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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan green 

accounting pada PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2020 

dalam konsep rahmatan lil alamin. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana penerapan green accounting dalam 

mengurangi dan meminimalisir permasalahan lingkungan yang 

ada. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif (qualitative research). Penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa dokumentasi dan observasi 

yang di peroleh dari laporan tahunan (annual report) PT Bank 

Muamalat. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan green 

accounting di Bank Muamalat mulai di realisasikan sejak tahun 

2016, dan penerapan green accounting di Bank Muamalat sudah 

berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

Hal tersebut, di buktikan dengan adanya laporan mengenai biaya-

biaya lingkungan yang semakin meningkat setiap tahunnya. 

Penerapan green accounting pada bank muamalat indonesia dapat 

membantu mengurangi permasalahan lingkungan yang   

diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Penerapan 

green accounting dalam konsep rahmatan lil alamin dapat 

membantu Bank Muamalat agar lebih memberikan manfaat 

kepada karyawan, nasabah atau masyarakat dan lingkungan tanpa 

melakukan kerusakan pada lingkungan dan tidak merugikan 

beberapa pihak. konsep rahmatan lil alamin dilaksanakan bank 

muamalat dalam 3 bentuk yaitu perlindungan lingkungan (hifz al 

biah), perlindungan jiwa ( hifzhun nafs)  dan pertanggungjawaban 

sosial dengan dilaksanakannya program-program corporate 

social responsibility (CSR) setiap tahunnya yang dapat 

memberikan manfaat positif untuk perusahaan, masyarakat, 

lingkungan ataupun stakeholder. 

Kata kunci : Green Accounting, Rahmatan lil alamin. 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the application of green 

accounting at PT Bank Muamalat Indonesia 2016-2020 in the 

concept of rahmatan lil alamin. This study also aims to find out 

how the application of green accounting in reducing and 

minimizing existing environmental problems. The method used in 

this research is a qualitative research method (qualitative 

research). This study uses secondary data in the form of 

documentation and observations obtained from the annual report 

of PT Bank Muamalat. 

The results of this study indicate that the application of 

green accounting at Bank Muamalat has been realized since 

2016, and the application of green accounting at Bank Muamalat 

has been going well and is as expected. This is proven by reports 

on environmental costs which are increasing every year. The 

application of green accounting at Bank Muamalat Indonesia can 

help reduce environmental problems caused by the company's 

operational activities. The application of green accounting in the 

concept of rahmatan lil alamin can help Bank Muamalat to 

provide more benefits to employees, customers or the community 

and the environment without causing damage to the environment 

and not harming several parties. the concept of rahmatan lil 

alamin is implemented by bank muamalat in 3 forms, namely 

environmental protection (hifz al biah), life protection (hifzhun 

nafs) and social responsibility by implementing corporate social 

responsibility (CSR) programs every year that can provide 

positive benefits for the company, society , environment or 

stakeholders. 

Keywords: Green Accounting, Rahmatan lil alamin. 
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MOTTO 

                         

                  

Artinya:“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi 

setelah di ciptakan dengan baik, yang demikian itu lebih baik  

bagimu jika kamu orang beriman”  

(Q.S. Al-A‟raf : 85). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka 

perlu adanya ulasan terhadap penegasaan arti dan maksud dari 

beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan 

penegasaan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah 

pahaman terhadap pemakna judul dari beberapa istilah yang 

digunakan. 

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis Penerapan Green 

Accounting Dalam Konsep Rahmatan Lil Alamin (Studi Pada PT 

Bank Muamalat Indonesia Tahun 2016-2020)”. Adapun beberapa 

pengertian istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Green Accounting 

Green accounting adalah penerapan akuntansi dimana 

perusahaan juga memasukan biaya–biaya untuk pelestarian 

lingkungan ataupun kesejahteraan lingkungan sekitar yang 

sering disebut dengan istilah biaya lingkungan dalam beban 

perusahaan. Dengan kata lain green accounting adalah jenis 

akuntansi yang berupaya memasukan faktor biaya 

lingkungan ke dalam hasil keuangan dari operasi.
1
 

Berikut ini definisi Green Accounting menurut beberapa 

ahli: 

Lako mendefinisikan Akuntansi Hijau sebagai 

paradigma baru dalam bidang akuntansi yang menganjurkan 

bahwa fokus dari proses akuntansi tidak hanya tertuju pada 

transaksi- transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan 

keuangan agar bisa diketahui laba/rugi (profit) entitas 

                                                             
1Lestari, R., Nadira, F. A., Nurleli, & Helliana. (2019). Pengaruh Penerapan 

Green Accounting Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan (Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di BEI Tahun2015-
2017).KajianAkuntansi,20(2),124–131. https://elearning2.unisba.ac.id/index.php/ 

kajian_akuntansi/ article/view/5990 

https://elearning2.unisba.ac.id/index.php/
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korporasi, tetapi juga pada transaksi-transaksi atau peristiwa 

sosial (people) dan lingkungan (planet) sehingga diketahui 

juga informasi akuntansi sosial dan lingkungan. 

Sementara itu Ikhsan
2
 mendefinisikan Akuntansi 

Lingkungan sebagai pencegahan, pengurangan dan atau 

penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari 

beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali 

kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-

kegiatan tersebut. 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian green accounting adalah proses dari mulai 

pencatatan hingga pelaporan dalam akuntansi untuk 

informasi lingkungan, sosial, dan ekonomi entitas korporasi 

yang nantinya hasil dari pelaporan akuntansi hijau akan 

mempermudah manajemen dalam pengambilan keputusan 

bisnis. 

 

2. Konsep Rahmatan Lil Alamin 

Secara bahasa rahmat berarti kelembutan atau kasih 

sayang sedangkan lil alamin berarti untuk seluruh alam. 

Konsep Islam Rahmatan Lil Alamin adalah merupakan tafsir 

dari surat Al-Anbiya ayat 107 yang menyatakan: 

               

Artinya : “ Dan tiadalah kami mengutusmu (Muhammad) 

melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh 

alam” (Q.S. Al-Anbiya : 107 ).  

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasul adalah rahmat, 

bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran  tetapi juga 

sosok dan kepribadian beliau adalah rahmat yang 

dianugerahkan Allah Swt kepada beliau. Ayat ini tidak 

menyatakan bahwa Kami Tidak mengurus engkau untuk 

                                                             
2 Megananda, C. (2019). Perlakuan Akuntansi atas Biaya Lingkungan pada RS 

Perkebunan dan RSUD Balung di Kabupaten Jember: Pendekatan Observasional. 
Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen, 18(1), 22. 

https://doi.org/10.19184/jeam.v18i1.17030 
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membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atau agar engkau 

menjadi rahmat bagi seluruh alam. 

