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ABSTRAK 

 

Perkembangan isu lingkungan menjadi perhatian masyarakat 

dalam mendorong kesadaran perusahaan untuk melakukan 

pengelolaan lingkungan dalam kegiatan bisnisnya, dimana perusahaan 

dapat menerapkan green accounting dan material flow cost 

accounting agar mencapai tujuannya yaitu keberlangsungan 

perusahaan. Penelitian ini memiliki 4 rumusan masalah yaitu: 1) 

apakah green accounting berpengaruh terhadap corporate 

sustainability?,  2) apakah material flow cost accounting berpengaruh 

terhadap corporate sustainability?, 3) apakah green accounting dan 

material flow cost accounting secara simultan berpengaruh terhadap 

corporate sustainability?,  4)Bagaimana perspektif ekonomi Islam 

tentang green accounting, material flow cost accounting dan 

corporate sustanaibility?. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

pengaruh secara parsial, simultan dan perspektif ekonomi islam terkait 

green accounting dan material flow cost accounting terhadap 

corporate sustainability (Studi pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Indeks Sri-Kehati 2016-2020).  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data 

yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari website 

resmi Perusahaan, Bursa Efek Indonesia dan Indeks Sri-Kehati. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Indeks Sri-kehati tahun 2016-2020. Sampel dalam 

penelitian terdiri dari 6 perusahaan dalam periode 2016-2020, 

sehingga berjumlah 30 sampel. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan purposive sampling. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan 

program komputer E-views10. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial green 

accounting tidak berpengaruh terhadap corporate sustainability, 

material flow cost accounting berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap corporate sustainability, secara simultan green accounting  

material flow cost accounting berpengaruh terhadap corporate 

sustainability. 

 

Kata kunci: Green Accounting, Material Flow Cost Accounting dan 

Corporate Sustainability 
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ABSTRACT 

 

The development of environmental issues has become a public 

concern in encouraging company awareness to carry out 

environmental management in its business activities, where companies 

can apply green accounting and material flow cost accounting in 

order to achieve the goal of company sustainability. This study has 4 

problem formulations, namely: 1) does green accounting affect 

corporate sustainability? 2) Does material flow cost accounting affect 

corporate sustainability? 3) Do green accounting and material flow 

cost accounting simultaneously affect corporate sustainability, 4) 

What is the Islamic economic perspective on green accounting, 

material flow cost accounting and corporate sustainability?. This 

study aims to analyze the effect of partial, simultaneous and Islamic 

economic perspectives related to green accounting and material flow 

cost accounting on corporate sustainability (Study on manufacturing 

companies listed on the Sri-Kehati Index 2016-2020).  

This research is quantitative. The type of data used is 

secondary data obtained from the company's official website, the 

Indonesia Stock Exchange, and the Sri-Kehati Index. The population 

in this study are manufacturing companies listed on the Sri-kehati 

Index from 2016-2020. The sample in this study consisted of 6 

companies in the 2016-2020 period, so there were 30 samples. The 

sampling technique in this study used purposive sampling. Analysis of 

the data used is panel data regression analysis using the computer 

program E-views10. 

The results showed that partially green accounting had no 

effect on corporate sustainability, material flow cost accounting had a 

positive and significant effect on corporate sustainability, 

simultaneously green accounting material flow cost accounting had 

an effect on corporate sustainability. 

 

Keywords: Green Accounting, Material Flow Cost Accounting, and 

Corporate Sustainability 
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MOTTO 

 ِ طََمًعۗا اِنَّ َرْحَمَت ّللّاه َوََل تُْفِسُدْوا فِى اَْلَْرِض بَْعَد اِْصََلِحهَا َواْدُعْىهُ َخْىفًا وَّ

َه اْلُمْحِسنِْيَه   ٦٥قَِرْيٌب مِّ

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. 

Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. 

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang 

berbuat baik. (QS. Al-A’raf (7) : 56) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul  

Pada kerangka awal guna  mendapatkan gambaran yang 

jelas, mempermudah dan memperjelas makna  untuk 

menghindari adanya kesalapahaman dalam memahami 

permasalahan dan mengembangkan judul proposal ini, maka 

perlu dipertegas judul yang saya ambil, yaitu: “Pengaruh Green 

Accounting dan Material Flow Cost Accounting terhadap 

Corporate Sustainability (Studi pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Indeks Sri-kehati 2016-2020)”. Adapun 

istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut : 

1. Green Accounting  

Green accounting adalah akuntansi yang di 

dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan 

mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas 

perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan.
1
 

2. Material Flow Cost Accounting  

Material flow cost accounting adalah salah satu 

instrumen manajemen yang dapat meningkatkan penggunaan 

bahan secara efektif sehingga dapat mengurangi limbah 

produksi.
2
 

3. Corporate Sustainability  

Corporate sustainability adalah sebuah konsep yang 

mengadopsi orientasi bisnis jangka panjang untuk memenuhi 

kebutuhan para pemangku kepentingan (stakeholder) saat ini 

dan di masa depan dengan mempertimbangkan aspek 

                                                             
1
 Nevin Cohen and Paul Robbins, Green Business: An A-to-Z Guide, 

Green Business: An A-to-Z Guide, 2012, 190, 

https://doi.org/10.4135/9781412973793. 
2
 ―Pengaruh Implementasi Green Accounting dan Material Flow 

Cost Accounting Terhadap Sustainable Development,‖ Jurnal ASET 

(Akuntansi Riset), 2020, 111, https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23281.  

1 



2 

 

 

 

 

pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan 

keadilan statistik.
3
 

4. Indeks Sri-Kehati 

Indeks Sri-Kehati adalah indeks yang diluncurkan 

oleh PT Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Yayasan 

Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI), dimana SRI 

merupakan kependekan dari Sustainable and Responsible 

Investment dan indeks ini secara khusus memuat emiten 

yang memiliki kinerja yang sangat baik dalam mendorong 

usaha-usaha berkelanjutan, serta memiliki kesadaran 

terhadap lingkungan hidup, sosial dan tata kelola perusahaan 

yang baik.
4
 

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah judul di atas, 

maka dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul 

skripsi ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas 

secara lebih dalam mengenai pengaruh green accounting dan 

material flow cost accounting terhadap corporate sustainability  

studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di indeks sri-

kehati periode 2016-2020. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan isu lingkungan menjadi perhatian 

masyarakat dalam mendorong kesadaran perusahaan untuk 

melakukan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan bisnisnya. 

Namun, aktivitas industri yang berkembang pesat saat ini menjadi 

salah satu sebab timbulnya kerusakan lingkungan yang pada 

kenyataannya masih banyak perusahaan berfokus pada 

pencapaian laba saja tanpa memperdulikan dampak buruk dari 

aktivitas produksinya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar 

perusahaan tersebut.  

                                                             
3
 Cory Searcy, ―Updating Corporate Sustainability Performance 

Measurement Systems,‖ Measuring Business Excellence, 2011, 44–56, 

https://doi.org/10.1108/13683041111131619. 
4
 Bursa Efek Indonesia, ―Buku Panduan Indeks Harga Saham Bursa 

Efek Indonesia,‖ 2010, 17. 
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Di Indonesia sekitar  15-20% dari limbah dibuang dengan 

baik, akan tetapi sisanya dibuang ke sungai yang tentunya akan 

menimbulkan berbagai macam masalah diantaranya banjir. Selain 

banjir, masalah yang ditimbulkan oleh limbah pabrik adalah 

pencemaran air sungai yang mengakibatkan kualitas air bersih 

pun memburuk. Sekitar 85% kota-kota kecil dan 50%  kota-kota 

besar membuang sampah mereka di tempat terbuka.
5
 Perusahaan 

tidak hanya dituntut untuk mengutamakan pemilik dan 

manajemen, tetapi juga seluruh pihak yang terkait, seperti 

karyawan, konsumen, serta masyarakat dan lingkungan. Hal ini 

karena keberadaan perusahaan tidak terlepas dari kepentingan 

berbagai pihak. Adanya kesadaran manusia akan dampak 

kerusakan lingkungan yang akan mempengaruhi keberlangsungan 

hidup di masa yang akan datang berdampak bagi perusahaan 

dengan tuntutan lebih besar yang tidak hanya menghasilkan laba 

sebesar-besarnya, tetapi juga memperhatikan pengelolaan 

limbahnya agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kelestarian 

lingkungan yang tercapai nantinya sangat bermanfaat bagi 

masyarakat dan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Jika 

dilihat dari sisi positifnya, aktivitas industri sebenarnya telah 

banyak membantu perekonomian negara dan menyerap banyak 

tenaga kerja. Selain itu sektor industri yang berperan sebagai 

sector leader dapat memacu pembangunan pada sektor-sektor 

lainnya. Sehingga, diperlukan kesadaran perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan dan kehidupan sosial disamping aktivitas 

perusahaan untuk mencapai tujuannya.
6
 

Pemerintah  juga semakin sadar akan pentingnya 

lingkungan. Hal tersebut dapat dilihat dengan ditetapkannya 

berbagai Undang-undang dan peraturan pemerintah yang 

berkaitan dengan perlindungan lingkungan.
7
 Salah satunya adalah 

                                                             
5
 Arfan Ikhsan, ―Akuntansi Lingkungan Dan Pengungkapannya,‖ in 

Graha Ilmu, 2008, 3. 
6
 Lina Anatan, ―Corporate Social Responsibility ( CSR ): Tinjauan 

Teoritis Dan Praktik Di Indonesia,‖ Jurnal Manajemen Maranatha Christian 

University 8, no. 2 (2009): 6. 
7
 Ronny Bagus Witjaksono and Syahril Djaddang, ―Valuasi 

Kesadaran Lingkungan, Corporate Social Responsibility Terhadap Kualitas 
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat (1) berisi sebagai 

berikut:  

―Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan‖. 

Pasal tersebut tertuang lebih lanjut  termuat dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun  2012 

tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas 

dalam pasal 2 disebutkan setiap perseroan selaku subjek yang 

mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam pasal 6 

disebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan 

dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
8
 

Isu lingkungan dan sosial yang berdampak negatif akan 

menyebar dan dapat diakses dengan mudah menggunakan 

teknologi informasi saat ini.
9
  Hal ini tentu memaksa kegiatan 

bisnis perusahaan berkontribusi terhadap isu lingkungan. Bentuk 

penyesuaian kegiatan bisnis perusahaan tehadap isu lingkungan 

adalah green accounting. Green accounting merupakan suatu 

upaya untuk menghubungkan kepentingan ekonomi perusahaan 

dan pelestarian lingkungan
10

. Green accounting dianggap alat 

penting untuk memahami aspek-aspek yang berpengaruh dari 

alam lingkungan yang berhubungan dengan perekonomian
11

. 

                                                                                                                                   
Laba Dengan Moderasi Komite Audit,‖ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 21, no. 1 

(2018): 97–114. 
8
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun  2012 

Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 
9
 Anang Sugeng Cahyono, ―Pengaruh Media Sosial Terhadap 

Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia,‖ Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu 

Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas 

Tulungagung 9, no. 1 (2016): 152. 
10

 Rohmawati Kusumaningtias, ―Green Accounting, Mengapa Dan 

Bagaimana?,‖ Akuntansi Dan Keuangan 7, no. 2 (2013): 137. 
11

 Sherine Farouk, Jacob Cherian, and Jolly Jacob, ―Green 

Accounting and Management for Sustainable Manufacturing in Developing 
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Green accounting merupakan bagian dari akuntansi lingkungan 

yang mengkombinasikan manfaat lingkungan dan biaya kedalam 

pengambilan keputusan. Green accounting  dipengaruhi dan 

mempengaruhi yang ada disekitar perusahaan itu berdiri.
12

  

Konsep green accounting dapat memungkinkan 

pengembangan perusahaan selaras dengan fungsi lingkungan 

yang juga dapat membawa manfaat lebih bagi masyarakat 

setempat. Tujuan penerapan green accounting adalah untuk 

meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan 

melakukan penilaian lingkungan terhadap kegiatan produksi 

perusahaan dari perspektif biaya dan manfaat atau efek, yang 

kesemuanya diharapkan dapat menciptakan efek perlindungan 

lingkungan. Secara singkat penerapan akuntansi lingkungan dapat 

memberikan informasi sejauh mana tindakan yang telah diambil 

oleh perusahaan yang dapat memberikan kontribusi positif atau 

negatif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

lingkungan sekitarnya.
13

 

Pada era pergerakan perusahaan kearah green company, 

kalangan industri tidak hanya dituntut untuk sebatas pengolahan 

limbah, tetapi tuntutan masyarakat-konsumen lebih jauh lagi 

yaitu agar proses produksi suatu barang mulai dari pengambilan 

bahan baku sampai ke pembuangan suatu produk setelah 

dikonsumsi (digunakan) tidak merusak lingkungan.
14

 Material 

flow cost accounting sebagai salah  satu  dari  metode-metode 

akuntansi  manajemen  lingkungan  yang bertujuan  untuk  

                                                                                                                                   
Countries,‖ International Journal of Business and Management 7, no. 20 

(2012): 36–43, https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n20p36. 
12

 Windasari Rachmawati and Abdul Karim, ―Pengaruh Green 

Accounting Terhadap MFCA dalam Meningkatkan Keberlangsungan Usaha 

Serta Resource Efficiency sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Peraih Penghargaan Industri Hijau yang Listing di JII ),‖ Jurnal 

Ilmiah Manajemen Ubhara 3, no. 1 (2021): 60, 

https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.811. 
13

 I. Gusti Ketut Agung Ulupui et al., ―Green Accounting, Material 

Flow Cost Accounting and Environmental Performance,‖ Accounting 6, no. 5 

(2020): 745, https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.6.009. 
14

 Kusumaningtias, ―Green Accounting, Mengapa Dan 

Bagaimana?,‖ 137. 
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menurunkan  baik  dari dampak  lingkungan  maupun  biaya  di 

waktu  yang  sama.  Dasar  dari  material flow cost accounting   

adalah   mencari   cara   untuk menurunkan   biaya   melalui   

penurunan limbah, yang nantinya akan mengarah ke  

perkembangan produktivitas bisnis.
15

 Adapun tujuan utama 

material flow cost accounting yaitu agar biaya kerugian yang 

diakibatkan dari produksi bahan dapat dievaluasi yang kemudian 

diambil suatu keputusan yang membantu perusahaan untuk 

memperlakukan limbahnya.
16

 Pendekatan pengelolaan limbah 

yang dilakukan dengan penerapan material flow cost accounting 

yaitu process improvement strategy, dimana perusahaan 

memodifikasi produk dan proses produksi agar menghasilkan 

sedikit atau tidak menghasilkan polutan, selain itu juga 

menemukan cara untuk melakukan daur ulang limbah sendiri. 

Pada umumnya, semakin besar keuntungan yang 

diperoleh suatu perusahaan maka semakin terjamin pula 

keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Oleh karena itu, 

apabila suatu perusahaan melakukan berbagai usaha untuk 

meningkatkan keuntungannya, misalnya dengan peningkatan 

produktivitas dan efisiensi biaya. Peningkatan produktivitas bisa 

diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja melalui 

penyederhanaan proses, pengurangan aktivitas yang tidak efisien, 

penghematan waktu proses dan pelayanan, serta penggunaan 

material sehemat mungkin dan pemangkasan biaya serendah 

mungkin.
17

 Namun, saat ini telah terjadi pergeseran tujuan suatu 

perusahaan, dari profit oriented menuju stakeholder oriented. 

