diterapkan oleh IFRS tersebut yaitu Principle Based,
sehingga di Indonesia pun menerapkan Principle Based. Principle Based System,
akuntan akan membuat sejumlah estimasi yang harus ia pertanggungjawabkan dan
mensyaratkan semakin banyak judgement professional (Schipper : 2003). Principle
Based tidak terlalu mengatur bagaimana pelaporan tersebut dibentuk, tetapi hanya
berlandaskan substansinya untuk memenuhi kebutuhan entitas yang berbagai
macam dan kompleks. Principle Based dianggap lebih praktis dan mudah
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dipraktikan karena tidak terlalu mengikat bagaimana pelaporan tersebut dibentuk
atau sesuai dengan kondisi yang ada.
Perlakuan akuntansi terhadap biaya lingkungan di Indonesia mengacu pada
Principal Based. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya aturan khusus untuk
perlakuan akuntansi terhadap biaya lingkungan pada PSAK. Ada prinsip-prinsip
yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya lingkungan. Diantara prinsipprinsip itu adalah prinsip mengenai aset dan beban. Beban adalah penurunan
manfaat ekonomik selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau
berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada
ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal (Kerangka
Konseptual Pelaporan Keuangan : Paragraf 25). Aset merupakan sumber daya yang
dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomik masa depan diharapkan akan mengalir ke entitas (Kerangka Konseptual
Pelaporan Keuangan : Paragraf 4).

BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bab ini akan dijelaskan rencana dan prosedur penelitian yang
dilakukan peneliti untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan permasalahan
atau tujuan penelitian. Bab ini mencakup jenis penelitian, sumber data dan teknik
pengumpulan data, serta teknik analisis data.
3.1 Jenis Penelitian
3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan deskriptif. Menurut Yusuf
(2014), penelitian yang menggunakan metode kualitatif pada prinsipnya ingin
memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan
suatu fenomena, suatu kejadian, atau suatu peristiwa interaksi sosial dalam
masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang
sesungguhnya (natural setting).
Menurut Sugiyono (2018 : 207) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif.
Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan
pada angka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan selanjutnya
dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.
3.2 Objek Penelitian
3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan model studi kasus dengan terdapat satu
objek penelitian yang akan dikaji dan diteliti secara mendalam. Objek penelitian
yang diteliti adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
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yang bergerak di bidang penyedia jasa jalan tol yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Pusat yang bertempat di Jakarta. PT Jasa Marga (Persero) Tbk. ini memiliki potensi
dampak sosial termasuk permasalahan lingkungan seperti limbah dan kebijakan
konservasi lingkungan lainnya. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui
bagaimana pengelolaan dan pengendalian lingkungan serta biaya lingkungan yang
ada pada perusahaan.
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengu mpulan Da ta

Menurut Sekaran dan Bougie (2016 : 332) data kualitatif adalah data dalam
bentuk kata-kata. Contoh data kualitatif adalah catatan wawancara, transkrip
diskusi kelompok, jawaban dari pertanyaan terbuka, transkrip rekaman video,
artikel berita, dan sejenisnya. Data kualitatif dapat berasal dari sumber primer
dan/atau sekunder, seperti individu, kelompok diskusi, catatan perusahaan,
publikasi pemerintah, dan internet.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data
primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti
secara langsung dari sumbernya adalah data primer. Data primer diperoleh secara
langsung dari hasil wawancara atau interview dengan narasumber yang memiliki
kewenangan untuk memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan topik
permasalahan dalam penelitian yang dikaji. Data primer dalam penelitian ini
dilakukan dengan melakukan wawancara dengan bagian Risk Quality Management
dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat yang terkait dengan kegiatan pemeliharaan
lingkungan pada perusahaan tersebut.
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Suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, dimana
peneliti sebagai tangan kedua, data tersebut merupakan data sekunder. Data
sekunder dalam penelitian ini misalnya Laporan Keuangan 2018 Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. dan
Laporan Tahunan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun 2018.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara dan dokumentasi. Metode pengumpulan data melalui wawancara
dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab atau interview kepada responden
yang telah dipilih sebelumnya. Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur.
Peneliti akan melakukan tanya jawab yang sudah dipersiapkan sebelumnya secara
terstruktur, lalu akan diperdalam dengan pertanyaan-pertanyaan baru yang akan
muncul selama kegiatan wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan
informasi secara lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan divisi
Risk Quality Management PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat.
Metode pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara
mengumpulkan data dan dokumen lainnya yang berguna dan relevan dalam
membantu kegiatan penelitian ini. Kegiatan dokumentasi difokuskan pada
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan praktik akuntansi lingkungan seperti
pelaporan dan pengungkapan biaya-biaya lingkungan yang ada pada PT Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat. Data dan dokumen yang dimaksud seperti laporan tahunan
dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tahun 2018, dokumen pelaksanaan anggaran,
dan laporan-laporan terkait lainnya.
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3.4 Teknik Analisis Data
3.4 Teknik Analis is Data

Menurut Sekaran dan Bougie (2016:332) analisis data kualitatif bertujuan
untuk membuat kesimpulan yang valid dari jumlah data yang dikumpulkan yang
seringkali sangat banyak. Menurut Sugioyono (2018:293) analisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan
data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang
lain. Rancangan dari penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian
studi kasus ini terdiri dari penyelidikan terperinci dengan menyesuaikan data yang
dikumpulkan