Asy-Sya'rawi menjelaskan bahwa Muhammad adalah 

rasul terakhir yang di utus untuk semua umat 

manusia.Berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya yang diutus 

pada masa-masa tertentu, Muhammad diutus sampai akhir 

masa. Oleh karena itu, ajaran yang dibawanya haruslah 

menjadi raḥmat bagi seluruh manusia disetiap zamannya 

dengan berbagai tantangannya, baik saat ini maupun yang 

akan datang. Asy-Sya'rawī memaknai kata 'ālamin sebagai 

segala sesuatu selain Allah. Tentunya pengertian ini 

mencakup alam malaikat, jin, manusia, benda mati, hewan 

dan tumbuhan.
3
 

Rahmatan lil„alamin adalah Islam yang kehadirannya 

ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan 

kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. 

Rahmat Allah yang bernama Islam meliputi seluruh dimensi 

kehidupan manusia. Allah telah mengutus Rasul-Nya 

sebagai rahmat bagi seluruh manusia agar mereka 

mengambil petunjuk Allah. 

 

3. Green Accounting Dalam Konsep Rahmatan Lil Alamin 

Berdasarkan definisi green accounting dalam konsep 

rahmatan lil alamin bisa dikatakan bahwa green accounting 

sebagai salah satu upaya untuk mengurangi atau 

meminimalisir isu permasalahan lingkungan dimana konsep 

rahmatan lil alamin merupakan kebaikan untuk seluruh 

manusia, alam dan lingkungan.Adanya kegiatan di dalam 

perusahaan dapat memberikan manfaat baik bagi manusia 

dan juga lingkungan. Dengan menggunakan konsep 

rahmatan lil alamin perusahan dapat memberikan manfaat 

bagi seluruh alam. Jadi, dapat dikatakan bahwa green 

accounting sebagai salah satu upaya yang dilakukan 

                                                             
3 Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural 

Perspective.Al-Risalah, 12(2), 169–186. https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376 
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perusahaan untuk menjadi rahmatan lil alamin (rahmat 

seluruh alam).  

 

B. Latar Belakang Masalah  

Perusahaan didirikan untuk tujuan tertentu, salah satunya 

adalah tujuan ekonomis bahwa perusahaan yang didirikan 

mempunyai tujuan untuk mencapai keuntungan yang setinggi-

tingginya melalui kemampuan mengelola aset dan sumber daya 

yang dimiliki. 

Adanya kegiatan operasional yang dilakukan maka 

perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan 

disekitarnya. Kegiatan operasional yang dilakukan oleh 

perusahaan akan menghasilkan dampak positif dan dampak 

negatif yang akan berdampak secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap masyarakat disekitar perusahaan. Perusahaan 

saat ini tanpa disadari telah menimbulkan berbagai macam isu-isu 

permasalahan lingkungan seperti polusi, penyusutan sumber daya 

alam, limbah dan sebagainya.Hal ini dapat merugikan manusia 

dan juga ekosistem di lingkungan sekitarnya. 

Kegiatan ekonomi yang bertumbuh pesat dan tidak 

terkontrol seringkali menyebabkan persoalan-persoalan sosial dan 

lingkungan hidup.Walaupun penggunaan energi, air dan sumber 

daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah 

penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan 

industri pengolahan.
4
Namun, perbankan tidak lantas dapat 

dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan 

hidup karena dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan 

kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-

kegiatan yang berdampak pada lingkungan.Perlindungan 

lingkungan dari cuaca ekstrim, perubahan iklim maupun degrasi 

lingkungan akibat faktor kesengajaan/ ketidaksengajaan manusia 

dalam beraktivitas merupakan bentuk tantangan global yang 

tergolong terpenting untuk dihadapi dan ditindaklanjuti segera 

                                                             
4 Hamidi.(2019). Analisis Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan.Equilibiria, 6(2), 23–36. https://www.journal.unrika.ac.id/ 

index.php/equi/article/view/2253 

https://www.journal.unrika.ac.id/%20index.php/equi/article/view/2253
https://www.journal.unrika.ac.id/%20index.php/equi/article/view/2253
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oleh seluruh warga dunia termasuk warga korporasi yang 

memegang peran penting dalam hal ini. 

Isu-isu lingkungan tesebut terus menjadi perhatian banyak 

perusahaan di dunia, termasuk di Indonesia.Hancurnya 

lingkungan dan ekosistem Indonesia dapat disebabkan oleh 

kurang pahamnya masyarakat, pegawai, pemerintah, dan pelaku 

usaha mengenai definisi lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan 2 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan 

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, 

dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5
 

Perbankan dan lingkungan dalam beberapa hal cendrung 

berlawanan. Bank adalah institusi profit oriented sedangkan 

lingkungan adalah suatu sistem yang tidak bernilai 

financial.meskipun perbankan dan lingkungan berada dalam dua 

dunia yang berbeda tetapi keduanya memiliki kepentingan yang 

sama yaitu susta nbility. Sehingga di perlukan komitmen dan 

kerja sama dalam mencapai kepentingan tersebut dengan 

mengintegrasikan aspek-aspek pengelolaan lingkungan dan sosial 

yang dapat di tuangkan dalam laporan keuangan dengan memakai 

konsep green accounting yakni menerapkan dan memberikan 

informasi yang mengintegrasikan aspek lingkungannya pada 

laporan keuangannya. 

Konsep green accounting pada dasarnya bertujuan 

mendorong agar setiap kegiatan pelaporan keuangan dalam 

kegiatan ekonomi dapat meminimalkan dampaknya bagi 

lingkungan yang juga diterapkan pada dunia perbankan. Dengan 

menerapkan konsep green accounting, pada pelaporan keuangan, 

perbankan akan memberikan informasi tentang tanggung jawab 

akan lingkungan, biaya-biaya serta risiko pada lingkungan di 

pelaporan keuangannya.  