Perusahaan menyadari bahwa seharusnya mereka  tidak  hanya  

                                                             
15

 Mishelei Loen, ―Penerapan Green Accounting dan Material Flow 

Cost Accounting (MFCA) Terhadap Sustainable Development,‖ Jurnal 

Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana, 2018, 3, 

https://doi.org/10.35137/jabk.v5i1.182. 
16

 ―Pengaruh Implementasi Green Accounting dan Material Flow 

Cost Accounting Terhadap Sustainable Development,‖ 113. 
17

 James Alan Laub, ―Assessing the Servant Organization; 

Development of the Organizational Leadership Assessment (OLA) Model. 

Dissertation Abstracts International,‖ Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, 1999. 
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mengejar  keuntungan  belaka    namun  juga  melayani  

keinginan stakeholder.   Perusahaan   juga   menyadari   bahwa   

ditinggalkannya   perusahaan   oleh konsumen dan stakeholders 

berarti sumber keuntungan mereka juga akan hilang. Oleh karena 

itu, keberlangsungan hidup suatu perusahaan tidak bisa lepas dari 

lingkungan eksternalnya, baik lingkungan alam maupun 

sosialnya. Perusahaan harus memperhatikan masalah lingkungan 

agar stakeholder percaya dengan perusahaan, mengeluarkan 

biaya- biaya untuk lingkungan merupakan investasi perusahaan 

dimasa yang akan datang.
18

 

Manufaktur sebagai industri yang memiliki kaitan yang 

sangat erat dengan lingkungan hidup. Hal tersebut dikarenakan 

suara-suara yang dihasilkan dari mesin-mesin produksi dapat 

berpotensi menghasilkan pencemaran suara, alat-alat transportasi 

yang digunakannya dapat berpotensi menghasilkan pencemaran 

getaran dan debu, pemakaian air tanah yang berlebihan, air 

buangan yang belum memenuhi baku mutu, rembesan minyak 

atau oli, kebocoran bahan bakar berpotensi menghasilkan 

pencemaran air serta gas-gas yang dihasilkan dapat berakibat 

pada pencemaran udara bila tidak diperhatikan.
19

 Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur. 

Pesatnya pertumbuhan industri manufaktur juga telah 

menciptakan banyak masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial, 

diantaranya terjadinya pemanasan global dan masalah lingkungan 

akibat pembuangan limbah.
20

 Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) menunjukkan jumlah pengelolaan limbah 

berbahaya dan beracun (B3) pada sektor manufaktur terendah 

pada tahun 2016-2020. Sektor pertambangan masih menduduki 

peringkat pertama dalam pengelolaan limbah terbanyak, 

                                                             
18

 Loen, ―Penerapan Green Accounting Dan Material Flow Cost 

Accounting (MFCA)Terhadap Sustainable Development,‖ 8. 
19

 Nurwita Utami, ―6 Sumber Polusi Udara Di Dunia - Indonesia 

Environment & Energy Center,‖ Indonesia Environment, 2020. 
20

 Kuldip Singh Sangwan, ―Development of a Multi Criteria 

Decision Model for Justification of Green Manufacturing Systems,‖ 

International Journal of Green Economics 5, no. 3 (2011): 285, 

https://doi.org/10.1504/IJGE.2011.044239. 
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peringkat kedua diduduki oleh sektor jasa yang mengelola limbah 

dan sektor manufaktur menduduki peringkat ketiga dalam 

pengelolaan limbah industri yaitu hanya sebesar 1,2% pada tahun 

2020. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur 

mempunyai tingkat kesadaran yang rendah dalam pengelolaan 

limbah yang berpengaruh terhadap lingkungan. 
21

s 

Oleh karena itu, isu lingkungan berkaitan dengan 

kelangkaan sumber daya alam, pemanasan global, pengelolaan 

limbah, serta aturan-aturan lingkungan yang semakin ketat 

menjadi tantangan yang harus dihadapi dunia industri disamping 

persaingan dan perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat 

dan dinamis.22 

Dalam Islam di jelaskan tentang larangan membuat 

kerusakan lingkungan yang terdapat dalam QS. Al-A’raf (7):56 

 

َلا ااََ ااِنَّ طََمًعۗب ََّ ا فًب ُْ اَخ يُ ُْ اْدُع ََ ا ااِْصََلِحٍَب اثَْعَذ ااْلَْسِض افِّ ا َْ جُْفِسُذ

َْٕها َهااْىُمْحِسىِ ٌْٔتامِّ ِاقَِش اَٙ٘سْحَمَثاّللّاه

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-

Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik” 

Ayat ini menjelaskan bahwa penyebab kerusakan 

lingkungan di darat dan di laut adalah perbuatan tangan manusia, 

padahal mereka yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk 

mengurus dan memelihara bumi untuk kepentingan manusia 

secara individu maupun kelompok masyarakat. Kebudayaan 

manusia makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dunia industri makin 

berkembang sehingga seiring dengan perkembangan tersebut 

                                                             
21

 Bella Syafrina Qolbiatin Faizah et al., ―Penerapan Green 

Accounting Terhadap Kinerja Keuangan,‖ Jurnal Riset Akuntansi 

Kontemporer 12, no. 2 (2020): 95. 
22

 Reni Amaranti et al., ―Green Manufacturing : Kajian Literatur,‖ 

Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC 8, no. 9 (2017): 171. 
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muncul pula perkembangan yang negatif yang mengakibatkan 

bencana pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai efek 

berkembangnya dunia industri.
23

 

Sebagaimana perintah Allah SWT. untuk menjaga 

lingkungan dan larangan untuk merusaknya yang terdapat dalam 

QS Ar-Rum (30): 41 

 

اثَْعَطا ْٔقٍَُْم اىُِِٕز ِْٔذِااىىَّبِس ااَ اَمَسجَْث اثَِمب اْىجَْحِش ََ ا ااْىجَشِّ افِّ ااْىفََسبُد ظٍَََش

اا ُْ اَعِميُ ْْ َنااىَِّز ُْ ُْمأَْشِجُع أٗىََعيٍَّ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah 

merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan 

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diciptakan Allah 

sebagai khalifah dimuka bumi memiliki tugas dan kewajiban 

mengelola, memelihara dan memanfaatkan alam yang telah Allah 

ciptakan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh makhluk 

Allah. Ketidakpedulian manusia mengakibatkan kerusakan 

lingkungan yang memperihatinkan manusia itu sendiri.
24

 

Sri-kehati merupakan indeks hijau yang yang diluncurkan 

pada tanggal 8 Juni 2009, dengan mengacu pada United Nations‟ 

Principles for Responsible Investment (PRI) dan diterbitkan oleh 

yayasan kehati bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia 

dengan standar pemilihan perusahaan yang menerapkan prinsip 

Sustainable Responsible Investment (SRI), serta prinsip 

lingkungan, sosial dan tata kelola Environmental, Social and 

Good Governance (ESG), saat ini Indeks Sri-Kehati menjadi 

satu-satunya referensi bagi prinsip investasi yang 

menitikberatkan pada isu ESG di pasar modal Indonesia. Indeks 

Sri-Kehati memberikan refrensi secara terbuka kepada 

masyarakat luas mengenai ciri dari perusahaan yang memiliki 

bermacam pertimbangan dalam usahanya berkaitan dengan 

                                                             
23

 Kementrian Agama, ―Tafsir Kemenag,‖ Kementrian Agama, 

2012. 
24

 Ibid. 
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kepedulian pada lingkungan, tata kelola perusahaan, keterlibatan 

masyarakat, sumber daya manusia, hak asasi manusia, dan 

perilaku bisnis dengan etika bisnis yang diterima berdasarkan 

standar internasional.
25

 

Penelitian mengenai pengaruh green accounting dan 

material flow cost accounting terhadap corporate sustainability 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun masih memiliki 

hasil yang berbeda-beda, diantaranya hasil penelitian M. 

Wahyudi Abdullah, Mishelei Loen, Selpiyanti dan Zaki Fakhroni 

green accounting berpengaruh terhadap corporate sustainability, 

sedangkan pada penelitian Windasari Rahmawati dan Abdul 

Karim, Verlita Dewi Roslaine dan Eni Wuryani memperoleh 

hasil penelitian bahwa green accounting tidak berpengaruh 

terhadap corporate sustainability. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnyaa studi penelitian telah banyak 

dilakukan di perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, 

waktu penelitian yang kurang dari 5 tahun dan sektor 

pertambangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian judul ―Pengaruh Green 

Accounting dan Material Flow Cost Accounting Terhadap 

Corporate Sustainabilty (Studi pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Indeks Sri-Kehati   2016-2020)”. 

 

C. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih teliti dan mendalam, maka 

penulis membatasi penelitian ini pada penggunaan pengaruh 

green accounting dan material flow cost accounting sebagai 

variabel independen. Hal ini disebabkan karena adanya 

perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh variabel pengaruh 

green accounting dan material flow cost accounting terhadap 

corporate sustainability, sehingga dibutuhkan penelitian guna 

membuktikan hasil dari penelitian tersebut. Selain itu, penelitian 

ini juga dibatasi dengan penggunaan persahaan-perusahaan yang 

                                                             
25

 Kehati, ―Indeks Sri-Kehati – KEHATI,‖ Kehati.or.id, 2021. 
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tercatat dalam Indeks Sri-kehati tahun 2016-2020 sebagai objek 

penelitian. Hal ini disebabkan karena saham-saham perusahaan 

yang tercatat dalam Indeks Sri-kehati merupakan indeks yang 

secara khusus memuat emiten yang memiliki kinerja yang sangat 

baik dalam mendorong usaha-usaha berkelanjutan, serta memiliki 

kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial dan tata kelola 

perusahaan yang baik.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah green accounting berpengaruh terhadap corporate 

sustainability? 

2. Apakah material flow cost accounting berpengaruh terhadap 

corporate sustanaibility? 

3. Apakah green accounting dan material flow cost accounting 

secara simultan berpengaruh terhadap corporate 

sustainability? 

4. Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang green 

accounting, material flow cost accounting dan corporate 

sustanaibility? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh green accounting terhadap 

corporate sustainability 

2. Untuk mengetahui pengaruh material flow cost accounting 

terhadap corporate sustainability 

3. Untuk mengetahui pengaruh green accounting dan material 

flow cost accounting secara simultan terhadap corporate 

sustainability 

4. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam tentang green 

accounting, material flow cost accounting dan corporate 

sustanaibility 
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F. Manfaat Penelitian  

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberi 

manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak 

yang berkepentingan,  seperti yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Bagi peneliti, sebagai pendalaman ilmu yang telah 

diperoleh selama duduk di bangku kuliah sehingga 

dapat mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari 

serta mengatasi masalah-masalah yang ada.   

b. Bagi investor dan pihak manajemen perusahaan, 

diharapkan penelitian ini dapat membantu memberi 

sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan 

investasi yang dapat mendukung corporate 

sustainability. 

c. Bagi akademisi, memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dan segala aspek berkenaan dengan 

corporate sustainability serta penelitian ini dapat 

menjadi acuan di bidang penelitian yang sejenis dan 

mengembangkan penelitian selanjutnya.   

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai informasi dan 

pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta untuk 

menambah wawasan tentang pengaruh green 

accounting, material flow cost accounting terhadap 

corporate sustainability dan menambah literatur yang 

ada. 

b. Bagi investor dan pihak manajemen perusahaan, dapat 

digunakan sebagai bahan masukan bagi para pembuat 

kebijakan dan pengambil keputusan dalam merumuskan 

atau merencanakan arah kegiatan serta kebijakan 

corporate sustainability  Indonesia. 

c. Bagi Masyarakat, dapat memberikan wawasan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi corporate 

sustainability diantaranya tanggungjawab perusahaan 

terhadap masyarakat, sehingga masyarakat memahami 

dampak yang diakibatkan, yang kemudian harapannya 
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dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk 

perbaikan kedepannya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Penelitian mengenai pengaruh green accounting dan 

material flow cost accounting terhadap corporate sustainability 

telah banyak dilakukan. Namun, dalam pembahasan terkait judul 

tersebut masih terdapat perbedaan antara penelitian yang satu 

dengan penelitian lainnya serta hasil penelitiannya pun berbeda-

beda dari tiap peneliti. Penelitian terdahulu juga dibutuhkan 

untuk menambah referensi dalam penyelesaian penelitian ini. 

Berikut adalah hasil beberapa penelitian terdahulu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rochman Marota, Marimin, 

dan Hendro Sasongko pada tahun 2015 yang berjudul 

―Perancangan dan Penerapan Material Flow Cost 

Accounting untuk Peningkatan Keberlanjutan Perusahaan PT 

XYZ‖. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Material 

Flow Cost Accounting memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap keberlanjutan perusahaan.
26

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rochman Marota pada tahun 

2017 yang berjudul ―Green Concepts and Material Flow 

Cost Accounting Application For Company Sustainability”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  green concepts and 

material flow cost accounting berpengaruh signifikan 

terhadap company sustainability.
27

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Wahyudi Abdullah dan 

Hernawati Amiruddin pada tahun 2018 yang berjudul ―Efek 

Green Accounting Terhadap Material Flow  Cost 

Accounting Dalam Meningkatkan Keberlangsungan 

                                                             
26

 Rochman Marota, Marimin Marimin, and Hendro Sasongko, 

―Perancangan Dan Penerapan Material Flow Cost Accounting Untuk 

Peningkatan Keberlanjutan Perusahaan PT XYZ,‖ Jurnal Manajemen dan 

Agribisnis 12, no. 2 (201a5): 92, https://doi.org/10.17358/jma.12.2.92. 
27

 Rochman Marota, ―Green Concepts And Material Flow Cost 

Accounting Application For Company Sustainability,‖ Indonesian Journal of 

Business and Entrepreneurship 3, no. 1 (2017): 50, 

https://doi.org/10.17358/ijbe.3.1.43. 
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Perusahaan (Studi pada Perusahaan Pertambangan di Bursa 

Efek Indonesia)‖. Hasil pada penelitian ini menunjukan 

bahwa Biaya produksi (MFCA) memiliki pengaruh positif 

terhadap keberlangsungan perusahaan, Komponen Luas area 

pabrik produksi (MFCA) memiliki pengaruh statistik dalam 

meningkatkan keberlangsungan perusahaan, hasil/nilai 

produksi (MFCA) berpengaruh positif dalam meningkatkan  

keberlangsungan perusahaan, Green accounting tidak 

memoderasi dalam meningkatkan pengaruh MFCA (biaya 

produksi) terhadap keberlangsungan perusahaan, Green 

accounting tidak memoderasi dampak dalam meningkatkan 

komponen luas area pabrik produksi terhadap 

keberlangsungan perusahaan dan Green accounting 

memoderasi dampak dalam meningkatkan pengaruh bentuk 

komponen hasil/nilai produksi terhadap keberlangsungan 

perusahaan. 
28

 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mishelei Loen pada tahun 

2018 yang berjudul ―Penerapan Green Accounting dan 

Material Flow Cost Accounting (MFCA) Terhadap 

Sustainable Development‖. Hasil pada penelitian ini 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif Material Flow 