selama

periode

waktu

fenomena

kasus

tersebut

terjadi

(Hartley:2004).
Objek studi kasus dalam penelitian ini adalah objek tunggal yaitu PT Jasa
Marga (Persero) Tbk. Pusat. Terdapat kesulitan dalam studi kasus tunggal yaitu
menguraikan hal yang unik bagi perusahaan tersebut dari apa yang umum bagi
organisasi lainnya. Berikut merupakan tahapan analisis data yang dilakukan dalam
penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus ini yaitu:
a. Mengumpulkan dan menganalisis data-data terkait pengelolaan biaya dan
kebijakan lingkungan di PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat mulai dari
proses pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian,
dan pengungkapan pada biaya-biaya tersebut. Strategi yang dilakukan
adalah membandingkan antara data dari hasil wawancara dengan responden
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yang telah ditetapkan sebelumnya dan data dokumentasi yang telah dibuat
oleh perusahaan seperti Laporan Keuangan, Laporan Tahunan, dan
dokumen pnedukung lainnya. Dari perbandingan data yang telah diperoleh
dari berbagai metode tersebut akan dilakukan verifikasi terhadap data
tersebut apabila sudah terdapat kesesuaian.
b. Hasil dari analisis data tersebut kemudian akan dibandingkan dengan
standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam perlakuan alokasi biaya
lingkungan, mulai dari pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran,
pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan biaya lingkungan. Peneliti juga
akan mendeskripsikan penerapan praktik akuntansi lingkungan yang
terdapat pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat berdasarkan kebijakan
pengelolaan biaya dan tanggungjawab lingkungan yang dilakukan oleh
perusahaan.
c. Peneliti akan memberikan kesimpulan terkait data-data yang telah diperoleh
dalam penelitian tersebut. Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan
cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan
teori atau konsep-konsep dasar yang ada dalam penelitian ini, apakah
penerapan akuntansi lingkungan dan perlakuan terhadap biaya lingkungan
sudah dilakukan sesuai dengan Principle Based. Jika hasil analisis data
menunjukkan adanya perbedaan dengan standar dan peraturan perundangundangan yang terkait, maka peneliti akan memberikan saran dan masukan
yang diperlukan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
4.1 G ambaran U mum PT Jas a Ma rga (Pe rs ero) Tbk.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha
Milik Negara) yang begerak di bidang konstruksi khususnya pada jalan tol. Pada
tanggal 1 Maret 1978 melalui Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 1978 tentang
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan
Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan
Jalan Tol, serta Ketentuan-Ketentuan Pengusahaannya, pemerintah mendirikan PT
Jasa Marga (Persero) Tbk. Tugas utama dari Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah
merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol serta
sarana kelengkapannya agar jalan tol dapat berfungsi sebagai jalan bebas hambatan
yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan umum (bukan tol).
Pada awal berdirinya, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. berperan tidak hanya
sebagai operator, tetapi juga bertanggungjawab sebagai otoritas jalan tol di
Indonesia. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. adalah satu-satunya penyelenggara jalan
tol di Indonesia hingga tahun 1987 yang pengembangannya dibiayai oleh
pemerintah. Biaya tersebut berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan
obligasi Jasa Marga. Jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi) merupakan tonggak
sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di tanah air yang mulai dioperasikan
sejak tahun 1978.
Pada 10 tahun terakhir di tahun 1980-an, pemerintah Indonesia mulai
mengikutsertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol
24
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melalui mekanisme Build, Operate, and Transfer (BOT). Pada 10 tahun terakhir di
tahun 1990-an, Perseroan lebih berperan sebagai lembaga otoritas yang
memfasilitasi investor-investor swasta yang sebagian besar ternyata gagal
mewujudkan proyeknya. Maka dari itu terdapat beberapa jalan tol yang diambil alih
oleh Perseroan, antara lain adalah JORR dan Cipularang.
Dengan terbitnya Undang Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan yang
menggantikan Undang Undang No. 13 tahun 1980 serta terbitnya Peraturan
Pemerintah No. 15 yang mengatur lebih spesifik tentang jalan tol, maka terjadi
perubahan mekanisme bisnis jalan tol, diantaranya adalah dibentuknya Badan
Pengatur Jalan Tol (BPJT) sebagai regulator industri jalan tol Indonesia, serta
penetapan tarif tol oleh Menteri Pekerja Umum dengan penyesuaian setiap dua
tahun. Dengan demikian, peran otorisator dikembalikan dari Perseroan kepada
Pemerintah. Sebagai konsekuensinya, Perseroan menjalankan fungsi sepenuhnya
sebagai sebuah perusahaan pengembang dan operator jalan tol yang akan
mendapatkan ijin penyelenggaraan tol dari Pemerintah.
4.1.1 Visi dan Misi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
4.1.1 Vis i dan Mis i PT Jas a Marga (Pe rs ero) Tbk.

Visi:
Menjadi

Perusahaan

Jalan

Tol

Nasional

Terbesar,

Terpercaya,

Berkesinambungan.
Misi:
1. Memimpin usaha jalan tol di seluruh rantai nilai secara profesional
2. Mengoptimalkan pengembangan kawasan untuk kemajuan masyarakat
3. Meningkatkan nilai bagi pemegang saham

dan
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4. Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima
5. Mendorong pengembangan dan peningkatan kinerja karyawan dalam
lingkungan yang harmoni
4.1.2 Tata Nilai PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
4.1.2 Tata N ilai PT Jas a Marga (Pers er o) Tbk.

Selain visi dan misi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. juga memiliki tata nilai.
Tata nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang telah ada dalam setiap insan Jasa
Marga. Tata nilai ini merupakan perwujudan dari sikap dan perilaku seluruh
karyawan Jasa Marga yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan
perusahaan secara baik dan benar. Berikut merupakan tata nilai dari Jasa Marga:
1. Aglity (gesit dan penuh semangat dalam menghadapi perubahan serta
berkembang secara berkesinambungan)
2. Professionalism (memiliki kompetensi terbaik dan bertanggung jawab
dalam

menyelesaikan

pekerjaan

secara

sistematis

dengan

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan berorientasi ke depan)
3. Integrity (konsistensi antara pikiran, perkataan, dan tindakan
berlandaskan kejujuran, kebenaran, keadilan serta taat pada aturan dan
etika yang berlaku)
4. Customer

Focus

(memberikan

pelayanan

yang

terbaik

dan

berkelanjutan kepada pelanggan di seluruh rantai proses bisnis sesuai
kebutuhan dan harapan pelanggan)
4.1.3 Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
4.1.3 Strukt ur Organis as i PT Jas a Marga (Pe rs ero) Tbk.

Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk:
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Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Sumber: jasamarga.com (2019)
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4.2 Sistem Manajemen Lingkungan Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Pusat
4.2 Sis tem Manajemen Lingkungan Pa da PT Jas a Marga (Pe rs ero) T bk. Pus at

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh setiap perusahaan, baik secara
langsung ataupun tidak langsung akan berdampak pada lingkungan. PT Jasa Marga
(Persero) Tbk. melakukan aktivitas yang memiliki dampak positif bagi
pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, tetapi pembangunan infrastruktur juga
dapat berpengaruh pada perubahan kondisi lingkungan. Maka dari itu, perusahaan
membangun sistem manajemen lingkungan sejak akhir tahun 2013 dengan
menerbitkan Keputusan Direksi No. 165/KPTS/2013 tentang Pedoman Sistem
Manajemen Lingkungan di Lingkungan Perusahaan dan Anak Perusahaan PT Jasa
Marga (Persero) Tbk.
4.2.1 Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Pada PT Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat
4.2.1 Pengelolaan dan Pengen dalian Lingkungan Pada PT Jas a Marga ( Pers ero ) Tbk. Pus at

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai perusahaan yang mengoperasikan
dan mengembangkan jalan tol memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap dampak
lingkungan yang ditimbulkan berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Perusahaan
melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan secara menyeluruh yang
berdasar pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah UU No. 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan
Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL,
Surat Edaran Direksi No. 18/SE/2010 Tentang Penghematan Energi dan Pelestarian
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Lingkungan, dan Keputusan Direksi No. 165/KPTS/2013 Tentang Pedoman Sistem
Manajemen Lingkungan (SML) yang bertujuan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan di sekitar usaha perusahaan, menjaga kebersihan,
dan kelestarian fungsi lingkungan.
Pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang ada di PT Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat dilakukan oleh divisi Risk Quality Management. Dari hasil
wawancara dengan Bapak M. Rifai Musi dari divisi RQM, pada divisi tersebut
terdapat 7 sistem, yaitu sistem Risk Quality Management, sistem Manajemen Mutu
dan Layanan, sistem Manajemen Perbaikan Mutu Berkelanjutan, sistem
Manajemen Lingkungan, sistem Manajemen Pengetahuan, sistem Manajemen
Kinerja Excellent atau KPKU, dan sistem Manajemen K3. Tugas dari divisi RQM
itu sendiri adalah menyusun, menganggarkan, dan mengendalikan 7 sistem
tersebut, memantau dan melakukan pemetaan terhadap kondisi lingkungan,
melakukan penilaian sebanyak satu kali setahun melalui pengukuran, pemantauan,
dan evaluasi dari 7 sistem tersebut, dan membuat laporan dari semua kegiatan
tersebut. Laporan dari kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dilaporkan kepada
direksi dan stakeholder. Berikut merupakan struktur tata kelola dari sistem
manajemen lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.:
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Gambar 4.2
Struktur Tata Kelola Sistem Manajemen
Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Direktur Utama

Risk and Quality
Management
Group Head

Area Jalan Tol serta Tempat Istirahat
dan Pelayanan (TIP)
General
Manager
Cabang

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Direktur Utama
Anak
Perusahaan

Kantor Pusat

Divisi Head of
Administration Group
Head

Eksternal
Memiliki SDM setingkat senior officer dengan kompetensi manajemen
lingkungan
Sebagai implementator
Melakukan identifikasi lingkungan
Melakukan monitoring
Melakukan audit lingkungan internal (1x/tahun)
Membuat dan mengirim laporan ke DQM (tiap triwulan)
Membuat laporan eksternal

Sumber: jasamarga.com (2019)
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Kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
sepanjang tahun 2018 adalah penghijauan, pengelolaan AMDAL dan RKL/RPL,
pengelolaan sampah, efisiensi dan konservasi air, dan upaya mitigasi karbon.
Penghijauan yang dilakukan oleh perusahaan adalah penanaman 33.720 tanaman
yang terdiri dari berbagai jenis, diantaranya bougenvile, flamboyan, palem kuning,
kecrutan, ketapang kencana, mahoni, kupu-kupu, hujan emas, tabe buya kuning,
spato dea, oleander, pucuk merah, dan palm ekortupi. Kegiatan berikutnya adalah
pengelolaan AMDAL dan RKL/RPL. Penerapan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan

(AMDAL)

dilakukan

oleh

perusahaan

semenjak

rencana

pembangunan jalan tol, perusahaan memperhatikan dampak lingkungan apa saja
yang akan timbul dari proyek tersebut. Dalam upaya menjaga dan memelihara
kualitas lingkungan di seluruh jalan tol yang telah beroperasi, perusahaan
melakukan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) pada jalan tol yang telah beroperasi. Dalam kegiatan RPL dan
RPL tersebut perusahaan mengukur tingkat udara pada jalan tol, tingkat kebisingan,
tingkat polusi, dan lain sebagainya.
Kegiatan pengelolaan lingkungan berikutnya adalah pengelolaan sampah
yang dilakukan secara menyeluruh dan baik di rumijantol, tempat istirahat, lajur
jalan tol, gerbang tol, kantor gerbang tol, dan kantor cabang dengan melibatkan
pihak-pihak terkait pada setiap tahapan pengelolaan sampah. Efisiensi dan
konservasi pada perusahaan dilakukan melalui pembuatan lubang biopori di
beberapa area perusahaan, melakukan sosialisasi penghematan air dengan
memasang stiker hemat air di setiap sarana penggunaan air seperti toilet dan
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penampungan air wudhu di masjid, serta menggunakan kembali air limbah bersih
untuk menyiram tanaman di lingkungan kantor. Kegiatan pengelolaan yang terakhir
adalah upaya mitigasi emisi karbon yang dilakukan dengan cara mengganti lampu
pendar dengan lampu LED serta memasang himbauan hemat listrik dan
penggunaan lampu hemat energi di setiap ruangan kantor. Setelah perusahaan
melakukan pengelolaan lingkungan, perusahaan juga melakukan pengendalian
lingkungan yang diimplementasikan melalui pembuatan laporan dari kegiatan
pengelolaan lingkungan tersebut.
Perusahaan melakukan pengelolaan dan pengendalian lingkungan bertujuan
untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan masyarakat dengan
mempertimbangkan beberapa hal. Salah satu pertimbangannya adalah perusahaan
menerapkan sistem manajemen lingkungan berdasarkan skala prioritas perusahaan.
Sistem manajemen lingkungan perusahaan juga harus disempurnakan secara terus
menerus sesuai dengan kondisi terakhir serta mendorong seluruh karyawan untuk
selalu mengembangkan dan memelihara budaya sadar lingkungan yang berguna
untuk meningkatkan nilai perusahaan dan juga menjaga kepercayaan para
pemangku kepentingan. Perusahaan juga mencegah dan bertanggung jawab atas
kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat pembangunan, pengoperasian
dan pemeliharaan jalan tol. Fungsi perencanaan dan pengendalian lingkungan di
sekitar usaha perusahaan tersebut dilakukan oleh kantor pusat bersama dengan
kantor cabang dan anak perusahaan. Kemudian untuk fungsi pelaksanaan dan
pengawasan terhadap lingkungan di sekitar usaha perusahaan dilaksanakan oleh
kantor cabang dan anak perusahaan saja. Direksi, seluruh karyawan dan mitra usaha
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perusahaan memiliki peran dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan tanggung
jawabnya masing-masing.
4.2.2 Biaya Lingkungan Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat
4.2.2 Biaya Lingkungan Pada PT Jas a Marga (Pe rs ero) Tbk. Pus at