                                                             
5 Is, M. S. (2020).Legal Certainty for Environmental Protection.Jurnal Yudisial, 

13(3), 311–327. https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345 
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Saat ini Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk 

mendorong fungsi intermediasi dan keuangan inklusif dengan 

memasukan aspek lingkungan hidup.Perbankan memerlukan arah 

dan kebijakan yang jelas dan aturan yang memadai sehingga 

perbankan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

Penerapan prinsip tersebut dalam perbankan dikenal dengan 

istilah Green Banking yang penerapannya secara implisit tertuang 

dalam PBI No.8/21/PBI/2006 dan surat edaran Bank Indonesia 

No.8/22/DPBS. Serta pada PJOK Nomor 51/PJOK.03/2017 

tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa 

keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
6
 

Dalam perekonomian berkelanjutan.Para stakeholdersjuga 

dapat mengetahui dan menilai kinerja dan korporasi serta risiko 

dan prospek secara utuh sebelum mengambil keputusan.Green 

accounting dalam pelaporan keuangan praktik bisnisnya adalah 

suatu institusi keuangan yang memberikan prioritas pada 

sustainbility.
7
 

Penerapan green accounting  didalamya mencakup unsur-

unsur  ke-islaman. Islam merupakan agama yang isinya 

mencakup semua aspek kehidupan. Prinsip-prinsip kehidupan 

manusia dalam berbagai aspek sudah digariskan dalam sumber 

pokok islam yaitu Al-Qur‟an. Pentingnya green accounting pada 

dasarnya menuntut kesadaran penuh perusahaan maupun 

organisasi lainnya yang telah mengambil manfaat dari 

lingkungan. Situasi itulah yang ingin diatasi oleh islam.
8
Islam 

sebagai sebuah agama yang memiliki konsep rahmatan lil alamin 

secara eksplisit mengandung arti bahwa kehadiran islam yang 

                                                             
6 Faizah, B. S. Q. (2020). Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja 

Keuangan.Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, 12(2), 94–99. https://doi.org 

/10.23969/jrak.v12i2.277 
7Mustofa, U. A., Edy, R. N. A. P., Kurniawan, M., & Kholid, M. F. N. 

(2020).Green Accounting Terhadap CSR pada Bus di Indonesia dengan Kinerja 
Keuangan Sebagai Variabel Intervening.Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 508. 

https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1372 
8 Salsabilah, R. (2019). Green Accounting dalam Konsep Rahmatan Lil Alamin 

(Studi Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 
Magelang).http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/663Ilyas, M. M. 2008. Lingkungan 

Dalam Pandangan Islam.Jurnal Sosial Humaniora, 1(2), 154–166. 

http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/663
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dibawa Nabi Muhammad SAW bersifat universal meliputi 

semesta alam, tanpa terbatas oleh zaman dan generasi tertentu, 

sebagaimana kehadiran Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat 

bagi seluruh alam. 

Islam sebagai cara hidup memberikan panduan bagi umatnya 

untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan jamannya. 

Islam memungkinkan umatnya untuk berinovasi dalam 

muamalah, namun tidak dalam akidah, ibadah dan akhlaq. 

Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada 

hakikatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur„an dan 

hadist.Hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam 

berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Ikatan hubungan 

antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan 

lebih kuat dibandingkan dengan konsep konvensional, karena 

didasarkan pada aspek religius. 

Pada dasarnya dalam pengembangan lingkungan hidup 

adalah terpeliharanya keseimbangan antara alam, lingkungan 

hidup dan sosial. Keseimbangan tersebut dapat tercapai jika 

dalam kehidupan yang dijalani akal dan nasfu terkendali 

mengindahkan azas keseimbangan dan terhindar dari sikap 

merusak, seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qu„ran Surat Al 

Baqarah ayat 60 : 

                     

                        

                       
Artinya : Dan (Ingatlah) ketika Musa memohon air untuk 

kaumnya, lalu kami berfirman: "Pukullah batu itu 

dengan tongkatmu". lalu memancarlah daripadanya 

dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku Telah 

mengetahui tempat minumnya (masing-masing), 

makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, 

dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan 

berbuat kerusakan. 
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Dari surat Al Baqarah ayat 60 diatas menjelaskan bahwa 

manusia dilarang berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan 

lingkungan hidup di seluruh dunia, kebakaran hutan, polusi, dan 

kerusakan lainnya menyebabkan bencana alam yang serius di 

seluruh dunia. Bencana tersebutakan berimbas pada kegiatan 

sosial ekonomi yang menurunkan kualitas hidup masyarakat. 

Menerapkan sikap muslim dapat membuka kemungkinan 

memelihara kelestarian lingkungan hidup. Green accounting 

mengimplementasikan menjaga lingkungan hidup ke dalam 

laporan tahunan (annual report).Adanya laporan tahunan (annual 

report), stakeholder dapat mengetahui peran serta kontribusi 

perusahaan dalam hal kinerja lingkungan. Konsep green 

accounting perusahaan diharapkan memasukan biaya lingkungan 

pada laporan keuangan atau laporan tersendiri sebagai bagian dari 

pertanggungjawaban. Dengan melihat penerapan green 

accounting dari tahun ke tahun apakah semakin meningkat atau 

menurun pada Bank Muamalat Indonesia, dengan menganalisis 

biaya-biaya lingkungan yang meliputi: biaya pencegahan 

(prevention cost), biaya deteksi (detection cost), biaya kegagalan 

internal (internal failure cost), dan biaya kegagalan eksternal 

(eksternal failure cost).9 yang mana penelitian ini menggunakan 

variabel independent yaitu Green Accounting dengan variabel 

dependent konsep rahmatan lil alamin. Penelitian ini difokuskan 

pada Bank Muamalat Indonesia yang mempublikasi laporan 

tahunannya pada situs resminya. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, ada 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan green accounting sebagai upaya 

mengurangi permasalahan lingkungan pada PT Bank 

Muamalat Indonesia tahun 2016-2020? 

2. Bagaimana penerapan green accounting pada Bank Muamalat 

Indonesia dalam konsep rahmatan lil alamin? 

                                                             
9serviens. (2017). Akuntansi Biaya Lingkungan.Angewandte Chemie 

International Edition, 6(11), 951–952., 5–24 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui penerapan green accounting sebagai upaya 

mengurangi permasalahan lingkungan pada PT. Bank 

Muamalat indonesia tahun 2016-2020. 