Cost Acconting (MFCA) terhadap Suistainabale 

development. terdapat pengaruh positif Implementasi Green 

Accounting terhadap Suistainabale development (SDv), 

Resource Efficiency memperkuat Material Flow Cost 

Acconting (MFCA) terhadap Suistainabale development 

(SDv) dan Resource Efficiency memperkuat Implementasi 

Green Accounting terhadap Suistainabale development 

(SDv).
29

 

                                                             
28

 M. Wahyuddin Abdullah and Hernawati Amiruddin, ―Efek Green 

Accounting Terhadap Material Flow Cost Accounting dalam Meningkatkan 

Keberlangsungan Perusahaan,‖ EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) 

4, no. 2 (2020): 182–83, 

https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i2.4145. 
29

 Mishelei Loen, ―Penerapan Green Accounting Dan Material Flow 

Cost Accounting (MFCA) Terhadap Sustainable Development,‖ Jurnal 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Rifda Nabila dan Yusvita 

Nena Arinta pada tahun 2021 yang berjudul ―Green 

Accounting For Sustainable Development: Case Study of  

Indonesia‟s Manufacturing Sector‖. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa Green Accounting berpengaruh positif 

signifikan terhadap Environmental Disclosure, Enviromental 

Performance tidak berpengaruh signifikan terhadap  

Environmental Disclosure, Environmental Disclosure 

berpengaruh positif signifikan terhadap SDGs, green 

accounting tidak berpengaruh signifikan yang dimediasi 

oleh environmental disclousure dan Environmental 

Performance tidak berpengaruh signifikan terhadap SDGs 

yang Dimediasi oleh Environmental Disclosure 
30

 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Vina Karmia Putri pada 

tahun 2021 yang berjudul ―Pengaruh Green Accounting 

dan Material Flow Cost Accounting Terhadap 

Keberlangsungan Perusahaan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2015-2019)‖, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa green accounting berpengaruh 

signifikan terhadap keberlangsungan perusahaan dan 

material flow cost accounting berpengaruh signifikan 

terhadap keberlangsungan perusahaan.
31

 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Windasari dan Abdul Karim 

pada tahun 2021 yang berjudul ―Pengaruh Green Accounting 

Terhadap Material Flow Cost Accounting Dalam 

Meningkatkan Keberlangsungan Usaha Serta Resource 

Efficiency Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada 

                                                                                                                                   
Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana, 2018, 11, 

https://doi.org/10.35137/jabk.v5i1.182. 
30

 Rifda Nabila, ―Green Accounting For Sustainable Development: 

Case Study of Indonesia Manufacturing Sector,‖ Akuntansi Dewantara 5, no. 

1 (2021): 7–9, https://doi.org/10.26460/ad.v5i1.9147. 
31

 Virna Karmia Putri, Pengaruh Green Accounting Dan Material 

Flow Cost Accounting Terhadap Keberlangsungan Perusahaan (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2015-2019), Http://Repository.Stiedewantara.Ac.Id/, 2020. 
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Perusahaan Peraih Penghargaan Industri Hijau)‖, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa material flow cost 

accounting berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keberlangsungan perusahaan sedangkan green accounting 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

keberlangsungan perusahaan.
32

 

 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama  

(Tahun) 

Sumber Hasil 

1 Rochman 

Marota, 

Marimin, 

dan Hendro 

Sasongko 

(2015) 

Jurnal 

Manajemen dan 

Agribisnis 

Material Flow Cost 

Accounting memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keberlanjutan 

perusahaan. 

2 Rochman 

Marota 

(2017) 

Indonesian 

Journal of 

Business and 

Entrepreneurship 

Green concepts and 

material flow cost 

accounting berpengaruh 

signifikan terhadap 

company sustainability 

3 M. Wahyudi 

Abdullah & 

Hernawati 

Amiruddin 

(2018) 

EKUITAS (Jurnal 

Ekonomi dan 

Keuangan) 

1. Biaya produksi 

(MFCA) memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keberlangsungan 

perusahaan 

2. Komponen Luas 

area pabrik produksi 

(MFCA) memiliki 

pengaruh positif 

dalam meningkatkan 

                                                             
32

 Windasari Rachmawati and Abdul Karim, ―Pengaruh Green 

Accounting Terhadap Material Flow Cost Accounting dalam Meningkatkan 

Keberlangsungan Usaha Serta Resource Efficiency Sebagai Variabel 

Moderating (Studi Kasus Pada Perusahaan Peraih Penghargaan Industri Hijau 

yang Listing Di JII ),‖ Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara 3, No. 1 (2021): 

33–49, https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.811. 
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keberlangsungan 

perusahaan 

3. Hasil/nilai produksi 

(MFCA) 

berpengaruh positif 

dalam meningkatkan  

keberlangsungan 

perusahaan 

4. Green accounting 

tidak memoderasi 

dalam meningkatkan 

pengaruh MFCA 

(biaya produksi) 

terhadap 

keberlangsungan 

perusahaan 

5. Green accounting 

tidak memoderasi 

dampak dalam 

meningkatkan 

komponen luas area 

pabrik produksi 

terhadap 

keberlangsungan 

perusahaan  

6. Green accounting 

memoderasi dampak 

dalam meningkatkan 

pengaruh bentuk 

komponen hasil/nilai 

produksi terhadap 

keberlangsungan 

perusahaan. 

4 Mishelei 

Loen  

(2018) 

Jurnal Akuntansi 

dan Bisnis 

Krisnadwipayana 

1. Terdapat pengaruh 

positif Material 

Flow Cost Acconting 

terhadap 

Suistainabale 

development (sdv)  

2. positif Implementasi 

Green Accounting 
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terhadap 

Suistainabale 

development (sdv)  

3. Resource Efficiency 

memperkuat 

dMaterial Flow Cost 

Acconting terhadap 

Suistainabale 

development (sdv)  

4. Resource Efficiency 

memperkuat 

Implementasi Green 

Accounting terhadap 

Suistainabale 

development (sdv)  

5 Rifda Nabila 

& Yusvita 

Nena Arinta 

(2021) 

Akuntansi 

Dewantara 

1. Green Accounting 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

Environmental 

Disclosure 

2. Enviromental 

Performance tidak 

berpengaruh 

terhadap  

Environmental 

Disclosure 

3. Environmental 

Disclosure 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap SDGs 

4. Green accounting 

tidak berpengaruh 

yang dimediasi oleh 

environmental 

disclousure 

5. Environmental 

Performance tidak 

berpengaruh 

terhadap SDGs yang 
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Dimediasi oleh 

Environmental 

Disclosure 

6 Vina 

Karmia 

Putri (2021) 

Skripsi STIE 

PGRI Dewantara 

Jombang 

1. Green accounting 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keberlangsungan 

perusahaan  

2. Material flow cost 

accounting 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keberlangsungan 

perusahaan. 

7 Windasari 

Rahmawati 

& Abdul 

Karim 

Jurnal Ilmiah 

Manajemen 

Ubhara 

1. Material flow cost 

accounting 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

keberlangsungan 

perusahaan 

2. Green Accounting 

tidak berpengaruh 

terhadap 

keberlangsungan 

perusahaan 

Sumber:  Data diolah peneliti tahun 2022 

 

H. Sistematika Penulisan  

Sebagai gambaran secara menyeluruh mengenai 

penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menguraikan tentang penegasan 

judul, latar belakang masalah, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

Bab landasan teori dan pengajuan hipotesis 

menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi 

landasan teori yang menjelaskan tentang teori 

stakeholder, legitimacy, indeks sri-kehati serta 

variabel-variabel yang diteliti meliputi green 

accounting, material flow cost accounting dan 

corporate sustainability. Selain itu juga membahas 

hipotesa yang menjelaskan teori-teori yang 

berhubungan dengan pokok pembahasan dan 

penelitian terdahulu yang menjadi dasar acuan teori 

yang digunakan dalam analisa penelitian ini 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian menguraikan tentang metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 

meliputi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan 

jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengumpulan data serta definisi operasional variabel 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan 

tentang deskripsi data, pembahasan hasil penelitian 

dan analisis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab penutup memaparkan tentang kesimpulan atas 

hasil pembahasan analisa data penelitian serta 

rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Landasan Teori 

1. Stakeholder Theory 

Stakeholder theory adalah teori dasar untuk 

memahami pentingnya tanggung jawab lingkungan bagi 

perusahaan. Dalam stakeholder theory perusahaan harus 

memperhatikan kepentingan dari stakeholders maka 

perusahaan akan mendapatkan dukungan dari stakeholders 

untuk mencapai tujuannya dalam memperoleh kinerja 

keuangan maupun non-keuangan yang berkelanjutan.
33

 

Stakeholder merupakan keterikatan yang didasari 

oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, jika berbicara 

mengenai stakeholder theory berarti membahas hal-hal yang 

berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. Teori 

stakeholder adalah bahwa stakeholder merupakan sistem 

yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu 

organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling 

mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. 

Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini 

dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk 

responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi  

memiliki akuntabilitas terhadap stakeholdernya.
34

 

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan 

bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 

                                                             
33

 Julie Pirsch, Shruti Gupta, and Stacy Landreth Grau, ―A 

Framework for Understanding Corporate Social Responsibility Programs as a 

Continuum: An Exploratory Study,‖ Journal of Business Ethics 70, no. 2 

(2007): 127, https://doi.org/10.1007/s10551-006-9100-y. 
34

 Ersi Sisdianto and Ainul Fitri, ―Pengaruh Firm Growth and Firm 

Value on Corporate Social Responsibility in Indonesia,‖ Jurnal Akuntansi 

Dan Keuangan Islam 1, no. 1 (2020): 9–24. 
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bagi stakeholdernya.
35

  Stakeholder theory mengambil lebih 

sedikit perspektif normatif, dan lebih banyak perspektif 

positif. Artinya, daripada mencoba memberikan standar 

moral untuk menilai tindakan perusahaan, teori stakeholder 

membuat prediksi spesifik tentang bagaimana perusahaan 

yang memaksimalkan keuntungan akan beroperasi.
36

 

Stakeholder theory pada suatu perusahaan 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi stakeholder. 

Manfaat tersebut dapat diberikan dengan cara menerapkan 

Corporate Social Responsibility (CSR) dengan adanya 

program tersebut perusahaan diharapakan akan dapat 

meningkatkan kesejahteraan karyawan, pelanggan dan 

masyarakat lokal. Sehingga akan dapat terjalin hubungan 

yang baik antara perusahaan dengan lingkungan sekitar 

tempat beroperasi.
37

 

Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan 

sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh 

stakeholder kepada perusahaan tersebut. kelangsungan hidup 

perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder sehingga 

aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan 

tersebut. Semakin baik hubungan pada stakeholder, maka 

semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. 

Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog 

antara perusahaan dengan stakeholdernya.
38

 

 

 

 

                                                             
35

 I. Ghozali and A. Chariri, Teori Akuntansi – Edisi 3, Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro, 2007, 17. 
36

 R. Edward Freeman, Sergiy D. Dmytriyev, and Robert A. Phillips, 

―Stakeholder Theory and the Resource-Based View of the Firm,‖ Journal of 

Management 47, no. 7 (2021): 1762, 

https://doi.org/10.1177/0149206321993576. 
37

 Sisdianto and Fitri, ―Pengaruh Firm Growth and Firm Value on 

Corporate Social Responsibility in Indonesia,‖ 9–24. 
38

 Yunus Handoko, ―Implementasi Social and Environmental 

Disclosuredalam Perspektif Teoritis,‖ Jibeka 8, no. 1 (2014): 74. 
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2. Legitimacy Theory 

Teori legitimasi merupakan suatu teori yang berada 

pada kerangka teori ekonomi politik yang memberikan 

pengaruh pada masyarakat agar dapat menentukan alokasi 

sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, perusahaan 

cenderung menggunakan kinerja berbasis legitimasi karena 

merupakan hal penting dalam perkembangan perusahaan 

kedepannya. Dasar pemikiran teori legitimasi adalah 

organisasi yang akan terus berlanjut keberadaannya jika 

masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk 

sistem nilai yang sejalan pada sistem nilai masyarakat. 

Menurut Parsons legitimasi yaitu penilaian atas 

tindakan mengenai nilai-nilai bersama atau umum dalam 

konteks keterlibatan perusahaan dengan masyarakat sosial.
39

 

Teori legitimasi menjelaskan bahwa praktik pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan harus dilaksanakan sebaik 

mungkin agar nantinya aktivitas dan kinerja perusahaan 

mendapat respon yang baik masyarakat. Adapun dengan 

respon positif tersebut akan dapat melahirkan nilai yang baik 

perusahaan dimata masyarakat dan otomatis dapat 

meningkatkan pencapaian laba oleh pihak perusahaan. Tentu 

hal ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan, karena 

dengan nilai yang sudah terbangun, akan bisa memberikan 

ketertarikan pada pihak investor untuk mau berinvestasi di 

perusahaan. 

Perusahaan perlu akan adanya legitimasi dari 

seluruh stakeholder dikarenakan adanya batasan-batasan 

yang dibuat dan ditekankan oleh norma-norma dan nilai-

nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong 

pentingnya analisis perilaku organisasi dengan 

memperlihatkan lingkungan. Dengan menyatakan bahwa 

teori legitimasi memfokuskan pada kewajiban perusahaan 

untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai 

                                                             
39

 C. J. Nuesse and Talcott Parsons, ―Structure and Process in 

Modern Societies,‖ The American Catholic Sociological Review 21, no. 3 

(1960): 175, https://doi.org/10.2307/3708616. 



24 

 

 

 

 

dan norma yang sesuai dalam lingkungan masyarakat 

dimana perusahaan itu berdiri, dimana perusahaan 

memastikan aktifitas yang dilakukan diterima sebagai 

sesuatu yang sah.
40

  

Teori legitimasi organisasi di negara berkembang 

terdapat dua hal:  Pertama, kapabilitas dalam menempatkan 

motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih 

jelas akan motivasi perusahaan dalam menjalankan tanggung 

jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi perusahaan 

dapat memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan 

institusi yang berbeda dalam konteks yang berbeda.
41

  

Organisasi perusahaan mungkin menerapkan empat 

strategi legitimasi ketika menghadapi berbagai ancaman 

legitimasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi kegagalan 

kinerja perusahaan akan melakukan hal sebagai berikut:
42

   

a. Mencoba untuk mendidik stakeholder nya tentang 

tujuan    organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.   

b. Mencoba untuk mengubah persepsi stakeholder 

terhadap suatu kejadian (tetapi tidak merubah kinerja 

aktual organisasi).   

c. Mengalihkan perhatian dari masalah yang menjadi 

perhatian (mengosentrasikan terhadap beberapa 

aktivitas positif yang tidak berhubungan dengan 

kegagalan-kegagalan).   

d. Mencoba untuk merubah ekspektasi eksternal tentang 

kinerjanya. 