Biaya lingkungan yang terdapat pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat
terletak pada 3 unit, yaitu unit Risk Quality Management (RQM) yang tugasnya
memperkirakan risiko perusahaan, lalu unit Maintenance yang memiliki tugas
melakukan pemeliharaan terhadap jalan tol yang dioperasikan oleh PT Jasa Marga
(Persero) Tbk dan unit yang terakhir adalah unit Community Development Program
(CDP) yang bertugas menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT
Jasa Marga (Persero) Tbk. Data berikut adalah hasil dari observasi peneliti dan
wawancara peneliti dengan narasumber mengenai biaya lingkungan yang terdapat
di PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat. Peneliti menyimpulkan bahwa Laporan
Biaya Lingkungan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat tahun 2018 sebagai
berikut:
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Tabel 4.1
Laporan Biaya Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun 2018
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk
Laporan Biaya Lingkungan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018
Persentase dari
Biaya Lingkungan
Biaya Operasional
Biaya Risk Quality
Management:
Rp 0
0%
Total Biaya Risk Quality
Rp 0
0%
Management
Biaya Maintenance:
Pembersihan Jalan dan
Rp 62.904.406
0,20 %
Pertamanan
Total Biaya Maintenance
Rp 62.904.406
0,20 %
Biaya Community
Development Program:
Pelestarian Alam
Rp 1.548.260.000
4,99 %
Total Biaya Community
Rp 1.548.260.000
4,99 %
Development Program
TOTAL BIAYA
Rp 1.611.164.406
5,19 %
LINGKUNGAN
Sumber: Data diolah dari laporan tahunan 2018 dan laporan program kemitraan dan
bina lingkungan 2018 PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.
Pada unit CDP terdapat laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) yang wajib ada pada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan isi
dari laporan tersebut adalah seluruh kegiatan kemitraan dengan masyarakat sekitar
dan juga pembinaan lingkungan sosial maupun alam yang dilakukan oleh PT Jasa
Marga (Persero) Tbk. Pusat. Di dalam laporan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat (lihat di lampiran 1)
tercatat biaya pelestarian alam di 10 ruas jalan tol, yaitu Kantor Pusat, SurabayaGempol, Semarang, Belmera, Jakarta-Cikampek, Jagorawi, Purbaleunyi, Palikanci,
dan Jakarta-Tangerang-Cengkareng sebesar Rp 1.548.260.000.
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Berdasarkan laporan tahunan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat (lihat di
lampiran 2), terdapat biaya untuk pemeliharaan rutin pembersihan jalan dan
pertamanan sebesar Rp 62.904.406,- . Biaya tersebut dikeluarkan oleh unit
maintenance pada tahun 2018. Kegiatan pemeliharaan rutin pembersihan jalan dan
pertamanan tersebut diwajibkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2014 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Jalan Tol. Pemeliharaan rutin pembersihan jalan dan
pertamanan yang dilakukan meliputi potong rumput, pembersihan sampah/kerikil,
pendangiran tanaman, pemangkasan tanaman, topping tanaman penghijauan,
penebangan pohon, pemupukan, penyulaman tanaman semak, penyulaman
tanaman penghijauan, penggantian/perbaikan pot, pengecatan pot, pembersihan
drainase dan gorong-gorong, stripping shoulder, dan pembersihan dan pembuangan
sampah masyarakat. Data yang didapatkan oleh peneliti sebesar Rp 62.904.406
tersebut merupakan total dari keseluruhan biaya pemeliharaan rutin pembersihan
jalan dan pertamanan, nominal biaya dari masing-masing kegiatan pemeliharaan
rutin pembersihan jalan dan pertamanan tersebut tidak ada, data yang terdapat
hanya biaya total.
Pada tabel 4.1 Laporan Biaya Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.
tahun 2018, terlihat bahwa PT Jasa Marga (Persero) Tbk. belum memiliki sertifikasi
pada bidang lingkungan. Berdasarkan pada laporan tahunan perusahaan tahun
2018, perusahaan berencana mengimplementasikan sertifikasi ISO 14001 tentang
Sistem Manajemen di Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Biaya untuk
memperoleh sertifikasi ISO 14001 tersebut seharusnya terdapat pada unit RQM.
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Dari hasil wawancara bersama Bapak M. Rifai Musi selaku karyawan dari unit Risk
Quality Management tersebut, beliau mengatakan bahwa terdapat anggaran untuk
memperoleh sertifikasi ISO 14001 pada tahun 2019 ini sebesar Rp 150.000.000.
4.3 Analisis Pengelolaan, Pengendalian, dan Biaya Lingkungan Pada PT Jasa
Marga (Persero) Tbk. Pusat
4.3 Analis is Pengelolaan, Pengendalian, dan Biaya Lingkungan Pada PT Jas a Ma rga (Pers ero ) Tbk. Pus at

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat telah melakukan pengelolaan dan
pengendalian lingkungan. Dari kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan
yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan timbul biaya yang dinamakan biaya
lingkungan. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai analisis dari pengelolaan
lingkungan, pengendalian lingkungan, serta biaya lingkungan yang terdapat pada
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat.
4.3.1 Analisis Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Pada PT Jasa
Marga (Persero) Tbk. Pusat
4.3.1 Analis is Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Pada PT Jas a Ma rga (Pers e ro) Tbk. Pus at