2. Mengetahui penerapan green accounting pada Bank 

Muamalat Indonesia dalam konsep rahmatan lil 

alamin. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini penulis berharap penelitian ini dapat  

memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Sebagai bahan informasi atau bahan kajian untuk 

menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan 

akuntansi syari‟ah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan Analisis Penerapan Green Accounting. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis  

Untuk menambah wawasan peneliti agar bisa 

diaplikasikan dalam pekerjaan, serta bisa mengetahui 

kelebihan dan kelemahan adanya penerapan green 

accounting terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan pada Bank Muamalat Indonesia. 

b. Bagi Praktisi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi dan manfaat dalam pengembangan ilmu 

ekonomi.Khususnya mengenai penerapan Green 

Accounting Dalam Konsep Rahmatan Lil Alamin pada 

Bank Muamalat Indonesia, serta dapat menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan 
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mendalam yang berkaitan dengan variabel yang 

bersangkutan. 

c. Bagi Instansi  

perbankan syariah Diharapkan dengan adanya 

penelitian ini pihak bank dapat memaksimalkan 

pelaporan dengan menerapkan konsep green accounting 

pada pelaporan keuangannya sehingga dapat diketahui 

secara jelas pengaruh kinerja lingkungan oleh para 

stakeholder. 

 

F. Kajian Penelian Terdahulu Yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas 

karena penilitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu 

yang ruang lingkupnya hampir sama. Namun, variabel, objek dan 

priode waktu yang digunakan berbeda sehingga terdapat banyak 

hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk saling melengkapi. Berikut ini ringkasan beberapa 

penelitian terdahulu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Risal, Nurmahyuni 

Lubis, Nurmahyuni Lubis, Virra Argatha, Virra Argatha 

pada tahun 2020 berjudul ”Implementasi Green Accounting 

Terhadap Profitabilitas Perusahaan Priode Tahun 2016-

2017” melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi dan wawancara pada 

manajemen tentang biaya lingkungan dan kinerja. 

Menyimpulkan bahwa bahwa perusahaan telah menerapkan 

akuntansi lingkungan dengan adanya biaya lingkungan 

berupa biaya pemeliharaan pabrik, biaya penelitian 

pengelolaan limbah, biaya pengawasan produk, biaya 

pengelolaan limbah dan biaya pembersihan bak-bak 

penampungan, akan tetapi belum disajikan secara rinci 

dalam laporan keuangan. Penerapan akuntansi lingkungan 

juga berdampak positif dengan meningkatnya pendapatan 

sebesar 21% dari tahun 2016-2017. Akan tetapi kinerja 

Pabrik Pengolahan Pupuk Organik PT Subur Makmur 
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Aracondong semakin menurun dari tahun 2016- 2017 

dikarenakan beban pokok penjualan meningkat sebesar 

22,1% dan beban usaha yang di tanggung juga meningkat 

sebesar 20% sedangkan pendapatannya hanya 21%. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Salsabilah pada tahun 

2019 berjudul “Analisis Penerapan Green Accounting Dalam 

Konsep Rahmatan Lil Alamin” (Studi Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang).Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian 

kualilatif dengan pendekatan fenomenologi. Grand teori 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah triple bottom 

line, yaitu suatu konsep pengukuran kinerja holistik dengan 

memperhatikan ukuran kinerja ekonomis berupa perolehan 

profit, ukuran kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan 

(people,planet,profit).Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Magelang 

menerapkan green accounting dalam bentuk corporate 

social responsibility (CSR) namun belum secara maksimal. 

Penerapan green accounting dapat memberikan manfaat 

keseluruh masyarakat, lingkungan ataupun stakeholder. 

Perusahaan menerapkan green accounting dapat 

memperhatikan masalah lingkungan yang timbul akibat 

aktivitas produksinya. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Desy Nur Pratiwi yang 

berjudul “Analisis Penerapan Green Accounting Pada 

Industri Batik Laweyan”Metode yang di gunakan pada 

penelian ini adalah  metode kuantitatif, Jumlah sampel yang 

digunakan adalah semua industri batik di Laweyan yaitu  34  

industri.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  kuesioner.  

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

cara convinience.Menyimpulkan bahwa perhatian terhadap 

lingkungan hidup masuk rata-rata indeks 68,67 yang 

mempunyai kategori sedang, tanggungjawab lingkungan 

hidup mempunyai rata-rata indeks 63,20 sehingga masuk 

kategori sedang, persepsi manajemen terhadap keterlibatan 

perusahaan dalam masalah lingkungan hidup mempunyai 



 
 

 

12 

rata- rata indeks 63,20 sehingga masuk kategori sedang, 

 pelaporan akuntansi lingkungan mempunyai rata-rata indeks 

70,32 sehingga masuk kategori sedang, dan audit lingkungan 

mempunyai rata- rata indeks 32,37 sehingga masuk kategori 

rendah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Septyanti Putri Dwi pada 

tahun 2018 yang berjudul “Analisis Penerapan Green 

Accounting Dalam Meningkatkan Keunggulan Kompetitif 

dan Profitabilitas Perusahaan Pada PG. Candi Baru 

Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder 

berupa laporan keuangan. Menyimpulkan bahwa perusahaan 

sudah mengelola limbah dengan baik. Perusahaan juga 

mengakui biaya lingkungan dan dimasukkan sebagai 

komponen biaya produksi dengan pertimbangan bahwa 

limbah timbul sebagai akibat dari proses produksi. Setiap 

tahun, PG Candi Baru selalu membukukan laba. Tercatat 

dari tahun 2014 hingga 2016, laba tertinggi diperoleh pada 

tahun 2015 dengan indikator NPM (net profit margin) 

sebesar 6,7%, GPM (gross profit margin) sebesar 19,34%, 

dan indikator ROA (return on assets) sebesar 6,1%. 

Meskipun laba yang diperoleh perusahaan pada tahun 2016 

mengalami penurunan yang disebabkan oleh cuaca yang 

ekstrem, namun sejak diterapkannnya green accounting pada 

tahun 2004, PG. Candi Baru mengalami perubahan yang 

signifikan, yaitu mampu membukukan laba dari tahun 2006 

hingga 2016 yang tercatat memperoleh 2,6 miliar hingga 

26,4 miliar. Hal tersebut membuktikan bahwa green 

accounting berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan. Dengan tingkat profitabilitas perusahaan yang 

meningkat, membuktikan bahwa perusahaan mempunyai 

keunggulan kompetitif yang besar apabila dibandingkan 

dengan sektor industri lainnya yang bergerak di bidang yang 

sama. 
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5. Penelitian yang dilakukan oleh Adriana Affanda Timur pada 

tahun 2020 berjudul “Analisis Pengaruh Penerapan 

Akuntansi Lingkungan (Green Accounting) terhadap Kinerja 

Keuangan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2016-

2018).Penelitian ini menggunakan metode penlitian 

kuantitatif, objek penelitian dalam studi ini diambil dari 24 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftr di BEI periode 

2016-2018, memiliki laporan GRI serta PROPER. Uji data 

menggunakan analisis regresi berganda dengan sofware 

SPSS. Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa 

kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai signifikansi 

0.257 > 0.05 dan 0.104 > 0.05 sedangkan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas 

dengan nilai signifikansi 0.001 < 0>. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rezha Nia Ade  Putri Edy 

pada tahun 2020 berjudul “Pengaruh Green  Accounting 

Terhadap Corporate Social Resposibility  Disclousure Pada  

Bank Umum Syariah di  Indonesia Dengan Kinerja  

Keuangan Sebagai Variabel Intervening  (Periode 2015 – 

2018).Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif deskriptif dengan analisis data menggunakan 

analisis regresi linear berganda dan analisis jalur. Populasi 

dan Sampel dalam penelitian ini seluruh Bank Umum 

Syariah periode tahun 2015- 2018 yang memenuhi kriteria. 

