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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Isu lingkungan bukanlah hal yang baru, persoalan lingkungan semakin menarik 

untuk dikaji seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global dunia 

(Ikhsan, 2008, hlm.1), hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh 

Christmann & Taylor (2001) yaitu adanya ketertarikan yang besar terhadap hubungan 

antara aktivitas bisnis dan isu lingkungan. Tanzil (2012, dalam Azizah dkk, 2013) 

mengungkapkan perhatian terhadap masalah lingkungan hidup mulai meningkat dan 

menjadi isu global ketika konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  mengenai 

lingkungan hidup, yang pertama diadakan pada tanggal 5 Juni 1972 di Stockholm, 

Swedia. Bahkan, belum lama ini diadakan workshop “Environmental Management 

Accounting” yang diselenggarakan oleh InWent (Capacity Building International), 

Centre For Sustainability Management (CSM) – University of Luxemburg Jerman dan 

Asian Society for Environmental Protection (ASEP) di Bangkok, Thailand pada 

tanggal 11-22 September 2006 (Azizah dkk, 2013).   

Persoalan lingkungan dengan pencemaran limbah misalnya, banyak perusahaan 

perusahaan telah diberhentikan operasionalnya karena masalah lingkungan yang 

dicemarkan oleh perusahaan tersebut (Ikhsan, 2008, hlm. 2). Pernyataan tersebut 

dikuatkan dengan adanya penutupan tujuh perusahaan di Riau, menurut Kepala 

Bapedalda Provinsi Riau Ahmad Syah Harrofi, penutupan seluruh aktivitas tujuh 

perusahaan itu karena dinilai tidak mengolah limbah secara maksimal. Tujuh 

perusahaan tersebut adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Inti Indosawit I, 

Inti Indosawit II, di bawah Panji Raja Garuda Mas milik taipan Sukanto Tanoto, 
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PT. Perawang Lumber Industries, PT. Rycri, PT. Bangkinang, PT. Union Sika, serta 

PT. Pertiwi Prima Plywood (Detik news, 25 April 2004). Penutupan perusahaan akibat 

masalah pencemaran lingkungan juga belum lama ini terjadi di Kota Padang, Wali  

Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menutup dan melarang tiga perusahaan untuk 

beroperasi, penyebabnya adalah perusahaan-perusahaan tersebut telah melakukan 

tindakan yang merugikan masyarakat sekitar, tindakan yang  dimaksud adalah telah 

mencemari air yang mengalir, lebih lanjut Mahyeldi mengungkapkan bahwa, 

berdasarkan tinjauan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), ketiga 

perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat sehingga harus ditutup (Republika, 30 

Maret 2016). Selain pencemaran lingkungan, kerusakan sumber daya alam dan 

penurunan kualitas hidup merupakan dampak negatif dari kegiatan oprasional 

perusahaan (Supratini, 2002).  

Tidak hanya sekedar kerusakan lingkungan, kerusakan sumber daya alam dan 

menurunnya kualitas hidup, dampak limbah industry dengan pengelolaan yang buruk 

dapat menjadi salah satu penyebab bencana, dikutip dari Wahana Lingkungan 

Hidup(WALHI) dalam Tinjauan Lingkungan Hidup, pada tahun 2014 terjadi bencana 

ekologis sebanyak 817 kali meliputi 806 kali banjir, 191 longsor dan 18 kali rob yang 

melanda 5.023 desa/kelurahan dan korban jiwa sebabanyak 524 orang (WALHI, 2015).  

Selain berdampak negatif terhadap lingkungan, polusi dan pengelolaan limbah 

yang buruk membawa dampak negatif yang tinggi terhadap perekonomian Indonesia, 

dikutip dari World Bank dalam Laporan Analisa Lingkungan Indonesia, kekurangan 

air dan sanitasi yang buruk menyebabkan kerugian terbesar bagi perekonomian 

Indonesia, diperkirakan sekitar 7.6 miliar dolar pada 2007 atau hampir 2 persen dari 

Produk Domestik Bruto (PDB). Lebih lanjut dalam laporan analisa yang dibuat oleh 

World Bank tersebut menyebutkan bahwa biaya kesehatan dari polusi udara luar dan 

dalam ruangan diperkirakan $5,5 miliar dolar per tahun atau sekitar 1.3 persen dari 

Produk Nasional Bruto (PNB), kerugian ekonomi yang besar juga disebabkan oleh 

jenis kerusakan lingkungan lain, terutama penggundulan hutan, penipisan tanah, dan  
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kerusakan laut/pesisir. Secara total, biaya kerusakan lingkungan membesar dan saat ini 

setara dengan pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata (World Bank, 2009).  