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat telah melakukan pengelolaan dan
pengendalian lingkungan. Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan
yang dilakukan oleh perusahaan didasarkan pada peraturan pemerintah berupa
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dan
perundangan itu antara lain UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang
Izin Lingkungan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005
Tentang Pedoman Penyusunan AMDAL, Surat Edaran Direksi No. 18/SE/2010
Tentang Penghematan Energi dan Pelestarian Lingkungan, dan Keputusan Direksi
No. 165/KPTS/2013 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan (SML).
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Tujuan dari pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang dilakukan oleh
perusahaan adalah agar dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan
masyarakat. Nilai tambah itu berupa citra masyarakat terhadap perusahaan dan juga
kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
Pengelolaan dan pengendalian lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Pusat dilakukan melalui beberapa program peduli lingkungan. Beberapa program
tersebut adalah melakukan pelestarian alam di sekitar jalan tol yang dioperasikan
dan juga melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap jalan tol yang dioperasikan
tersebut agar tidak semakin merusak lingkungan, seperti banjir misalnya.
Pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan
sudah bagus. Kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan sudah lengkap dan
menyeluruh.
4.3.2 Analisis Biaya Lingkungan Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat
4.3.2 Analis is Biaya Lingkungan Pada PT Jas a Marga (Pers ero ) Tbk. Pus at

Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat terdapat biaya lingkungan. Biaya
lingkungan yang dimaksud adalah biaya yang ditimbulkan akibat adanya biaya
kualitas lingkungan yang rendah sebagai akibat dari proses produksi yang
dilakukan oleh perusahaan. Kategori dari biaya lingkungan yang terdapat di PT Jasa
Marga (Persero) Tbk. Pusat adalah Biaya Maintenance, Biaya Community
Development Program, dan Biaya Risk Quality Management. Biaya Maintenance
terdiri dari biaya pembersihan jalan dan pertamanan. Biaya pelestarian alam
termasuk ke dalam kategori Biaya Community Development Program. Biaya untuk
mencapai sertifikasi ISO 14001 seharusnya termasuk ke dalam kategori Biaya Risk
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Quality Management, tetapi biaya tersebut hanya baru dianggarkan untuk tahun
2019.
Biaya lingkungan yang terdapat pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat
masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut adalah tidak ada pembuatan
laporan biaya lingkungan yang terpisah. Sebaiknya dibuat laporan biaya lingkungan
yang terpisah. Laporan biaya lingkungan berguna untuk pengambilan keputusan
dari manajemen perusahaan itu sendiri, dengan kata lain laporan tersebut berguna
untuk membantu perusahaan melakukan pengembangan program pengelolaan dan
pengendalian lingkungan pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat. Peneliti
menyimpulkan bahwa pembuatan laporan biaya lingkungan pada perusahaan secara
terpisah itu adalah hal yang penting dilakukan karena dapat membantu evaluasi
terhadap kegiatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan perusahaan.
4.3.3 Alternatif Penyajian Laporan Biaya Lingkungan PT Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat
4.3.3 Alter natif Penyajian Lapo ran Biaya Lingkungan PT Jas a Marga (P ers ero) T bk. Pus at

Pada analisis biaya lingkungan diketahui bahwa perusahaan belum
membuat laporan biaya lingkungan secara terpisah. Oleh karena itu, di pemecahan
masalah ini diusulkan pembuatan laporan biaya lingkungan berdasarkan konsep
biaya lingkungan dari Hansen dan Mowen mengenai manajemen biaya lingkungan.
Peneliti menggunakan konsep biaya lingkungan dari Hansen dan Mowen mengenai
manajemen biaya lingkungan sebagai acuan dari pembuatan laporan biaya
lingkungan. Konsep tersebut digunakan oleh peneliti sebagai acuan dikarenakan
adanya hubungan yang erat antara konsep dengan pembahasan biaya lingkungan
pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat ini. Konsep tersebut cukup lengkap dan
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jelas sehingga dapat dijadikan salah satu dasar dalam menganalisis laporan biaya
lingkungan yang terdapat pada perusahaan. Akan tetapi, konsep ini memiliki
kekurangan yaitu idealis sehingga kurang dapat menyesuaikan dengan keadaan
yang ada di lapangan.
Berdasarkan konsep manajemen biaya lingkungan dari Hansen dan Mowen,
terdapat empat kategori pada biaya lingkungan. Kategori dari biaya lingkungan
menurut Hansen dan Mowen adalah biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya
kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Peneliti menjadikan teori
tersebut sebagai alternatif penyajian laporan biaya lingkungan pada PT. Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat. Berikut merupakan alternatif penyajian laporan biaya
lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat:
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Tabel 4.2
Laporan Biaya Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun 2018
(Usulan)

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk
Laporan Biaya Lingkungan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018
Biaya Lingkungan