Menyimpulkan bahwa green accounting berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap CSRDi dan kinerja keuangan, 

kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap CSRDi, kinerja keuangan bukan merupakan 

variabel intervening pada green accounting terhadap CSRDi, 

green accounting terhadap CSRDi pada Bank Umum 

Syariah sudah sesuai dengan perspektif Islam baik dalam 

pelaksanaan maupun penilaiannya. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Choirul Nisa pada 

tahun 2020 berjudul “Analisis Penerapan Green 
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AccountingSesuai Psak 57 Dan Kinerja Lingkungan 

Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan (Studi 

Empiris pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2018). Penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode kuantitatif, dan menunjukan hasil 

bahwa Adanya permasalahan lingkungan akibat operasional 

perusahaan, dan tuntutan beberapa pihak yang meminta agar 

perusahaan dapat mempertanggungjawabkan setiap 

operasional perusahaan, dari situlah akuntansi berbenah dan 

mulai menerapkan green accounting. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat bagaimana pengaruh penerapan green 

accounting sesuai PSAK 57 dan kinerja lingkungan terhadap 

profitabilitas. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Susilo pada tahun 2020 yang 

berjudul “Green Accounting Di Daerah Istimewa 

Yogyakarta” Penelitian ini berfokus pada empat aspek 

lingkungan yaitu kesadaranlingkungan (environmental 

awareness), keterlibatan lingkungan (environmental 

involvement), akuntansi lingkungan (environmental 

accounting), dan pengauditan lingkungan (environmental 

audit). Menyimpulkan bahwa bahwa kedua kota tersebut 

memiliki kesadaran mengenai isu-isu lingkungan dan 

memiliki komitmentinggi terhadap lingkungan. Komitmen 

yang tinggi tersebut ditunjukkan dari kesediaan 

pemerintahnya untuk melakukan pelaporan dan audit 

lingkungan. Akan tetapi, pelaporan lingkungan yang 

dimaksud kedua kota tersebut masih berupa pelaporan yang 

bersifat kualitatif yang sangat berbeda dengan akuntasi 

lingkungan. Kota Sleman dan Bantul belum melakukan 

pelaporan yang bersifat kuantitatif. Hasil pengujian dengan 

menggunakan uji Mann Whitney menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan antara Kota Sleman and Bantul dalam 

hal keadaan yang mendorong terjadinya keterlibatan, 

pelaporan, dan pengauditan lingkungan. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Lindrianasari pada tahun 2007 

berjudul “Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan 
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Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja 

Ekonomi Perusahaan di Indonesia”. Metode yang digunakan 

adalah metode kuantitatif, sulitnya memperoleh sampel yang 

memenuhi semua kriteria pengukuran membuat peneliti 

mengharuskan memisahkan secara jelas masing-masing 

sampel untuk semua pengujian. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan informasi seoptimal mungkin dengan 

menggunakan sampel yang maksimal. Dari data yang 

tersedia dan dapat peneliti kumpulkan, dengan 

mempertimbangkan cluster masing-masing perusahaan 

memenuhi semua kriteria populasi di Indonesia, akhirnya 

terpilihlah 88 sampel di dalam penelitian ini. Menyimpulkan 

bahwa bahwa meskipun kinerja lingkungan dan kualitas 

pengungkapan lingkungan memiliki hubungan yang positif 

terhadap kinerja ekonomi, namun hubungan tersebut tidak 

memiliki nilai keberartian yang cukup. 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Indayanti pada tahun 2022 

berjudul “Green Accounting DanKinerja Keuangan Pada 

Bank Umum Konvensional Di Indonesia Pada Sebelum Dan 

Masa Pandemi Covid-19.Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode kuantitatif. Objek pada 

penelitian ini adalah bank umum konvensional yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang menertibkan 

annual report dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Hasil 

penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif 

green accounting terhadap kinerja keuangan sebesar 

75,12%. 
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Tabel 1.1 

Ringkasan Tinjauan Pustaka 

N

o. 

Nama 
Peneliti 
(Tahun) 

 

Judul Penelitian 
 

Metode Analisis 
 

Hasil 
(Kesimpulan) 

 

1. Taufiq 

Risal 

(2020) 

Implementasi 

Green 

Accounting 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

metode kualitatif 

dengan 

pendekatan 

deskriptif. 

Pengumpulan 

data dilakukan 

dengan cara 

observasi dan 

wawancara pada 

manajemen 

tentang biaya 

lingkungan dan 

kinerja 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa perusahaan 

telah menerapkan 

akuntansi 

lingkungan 

dengan adanya 

biaya lingkungan 

berupa biaya 

pemeliharaan 

pabrik, biaya 

penelitian 

pengelolaan 

limbah, biaya 

pengawasan 

produk, biaya 

pengelolaan 

limbah dan biaya 

pembersihan bak-

bak 

penampungan, 

akan tetapi belum 

disajikan secara 

rinci dalam 

laporan keuangan. 

Penerapan 

akuntansi 

lingkungan juga 

berdampak positif 

dengan 
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meningkatnya 

pendapatan 

sebesar 21% dari 

tahun 2016-2017. 

Akan tetapi 

kinerja Pabrik 

Pengolahan 

Pupuk Organik 

PT Subur 

Makmur condong 

semakin menurun 

dari tahun 2016- 

2017 dikarenakan 

beban pokok 

penjualan 

meningkat sebesar 

22,1% dan beban 

usaha yang di 

tanggung juga 

meningkat sebesar 

20% sedangkan 

pendapatannya 

hanya 21% 

2 Salsabil

ah, 

Riska (2

019) 

Green 

Accounting 

Dalam Konsep 

Rahmatan Lil 

Alamin(Studi 

Pada Perusahaan 

Daerah Air 

Minum (PDAM) 

Kota Magelang) 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah 

metodologi 

penelitian 

kualilatif dengan 

pendekatan 

fenomenologi 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Perusahaan 

Daerah Air 

Minum (PDAM) 

Kota Magelang 

menerapkan green 

accounting dalam 

bentuk corporate 

social 

responsibility 

(CSR) namun 

belum secara 
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maksimal. 