                                                             
40

 Sisdianto and Fitri, ―Pengaruh Firm Growth and Firm Value on 

Corporate Social Responsibility in Indonesia,‖ 9–24. 
41

 Ibnu Dipraja, ―Pengaruh Corporate Social Responsibility 

Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2012),‖ Dian Nuswantara University 

Journal Of Accounting, 2014, 1–17. 
42

 Marzully Nur and Denies Priantinah, ―Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility di 

Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori High Profile yang 
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Adanya teori legitimasi ini akan memberikan 

landasan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan-

peraturan yang berlaku di masyarakat berkaitan dengan 

kegiatan usaha yang dilaksanakan perusahaan sehingga 

dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik 

dimasyarakat maupun dilingkungan tempat beroperasi. Teori 

legitimasi berkonsentrasi pada konsep kontrak sosial, 

menyiratkan bahwa kelangsungan hidup perusahaan 

tergantung pada sejauh mana perusahaan beroperasi dalam 

batas-batas dan norma-norma masyarakat.
43

 

 

3. Green Accounting 

a. Pengertian Green Accounting 

Green accounting adalah akuntansi yang di 

dalamnya mengidentifikasi, mengukur, menilai, dan 

mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan aktivitas 

perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan.
44

 

Green accountin merupakan suatu ilmu yang 

dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungannya. 

Eksistensinya tidak bebas nilai terhadap perkembangan 

masa. Metode-metode pembukuan juga terus 

berkembang mengikuti kompleksitas bisnis yang 

semakin tinggi. Ketika kepedulian terhadap lingkungan 

mulai mendapat perhatian masyarakat, akuntansi 

berbenah diri agar siap menginternalisasi berbagai 

eksternalitas.
45

 

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan 

Amerika Serikat atau United States Environment 

Protection Agency (US EPA) akuntansi lingkungan 

adalah untuk menyajikan biaya-biaya lingkungan bagi 

para stakeholder perusahaan, yang mampu mendorong 

                                                             
43

 Gehan. A. Mousa, et. al., ―Legitimacy Theory and Environmental 

Practices: Short Notes,‖ International Journal of Business and Statistical 

Analysis 2, no. 1 (2015): 42, https://doi.org/10.12785/ijbsa/020104. 
44

 Cohen and Robbins, Green Bus. An A-to-Z Guid., 190. 
45
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mengidentifikasikan cara-cara mengurangi atau 

menghindari biaya- biaya ketika pada waktu yang 

bersamaan, perusahaan sedang memperbaiki kualitas 

lingkungan.
46

 

Melalui penerapan green accounting pada 

pelaporan keuangan tahunan perusahaan maka 

diharapkan lingkungan akan terjaga kelestariannya, 

karena dalam menerapkan green accounting maka 

perusahaan akan secara sukarela mamatuhi kebijakan 

pemerintah tempat perusahaan tersebut menjalankan 

bisnisnya, karena dengan adanya pengungkapan 

pengungkapan semua biaya lingkungan, baik internal 

maupun eksternal, dan mengalokasikan biaya-biaya ini 

berdasarkan tipe biaya dan pemicu biaya dalam sebuah 

akuntansi lingkungan yang terstruktur akan 

memberikan kontribusi baik pada kinerja lingkungan.
47

 

Konsep green accounting dapat digambarkan 

sebagai proses produksi di perusahaan yang 

menggunakan sumber dayanya dengan cara yang lebih 

efisien dan lebih efektif untuk mencapai keberlanjutan 

perusahaan. Dimana, hasilnya memungkinkan 

pengembangan perusahaan selaras dengan fungsi 

lingkungannya yang juga dapat membawa lebih banyak 

manfaat bagi masyarakat setempat. Dalam hal ini, 

penerapan green accounting melibatkan konsep 

penghematan, misalnya penghematan material, 

penghematan lahan, dan penghematan energi. Tujuan 

dari implementasi green accounting adalah untuk 

meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan 

melakukan penilaian lingkungan terhadap kegiatan 

produksi perusahaan dari perspektif biaya dan manfaat 

atau efek, yang semuanya diharapkan dapat 

menciptakan efek perlindungan lingkungan. 

                                                             
46
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Singkatnya, penerapan green accounting dapat 

memberikan informasi tentang sejauh mana langkah-

langkah yang telah diambil oleh perusahaan yang dapat 

membawa kontribusi positif atau negatif untuk 

meningkatkan kinerja.
48

 

 

b. Sifat Dasar Green Accounting 

Adapun sifat dasar dari dari green accounting 

adalah sebagai berikut:
49

 

1) Relavan 

Akuntansi lingkungan harus memberikan 

informasi yang valid terkait dengan manfaat biaya 

pelestarian yang dapat memberikan dukungan 

dalam pengambilan keputusan stakeholder. 

Namun, pertimbangan harus diberikan kepada 

materialitas dan signifikansi dari relevansi. 

2) Handal 

Akuntansi lingkungan harus 

menghilangkan data yang tidak akurat atau bias 

dan dapat memberikan bantuan dalam membangun 

kepercayaan dan keandalan stakeholder. 

Pengungkapan data akuntansi lingkungan harus 

akurat dan tepat mampu mempresentasikan 

manfaat, biaya serta tidak menyesatkan. disediakan 

untuk lebih menjelaskan realitas secara lengkap. 

Ruang lingkup akuntansi lingkungan harus 

diperluas ke semua hal yang bersifat material dan 

signifikan untuk semua kegiatan pelestarian 

lingkungan. 

3) Mudah Dipahami 

Dengan tujuan pengungkapan data 

akuntansi lingkungan yang mudah untuk dipahami, 
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akuntansi lingkungan harus menghilangkan setiap 

kemungkinan timbulnya penilaian yang keliru 

tentang kegiatan perlindungan lingkungan 

perusahaan. 

4) Dapat Dibandingkan 

Akuntansi dapat dibandingkan dari tahun 

ke tahun bagi sebuah perusahaan dan juga dapat 

dibandingkan antar perusahaan yang berbeda di 

sektor yang sama, penting untuk memastikan 

keterbandingan agar tidak menciptakan 

kesalahpahaman antara stakeholder. 

5) Dapat Dibuktikan 

Data akuntansi lingkungan harus 

diverifikasi dari sudut pandang objektif. Informasi 

yang dapat dibuktikan adalah hasil yang sama 

dapat diperoleh bila menggunakan tempat, standar 

dan metode yang persis sama dengan yang 

digunakan oleh pihak yang menciptakan data. 

 

c. Prinsip-prinsip Green Accounting 

Menurut Lako dengan melaksanakan penerapan 

green accounting diharapkan lingkungan akan terjaga 

kebersihannya. Oleh karena itu, secara tidak langsung 

perusahaan akan sukarela mamatuhi kebijakan 

pemerintah dalam menjalankan bisnisnya. Dalam green 

accounting  terdapat beberapa prinsip dasar dalam 

proses praktik nya, yaitu sebagai berikut:
50

 

1) Prinsip Keberlanjutan atau Kelestarian  

Proses akuntansi mengakui dan mengukur 

nilai, pencatatan, peringkasan, serta pelaporan 

informasi yang berkaitan dengan dampak, objek, 

peristiwa dan mengenai transaksi keuangan, sosial, 

dan lingkungan secara sistematis dan terpadu 

dalam pelaporan akuntansi untuk menunjang 
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keberlanjutan pertumbuhan laba korporasi, 

kesejahteraan sosial, serta kelestarian ekologi. 

Dengan melaksanakan proses akuntansi yang 

terpadu diharapkan dapat menghasilkan green 

accounting atau Laporan green accounting yang 

terintegrasi, relevan, reliabel dalam penilaian 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang menyangkut resikodan prospek 

keberlangsungan perusahaan 

2) Prinsip Pengakuan Aset  

Dengan mengorbankan sumber daya 

ekonomi dalam perusahaan untuk pelaksanaan 

green business dan green corporation 

melaksanakan tanggung jawab sosial korporasi 

(CSR) bersifat sukarela ataupun tanggung jawab 

sosial dan lingkungan perseroan (TJSLP) yang 

harus dilakukan bisa diakui sebagai pengorbanan 

investasi (aset) jika pengorbanan tersebut dinilai 

dapat memberikan manfaat ekonomi (tangible 

benefits) dan manfaat non ekonomi (intangible 

benefits). Namun, jika tidk terpenuhi kriteria 

tersebut maka pengorbanan harus diakui sebagai 

beban periodik dalam laporan laba-rugi.  

3) Prinsip Pengakuan Liabilitas  

Liabilitas lingkngan atau liabilitas sosial 

harus segera diakui apabila perusahaan korporasi 

diwajibkan oleh pemerintah atau pihak lain dalam 

menanggung kerugian serta mengganti biaya 

kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat 

yang diakibatkan oleh aktivitas operasi perusahaan. 

Perusahaan bertanggung jawab dalam mengatasi 

pencemaran dan polusi, mengembalikan kerusakan 

lingkungan, serta ikut menghijauan dalam 

melestarikan lingkungan dan berpartisipas dalam 

membantu pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi sosial 
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sekitar dengan program CSR dapat diakui sebagai 

liabilitas sosialdan lingkungan.  

 

4) Matching Principle 

Dalam pengukuran nilai antara biaya 

manfaat dan upaya dalam pertanggung jawaban 

sosial dan lingkungan. Pengukuran nilai dengan 

perbandingan hasil terhadap biaya-manfaat serta 

upaya-pencapaian tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perusahaan tidak hanya diberlakukan 

dalam periode akuntansi yang sama, namun juga 

periode yang berbeda diwaktu kemudian jika 

pengorbanan tersebut terdapat manfaat ekonomi 

dan non ekonomi. Hakikat dari prinsip pengukuran 

nilai tersebut dapat menjadi basis dalam prinsip 

pengukuran biaya dan pengakuan pendapatan.  

5) Prinsip Proses Akuntansi Terintegrasi  

Proses akuntansi adalah pengakuan, 

pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan dan 

pelaporan informasi akuntansi yang memadukan 

obyek, transaksi serta peristiwa keuangan/ 

ekonomi, sosial, dan lingkungan secara otomatis 

sudah terintegrasi dalam pelporan sehingga 

penggna dapat memperoleh informasi akuntamsi 

yang lengkap, utuh, relevan, dan andal dan dapat 

berguna dalam pengambilan keputusan. 

6) Prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Informasi 

Akuntansi yang Terintegrasi  

Dalam pelaporan dan pengungkapan 

informasi akuntansi, entitas korporasi harus 

melakukan pengungkapan dan pelaporan seluruh 

informasi yang berkaitan dengan akuntansi 

keuangan, sosial, dan lingkungan yang bersifat 

kuantitatif atau kualitatif dengan lengkap. Terdapat 

peran dalam mengungkapkan informasi akuntansi 

kualitatif untuk melengkapi dan menjelaskan 
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mengenaihal terpenting yang berkaitan dengan 

komponen informasiakuntansi sosial dan 

lingkungan yang bersifat kuantitatif. 

Pengungkapan lingkungan yang bersifat kualitatif 

bisa dilaksanakan melalui media catatan atas 

laporan akuntansi hijau (prinsip pengungkapan 

penuh). 

Setiap perusahaan yang melaksanakan green 

accounting dengan baik, tidak hanya mengungkapkan 

kepedulian perusahan terhadap lingkungan. Namun, 

mengenai kualitas produk, keamanan produk, dan 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat 

sekitar. Sehingga kepedulian perusahaan terhadap 

keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerjanya. Tujuan 

dikembangkannya green accounting adalah untuk 

mendorong pertanggungjawaban perusahaan dan untuk 

meningkatkan transparansi lingkungan sehingga 

membantu entitas dalam menetapkan strategi agar dapat 

menanggapi isu lingkungan hidup. Dalam konteks 

hubungan perusahaan dengan masyarakat dan terlebih 

dengan kelompok penggiat (activist) atau penekan 

(pressure group) mengenai isu lingkungan, sehingga 

memberikan citra positif terhadap entitas agar dapat 

memperoleh dana dari kelompok dan individu ―hijau‖, 

seiring dengan adanya tuntutan etis dari investor yang 

semakin meningkat, mendorong konsumen untuk 

membeli produk yang lebih ramah lingkungan sehingga 

perusahaan memiliki keunggulan pemasaran yang lebih 

kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

melalukan pengungkapan akuntansi lingkungan, 

sehingga menunjukan komitmen perusahaan terhadap 

usaha perbaikan lingkungan hidup, mencegah pendapat 

negatif publik mengingat perusahaan yang berusaha 

pada area yang berisiko tidak ramah lingkungan pada 

umumnya akan menerima resiko yang dihadapi dari 

masyarakat. 
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d. Fungsi dan Peran Green Accounting 

Pentingnya penggunaan akuntansi lingkungan 

(green accounting) bagi perusahaan atau organisasi 

lainnya dijelaskan dalam fungsi dan peran akuntansi 

lingkungan (green accounting). Fungsi dan peran 

tersebut dibagi ke dalam dua bentuk. Fungsi pertama 

disebut dengan fungsi internal dan fungsi kedua disebut 

fungsi eksternal. Masing-masing fungsi tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Fungsi Internal 

Fungsi internal merupakan fungsi yang 

berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri. 

Pihak internal adalah pihak yang 

menyelenggarakan usaha, seperti rumah tangga 

konsumen dan rumah tangga produksi maupun jasa 

lainnya. Adapun yang menjadi aktor dan faktor 

dominan pada fungsi internal ini adalah pimpinan 

perusahaan. Sebab pimpinan perusahaan 

merupakan orang yang bertanggung jawab dalam 

setiap pengambilan keputusan maupun penentuan 

setiap kebijakan internal perusahaan. Sebagaimana 

lainnya dengan sistem informasi lingkungan 

perusahaan, fungsi internal memungkinkan untuk 

mengatur biaya konservasi lingkungan dan 

menganalisis biaya dari kegiatan-kegiatan 

konservasi lingkungan yang efektif dan efisien 

serta sesuai dengan pengambilan keputusan. Dalam 

fungsi internal ini diharapkan akuntansi 

lingkungan berfungsi sebagai alat manajemen 

bisnis yang dapat digunakan oleh manajer ketika 

berhubungan dengan unit-unit bisnis. 

2) Fungsi Eksternal 

Fungsi eksternal merupakan fungsi yang 

berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. Pada 

fungsi ini faktor penting yang perlu diperhatikan 

perusahaan adalah pengungkapan hasil dari 
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kegiatan konservasi lingkungan dalam bentuk data 

akuntansi. Informasi yang diungkapkan merupakan 

hasil yang diukur secara kuantitatif dari kegiatan 

konservasi lingkungan. Termasuk di dalamnya 

adalah informasi tentang sumber-sumber ekonomi 

suatu perusahaan. 

 

e. Sistem Green Accounting 

Sistem green accounting terdiri atas green 

accounting konvensional dan green accounting 

ekologis. Green accounting konvensional mengukur 

dampak-dampak dari lingkungan alam pada suatu 

perusahaan dalam istilah-istilah keuangan. Sedangkan 

green accounting ekologis mencoba untuk mengukur 

dampak suatu perusahaan berdasarkan lingkungan 

tetapi pengukuran dilakukan dalam bentuk unit fisik, 

akan tetapi standar pengukuran yang digunakan bukan 

dalam bentuk satuan keuangan. 

 

f. Tujuan dan Manfaat Green Accounting 

Menurut Ikhsan tujuan dan maksud 

dikembangkannya akuntansi lingkungan adalah sebagai 

alat manajemen lingkungan yang digunakan untuk 

menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan dan 

sebagai alat komunikasi dengan masyarakat yang 

digunakan untuk menyampaikan dampak negatif 

lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan 

hasilnya kepada publik.
51

  

Akuntansi lingkungan secara spesifik 

mendefinisikan dan menggabungkan semua biaya 

lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. 