Persentase dari Biaya
Operasional

Biaya Pencegahan:
Pembersihan Jalan dan
Rp 62.904.406
0,20 %
Pertamanan
Total Biaya Pencegahan
Rp 62.904.406
0,20 %
Biaya Deteksi:
Rp 0
0%
Total Biaya Deteksi
Rp 0
0%
Biaya Kegagalan Internal:
Pelestarian Alam
Rp 1.548.260.000
4,99 %
Total Biaya Kegagalan
Rp 1.548.260.000
4,99 %
Internal
Biaya Kegagalan
Eksternal:
Rp 0
0%
Total Biaya Kegagalan
Rp 0
0%
Eksternal
TOTAL BIAYA
Rp 1.611.164.406
5,19 %
LINGKUNGAN
Sumber: Penggolongan biaya lingkungan berdasarkan Hansen dan Mowen, dengan
data diolah 2018
Berdasarkan analisis dari peneliti yang mengacu pada teori manajemen
biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen, biaya lingkungan yang terdapat
pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat dapat digolongkan menjadi dua kategori,
yaitu biaya dari aktivitas pencegahan dan aktivitas kegagalan internal. Berikut
adalah kategori biaya lingkungan pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat
mengacu pada teori manajemen biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen.
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Biaya yang pertama adalah biaya pencegahan. Biaya dari aktivitas
pencegahan yang dimaksud yaitu biaya yang timbul akibat aktivitas pencegahan
dari terproduksinya limbah dan/atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Biaya
lingkungan yang termasuk ke dalam biaya aktivitas pencegahan adalah biaya untuk
memperoleh sertifikasi ISO 14001. Pada tahun 2018, biaya untuk memperoleh
sertifikasi ISO 14001 belum ada, tetapi seharusnya biaya tersebut masuk ke dalam
biaya pencegahan. Biaya untuk memperoleh sertikasi ISO 14001 termasuk ke
dalam biaya pencegahan karena dalam proses pencapaiannya meliputi aktivitas
pencegahan terproduksinya limbah berbahaya yang dapat merusak lingkungan.
Biaya pembersihan jalan dan pertamanan juga termasuk ke dalam biaya pencegahan
karena kegiatan yang dilakukan dalam upaya pembersihan jalan dan pertamanan
merupakan kegiatan yang dapat mencegah kerusakan lingkungan.
Biaya lingkungan berikutnya yang terdapat pada PT Jasa Marga (Persero)
Tbk. Pusat adalah biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya
yang timbul akibat upaya untuk memperbaiki kegagalan atau kerusakan yang
disebabkan oleh perusahaan itu sendiri. Biaya kegagalan internal yang terdapat
pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat yaitu biaya pelestarian alam. Dalam
proses pembangunan jalan tol, terdapat kegiatan penghilangan daerah resapan atau
pohon-pohon. Menebang pohon-pohon tersebut merupakan kegiatan yang merusak
lingkungan. Perusahaan melakukan penanaman pohon kembali melalui kegiatan
pelestarian alam tersebut. Pelestarian alam ini merupakan kegiatan untuk
memperbaiki lingkungan yang telah dirusak oleh perusahaan.
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Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat tidak terdapat biaya deteksi
kegagalan eksternal di tahun 2018. Biaya deteksi adalah biaya untuk menentukan
aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan standar yang berlaku
atau belum. Pada perusahaan tidak terdapat biaya deteksi karena perusahaan telah
memenuhi seluruh standar yang berlaku saat itu. Biaya lingkungan berikutnya
adalah biaya kegagalan eksternal yang merupakan biaya yang timbul ketika terjadi
kegagalan/kerusakan pada saat barang/jasa yang dihasilkan perusahaan telah
sampai pada tangan konsumen. Pada perusahaan ini hampir tidak ada biaya
kegagalan eksternal karena produk dari perusahaan ini bersifat publik, terbuka,
sehingga jarang sekali konsumen melakukan keluhan yang fatal bahkan sampai
menuntut perusahaan akibat kegagalan yang disebabkan oleh perusahaan.
4.4 Perbandingan Laporan Biaya Lingkungan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Pusat Berdasarkan Konsep Hansen Mowen dengan yang Ada Pada
Perusahaan
4.4 Perbandingan Lapo ran Biaya Lingkungan PT Jas a Marga (Pers ero ) Tbk. Pus at Be rdas arkan Kons ep Hans en Mowen dengan yang Ada Pada Per us ahaan

Peneliti membuat dua jenis penyajian dari laporan biaya lingkungan pada
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat. Penyajian laporan yang pertama berdasarkan
dengan kondisi yang ada pada perusahaan. Kategori yang terdapat pada laporan
biaya lingkungan yang pertama hanya ada dua kategori, yaitu biaya pada unit
Maintenance dan unit Community Development Program. Biaya yang ada pada unit
maintenance adalah biaya untuk pemeliharaan pembersihan jalan dan pertamanan.
Biaya-biaya tersebut dikeluarkan oleh unit maintenance dari PT. Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat yang bertugas untuk mengontrol pemeliharaan jalan tol.
Perusahaan yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan pembersihan jalan dan
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pertamanan secara langsung adalah seluruh cabang dari PT. Jasa Marga (Persero)
Tbk. Pusat. Beberapa cabang dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat itu sendiri
adalah cabang Jagorawi (Jakarta – Bogor – Ciawi), cabang Jakarta – Tangerang –
Cengkareng, cabang Jakarta – Cikampek, cabang Purbaleunyi (Purwakarta –
Bandung – Cileunyi), cabang Palikanci (Paliman – Kanci), cabang Surabaya –
Gempol, cabang Semarang, dan cabang Belmera (Belawan – Medan – Tanjung
Morawa).
Biaya yang terdapat pada unit Community Development Program adalah
biaya untuk pelestarian alam. Pelestarian alam yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga
(Persero) Tbk. Pusat berupa penanaman pohon di pinggir jalan tol dan juga di dekat
pemukiman warga yang berada di sekitar jalan tol. Pohon-pohon yang ditanam
tersebut ada berbagai macamnya. Pohon yang ditanam di pinggir jalan tol tersebut
yaitu berupa pohon yang sifatnya membuat teduh tetapi juga tetap dipelihara agar
tidak mengganggu. Kemudian pohon yang ditanam di dekat pemukiman warga
tersebut berupa pohon yang bersifat produktif.
Laporan biaya lingkungan yang kedua merupakan alternatif penyajian
laporan biaya lingkungan dari PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat yang mengacu
pada konsep manajemen biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen. Perbedaan
antara laporan biaya lingkungan yang pertama dan kedua terletak pada
penggolongan biaya-biaya lingkungan tersebut. Kategori biaya lingkungan yang
terdapat pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat berdasarkan pada konsep dari
Hansen dan Mowen terdiri dari dua kategori, yaitu biaya pencegahan dan biaya
kegagalan internal. Biaya yang termasuk ke dalam kategori pertama yaitu biaya
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pencegahan adalah biaya untuk pemeliharaan pembersihan jalan dan pertamanan.
Biaya pemeliharaan tersebut berasal dari biaya unit maintenance.
Kategori yang kedua yaitu biaya kegagalan internal. Biaya lingkungan PT.
Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat yang termasuk ke dalam biaya kegagalan internal
adalah biaya pelestarian alam. Biaya pelestarian alam tersebut merupakan kegiatan
untuk memperbaiki lingkungan yang rusak akibat dari pembangunan jalan tol yang
dilakukan oleh perusahaan. Biaya pelestarian alam tersebut berasal dari unit
Community Development Program.