Salah satu upaya dalam mengatasai masalah-masalah lingkungan tersebut adalah 

dengan Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML) atau bisa disebut juga dengan 

Environmental Management Accounting (EMA), hal ini senada dengan apa yang 

diungkapkan oleh Azizah (2013) dalam penelitiannya bahwa Environmental 

Management Accounting (EMA) merupakan metode yang tepat dalam mengatasi 

permasalahan lingkungan pada suatu perusahaan atau industri. Hal ini juga didukung 

oleh pernyataan Graff (1997 dalam Melnyk et al,  2003) dalam penelitiannya bahwa 

semakin banyak perusahan yang mendunia yang telah menempatkan akuntansi 

manajemen lingkungan sebagai upaya mereka dalam melaksanakan manajemen 

lingkungan yang lebih baik. The International Federation of Accountants (IFAC, 2005) 

mengungkapkan bahwa akuntansi manajemen lingkungan bukanlah sistem yang 

terpisah dari akuntansi manajemen konvensional, lebih lanjut IFAC menjelaskan, 

akuntansi manajemen lingkungan memberikan nilai tambah pada sistem akuntansi 

manajemen konvensional dan menyediakan informasi yang bermanfaat untuk 

perusahaan dalam mengatur dan mengembangkan kinerja serta membawa 

pembangunan keberlanjutan bagi perusahaan. Pembangunan keberlanjutan bagi 

perusahaan yang menerapkan akuntansi manajemen lingkungan juga dikuatkan oleh 

pernyataan Sulanjaku (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Environmental 

Management Acounting and Albanian Perspective bahwa akuntansi manajemen 

lingkungan berkontribusi dalam pertumbuhan yang berkelanjutan.  

Manfaat penerapan akuntansi manajemen lingkungan sangatlah besar (Azizah, 

2013). Secara garis besar manfaat akuntansi manajemen lingkungan adalah kepatuhan 

terhadap pemerintah, sebagai salah satu bentuk upaya eco-efficiency dan sebagai upaya 

posisi strategis perusahaan (Ikhsan, 2009 dalam Azizah 2013). Meskipun pentingnya 

akuntansi manajemen lingkungan dan besarnya manfaat akuntansi manajemen 

lingkungan bagi suatu organisasi, namun adopsi dan penerapan akuntansi manajemen 
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lingkungan masih lemah pada perusahaan di banyak Negara, terutama pada Negara-

negara berkembang (Jamil et al, 2015). 

Sampai saat ini, tidak banyak diskusi mengenai landasan dasar bagi adopsi 

akuntansi manajemen lingkungan (Bouma dan Van der Veen, 2002). Akan tetapi, 

faktor-faktor seperti national dependency, financial dependency, regulasi lingkungan, 

public exposure dan political visibility telah dikaitkan dengan prektek akuntansi 

manajemen linkungan (Bennet dan James, 1998). Di Amerika Serikat contohnya, fokus 

akuntansi manajemen lingkungan Di Amerika Serikat lebih ke arah mengenali dan 

menghindari kewajiban dan sanksi, hal ini dikarenakan adanya rezim kewajiban 

lingkungan dan sanksi peraturan yang ketat (Bennet dan James, 1998). Disisi lain fokus 

akuntansi manajemen lingkungan Di Negara-negara Eropa lebih mengarah pada 

sumber daya dan peluang pengurangan limbah, hal ini disebabkan biaya sumber daya 

(resource cost) Di Eropa relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan Negara lainnya 

di dunia (Bennet dan James, 1998). Meskipun belum banyak diskusi mengenai dasar 

teoritis penerapan akuntansi manajemen lingkungan sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Bouma dan Van der Veen (2002), namun terdapat beberapa penelitian yang 

mendukung gagasan bahwa akuntansi manajemen lingkungan diadopsi tidak hanya 

untuk alasan ekonomi tetapi juga karena alasan legitimasi dan politis, dengan fokus 

pada tekanan institusional (Jalaludin, 2011). Teori institusional mengandaikan bahwa 

organisasi mengahadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan bentuk perilaku yang 

tepat, karena dengan  adanya pelanggaran mungkin mempertanyakan legitimasi 

organisasi dengan  demikian mempengaruhi kemampuannya untuk melindungi sumber 

daya dan  dukungan sosial (Dimaggio dan Powell, 1983). Teori institusional dibedakan 

antara tiga jenis yaitu pertama isomorfisma koersif merupakan hasil dari tekanan 

formal maupun informal yang diberikan pada organisasi dengan organisasi lainya 

dimana mereka saling bergantung dan didalamnya terdapat fungsi organisasi, kedua, 

proses mimetik atau meniru-meniru; terjadi ketika teknologi organisasi kurang 

dipahami, ketika tujuan yang ambigu, atau ketika terdapat ketidakpastian lingkungan 
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yang simbolik, maka organisasi akan cenderung menjadikan diri mereka sebagai model 

yang sama seperti organisasi lain dan mendorong organisasi untuk melakukan imitasi, 

dan ketiga, tekanan normatif yang berkaitan dengan profesionalisme (DiMaggio dan 

Powell, 1983). 