Bila biaya-biaya tersebut secara jelas teridentifikasi, 

perusahaan akan cenderung mengambil keuntungan dari 

peluang-peluang untuk mengurangi dampak 
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lingkungan.   Manfaat dari mengadopsi akuntansi 

lingkungan (green accounting),
52

 yakni : 

1) Perkiraan yang lebih baik dari biaya sebenarnya 

pada perusahaan untuk memproduksi produk atau 

jasa sehingga hal ini bermuara memperbaiki harga 

dan profitabilitas.  

2) Mengidentifikasi biaya-biaya sebenarnya dari 

produk, proses, sistem, fasilitas dan menjabarkan 

biaya-biaya tersebut pada tanggung jawab manajer.  

3) Membantu manajer untuk menargetkan area 

operasi bagi pengurangan biaya dan perbaikan 

dalam ukuran lingkungan dan kualitas.    

4) Membantu dengan penanganan keefektifan biaya 

lingkungan atau ukuran perbaikan kualitas.  

5) Memotivasi staf untuk mencari cara yang kreatif 

untuk mengurangi biaya-biaya lingkungan.  

6) Mendorong perubahan dalam proses untuk 

mengurangi penggunaan sumber daya dan 

mengurangi, mendaur ulang, atau mengidentifikasi 

pasar bagi limbah.  

7) Meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu 

lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 

8) Meningkatkan penerimaan konsumen pada produk 

atau jasa perusahaan dan sekaligus meningkatkan 

daya kompetitif. 

Beberapa alasan mengapa perusahaan perlu 

mempertimbangkan untuk mengadopsi akuntansi 

lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi 

perusahaan, antara lain :  

1) Memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus 

biaya-biaya lingkungan.  

2) Memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang 

selama ini mungkin mempunyai dampak negatif 
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terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup 

lainnya, serta keberhasilan bisnis perusahaan.  

3) Diharapkan menghasilkan biaya atau harga yang 

lebih akurat terhadap produk dari proses 

lingkungan yang diinginkan.  

4) Memungkinkan pemenuhan kebutuhan pelanggan 

yang mengharapkan produk/jasa lingkungan yang 

lebih bersahabat. 

Menurut Aniela terdapat beberapa alasan yang 

mendukung pelaksanaan akuntansi lingkungan, yaitu :  

1) Biaya lingkungan jika tidak mendapatkan 

perhatian khusus akan menjadi tidak jelas dan 

masuk dalam akun overhead atau bahkan 

diabaikan.  

2) Banyak perusahaan telah menemukan bahwa biaya 

lingkungan dapat diimbangi dengan menghasilkan 

pendapatan melalui penjualan limbah sebagai suatu 

produk. 

3) Pengelolaan biaya lingkungan yang lebih baik 

dapat menghasilkan perbaikan kinerja lingkungan 

dan memberikan manfaat yang signifikan bagi 

kesehatan manusia serta keberhasilan perusahaan. 

4) Memahami biaya lingkungan dan kinerja proses 

dan produk dapat mendorong penetapan biaya dan 

harga produk lebih akurat dan dapat membantu 

perusahaan dalam mendesain proses produksi, 

barang, dan jasa yang lebih ramah lingkungan 

untuk masa depan. 

 

g. Green Accounting dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Secara umum, terjadinya kerusakan 

lingkungan hidup ada dua penyebab yaitu penyebab 

yang bersifat langsung dan tidak langsung. Faktor 

penyebab yang tidak langsung pada kenyataannya 

merupakan penyebab yang sangat dominan terhadap 

kerusakan lingkungan. Artinya rusaknya ekosistem 
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dalam hal ini manusia tidak memiliki peran misalnya 

gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. 

Kerusakan lingkungan yang bersifat langsung 

disebabkan oleh manusia yang mengeksploitasi 

lingkungan secara berlebihan karena kebutuhan, 

keserakahan, atau mungkin ketidaksadaran akan 

pentingnya menjaga lingkungan misalnya menebang 

hutan secara illegal, membuang sampah sembarangan, 

membendung aliran sungai sehingga menciut, dan lain-

lain.
53

 

Adapun sebab-sebab yang bersifat non-fisik 

adalah sebagai berikut: 

1) Tabzir 

Kata tabzir pada mulanya identik dengan 

tafriq (memisah-misah) yang asal maknanya 

adalah menabur benih dan membiarkannya 

Kemudian kata ini dipakai untuk menunjukkan 

segala bentuk perbuatan menghamburhamburkan 

harta. Menurut ar-Razi, tabzirr adalah merusak 

fungsi harta dan membelanjakannya secara 

berlebihan. Ada juga yang memahami, bahwa 

perilaku tabzir adalah setiap tindakan yang 

menyangkut harta, seperti membelanjakannya di 

jalan yang tidak diridai oleh Allah maupun 

membiarkan harta tersebut sehingga tidak 

teperdayakan atau tidak berfungsi secara wajar. 

Dalam konteks masyarakat dan negara, 

tindakan tabzirr, antara lain, tidak memanfaatkan 

potensi alam secara maksimal dalam kerangka 

pengabdian kepada Allah dan demi kemaslahatan 

bersama. Sebagai ilmuwan misalnya hanya bekerja 

untuk kepentingan ilmu itu sendiri sekaligus demi 

meneguhkan eksistensinya. Alihalih memberi 

manfaat, para ilmuwan banyak yang terjebak 
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kepada hal-hal yang bersifat pragmatis, yang hanya 

memberikan kepuasan jangka pendek.  

Di dalam Al-Qur'an hanya ada dua ayat 

yang disebutkan secara beruntun, yaitu dalam (QS 

Al-Isra (17): 26-27) 

 

ْسا َلاجُجَزِّ ََ ِْٕوا جِ اْثَهااىسَّ ََ َْٕها اْىِمْسِن ََ ا ًٗ ّاَحقَّ ِتاَراااْىقُْشثه
اه ََ

ًْٔشاا َمبَناإٙجَْجِز ََ ِْٕهاۗ ِط ٕه اَنااىشَّ َُ اااِْخ ُْْٓ َْٔهاَمبوُ ِس ااْىُمجَزِّ اِنَّ

ًساا ُْ اَمفُ ًٖ ُهاىَِشثِّ ْٕطه ا٢ٕاىشَّ
 

26.  Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, 

(juga kepada) orang miskin, dan orang yang 

dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) secara boros. 

27.  Sesungguhnya para pemboros itu adalah 

saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar 

kepada Tuhannya. 

 

2) Israf 

Kata israf dengan seluruh kata jadiannya di 

dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 23 kali. 

Menurut Asfahani, israf adalah sikap melampaui 

batas dalam setiap perbuatan. Juga termasuk isrāf 

adalah sikap melampaui batas dalam 

memanfaatkan nikmat-nikmat Allah; begitu juga 

sikap berlebihan dalam masalah duniawi meskipun 

halal. Sikap semacam ini dibenci oleh Allah sebab 

berpotensi melahirkan kesombongan. 

Pada prinsipnya sikap israf merupakan 

salah satu sikap buruk yang diproduksi oleh hawa 

nafsu. Artinya, ketika seseorang tidak mampu 

mengendalikan hawa nafsunya, maka ia akan 

cenderung melampaui batas-batas kebenaran dan 

kewajaran, yang dicirikan antara lain: bersifat 

serakah, tidak puas, selalu ingin lebih dari orang 
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lain (dalam maknanya yang negatif). Sikap inilah 

yang pada akhirnya akan melahirkan sosok-sosok 

manusia yang berjiwa binatang yang akan 

membahayakan kehidupan kemanusiaan secara 

umum, termasuk rusaknya lingkungan. 

3) Itraf 

Kata mutraf, berasal dari atrafa-yutrifu, 

dengan kata jadiannya disebutkan oleh Al-Qur'an 

sebanyak delapan kali. Pada mulanya, kata atrafa-

yutrifu berarti kenikmatan, makanan yang lezat, 

dan sesuatu yang dijadikan untuk kemegahan. 

Sementara kata mutraf sendiri berarti orang yang 

berperilaku seenaknya disebabkan oleh 

kemewahan dan kemegahan yang dimiliki, juga 

yang memiliki kekuatan untuk memaksa. 

Ar-Razi menyatakan bahwa ketika terjadi 

kezaliman pada suatu komunitas bangsa, Allah 

tidak langsung menurunkan siksa atau 

menghancurkannya. Namun lebih dahulu Allah 

mengutus nabi atau ulama untuk mengajak 

kelompok elitenya agar taat kepada-Nya atau 

bertaubatdari kemaksiatan. Ketika mereka tetap 

berada dalam kesesatan dan kemaksiatan, padahal 

Allah terus memberinya kenikmatan dan 

kesempatan, maka pada saat itulah azab Allah akan 

turun. 

Di dalam Al-Qur'an terdapat sebuah ayat yang 

menggambarkan akibat yang bersifat fisik dari adanya 

bencana alam, misalnya firman Allah (QS. Al-Hajj 

(22): 45-46) 

 

هْاافََنبَِّٔهْا ٍَباقَْشَٔةٍاامِّ ٌْيَْنىه َٓاااَ ٌِ َٓااظَبىَِمةٌااََ ٍِ ََِٔةٌاافَ ّاَخب اَعيه

ِشٍَب ا َْ ثِْئشٍااُعُش َعطَّيَةٍااََ قَْصشٍاامُّ ْٕذٍااََّ ِش اااَفَيَمْاا٘ٗامَّ َْ ُْٕش افِّأَِس

نَاااْلَْسضِا ُْ ةٌااىٍَُمْاافَحَُن ُْ نَااقُيُ ُْ َْااثٍَِبْٓاأَّْعقِيُ َرانٌاااَ نَاااه ُْ اثٍَِب اأَّْسَمُع

َب ِنهْااْثَصبسُااْلَااجَْعَمّاَلاافَبِوٍَّ ىه ةُااجَْعَمّاََ ُْ ْٓاااْىقُيُ سِاافِّااىَِّح َْ ُذ ااىصُّ

اٙٗ
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45.  Betapa banyak negeri yang telah Kami binasakan 

karena (penduduk)-nya dalam keadaan zalim sehingga 

bangunan-bangunannya runtuh dan (betapa banyak 

pula) sumur yang ditelantarkan serta istana tinggi 

(yang ditinggalkan). 

 

46.  Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati 

mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat 

mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang 

buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam 

dada.  

Ayat ini sebenarnya memberi informasi 

tentang akhir perjalanan suatu kaum yang zalim; meski 

begitu, ayat ini juga memberi gambaran tentang dampak 

dari suatu bencana besar, yang pernah terjadi pada masa 

lalu, yaitu banyak bangunan yang roboh, sumur-sumur 

menjadi tercemar, beberapa rumahyang masih berdiri 

namun sudah ditinggal pergi penghuninya.  Gambaran 

ini merupakan gambaran umum dari dampak suatu 

bencana alam, seperti tsunami, gempa bumi, banjir 

bandang, angin puting beliung, dan lain-lain. Memang 

benar, jika kita lihat dari beberapa bencana yang ada, 

tidak semuanya sebagai akibat langsung dari ulah 

manusia. Namun, pernyataan wa hiya zalimah 

semestinya harus dipandang sebagai sebab atas 

terjadinya bencana alam tersebut meski tidak langsung. 

Ini menjadi cukup penting dalam kaitannya  

denganupaya penanggulangan bencana agar tepat dan 

komprehensif. Sehingga, bukan hanya mengandalkan 

pemulihan atau penanggulangan yang bersifat fisik, 

tetapi juga, tidak kalah pentingnya, melakukan 

perubahan dari sisi sikap mental. 

Gerakan penghijauan, penanaman sejuta 

pohon, dan lain-lain, tentu saja baik sekali. Namun, 

siapa yang menjamin kalua pohon-pohon tersebut pada 

saatnya nanti tidak dijarah kembali, kecuali secara 

sungguh-sungguh masing-masing individu menyadari 
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bahwa perbuatannya tersebut akan menyengsarakan 

orang banyak dalam waktu yang akan datang. Atau hal 

ini menuntut keseriusan Pemerintah dalam ―penegakan 

hukum‖, terutama sekali terhadap adanya konspirasi 

busuk antara elit politik dan elit ekonomi. Sebab, 

kurangnya pengawasan mengakibatkan banyaknya 

aturan yang dilanggar. Lemahnya pengawasan di 

bidang pengusahaan hutan, misalnya, pada gilirannya 

akan banyak memunculkan semacam ―mafia‖ 

perkayuan. 

Semua ini terjadi karena ada jaringan kolusi 

yang rapi antara pengusaha, oknum birokrasi dan 

oknum keamanan. Sementara itu penduduk setempat 

yang peduli hutan tidak berdaya menghadapinya. 

Akibat lebih lanjut, penduduk setempat yang semula 

peduli dan mencintai hutan serta memiliki sikap moral 

yang tinggi terhadap lingkungan menjadi frustasi, 

bahkan kemudian sebagian dari mereka turut terlibat 

dalam proses illegal logging tersebut. Tanpa adanya 

pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang 

sungguh-sungguh, maka upaya apapun hanyalah sebuah 

kesia-siaan. Sebab, upaya penghijauan hanyalah solusi 

yang bersifat instant dan sesaat. Oleh karena itu, 

pendidikan yang berbasis lingkungan, yang saat ini oleh 

para ahli dipandang sudah sangat mendesak untuk 

diajarkan pada anak-anak didik kita, seharusnya 

menyangkut dua hal, faktor-faktor lahiriah dan faktor-

faktor rohaniah atau sikap mental. Dengan demikian, 

sejak awal bukan saja mereka memiliki pengetahuan 

yang memadai tentang lingkungan hidup, kesadaran 

akan pentingnya manfaat hutan dan lingkungan hidup 

yang lestari untuk kehidupan semua makhluk, 

khususnya manusia generasi sekarang dan yang akan 

datang juga sebuah pemahaman agama, bahwa Allah 

adalah Maha Rahman dan Rahim, Dia tidak mungkin 
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mengazab makhluk-Nya apalagi dalam skala yang luas 

dan besar tanpa ada kesalahan sedikitpun. 