BAB V
PENUTUP
Pada bab ini akan disajikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran
untuk penelitian berikutnya. Kesimpulan berisi mengenai uraian secara ringkas dan
jelas terkait bab pembahasan hasil penelitian. Keterbatasan penelitian berisi kendala
yang dihadapi selama melaksanakan penelitian. Saran untuk penelitian berikutnya
berisi pertimbangan atau argumen peneliti bagi pihak-pihak yang memanfaatkan
hasil skripsi dan arahan bagi peneliti berikutnya.
5.1. Kesimpulan
5.1.Kes impulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pengendalian
lingkungan, serta biaya lingkungan yang ada pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Pusat. Hasil penelitian dapat disimpulkan seperti berikut:
Perusahaan menerapkan sistem manajemen lingkungan yang meliputi
pengelolaan dan pengendalian lingkungan serta biaya lingkungan. Pengelolaan dan
pengendalian lingkungan pada perusahaan memiliki dasar yaitu beberapa peraturan
pemerintah. Pengelolaan dan pengendalian lingkungan dilakukan oleh perusahaan
melalui beberapa program, seperti pelestarian alam di sekitar jalan tol yang
dioperasikan dan juga pemeliharaan terhadap jalan tol yang dioperasikan agar tidak
semakin merusak lingkungan.
Biaya lingkungan pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat terdiri dari tiga
kategori yaitu biaya Maintenance, biaya Community Development Program, dan
biaya Risk Quality Management. Biaya Maintenance terdiri dari biaya pembersihan
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jalan dan pertamanan, lalu untuk biaya Community Development Program terdiri
dari biaya pelestarian alam, dan biaya Risk Quality Management terdiri dari biaya
untuk mencapai sertifikasi ISO 14001. Kelemahan dari biaya lingkungan yang
terdapat pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat yaitu perusahaan belum
menyajikan laporan biaya lingkungan secara tersendiri. Hal tersebut menyebabkan
minimnya keakuratan dan kelengkapan informasi akuntansi terkait biaya
lingkungan pada perusahaan dan juga sulit untuk ditelusuri dalam laporan
keuangan. Oleh karena itu, pemecahan masalah yang pertama adalah diusulkannya
pembuatan laporan biaya lingkungan berdasarkan keadaan yang ada di perusahaan
yaitu biaya lingkungan yang masih tersebar di beberapa kelompok biaya.
Pemecahan masalah yang kedua adalah diusulkannya pembuatan laporan biaya
lingkungan berdasarkan konsep manajemen biaya lingkungan yang dikemukakan
oleh Hansen dan Mowen tahun 2017. Pada laporan biaya lingkungan usulan ini
terdiri dari empat kategori yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan
internal, dan biaya kegagalan eksternal.
5.2.Keterbatasan Penelitian
5.2.Keterba tas an Penelitian

Keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti dalam kegiatan
penelitian ini yaitu dalam mengakses dan mendapatkan data dari perusahaan masih
terbatas, sehingga data yang didapatkan menjadi berkurang keakuratan dan
kejelasannya. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan dari perusahaan itu sendiri.
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5.3.Saran
5.3.Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akuntansi lingkungan
pada PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat, peneliti dapat memberikan saran bagi
penelitian berikutnya dan saran bagi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat.
5.3.1 Saran Bagi Penelitian Berikutnya
5.3.1 Saran Bagi Penelitian B erikutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini pada
objek penelitian yang berbeda dengan menggunakan konsep manajemen biaya
lingkungan yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowen tahun 2017. Penelitian
tersebut dapat berupa dampak terhadap perusahaan dan hasilnya perusahaan
menjadi lebih efektif serta efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya
dengan diterapkannya konsep tersebut.
5.3.2 Saran Bagi Perusahaan
5.3.2 Saran Bagi Perus ahaan

PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat sebaiknya membuat laporan khusus
untuk menyajikan biaya-biaya lingkungan perusahaan agar dapat membantu
manajemen