Teori Institusional dipandang sangat relevan untuk digunakan dalam mengkaji 

faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi suatu sistem dalam sebuah organisasi (Usman 

dan Rosidi, 2012), selain itu juga teori institusional sangatlah sesuai untuk menjelaskan 

pengaruh faktor institusional terhadap adopsi akuntansi manajemen lingkungan (Roger 

& Fogarty, 2005). Penelitian-penelitian yang mendukung gagasan bahwa akuntansi 

manajemen lingkungan diadopsi dengan alasan tekanan institusional diantaranya 

dilakukan oleh Jalaludin et al. (2011) dan Jamil et al. (2015). Penelitian yang dilakukan 

oleh Jalaludin et al. (2011) mengenai pengaruh tekanan institusional terhadap adopsi 

akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan-perusahaan manufaktur Malaysia 

yang terdaftar di Federation of Malaysian Manufacturers tahun 2006, 

mengungkapkan, diantara tiga jenis tekanan institusional yang yang ada (isomorfisma 

koersif, tekanan normatif dan proses mimetik) tekanan yang paling kuat yang membuat 

perusahaan manufaktur di Malaysia mengadopsi akuntansi manajemen lingkungan 

pada perusahaannya adalah tekanan  normatif, sedangkan penelitian lain yang 

dilakukan oleh Jamil et al. (2015) mengenai pengaruh tekanan institusional terhadap 

adopsi akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan kecil dan menengah di 

Malaysia, mengungkapkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi praktik 

akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan kecil dan menengah di Malaysia 

adalah isomorfisma koersif. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti masalah akuntansi 

manajemen lingkungan yang merupakan bagian dari akuntansi lingkungan, dimana 

dalam penelitian ini akan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi 

akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan bidang manufaktur dilihat dari 

perspektif teori institusional, Usman dan Rosidi (2012) mengungkapkan  teori 
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institusional dipandang sangat relevan untuk digunakan dalam mengkaji faktor-faktor 

yang mempengaruhi adopsi suatu sistem dalam sebuah organisasi, hal inilah yang 

menjadi alasan untuk menjadikan teori institusional sebagai salah satu variabel  dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Sementara perusahaan manufaktur dipilih dengan 

alasan, dampak yang ditimbulkannya terkait dengan permasalahan (akuntansi 

manajemen) lingkungan, hal ini senanda dengan apa yang diungkapkan oleh Lee (2011 

dalam Gunarathne & Lee, 2015) bahwa kebanyakan penelitian akuntansi manajemen 

lingkungan berfokus pada sektor manufaktur disebabkan dampaknya yang signifikan 

terhadap lingkungan. Dampak-dampak tersebut diantaranya pencemaran lingkungan, 

kerusakan sumber daya alam dan penurunan kualitas hidup (Supraptini, 2002) 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian diatas, masalah penelitian yang 

diangkat adalah: 

1. Apakah  isomorfisma koersif  berpengaruh  terhadap adopsi akuntansi 

manajemen lingkungan pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa 

Efek Indonesia periode 2016? 

2. Apakah  tekanan normatif  berpengaruh terhadap adopsi akuntansi manajemen 

lingkungan pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016? 

3. Apakah proses mimetik berpengaruh terhadap adopsi akuntansi manajemen 

lingkungan pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjawab masalah penelitian yang diangkat 

yaitu: 
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1.3.1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui jenis tekanan institusional yang mempengaruhi  adopsi akuntansi 

manajemen lingkungan di perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia 

periode 2016. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menguji secara empiris  mengenai  pengaruh  isomorfisma koersif terhadap 

adopsi akuntansi manajemen lingkungan di perusahaan manufaktur yang listing 

di Bursa Efek Indonesia periode 2016. 

2. Menguji secara empiris  mengenai  pengaruh tekanan normatif terhadap adopsi 

akuntansi manajemen lingkungan di perusahaan manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016. 

3. Menguji secara empiris  mengenai  pengaruh proses mimetik terhadap adopsi 

akuntansi manajemen lingkungan di perusahaan manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

1. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan agar perusahaan menyadari pentingnya adopsi 

akuntansi manajemen lingkungan yang baik, juga memotivasi perusahaan 

untuk menerapkan dan meningkatkan penerapan akuntansi lingkungan yang 

sesuai dengan peraturan yang ada.  

2. Bagi investor 
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Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan 

investasi dengan tidak hanya melihat dari segi kinerja keuangan perusahaan 

saja tetapi juga melihat dari segi kinerja lingkungan perusahaan tersebut.  

1.4.2 Manfaat Teoritis 

1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi  

akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan manufaktur yang dilihat 

dari perspektif teori institusional dan merupakan pengalaman dalam 

menerapkan  teori-teori yang telah dipelajari selama proses perkuliahan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menambah sumber pengetahuan dalam dunia 

akademis, sebagai pembanding dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan 

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 