 

h. Indikator Green Accounting 

Pengukuran green accounting dapat dilihat dari 

kinerja lingkungan perusahaan. Dalam kinerja 

lingkungan perusahaan diukur berdasarkan prestasi 

yang diraih oleh perusahaan yaitu menggunakan 

program PROPER. Melalui PROPER kinerja 

lingkungan perusahaan diukur dengan menggunakan 

warna, pemberian warna dilakukan dengan 

menggunakan skala, yaitu sebagai berikut:    

Tabel 2.1 

Peringkat Kinerja Perusahaan dengan PROPER 

Warna Score Keterangan 

Emas 5 Usaha yang telah berhasil 

melaksanakan upaya pengendalian 

pencemaran dana atau kerusakan 

lingkungan hidup dan atau 

melaksanakan produksi bersih dan 

telah mencapai hasil yang 

memuaskan (sangat baik) 

Hijau 4 Usaha atau kegiatan yang telah 

berhasil melaksanakan upaya 

pengendalian pencemaran dana tau 

kerusakan lingkungan hidup dan 

mencapai hasil lebih baik dari 

persyaratan yang ditentukan 

sebagaimana diatur dalam 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku (baik)    

Biru 3 Usaha atau kegiatan yang telah 

berhasil melaksanakan upaya 

pengendalian pencemaran dana tau 

kerusakan lingkungan hidup dan 

mencapai hasil sesuai dari 

persyaratan minimum sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku (cukup) 
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Merah 2 Usaha atau kegiatan yang telah 

berhasil melaksanakan upaya 

pengendalian pencemaran dana tau 

kerusakan lingkungan hidup tetapi 

belum mencapai persyaratan 

minimum sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku (buruk) 

Hitam 1 Usaha atau kegiatan yang belum 

melaksanakan upaya pengendalian 

pencemaran dana tau kerusakan 

lingkungan hidup (sangat buruk) 

Sumber: Kementrian LH diolah tahun 2022 

 

4. Material Flow Cost Accounting  

a. Pengertian Material Flow Cost Accounting  

Material flow cost accounting adalah salah satu 

instrumen manajemen yang dapat meningkatkan 

penggunaan bahan secara efektif dan efisien sehingga 

dapat mengurangi limbah produksi.
54

 Material flow cost 

accounting adalah alat untuk mengurangi biaya dengan 

pengurangan limbah yang pada akhirnya dapat 

mengarah pada peningkatan produktivitas bisnis.
55

 

Menururt Mishelei Leon material flow cost 

accounting adalah sarana efektif yang berfungsi 

membantu organisasi-organisasi untuk lebih memahami 

dampak potensial lingkungan dan ekonomi yang 

digunakan pada material dan tenaga kerja. Konsep dari 

perbaikan proses pabrik biasanya berfokus pada 

pengurangan lead time, limbah atau material yang tidak 

berguna, dan lain-lain yang memacu meningkatnya 

                                                             
54

 ―Pengaruh Implementasi Green Accounting Dan Material Flow 

Cost Accounting Terhadap Sustainable Development,‖ Jurnal ASET 

(Akuntansi Riset), 2020, 111, https://doi.org/10.17509/jaset.v12i1.23281.  
55

 Ulupui et al., ―Green Accounting, Material Flow Cost Accounting 

and Environmental Performance,‖ 745. 
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produktivitas jalur produksi.
56

 Keuntungan dari 

penggunaan model material flow cost accounting 

adalah dapat meningkatkan laba dan produktivitas 

(internal) serta mengurangi dampak negatif ke 

lingkungan (eksternal) yang selanjutnya berkontribusi 

dalam pengembangan keberkelanjutan perusahaan 

(corporate sustainable development).57
 

Menurut M. Wahyudi Abdullah material flow 

cost accounting adalah salah satu alat utama untuk 

pengelolaan green accounting dan mengajukan 

peningkatan transparansi dari praktek penggunaan 

bahan baku dari pengembangan model aliran bahan 

baku yang bisa menelusuri dan menghitung aliran dan 

persediaan bahan baku dalam sebuah organisasi secara 

fisik dan unit moneter. Material flow cost accounting 

bisa digunakan disemua jenis industri yang 

menggunakan bahan baku dan energi, semua jenis dan 

ukuran, dengan atau tanpa tempat sistem pengelolaan 

lingkungan. Konsep utama material flow cost 

accounting didasarkan pada masukan (bahan, energi, 

air, dan input lainnya) dan keluaran (produk utama atau 

produk sampingan, limbah, limbah cair, emisi) 

ditentukan dalam pusat kuantitas, dan perhitungan 

dilakukan sehubungan dengan biaya material, energi, 

dan sistem yang dikeluarkan untuk produk dan kerugian 

material. 
58

 

                                                             
56

 Mishelei Loen, SE., M.Si., ―Pengaruh Penerapan Green 

Accounting Dan Material Flow Cost Accounting (MFCA) Terhadap 

Sustainable Development Dengan Resource Efficiency Sebagai Pemoderasi,‖ 

Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana 6, no. 3 (2019): 15, 

https://doi.org/10.35137/jabk.v6i3.327. 
57

 Loen, ―Penerapan Green Accounting dan Material Flow Cost 

Accounting (MFCA) Terhadap Sustainable Development,‖ 2. 
58

 Abdullah and Amiruddin, ―Efek Green Accounting Terhadap 

Material Flow Cost Accounting Dalam Meningkatkan Keberlangsungan 

Perusahaan,‖ 171. 
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Menerapkan material flow cost accounting 

dalam proses produksi memberikan gambaran tentang 

masalah yang terjadi pada perusahaan. Perusahaan 

dapat mengurangi limbah dan meningkatkan 

produktivitas material dengan menggunakan material 

flow cost accounting. Dapat disimpulkan bahwa, 

material flow cost accounting adalah alat manajemen 

yang digunakan untuk mendukung hubungan antara 

lingkungan dan perekonomian.  

 

b. Unsur-unsur dalam Material Flow Cost Accounting  

Dalam ―Manual on Material Flow Cost 

Accounting‖ terbagi menjadi tiga unsur yaitu sebagai 

berikut:
59

 

1) Material  

Material adalah salah satu unsur yang 

penting dari material flow cost accounting, dimana 

material dijadikan fokus utama dalam 

implementasi material flow cost accounting. 

Komponen di dalam material mengacu pada raw 

material, auxiliary material, katalis serta komponen 

atau material yang akan digunakan dalam proses 

produksi untuk menghasilkan suatu produk. Untuk 

material yang tidak menjadi finished good 

dianggap sebagai kerugian material.  

2) Arus Material  

Unsur utama berikutnya dalam material 

flow cost accounting yaitu arus material. Model 

material flow cost accounting dapat menelusuri 

semua bahan masukan dalam proses produksi dan 

juga menelusuri hasil produksi yang telah diubah 

                                                             
59

 Rizal Alfian, Hamzah Ritchi, and Dede Abdul Hasyir, ―Analisa 

Implementasi Material Flow Cost Accounting (MFCA) Pada Perusahaan 

Industri (Studi Kasus Pada PT . Unipres Indonesia),‖ E-Jurnal Apresiasi 
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menjadi finished good dan menghitung kerugian 

emisi kedalam satuan fisik.  

3) Akuntansi Biaya  

Akuntansi biaya dalam model material 

flow cost accounting adalah akuntansi biaya arus 

dan material stock disuatu perusahaan dihitung 

dalam satuan fisik seperti volume produksi serta 

masa yang selanjutnya akan dilakukan 

pengalokasian biaya untuk memberikan gambaraan 

terkiat input material yang nantinya diubah 

menjadi finished good dan kerugian material yang 

dihasilkan selama proses produksi  yang dihitung 

dalam satuan moneter. 

 

c. Tujuan dan Prinsip-prinsip Material Flow Cost 

Accounting  

Material flow cost accounting dapat digunakan 

sebagai alat peningkatan transparansi aliran material 

(material flow) dalam penggunaan energi, dan biaya 

yang berkaitan dengan dampak lingkungan, dan untuk 

mendukung keputusan perusahaan melalui informasi 

yang diperoleh melalui material flow cost accounting. 

Menerapkan material flow cost accounting ke dalam 

produksi dapat memberikan gambaran yang jelas 

mengenai masalah yang dihadapi oleh perusahaan. 

Terdapat empat prinsip material flow cost accounting 

adalah sebagai berikut:
60

 

1) Pemahaman mengenai aliran material dan 

penggunaan energi. 

2) Sebagai penghubung data informasi fisik dan 

moneter  

                                                             
60
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Penerapan MFCA (Material Flow Cost Accounting) Pada Industri 

Manufaktur (Studi Kasus Pada PT. Unipres Indonesia),‖ Jurnal Apresiasi 

Ekonomi 8, no. 1 (2020): 88, https://doi.org/10.31846/jae.v8i1.274. 



46 

 

 

 

 

3) Memastikan akurasi, kelengkapan, dan 

komparabilitas data fisik  

4) Sebagai alat penentuan dan memperkirakan biaya 

kerugian material. 

Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari 

material flow cost accounting maka perusahaan akan 

memperoleh keuntungan. Salah satu keuntungan yang 

dapat diperoleh dengan menggunakan material flow 

cost accounting adalah dapat mengurangi dampak 

kerusakan lingkungan (eksternal) sehingga dapat 

meningkatkan laba dan produktivitas perusahaan 

(internal). Sehingga dapat berkontribusi dalam 

keberkelanjutan suatu perusahaan.  

 

d. Elemen-elemen Dasar Material Flow Cost 

Accounting  

Untuk dapat menerapkan material flow cost 

accounting secara efektif diperlukan pemahaman 

terhadap elemen-elemen dasar dalam material flow cost 

accounting, yaitu sebagai berikut:
61

 

1) Fundamental Elemen 1 : Pusat Kuantitas  

Pusat kuantitas dapat berupa satu atau 

beberapa proses. Pusat kuantitas adalah titik ketika 

bahan baku diproses atau mengalami perubahan. 

Pada setiap pusat kuantitas akan dihitung 

keseimbangan material, baik dalam satuan fisik 

maupun moneter, untuk setiap input dan output 

yang dihasilkan.   

2) Fundamental Elemen 2 : Keseimbangan Material  

Dalam material flow cost accounting, 

seluruh material yang masuk ke proses produksi 

dan meninggalkan pusat kuantitas harus seimbang. 

                                                             
61
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Menurut keseimbangan material, diperoleh seperti 

berikut ini:  

Input = Output (Produk+Non-produk ) +Inventory) 

 

3) Fundamental Elemen 3 : Perhitungan Biaya  

Tujuan material flow cost accounting 

adalah mengevaluasi nilai dari produk dan 

kerugian produk yang dihasilkan dalam proses 

produksi dengan seakurat mungkin. Dalam rangka 

memastikan akurasi, hanya mengevaluasi biaya 

produk dan kerugian material yang berasal dari 

bahan baku tidak akan cukup. Perusahaan perlu 

mempertimbangkan semua biaya yang terkait 

dengan produk dan kerugian material tersebut, oleh 

karena itu dalam material flow cost accounting 

terdapat empat jenis biaya semuanya dialokasikan 

untuk produk dan kerugian material :  

a) Biaya bahan baku : biaya untuk material yang 

melewati pusat kuantitas (unit pengukuran 

input dan output untuk analisis material flow 

cost accounting). Biasanya, biaya pembelian 

digunakan sebagai biaya bahan baku.  

b) Biaya energi : biaya untuk sumber energi 

seperti listrik, bahan baku bakar, uap, panas, 

udara terkompresi.  

c) Biaya sistem : biaya yang dikeluarkan dalam 

arus penanganan aliran material, tidak 

termasuk biaya bahan baku, biaya energi, dan 

biaya pengolahan limbah.  

d) Biaya pengelolaan limbah : biaya untuk 

menangani kerugian material.  

e) Biaya outpout positif dan output negative 

4) Fundamental Elemen 4 : Model Arus Material  

Model arus material ini mengacu pada 

penggambaran material dari proses yang 

menunjukan semua pusat kuantitas dimana bahan 
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baku berubah atau digunakan, serta aliran bahan 

baku tersebut dalam batas sistem. 

 

e. Material Flow Cost Accounting dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

Produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat 

di masa kini dan mendatang, produksi juga merupakan 

proses transformasi input menjadi output, sehingga 

segala jenis input yang masuk ke dalam proses produksi 

untuk menghasilkan output disebut juga faktor 

produksi.
62

 Islam menggambarkan kegiatan produksi 

sebagai sesuatu yang sangatlah indah, banyak dari ayat-

ayat suci Al Quran yang menjelaskan mengenai 

pentingnya kegiatan produksi dan Allah SWT 

menyediakan fasilitas yang luar biasa banyaknya. 

Beberapa ahli ekonomi Islam memberikan 

definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, 

meskipun substansinya adalah sebagai berikut:
63

 

1) Kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai 

usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya 

kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, 

sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup 

sebagaimana digariskan dalam Islam, yaitu 

kebahagiaan dunia dan akhirat.  

2) Pentingnya motif altruism (altruism) bagi 

produsen Islami sehingga ia menyikapi dengan 

hati-hati konsep pareto optimality dan given 

demand hypothesis yang banyak dijadikan sebagai 

konsep dasar produksi dalam ekonomi 

konvensional.  

3) Keadilan dan kemerataan produksi (distribusi 

produksi secara merata).  
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4) Tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan 

barang dan jasa yang merupakan fardhu kifayah, 

yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang 

pemenuhannya bersifat wajib.  

5) Kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan 

jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan 

kebajikan/ kemanfaatan (mashlahah) bagi 

masyarakat.  

Dalam Islam memproduksi sesuatu bukanlah 

sekadar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. 

Dua motivasi tersebut belumlah cukup, Islam pada 

prinsipnya menekankan kegiatan produksi yang tidak 

hanya berhenti pada fungsi ekonominya saja tetapi juga 

harus bisa sejalan dengan fungsi sosial, sehingga untuk 

mencapai fungsi sosial kegiatan produksi harus 

mencapai surplus.
64

 Hal ini sesuai dengan kutipan QS 

Al-Hadid (57): 7 

افَب ًِۗ ْٕ َْٕهافِ ْسحَْخيَفِ باَجَعيَُنْمامُّ ااِممَّ ُْ اَْوفِقُ ََ ا ًٖ ىِ ُْ َسُس ََ ِا
ااثِبّلّله ُْ ِمىُ َْٔهااه ىَِّز

ا ٌْٕش  ااىٍَُْمااَْجٌشاَمجِ ُْ اَْوفَقُ ََ ااِمْىُنْما ُْ َمىُ
ا٢اه

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta 

infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang 

Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu 

berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-

orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan 

(hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang 

sangat besar. 

Melalui konsep tersebut, kegiatan produksi 

harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkat 

optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya 

sumber daya insani ke arah pencapaian kondisi full 

employment, dimana semua orang bekerja dan 

menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang udzur 

syar‟i seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi yang 
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kedua adalah memproduksi kebutuhan primer 

(dharuriyyat), sekunder (hajiyyat) dan tersier 

(tahsiniyyat) secara proporsional, sehingga tidak saja 

harus halal tetapi juga harus baik dan bermanfaat 

(thayyib).
65

 

Pendapat lain yang mejelaskan mengenai tujuan 

produksi dalam perspektif Islam adalah menyediakan 

barang dan jasa yang memberikan mashlahah 

maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, 

tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan 

kemashlahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai 

bentuk, diantaranya adalah:
66

  

1) Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan 

moderat  

2) Menemukan kebutuhan masyarakat dan 

pemenuhannya  

3) Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa 

depan  

4) Pemenuhan sarana bagi kegiatan social dan ibadah 

kepada Allah.  

Prinsip produksi pada sistem konvensional 

adalah bagaimana produksi dapat berjalan sehingga 

mampu mencapai tingkat yang paling maksimum dan 

efisiensi dengan:
67

  

1) Memaksimalkan output dengan menggunakan 

input tetap  

2) Meminimalkan penggunaan input untuk mencapai 

tingkat output yang sama  

Prinsip-prinsip produksi pada perspektif 

ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan sistem 

konvensional yang membedakannya adalah nilai (value) 

yang terkandung di dalamnya. Islam menambahkan 

beberapa poin nilai berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist 
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Rasulullah SAW dimana Islam memberikan arahan 

mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut, 

yaitu:
68

 

1) Tugas manusia di bumi adalah sebagi khalifah 

Allah SWT yakni manusia ditugasi untuk 

memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya.  