perusahaan

dalam

mengidentifikasi

dan

menganalisis biaya

lingkungan. Laporan Biaya Lingkungan juga dapat mempermudah manajemen
dalam melakukan perencanaan anggaran pada setiap tahun periode anggaran. Hal
ini mengacu pada PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang
menyebutkan bahwa laporan mengenai lingkungan hidup dapat disajikan secara
terpisah dari laporan keuangan. Akun biaya-biaya lingkungan harus dilaporkan dan
diungkapkan secara rinci untuk memenuhi tanggungjawab organisasi serta
menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi bagi perusahaan. Laporan
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tersebut juga dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan mengenai
perbaikan kinerja lingkungannya dan mengendalikan biaya lingkungannya.
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LAMPIRAN
Lampiran 1: Penyaluran Bina Lingkungan pada Laporan Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun
2018
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Lampiran 2: Beban Tol dan Usaha Lainnya pada Laporan Tahunan PT.
Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat Tahun 2018
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Lampiran 3: Rekapan Hasil Wawancara dengan Unit Risk Quality
Management PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Pusat
Pelaksanaan : 3 Juli 2019
Narasumber : Bapak Rifai Musi
Keterangan : N = Narasumber (Bapak Rifai Musi), P = Peneliti
P: Selamat siang pak. Nama saya Nursanabila Farizi dari Akuntansi Brawijaya.
Dengan bapak siapa saya berbicara?
N: M. Rifai Musi
P: Dari divisi?
N: Risk Quality Management
P: Apa saja job description secara umum dari RQM itu sendiri pak?
N: Secara umum ya. Disini itu ada 7 sistem. Yang pertama Sistem Risk Quality
Management, Sistem Manajemen Mutu dan Layanan, Sistem Manajemen
Perbaikan Mutu Berkelanjutan, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem
Manajemen Pengetahuan, Sistem Manajemen Kinerja Excellent atau KPKU, dan
yang terakhir Sistem Manajemen K3. Nah kalau sekarang dibagi dua, ada unit risiko
dan unit sistem mutu. RQM termasuk ke dalam unit risiko, sisanya masuk ke unit
sistem mutu.
P: Apakah terdapat anggaran yang berhubungan dengan kegiatan lingkungan pada
divisi RQM PT Jasa Marga ini?
N: Ada. Seluruh sistem yang telah saya sebutkan tadi, itu semua ada anggarannya.
Baik itu RQM, K3, Lingkungan. Tetapi dianggarkannya bukan disini, disini hanya
pembuatan sistemnya, di cabang dan unit lain yang menganggarkannya. Kita disini
sifatnya audit. Kalau seandainya kita mau membuat aplikasi lingkungan, atau apa,
kita buat sistemnya. Setelah sistemnya kita buat, mengadopsi dari peraturan
pemerintah, setelah jadi kita baru sebar ke cabang. Agar mereka menerapkan
lingkungan. Nah dia menganggarkan. Kalau disini menganggarkan sifatnya dalam
bentuk pembiayaan konsultan saja.
P: Apakah saya dapat melihat anggaran-anggaran tersebut? Atau anggaran tersebut
hanya bersifat internal?
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N: Jadi kita ada unit namanya CPP itu yang akan membuat anggaran selama
setahun. Kita yang mengajukan, nanti direkap sama dia, setelah direkap sama dia,
wawancara. Nanti dia lihat nih, kebutuhan ini perlu atau ngga, kalau ngga terlalu
perlu, dilihat mana yang lebih urgent, nanti dievaluasi sama CPP. Anggarannya ada
di CPP. Karena Jasa Marga itu dulu pake sistem Oracle, sekarang SAP. Jadi hanya
lihat di web, masih ada ngga anggarannya, kalau masih ada dieksekusi, kalau ngga
ada kita tanya kenapa ngga ada anggaran itu lagi begitu. Jadi bisa dilihat di SAP.
P: CPP ini adalah satu unit yang berbeda ya?
N: Iya seperti RQM ini. Dia yang membuat RKP anggaran, yang membuat juga
RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan), 2019-2022, ada di dia semua. CPP itu
kepanjangannya Corporate Planning and Portfolio Management. Jadi dia yang
memegang RJPP maupun RKP. Nanti dia ada 3 kelompok, ada CPP, ada
Accounting and Tax, dan ada Corporate Finance. Dulu tuh cuman 2, Accounting
and Tax dan Corporate Finance itu digabuung, sekarang dipisah jadi 3. Itu masalah
keuangan dia yang pegang.
P: Kalau untuk memperoleh ISO 14001 itu anggarannya di divisi ini juga ya pak?
N: Iya dari divisi ini juga.
P: Tapi sekarang anggaran-anggaran tersebut sudah ada di CPP ya pak? Apakah
disini masih ada?
N: Disini juga masih ada. Bisa dilihat disini, nanti ada bagian yang lihat. Di CPP
itu untuk penampungannya. Misalkan kurang anggaran dari direksi, nanti
ditambahin.
P: Kalau untuk mengaudit aktivitas lingkungan itu disini juga atau dimana pak?
N: Selama ini, RQM ini belum pernah melakukan audit. Audit ini dilakukan oleh
konsultan masing-masing, dari masing-masing cabang anak perusahaan.
P: Kalau pengawasan pengerjaan proyek itu yang melakukan divisi apa pak?
N: Pengawasan itu ada 2 bagian, RQM dan OAB (Office Administration and
Building Management).
P: Lalu untuk penanganan polusi udara dan suara untuk karyawan yang ditimbulkan
oleh perusahaan itu sendiri bagaimana pak?

55

N: Karena disini kan office, risiko itu kecil sekali. Ini kan pasti ngomongin yang di
lapangan. Nah itu memang masing-masing cabang anak perusahaan. Biasanya
masalah polusi, yang di lapangan itu, orang yang kerjanya di lapangan gitu
operasional, biasanya dikasih susu, gitu. Jadi sehari dia masuk, dia dapet susu.
Untuk polusi udaranya juga mereka dikasih masker. Untuk kebisingannya juga
mereka dikasih earplug. Tapi masalah dipakai atau tidak ya itu urusan pribadi, yang
jelas kita sudah memberikan itu semua kepada mereka. Ditanam juga pohon-pohon
supaya juga polusinya turun. Karena disini kan juga kantor pusat, jadi yang diukur
disini hanya lampunya, kelembapannya, terus sirkulasi kalau disini. Kalau yang di
lapangannya, operasionalnya itu yang tadi.
P: Apakah saya dapat melihat anggarannya?
N: Sebentar ya
P: Saya ingin meminta biaya lingkungan yang terdapat pada divisi RQM di Jasa
Marga Pusat ini. Setelah saya cari tahu lewat divisi CDP dan Corporate
Communication kemarin, di Jasa Marga belum ada laporan biaya lingkungan secara
khusus. Nah sekarang ini saya akan mencari tahu ke beberapa divisi yang berkaitan
dengan biaya lingkungan itu sendiri. Dari pemahaman saya, biaya lingkungan
sesuai teori itu ada biaya pencegahan, deteksi, kegagalan internal dan kegagalan
eksternal. Di dalam poin-poin tersebut terdapat biaya risiko lingkungan, biaya
sertifikasi ISO 14001 yang mungkin terdapat pada divisi RQM ini, betul?
N: Biaya lingkungan yang seperti itu lebih banyak adanya di maintenance. Kalau
disini hanya sertifikasinya aja. Biaya besarnya di maintenance. Kalau di kita itu
masuk ke biaya sertifikasi. Nah kalo disini kan ada nih, jadi risikonya itu dari risiko
perusahaan kan. Itu nanti kan ada biaya lingkungannya. Ini kita di maintenance
kayanya. Jadi biaya yang diakibatkan oleh lingkungan. Seperti drainase, sampah.
Nah kalau mereka biasanya disini sih untuk meredam reaksi masyarakat. Bukan
sertifikasinya kan?
P: Ada pak sertifikasinya juga, jadi biaya untuk memperoleh sertifikasi ISO 14001
itu termasuk ke dalam salah satu biaya lingkungan.
N: Oh iya mba, disini hanya sertifikasi dan konsultannya aja. Nah sisanya
kebanyakan itu ada di maintenance.
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P: Kalau untuk audit risiko?
N: Audit risiko belum dianggarkan.
P: Kalau untuk sertifikasi iso 14001?
N: Nah kalau 14001 ini udah dianggarkan, tapi belum disertifikasi. Biayanya 150
juta untuk tahun 2019.
P: Kalau untuk pengawasan pembangunan proyek jalan tol?
N: Oh kalau itu bukan disini mba, kalau pembangunan itu urusan pemerintah
bersama BPJT. Nah ketika sudah jadi jalan tolnya, baru kita yang
mengoperasikannya. Tapi kalo mba nanyanya pembangunan gedung kantor disini,
itu memang kita yang urus, ada di OAB.
P: Baik pak sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktunya untuk wawancara
ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata.