Penerapan green 

accounting dapat 

memberikan 

manfaat keseluruh 

masyarakat, 

lingkungan 

ataupun 

stakeholder. 

Perusahaan 

menerapkan green 

accounting dapat 

memperhatikan 

masalah 

lingkungan yang 

timbul akibat 

aktivitas 

produksinya 

3 Pratiwi, 

D.N., & 

Pravasa

nti, Y.A. 

(2018) 

Analisis 

Penerapan Green 

Accounting Pada 

Industri Batik 

Laweyan 

Metode yang di 

gunakan adalah 

metode 

kuantitatif, 

Jumlah sampel 

adalah semua 

industri batik di 

laweyan yaitu  

34  industri.  

Teknik 

 pengumpulan  

data  adalah  

kuesioner.  

Teknik 

 pengambilan  

sampel dengan 

menggunakan con

vinience 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa perhatian 

terhadap 

lingkungan hidup 

masuk rata-rata 

indeks 68,67 yang 

mempunyai 

kategori sedang, 

tanggungjawab 

lingkungan hidup 

mempunyai rata-

rata indeks 63,20 

sehingga masuk 

kategori sedang, 

persepsi 

manajemen 

terhadap 



 
 

 

19 

keterlibatan 

perusahaan dalam 

masalah 

lingkungan hidup 

mempunyai rata- 

rata indeks 63,20 

sehingga masuk 

kategori sedang, 

 pelaporan 

akuntansi 

lingkungan 

mempunyai rata-

rata indeks 70,32 

sehingga masuk 

kategori sedang, 

dan audit 

lingkungan 

mempunyai rata- 

rata indeks 32,37 

sehingga masuk 

kategori rendah 

4 Septyant

i, Putri 

Dwi (20

18) 

Analisis 

Penerapan Green 

Accounting 

Dalam 

Meningkatkan 

Keunggulan 

Kompetitif dan 

Profitabilitas 

Perusahaan 

PadaPG. Candi 

Baru Sidoarjo. 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kualitatif. Data 

yang digunakan 

pada penelitian 

ini adalah data 

primer berupa 

hasil wawancara 

dan data sekunder 

berupa laporan 

keuangan 

 Hasil penelitian 

yang diperoleh 

adalah perusahaan 

sudah mengelola 

limbah dengan 

baik. Perusahaan 

juga mengakui 

biaya lingkungan 

dan dimasukkan 

sebagai 

komponen biaya 

produksi dengan 

pertimbangan 

bahwa limbah 

timbul sebagai 
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akibat dari proses 

produksi. Setiap 

tahun, PG Candi 

Baru selalu 

membukukan 

laba. Tercatat dari 

tahun 2014 hingga 

2016, laba 

tertinggi diperoleh 

pada tahun 2015 

dengan indikator 

NPM (net profit 

margin) sebesar 

6,7%, GPM 

(gross profit 

margin) sebesar 

19,34%, dan 

indikator ROA 

(return on assets) 

sebesar 6,1%. 

Meskipun laba 

yang diperoleh 

perusahaan pada 

tahun 2016 

mengalami 

penurunan yang 

disebabkan oleh 

cuaca yang 

ekstrem, namun 

sejak 

diterapkannnya 

green accounting 

pada tahun 2004, 

PG. Candi Baru 

mengalami 

perubahan yang 
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signifikan, yaitu 

mampu 

membukukan laba 

dari tahun 2006 

hingga 2016 yang 

tercatat 

memperoleh 2,6 

miliar hingga 26,4 

miliar. Hal 

tersebut 

membuktikan 

bahwa green 

accounting 

berpengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas 

perusahaan. 

Dengan tingkat 

profitabilitas 

perusahaan yang 

meningkat, 

membuktikan 

bahwa perusahaan 

mempunyai 

keunggulan 

kompetitif yang 

besar apabila 

dibandingkan 

dengan sektor 

industri lainnya 

yang bergerak di 

bidang yang sama 

5 Adriana 

Affanda 

Timur 

(2020) 

Analisis 

Pengaruh 

Penerapan 

Akuntansi 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode penlitian 

kuantitatif, objek 

Temuan dalam 

penelitian ini 

mengindikasikan 

bahwa kinerja 
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Lingkungan 

(Green 

Accounting) 

terhadap Kinerja 

Keuangan (Studi 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia pada 

Tahun 2016-

2018) 

penelitian dalam 

studi ini diambil 

dari 24 sampel 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

periode 2016-

2018, memiliki 

laporan GRI serta 

PROPER. Uji 

data 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda dengan 

sofware SPSS 

lingkungan dan 

pengungkapan 

lingkungan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

profitabilitas 

dengan nilai 

signifikansi 0.257 

> 0.05 dan 0.104 

> 0.05 sedangkan 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap 

profitabilitas 

dengan nilai 

signifikansi 0.001 

< 0> 

6 Rezha 

Nia Ade  

Putri 

Edy 

(2020) 

Pengaruh Green  

Accounting 

Terhadap 

Corporate Social 

ResposibilityDisc

lousure Pada  

Bank Umum 

Syariah di  

Indonesia 

Dengan Kinerja  

Keuangan 

Sebagai Variabel 

Intervening(Peri

ode 2015 – 2018) 

Jenis penelitian 

ini menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

deskriptif dengan 

analisis data 

menggunakan 

analisis regresi 

linear berganda 

dan analisis jalur. 