2) Islam selalu mendorong kemajuan di bidang 

produksi, menurut Yusuf Qordhawi, Islam 

membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang 

didasarkan atas penelitian, eksperimen, dan 

perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan 

penuhanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan 

dalam arti melepaskan diri dari Al-Qur’an dan Al 

hadist.  

3) Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan 

kemampuan manusia, sesuai dengan sabda Nabi 

yaitu: ―kalian lebih mengatahui urusan dunia 

kalian‖  

4) Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada 

prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, 

menghindari kemudharatan dan memaksimalkan 

manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang 

memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan 

dalam kesulitannya, karena berdalih dengan 

ketetapan dan ketentuan Allah, atau karena tawakal 

kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat 

di dalam agama-agama selain Islam. Tawakal dan 

sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah 

SWT, sebagai pemilik hak prerogative yang 

menentukan segala sesuatu setelah segala usaha 

dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.  

Islam menuntun manusia sebagai khalifah Allah 

untuk memakmurkan bumi yang Allah ciptakan untuk 

dikelola dengan ilmu dan amalan baik. Melalui 
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tuntunan kaidah tersebutlah manusia dituntut untuk 

melakukan sesuatu berdasarkan Al Quran dan Al 

Hadist, salah satunya adalah kaidah dalam berproduksi. 

Kaidah-kaidah dalam berproduksi antara lain adalah:
69

  

a. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada 

setiap tahapan produksi  

b. Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk 

membatasi polusi, memelihara keserasian, dan 

ketersediaan sumber daya alam  

c. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

individu dan masyarakat serta mencapai 

kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi 

harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, 

yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya 

akidah/ agama, terpeliharanya nyawa, akal dan 

keturunan, serta memakmurkan material.  

d. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari 

tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya 

umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan 

prasarana yang memungkinkan terpenuhinya 

kebutuhan pengembangan peradaban, dimana 

dalam kaitannya tersebut para ahli fiqih 

memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, 

industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu 

kifayah, yang dengannya manusia bias 

melaksanakan urusan agama dan dunianya.  

e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik 

kualitas spiritual maupun mental dan fisik. 

Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran 

rohaniahnya, kualitas mental terkait dengan etos 

kerja, intelektual, kreatifitas, sedangkan fisik 

berkaitan dengan kesehatan, efisiensi, dan 

sebagainya.  
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Produksi yang baik dan berhasil adalah 

produksi yang menggunakan faktor-faktor produksi 

guna menghasilkan barang sebanyak-banyaknya dengan 

kualitas semanfaat mungkin. Menurut M.A. Mannan 

dan Afzalurrahman adalah sebagai berikut: 

1) Alam  (Tanah)  

Ekonom klasik menganggap tanah sebagai 

suatu faktor produksi penting mencakup semua 

sumber daya alam yang digunakan dalam proses 

produksi.
70

 Menurut Afzalurrahman, tanah 

termasuk segala sesuatu yang terdapat di 

permukaan bumi, seperti gunung, hutan; di bawah 

permukaan bumi dalam bentu bahan 

galian/tambang dan kekayaan laut; dan di atas 

permuakaan bumi, seperti hujan, angin, keadaan 

iklim, geografi, dan sebagainya. Selanjutnya 

afzalurrahman menjelaskan bahwa tidak diragukan 

lagi faktor produksi yang paling penting adalah 

permukaan tanah yang di atasnya kita dapat 

berjalan, mendirikan rumah, perusahaan, serta 

melakukan apa saja menurut kehendak kita.
71

  

M.A. Mannan menjelaskan bahwa Islam 

tidak menyetujui definisi ilmu ekonomi modern, 

Islam mengakui tanah sebagai faktor produksi 

yang diciptakannya manfaat yang dapat 

memaksimalkan kesejahteraan ekonomi rakyat. 

Dimana kesejahteraan itu memperhatikan prinsip-

prinsip dasar etika ekonomi.  

Al-Qur’an dan sunnah banyak menekankan 

pembudidayaan tanah secara baik, antara lain 

adalah tentang perlunya mengubah tanah kosong 

menjadi kebun-kebun dengan mengadakan 

pengaturan, pengairan, dan menanaminya dengan 
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tanaman yang baik. Dengan demikian tanah 

kosong diperkenankan untuk digarap orang lain 

bahkan dianjurkan orang yang mampu sebaiknya 

meminjamkan tanahnya tanpa sewa kepada orang 

yang miskin. Jadi Islam mengakui pemilikan tanah, 

bukan penggarapnya.
72

 

2) Tenaga Kerja  

Faktor tenaga kerja dalam aktivitas 

produksi merupakan upaya yang dilakukan 

manusia, baik berupa kerja pikiran maupun berupa 

kerja jasmani atau kerja pikir sekaligus jasmani 

dalam rangka menghasilkan barang dan jasa 

ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Menurut 

Afzalurrahman, tenaga kerja adalah segala usaha 

dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan 

atau pikiran untuk mendapat imbalan yang pantas. 

Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik 

maupun pikiran. Selanjutnya Afzalurrahman 

menjelaskan tenaga kerja sebagai salah satu faktor 

produksi mempunyai arti yang besar, karena semua 

kekayaan alam tidak berguna bila tidak 

dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh.
73

 

Islam mengangkat nilai tenaga kerja dan 

menyuruh orang bekerja untuk mencapai 

penghidupan yang layak dan menghasilkan barang 

dan jasa yang menjadi kebutuhan manusia, 

maupun amal yang bersifat ibadah semata-mata 

karena Allah. Tenaga kerja dalam Islam, tidak 

pernah terpisahkan dari kehidupan moral dan 

sosial, karena kode dan tingkah laku pekerja dan 

majikan berakar pada syariat. Mereka yang 

mempekerjakan buruh mempunyai tanggung jawab 

moral dan sosial. Tenaga kerja tidak diperbolehkan 

melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan 
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syari’at. Pekerja dan majikan juga tidak boleh 

saling memeras.  

Menurut M.A. Mannan, dalam Islam buruh 

digunakan dalam arti yang lebih luas namun lebih 

terbatas. Lebih luas karena hanya memandang 

pada penggunaan jasa buruh di luar batas-batas 

pertimbangan keuangan. Terbatas dalam arti 

bahwa seorang pekerja tidak secara mutlak bebas 

untuk berbuat apa saja yang dikehendakinya 

dengan tenaga kerjanya itu.
74

 

3) Modal  

Menurut Ahmad Ibrahim, modal adalah 

kekayaan yang memberikan penghasilan kepada 

pemiliknya, atau kekayaan yang menghasilkan 

suatu hasil yang akan digunakan untuk 

menghasilkan suatu kekayaan lainnya. 

Afzalurrahman menyatakan bahwa modal 

merupakan hasil kerja apabila pendapatan melebihi 

pengeluaran, sehingga faktor utama pengumpulan 

modal adalah peningkatan pendapatan. Sedangkan 

menurut Adam Smith, modal terbagi dalam dua 

aspek, yaitu:  

a) Modal produksi, yaitu modal yang 

menghasilkan barang-barang sehingga dapat 

langsung dikonsumsi atau dipakai dalam 

produksi  

b) Modal individu (modal leuntungan), yaitu 

modal yang memberikan hasil kepada 

pemiliknya setelah modal itu dipergunakan 

orang lain dengan menarik keuntungan  

4) Manajemen (Organisasi)  

Manajemen merupakan naungan segala 

unsur produksi dalam suatu usaha produksi, baik 

industri, pertanian, perdagangan, dengan tujuan 
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agar mendapatkan laba secara terus-menerus 

dengan memfungsikan dan menyususn unsur-unsur 

tersebut serta menentukan ukuran seperlunya dari 

tiap unsur itu dalam perusahaan. Afzalurrahman 

menyatakan bahwa dalam industri modern, 

organisasi memainkan peranan yang sangat berarti 

dan dianggap sebagai faktor produksi yang paling 

penting.  

Islam menyuruh melakukan manajemen 

dan mengharuskan manajer mengikuti jalan 

keadilan dan menjauhi jalan yang membahayakan 

mayarakat. Maka dari itu dilarang memproduksi 

barang dan jasa yang haram. Namun Islam 

memperbolehkan mengambil keuntungan dengan 

menekannkan manajemen, perhitungan dan 

mencari keuntungan berdasarkan asas sama-sama 

mengalami untung dan rugi. 
75

 

Menurut M.A. Mannan, ciri-ciri khusus 

organisasi Islam, yaitu: 
76

 

a) Ekonomi Islam pada hakekatnya lebih 

berdasarkan ekuiti daripada pinjaman. Para 

manajer cenderung mengelola perusahaan 

dengan pandangan untuk membagi deviden 

kepada para pemegang saham atau berbagi 

keuntungan diantara mitra usaha  

b) Pengertian keuntungan biasa mempunyai arti 

yang lebih luas dalam kerangka ekonomi 

Islam karena tidak dikenalkan bunga pada 

modal. Modal manusia yang diberikan 

manajer harus diintegrasikan dengan modal 

berbentuk uang. Sehingga terjadi perpaduan 

penanaman modal dan usahawan dimana 

keuntungan menjadi urusan bersama  
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c) Sifat terpadu organisasi ini menuntut 

integritas moral, ketepatan, dan kejujuran 

dalam akuntansi mungkin lebih dibutuhkan 

daripada organisasi secular manapun, yang 

para pemilik modalnya mungkin bukan 

merupakan bagian mdari manajemen. Islam 

menekankan kejujuran, ketepatan, 

kesungguhan dalam urusan perdagangan 

karena mengurangi biaya penyediaan 

(supervisi) dan pengawasan.  

Faktor manusia dalam produksi dan 

strategi uasaha barangkali mempunyai signifikansi 

lebih diakui dibandingkan dengan strategi 

manajemen lainnya yang didasarkan pada 

memaksimalkan keuntungan atau penjualan. 

 

f. Indikator Material Flow Cost Accounting  

Pada langkah ini, model penghitungan material 

flow cost accounting akan disusun berdasarkan data 

yang akan diinput. Biaya produk positif dan negatif 

dapat dialokasikan berdasarkan konsep penyeimbangan 

masal. Hasil dari penghitungan material flow cost 

accounting diterima dan dianalisis untuk menunjukkan 

biaya produk positif dan negatif, adapun indikator 

material flow cost accounting yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

 

                           

Tabel 2.2  

Indikator MFCA 

 Bahan Energi Sistem Total 

Positif     

Negatif     

Total     

Sumber: ISO 14501 diolah tahun 2022 
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e. Corporate Sustainability 

a. Pengertian Corporate Sustainability 

Menurut US EPA, sustainability atau 

keberlanjutan didasarkan pada sebuah prinsip 

sederhana yang dapat diartikan  sebagai segala sesuatu 

yang kita butuhkan  untuk kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan hidup yang secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap lingkungan alam. 

Keberlanjutan menciptakan dan memelihara sebuah 

kondisi dimana manusia dan alam dapat hidup secara 

harmonis, yang memungkinkan memenuhi kebutuhan 

sosial, ekonomi dan lainnya dari generasi saat ini dan 

generasi mendatang.
77

 Konsep sustainability mulai 

dikenalkan secara global oleh sebuah entitas yang 

bernama Brutland Commision pada kegiatan pelaporan 

Our Common Future yang diselenggarakan oleh World 

Commission on Environment and Development.
78

 

Terdapat lima elemen bagi organisasi 

perusahaan dalam pengembangan lingkungan yang 

berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam ekonomi, 

indikator sosial, analisis lingkungan, indikator 

keberlanjutan yang diseleksi secara independen serta 

material dan sumber daya yang digunakan. 
79

 

Keberlanjutan suatu perusahaan menjadi faktor 

pengembangan untuk memenuhi kebutuhan saat ini 

tanpa mengorbankan kemampuan di masa datang untuk 

memenuhi kebutuhannya itu sendiri. Keberlangsungan 

hidup suatu perusahaan bergantung pada keuntungan 

(profit) yang diperolehnya. Keuntungan inilah yang 
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kemudian menjadi tujuan utama didirikannya suatu 

perusahaan. 

 

b. Corporate Sustainability dalam Perspektif Ekonomi 

Islam 

Corporate Sustainability yakni 

keberlangsungan perusahaan yang bertujuan mencapai 

kesejahteraan. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam 

disebut dengan falah. Al-falah secara bahasa diambil 

dari kata dasar falah yang artinya zhafara bima yurid 

(kemenangan atas apa yang diinginkan). Al-falah 

diartikan dengan menang, keberuntungan, dengan 

mendapat kenimatan akhirat. 

Definisi Islam tentang kesejahteraan pada 

pandangan komperhensif tentang kehidupan ini. 

Kesejahteraan menurut Islam mencakup dua pengertian 

yaitu:
80

 

1) Kesejahteraan holistic dan seimbang, yaitu 

kecukupan materi yang didukung oleh 

terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup 

individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas 

unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan harus 

menyeluruh dan seimbang.  

2) Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sebab 

manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, 

tetapi di alam setelah kematian atau kemusnahan 

dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia 

ditunjukan dalam rangka untuk memperoleh 

kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak 

dapat dicapai maka kesejahteraan akhirat tentu 

lebih diutamakan, sebab ia merupakan kehidupan 

yang abadi dan lebih bernilai dibanding kehidupan 

dunia.  
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Dalam bentuk kesejahteraan perspektif Islam, 

tentu hal ini tidak bisa dilepaskan tolak ukur pedoman 

umat Islam yaitu Al-Quran dan Hadist, tergantung ada 

atau tidaknya hubungan manusia dengan Tuhannya dan 

dengan sesama manusia. Bahwa Islam tidak menerima 

untuk memisahkan agama dari bidang kehidupan sosial, 

maka Islam telah menetapkan suatu metode lengkap 

yang mencakup garis-garis yang harus dipatuhi oleh 

tingkah laku manusia terhadap dirinya sendiri atau 

kelompok. 

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu 

masyarakat tergantung pada pencarian dan 

pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: 1) agama, 2) 

hidup atau jiwa, 3) keluarga atau keturunan, 4) harta 

atau kekayaan, 5) intelektual atau akal. Ia menitik 

beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan di 

dunia dan di akhirat merupakan tujuan utamanya. Ia 

mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi 

kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah 

individu dan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, 

kesenangan dan kenyamanan, serta kemewahan.
 81

 

 Beberapa faktor pendorong untuk terciptanya 

kesejahteraan masyarakat atau keluarga yang sejahtera 

dalam konteks Islam adalah memenuhi kebutuhan dan 

bukan memenuhi kepuasan atau keinginan yaitu tujuan 

dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha untuk 

pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu 

kewajiban dalam agama Nejatullah Siddiqi, bahwa 

tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam 

antara lain:
82
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1) Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara 

sederhana.  

2) Memenuhi kebutuhan keluarga.  

3) Memenuhi kebutuhan jangka panjang.  

4) Menyediakan kebutuhan keluarga yang 

ditinggalkan.  

5) Memberi bantuan sosial dan sumbangan menurut 

jalan Allah.  

Adapun beberapa sifat maslahah, antara lain:
83

 

1) Maslahah bersifat subjektif, dalam arti setiap 

individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam 

menentukan apakan sesuatu perbuatan merupakan 

suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Kriteria 

maslahah ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya 

mengikat bagi semua individu.  

2) Maslahah orang perorangan akan konsisten dengan 

maslahah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda 

dengan konsep pareto optimum, yaitu keadaan 

optimal dimana seseorang tidak dapat 

meningkatkan tingkat kepuasan atau 

kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan 

kepuasan atau kesejahteraan orang lain. 

Dalam konteks ini, sangat tepat untuk 

diterapkan bagi pemenuhan kesejahteraan manusia yang 

mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan 

tahsiniyat. Dalam ekonomi Islam kesejahteraan juga 

memiliki arti terhindar dari rasa takut terhadap 

penindasan, kelaparan, dahaga dan penyakit, serta 

kebodohan bahkan lingkungan.  

Bersumber dari pandangan hidup Islam 

melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:  

1) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten 

pada kebenaran.  
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2) Pertangung jawaban, untuk memakmurkan bumi 

dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. 

Setiap perilaku ekonomi memiliki tanggung jawab 

untuk berperilaku ekonomi yang sebenarnya, 

amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga 

memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan 

kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan 

secara pribadi atau kelompok tertentu saja. 

3) Takaful (jaminan sosial), adanya jaminan sosial 

dimasyarakat akan mendorong terciptanya 

hubungan yang baik antar individu dan 

masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan 

hubungan vertikal, namun juga menempatkan 

hubungan horizontal secara seimbang. Agar 

kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, 

pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan 

masyarakat, baik primer maupun sekunder (the 

kamili). Karena hal tersebut, pemerintah dilarang 

untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan 

pelayanan primer masyarakat saja, namun harus 

berusaha mencakup seluruh kebutuhan 

komplementer lainnya, selama tidak bertentangan 

dengan syariat sehingga kehidupan masyrakat 

sejahtera. 

Dalam Islam kesejahteraan dapat dikendalikan 

oleh distribusi kekayaan tersebut maka kebutuhan setiap 

individu seperti sandang, pangan, papan dapat terpenuhi 

secara seimbang. Sedangkan suatu keadaan terjaga dan 

terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan 

manusia dengan demikian, kesejahteraan ekonomi 

Islam mencakup seluruh aspek kebutuhan jasmani dan 

rohani. 

 

c. Indikator Corporate Sustainability 

Adapun indikator corporate sustainability yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
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Keterangan : 

Ekonomi = Investasi + Laba + Penjualan 

Sosial = CSR + Gaji + Pesangon 

Lingkungan = Biaya Pengolahan Limbah +Utilita 

Teknologi = Biaya Laboratorium+ Biaya Komunikasi 

 

B. Indeks Sri-kehati 

a. Sejarah Indek Sri--Kehati 

Yayasan KEHATI telah menerbitkan indeks 

hijau bernama Indeks Saham Sustainable and 

Responsible Investment (Sri)-Kehati yang diluncurkan 

pada tanggal 8 Juni 2009, dengan mengacu pada United 

Nations‟ Principles for Responsible Investment (PRI) 

dan diterbitkan bekerja sama dengan Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Dengan standar pemilihan perusahaan 

yang menerapkan prinsip Sustainable Responsible 

Investment (SRI), serta prinsip lingkungan, sosial dan 

tata kelola Environmental, Social and Good 

Governance (ESG), saat ini Indeks Sri-Kehati menjadi 

satu-satunya referensi bagi prinsip investasi yang 

menitikberatkan pada isu ESG di pasar modal 

Indonesia. Melalui indeks Sri-Kehati, KEHATI 

berusaha menciptakan mutualisme antara dunia 

konservasi dan sektor bisnis.
84

 

Indeks Sri-Kehati memberikan refrensi secara 

terbuka kepada masyarakat luas mengenai ciri dari 

perusahaan yang memiliki bermacam pertimbangan 

dalam usahanya berkaitan dengan kepedulian pada 

lingkungan, tata kelola perusahaan, keterlibatan 

masyarakat, sumber daya manusia, hak asasi manusia, 
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dan perilaku bisnis dengan etika bisnis yang diterima 

berdasarkan standar internasional.
 85

 

 

b. Visi dan Misi Sri-Kehati 

1) Visi 

Adapun visi nya yaitu ―alam lestari untuk 

manusia kini dan masa depan anak negeri.‖ Sebuah 

dunia dengan keanekaragaman hayati yang tumbuh 

utuh secara alami, dimana semua lapisan 

masyarakat bergerak bersama melestarikan dan 

meningkatkan nilai-tambahnya untuk memenuhi 

segenap kebutuhan hidup secara adil, bermartabat 

dan berkelanjutan. 

2) Misi 

Adapun misi dari Sri-Kehati adalah 

sebagai berikut:
86

 

a) Mengembangkan pengetahuan, kearifan lokal 

dan praktek-praktek pelestarian serta inovasi 

pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 

berkelanjutan yang berbasis ekosistem hutan, 

pertanian dan kelautan. 

b) Memperluas gerakan ekonomi hijau dan budaya 

lokal berbasis pelestarian dan pemanfaatan nilai 

tambah keanekaragaman hayati secara 

berkelanjutan di tingkat lokal, nasional dan 

global. 

c) Menggalang kekuatan angkatan muda millenial, 

khususnya masyarakat kota dan komunitas 

lokal untuk mendukung prinsip-prinsip dan 

praktek konservasi keanekaragaman hayati 

berdasarkan pola pembangunan berkelanjutan. 

d) Mendorong perbaikan tatanan kebijakan publik 

yang bersih dan terbuka di tingkat lokal hingga 

nasional untuk perbaikan tata kelola pelestarian 
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dan pemanfaatan nilai tambah keanekaragaman 

hayati khususnya dan pembangunan 

berkelanjutan umumnya. 

e) Memperkuat dan mengembangkan sumber-

sumber, sistem pendanaan dan mekanisme 

pembiayaan yang lebih inovatif dan beragam 

untuk memperbesar dampak pelestarian dan 

pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 

berkelanjutan.  

Kehati selalu menjaga akuntabilitas dan 

transparasi dalam upaya untuk menjadi agen 

perubahan yang terpercaya dan berpengaruh dalam 

mencapai visi dan misinya bagi kelestarian 

keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya 

secara berkelanjutan untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

 

c. Nlai-nilai Dasar Sri-Kehati 

Visi dan misi yang akan KEHATI capai melalui 

serangkaian program dan kegiatan dilaksanakan 

berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar sebagai 

berikut:
87

 

1) Keanekaragaman 

Meyakini bahwa keanekaragaman hayati 

dan kehidupan di dalamnya menjamin 

keberlangsungan kehidupan di bumi. Oleh 

karenanya, KEHATI menghormati keragaman 

nilai-nilai ekologis, ekonomis, budaya, hukum, dan 

spiritual, serta mendukung kemajemukan 

kehidupan baik di alam maupun kehidupan sosial. 

2) Keberlanjutan 

Meyakini bahwa semua generasi memiliki 

hak fundamental untuk kehidupan yang wajar dan 

lingkungan yang seimbang dalam jangka panjang. 

KEHATI menjunjung tinggi prinsip-prinsip 
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pembangunan yang berkelanjutan dengan 

senantiasa memperhatikan daya dukung 

lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan 

kepentingan antar-generasi, perilaku yang menjaga 

keseimbangan ekosistem, dan keberlangsungan 

kehidupan. 

3) Keadilan 

KEHATI mengembangkan sikap dan 

perilaku yang memenuhi rasa keadilan dengan 

menerapkan pembagian manfaat dan tanggung 

jawab secara adil, demokratis, dan berwawasan 

gender. KEHATI juga memberi peluang dan 

kesempatan yang sama kepada semua komunitas 

dan memperhatikan keadilan antar-wilayah dan 

antar-generasi. 

4) Keberpihakan 

Dalam upaya-upaya pelestarian dan 

pemanfaatan keanekaragaman hayati secara 

berkelanjutan, KEHATI menjunjung tinggi azas 

keberpihakan pada kelompok-kelompok 

masyarakat yang rentan, miskin dan marjinal. 

5) Kepercayaan 

Menempatkan kepercayaan (trust) sebagai 

modal yang berharga dan paling menentukan 

dalam membangun kerja sama dan kemitraan. 

Dengan demikian, KEHATI berupaya membangun 

dan menjaga kepercayaan yang tinggi, baik di 

lingkungan internal maupun dalam relasi 

multipihak. 

 

d. Proses Seleksi Konstituen Indeks Sri-Kehati 

Dalam proses seleksi konstituen indeks sri-

kehati ada 3 tahap yang harus dilalui, yaitu:
88

 

1) Tahap I (Penyaringan Aspek keuangan dan 

Likuiditas)  
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a) Kapitalisasi Pasar 

b) Total Aset 

c) Laba Bersih 

d) Free float 

e) Avarage Trade Value 

2) Tahap II (Penyaringan Bisnis Inti), terdapat daftar 

negative dalam bisnis, yaitu: 

a) Pestisida 

b) Nuklir 

c) Persenjataan 

d) Tembakau 

e) Alkohol 

f) Pornografi 

g) Perjudian 

h) Genetically Modified organism 

i) Pertambangan batu bara 

3) Tahap III (Penilaian Aspek ESG Perushaan) 

a) Environment 

(1) Produk dan inovasi keberlanjutan 

(2) Sumber daya alam 

(3) Penggunaan energi 

(4) Emisi gas rumah kaca 

(5) Manajemen limbah 

b) Social 

(1) Pelatihan dan pengembangan pegawai 

(2) Praktek ketenagakerjaan 

(3) Kesehatan dan keselamatan kerja 

(4) Product and client liability 

(5) Dampak social lingkungan 

c) Governance 

(1) Perlindungan hak pemegang saham 

(2) Kompetensi dan peran dewan komisaris 

dan direksi 

(3) Kualitas dan keterbukaan informasi 

(4) Etika bisnis 

(5) Praktek manajemen berkelanjutan 
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Saat ini, indeks Sri-Kehati terdiri dari 25 saham 

perusahaan publik yang tercatat di BEI, yang 

susunannya ditinjau ulang dan diperbarui pada bulan 

Mei dan November tiap tahunnya. Sejak peluncurannya, 

secara historis indeks ini telah menunjukkan kinerja 

yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa indeks 

utama seperti Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), 

LQ45, JII, dan lain sebagainya. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan 

model pemikiran tentang pemikiran tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan. 

Suatu kerangka pemikiran akan menghubungkan secara teoritis 

antar variabel penelitian, yaitu antara variabel bebas dan terikat.
89 

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan : 

 Berpengaruh secara parsial dan simultan  

 Perspektif Ekonomi Islam 
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D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Hipotesis nihil/nol (Ho), yaitu hipotesis yang menyatakan tidak 

adanya hubungan antara dua variabel atau lebih atau tidak adanya 

perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Hipotesis alternatif 

(Ha), yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara 

dua variabel atau lebih atau adanya perbedaan antara dua 

kelompok atau lebih.
90

 Berikut hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

a. Pengaruh Green Accounting terhadap Corporate 

Sustainability 

Penerapan green accounting dapat menjaga 

kelestarian lingkungan, karena dengan menerapkan green 

accounting maka secara sukarela perusahaan akan mematuhi 

kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan 

dan meningkatkan keberlangsungan perusahaan. 

Pembangunan yang mempertimbangkan kelestarian 

lingkungan sudah merupakan keharusan. Pembangunan saat 

ini diarahkan pada pembangunan yang berkelanjutan yaitu 

pembangunan yang menyeimbangkan aspek 

ekologi/lingkungan, ekonomi dan sosial termasuk di dalam 

perusahaan.
91

 Menurut Marota (2017) ―Green  Accounting 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan 

perusahaan. Dapat dikemukakan hipotesis pertama adalah 

sebagai berikut : 

Ha1 : Green accounting berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap corporate sustainability 
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b. Pengaruh Material Flow Cost Accounting terhadap 

Corporate Sustainability 

Material flow cost accounting adalah alat 

manajemen yang membantu organisasi untuk lebih 

memahami konsekuensi lingkungan dan keuangan potensial 

dari materi dan praktik energi dan berusaha memperbaikinya 

melalui perubahan dalam praktiknya. Hal itu dilakukan 

dengan menilai arus material fisik di perusahaan atau rantai 

pasokan dan memberikan biaya terkait yang memadai untuk 

arus ini.
92

 Setiap perusahaan mempunyai target dan tujuan 

untuk dicapai, yaitu untuk mendapatkan hasil yang 

memuaskan sesuai dengan keinginan dengan meminimalkan 

biaya yang dikeluarkan. Dengan menerapkan target seperti 

itu maka keberlangsungan perusahaan akan terus meningkat. 

Keberlanjutan telah menjadi kata kunci utama baik 

didunia bisnis saat ini dalam aspek yang lebih luas yaitu 

masyarakat. Dasar dari material flow cost accounting yaitu 

mencari cara agar dapat meminimalkan biaya dengan 

penurunan limbah, yang akan mengarah ke perkembangan 

produktivitas bisnis. Pada penelitian sebelumnya Marota, 

Marimin dan Sasongko (2015) yang meneliti tentang 

perancanggan dan penerapan material flow cost accounting 

untuk peningkatan keberlanjutan perusahaan. Dengan tempat 

penelitian pada perusahaan minyak kelapa sawit CPO. 

Hasilnya menunjukan pengaruh positif dan signifikan antara 

penerapan material flow cost accounting dengan 

keberlanjutan perusahaan.
93

 Dapat dikemukakan hipotesis 

kedua adalah sebagai berikut: 

Ha2 : Material flow cost accounting berpengaruh 

terhadap corporate sustainability 
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c. Pengaruh Green Accounting dan Material flow cost 

accounting secara simultan terhadap Corporate 

Sustainability 

Dalam hal ini Implementasi Green Accounting 

memberi perhatian penuh pada konsep penghematan, yaitu 

penghematan lahan, penghematan bahan, dan penghematan 

energi (saving land, saving material, and saving energy). 

Hal ini didasarkan pada konsep ekosistem Implementasi 

Green Accounting tujuannya adalah meningkatkan efisiensi 

pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian 

kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya 

(environmental costs) dan manfaat keberlanjutan perusahaan 

dari segi ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi. 
94

 

Material flow cost accounting merupakan alat kunci 

dari pendekatan manajemen disebut sebagai flow 

management yang bertujuan secara khusus untuk mengelola 

proses manufaktur yang berkaitan dengan aliran material, 

energi, dan data sehingga proses manufaktur dapat lebih 

efisien dan sesuai dengan target yang ditetapkan. 

Keuntungan dari penggunaan model ini adalah dapat 

meningkatkan laba dan produktivitas (internal) serta 

mengurangi dampak negatif ke lingku ngan (eksternal) yang 

selanjutnya berkontribusi dalam pengembangan 

keberkelanjutan perusahaan. Pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Abdullah (2020) dengan judul ―Efek 

Green Accounting Terhadap Material Flow Cost Accounting 

Dalam Meningkatkan Keberlangsungan Perusahaan (Studi 

Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia)‖ 

hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Green 

Accounting dan Material Flow Cost Accounting secara 

simultan berpengaruh  terhadap Keberlangsungan 

Perusahaan.
95
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Ha3 : Green Accounting dan Material flow cost 

accounting secara simultan berpengaruh terhadap 

corporate sustainability 
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