Populasi dan 

Sampel dalam 

penelitian ini 

seluruh Bank 

Umum Syariah 

periode tahun 

2015- 2018 yang 

Hasil penelitian 

ini adalah green 

accounting 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap CSRDi 

dan kinerja 

keuangan, kinerja 

keuangan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap CSRDi, 

kinerja keuangan 

bukan merupakan 

variabel 
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memenuhi 

kriteria 

intervening pada 

green accounting 

terhadap CSRDi, 

green accounting 

terhadap CSRDi 

pada Bank Umum 

Syariah sudah 

sesuai dengan 

perspektif Islam 

baik dalam 

pelaksanaan 

maupun 

penilaiannya 

7 Anggi 

Choirul 

Nisa 

(2020) 

Analisis 

Penerapan Green 

Accounting 

Sesuai Psak 57 

Dan Kinerja 

Lingkungan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Pertambangan 

(Studi Empiris 

pada Perusahaan 

yang Listing di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2014-2018) 

metode penelitian 

Kuantitatif 

menunjukan hasil 

bahwa Adanya 

permasalahan 

lingkungan akibat 

operasional 

perusahaan, dan 

tuntutan beberapa 

pihak yang 

meminta agar 

perusahaan dapat 

mempertanggungj

awabkan setiap 

operasional 

perusahaan, dari 

situlah akuntansi 

berbenah dan 

mulai menerapkan 

green accounting. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

melihat 

bagaimana 

pengaruh 
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penerapan green 

accountingsesuai 

PSAK 57 dan 

kinerja 

lingkungan 

terhadap 

profitabilitas 

8 Susilo 

(2008) 

Green 

Accounting Di 

Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Penelitian ini 

berfokus pada 

empat aspek 

lingkungan yaitu 

kesadaranlingkun

gan 

(environmental 

awareness), 

keterlibatan 

lingkungan 

(environmental 

involvement), 

akuntansi 

lingkungan 

(environmental 

accounting), dan 

pengauditan 

lingkungan 

(environmental 

audit) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kedua kota 

tersebut memiliki 

kesadaran 

mengenai isu-isu 

lingkungan dan 

memiliki  

terhadap 

lingkungan. 

Komitmen yang 

tinggi tersebut 

ditunjukkan dari 

kesediaan 

pemerintahnya 

untuk melakukan 

pelaporan dan 

audit lingkungan. 

Akan tetapi, 

pelaporan 

lingkungan yang 

dimaksud kedua 

kota tersebut 

masih berupa 

pelaporan yang 

bersifat kualitatif 

yang sangat 

berbeda dengan 

akuntasi 
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lingkungan. Kota 

Sleman dan 

Bantul belum 

melakukan 

pelaporan yang 

bersifat 

kuantitatif. Hasil 

pengujian dengan 

menggunakan uji 

Mann Whitney 

menunjukkan 

bahwa terdapat 

perbedaan antara 

Kota Sleman and 

Bantul dalam hal 

keadaan yang 

mendorong 

terjadinya 

keterlibatan, 

pelaporan, dan 

pengauditan 

lingkungan 

9 Lindrian

asari 

(2007) 

Hubungan antara 

Kinerja 

Lingkungan dan 

Kualitas 

Pengungkapan 

Lingkungan 

dengan Kinerja 

Ekonomi 

Perusahaan di 

Indonesia 

Metode yang 

digunakan adalah 

metode 

kuantitatif. 

Sampel yang 

diambil sejumlah 

88 perusahaan, 

yang sebelumnya 

diambil dengan 

mempertimbangk

an cluster 

masing-masing 

perusahaan 

Hasil penelitian 

menemukan 

bahwa meskipun 

kinerja 

lingkungan dan 

kualitas 

pengungkapan 

lingkungan 

memiliki 

hubungan yang 

positif terhadap 

kinerja ekonomi, 

namun hubungan 
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tersebut tidak 

memiliki nilai 

keberartian yang 

cukup 

 

1

0 

Indayant

i (2020) 

Green 

Accounting Dan 

Kinerja 

Keuangan Pada 

Bank Umum 

Konvensional Di 

Indonesia Pada 

Sebelum Dan 

Masa Pandemi 

Covid-19 

Metode yang 

digunakan pada 

penelitian ini 

adalah metode 

kuantitatif. Objek 

pada penelitian 

ini adalah bank 

umum 

konvensional 

yang terdaftar 

pada Bursa Efek 

Indonesia yang 

menertibkan 

annual report 

dari tahun 2016 

sampai tahun 

2020 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

adanya pengaruh 

yang positif green 

accounting 

terhadap kinerja 

keuangan sebesar 

75,12% 

Sumber : Data Diolah Tahun 2022 

 

Berdasarkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini 

akan meneliti mengenai Analisis penerapan green 

accounting di kaji dalam konsep rahmatan lil alamin pada 

Bank Muamalat Indonesia priode tahun 2016-2020. 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah: 

a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsep green accounting sebagai variabel dependent 

dan konsep rahmatan lil alamin sebagai variabel 

independent. 

b. Objek penelitian yang digunakan ialah PT Bank 

Muamalat Indonesia  
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c. Tahun penelitian menggunakan tahun terbaru yaitu 

2016-2020 
d. Data yang digunakan ialah data skunder yang di peroleh 

melalui otoritas jasa keuangan (OJK) atau website resmi 

Bank Muamalat Indonesia 
Berdasarkan penelitian dengan judul “Analisis 

Penerapan Green Accounting Dalam Konsep Rahmatan 

Lil Alamin (Studi Pada PT Bank Muamalat Indonesia 

Tahun 2016 -2020)”, merupakan penelitian yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya. 
 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh 

peneliti adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

dimaksudkan untuk menggambarkan apa adanya mengenai 

suatu variabel, gejala atau keadaan. Menurut Moleong 

penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian 

(misalnya penelitian, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dan sebagainya).
10

Sedangkan jenis penelitiannya masuk 

dalam kategori jenis penelitian deskriptif.
11

 Dilakukan telaah 

dokumen yaitu Laporan tahunan (annual report) mengenai 

biaya-biaya lingkungan yang meliputi biaya pencegahan 

(prevention cost), biaya deteksi (detection cost), biaya 

kegagalan internal (internal failure cost), dan biaya 

kegagalan eksternal (eksternal failure cost) secara 

menyeluruh. Pemilihan PT Bank Muamalat Indonesia  

dikarenakan Bank Muamalat Indonesia merupakan bank 

syariah pertama di Indonesia. Selain itu, bank muamalat 

Indonesia secara konsisten menerima penghargaan atas 

laporan keberlanjutannya, antara lain memenangkan ICSRA 

sejak tahun 2018 dan meraih peringkat Platinum dalam 

                                                             
10Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT 

RemajaRosdakarya. 
11Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi 

Dalam Ilmu Komunikasi. Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi, 1(2), 83–90. 

https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20 
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Corporate secretary & corporate communication dari 

economic riview yang merupakan pengakuan darigood 

corporate governance (GCG) pada Bank Muamalat 

Indonesiatahun 2018. 

 

2. Sumber data  

Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan 

dan yang tidak dipublikasikan .Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen berupa 

Laporan tahunan (Annual report) yang memuat biaya-biaya 

lingkungan yang dipublikasikan oleh Bank Muamalat 

Indonesia untuk periode 2016 – 2020  yang diperoleh dari 

website resmi PT. Bank Muamalat Indonesia. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi beberapa teknik, yaitu: 

a. Observasi  

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan 

informasi informasi yang di perlukan untuk menyajikan 

gambaran nyata suatu pristiwa ataupun suatu kejadian 

untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk mengerti 

prilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu. Dengan demikian, 

observasi dalam proses pengumpulan data, peneliti 

harus melakukan pengamatan sekaligus pencatatan 

terhadap fenomena yang digali informasinya. Dalam 

penelitian ini, metode observasi digunakan untuk 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan 

penerapangreen accounting pada laporan tahuanan 

(annual report) PT. Bank Muamalat Indonesia melalui 

website resminya. 
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b. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara 

dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak 

langsung, artinya data didapatkan melalui dokumen-

dokumen pendukung yang berhubungan dengan data 

yang akan diteliti.  

Menurut Robert C. Bogdan, mengemukakan 

bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-

karya monumental dari seseorang.
12

 Studi dokumentasi 

merupakan suatu cara dalam memperoleh data dengan 

mengkaji dokumen tertulis, yang dapat berupa data, 

gambar, tabel, diagram. Dalam penelitian ini studi 

dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan 

gambar-gambar dan dokumen tertulis yang 

menggambarkan kondisi faktual tentang manajemen 

akselerasi. pengumpulan data-data yang dilakukan 

dengan mengumpulkan segala dokumen baik dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun website 

perusahaan yang relevan terhadap kebutuhan data 

penelitian.
13

 

 Dokumen yang dikumpulkan dari studi dokumentasi 

ini berkaitan dengan perusahaan yang menjadi objek 

penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu dokumen berupa Laporan Tahunan 

yang berkaitan dengan biaya lingkungan dan 

dipublikasikan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia 

untuk periode 2016- 2020 yang diperoleh dari website 

resmi PT Bank Muamalat Indonesia. 

 

 

 

                                                             
12 Bogdan, Robert C. , Biklen, Sari Knopp, Oualitative Research For 

Education: An Introduction to Theory and Methods, Boston: Allyn and Bacon, Inc., 

1982. 
13 Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian 

Kualitatif. Wacana, 13(2), 177–181. 
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4. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan content 

analysis.Analisis konten (content analysis) adalah teknik 

penelitian yang digunakan untuk menentukan keberadaan 

kata atau konsep tertentu dalam sebuah teks atau kumpulan 

teks.
14

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

penerapan green accounting pada Bank Muamalat Indonesia 

dalam Laporan tahunan (annual report) periode tahun 2016-

2020. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, 

total angka yang didapat dari proses content analysis ini 

menggambarkan banyaknya pengungkapan yang 

diinformasikan dalam laporan tersebut. Analisis data dalam 

penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut : 

a. Data Reduction 

Data-data yang diperoleh dari Laporan tahunan  

periode tahun 2016-2020, disusun sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar pembahasan. Karena data yang 

diperoleh dari laporan Bank Muamalat Indonesia cukup 

banyak, sehingga perlu dicatat secara lebih teliti dan 

rinci.Penggunaan content analysis dalam penelitian ini 

berkaitan dengan pelaporan biaya lingkungan yang 

umumnya tersaji dalam bentuk susunan kata.Langkah 

selanjutnya yaitu pembuatan tabel analisa data laporan 

biaya lingkungan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data dengan cara memberi uraian 

singkat, bagan, cuplikan,diagram, dan sejenisnya. 

Peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga  

menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan 

memiliki makna tertentu. Setelah melakukan analisis, 

peneliti kemudian melakukan analisis yaitu: 

1) Menganalisis setiap biaya-biaya terkait akuntansi 

lingkungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia. 

                                                             
14Ramadani, A. K. (2019). Analisis Pengungkapan Laporan Keberlanjutan Pt 

Perusahaan Gas Negara (Pgn) Tbk Tahun 2016 Dan 2017 Berdasarkan Standar 

Global Reporting Initiative (Gri) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). 
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2) Melakukan tahapan pengidentifikasian, pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan biaya-

biaya yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi 

lingkungan.Dalam tahapan ini juga melihat 

kesesuaian tahapan akuntansi lingkungan dalam 

pengelolaan limbah oleh perusahaan dengan yang 

terdapat di dalam standar akuntansi yang berterima 

umum. 

3) Melakukan pembahasan dari keseluruhan data-data 

tentang biaya lingkungan dan pengelolaan limbah 

yang telah dikumpulkan dan dianalisis. 

4) Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan. 

Kemudian setelah ditemukan hasil penelitiaannya 

maka didapat jawaban atas rumusan masalah 

penelitian. 

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pada penulisan skripsi dalam penelitian ini di 

susun dalam bentuk sebagai berikut : 

1. Bagian Awal  

Bagian awal skripsi ini berisi cover skripsi, halaman 

sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, 

halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, 

persembahan riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran, tujuan penelitian, 

kajian penelitian terdahulu dan sistematiaka pembahasan. 

 

2. Bagian Subtansi 

Bagian inti skripsi ini terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan menguraikan tentang penegasan 

judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan serta sistematika pembahasan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab landasan teori menguraikan tentang teori-teori 

yang dijadikan landasan dalam melakukan 

penelitian.Selain itu juga, pada bab ini menjelaskan 

tentang konse-konsep yang berhubungan dengan 

pokok pembahasan dan penelitian terdahulu yang 

menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam 

analisa penelitian ini. 

BAB III :DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 Bab deskripsi objek penelitian menguraikan tentang 

gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah 

berdirinya Bank Muamalat Indonesia, visi dan misi 

Bank Muamalat Indonesia, struktur organisasi, dan 

penyajian data dan fakta mengenai biaya-biaya 

lingkungan tahun 2016-2020. 

 

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN  

 Bab analisis penelitian ini, menganalisis temuan 

penelitian dalam hal bagaimana penerapan green 

accounting dalam mengurangi permasalahan 

lingkungan pada PT. Bank Muamalat indonesia 

priode tahun 2016-2020 serta bagaimana penerapan 

green accounting dalam konsep rahmatan lil alamin 

pada PT. Bank Muamalat Indonesia. 

BAB V : PENUTUP 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis serta rekomendasi dari 

penulis. 

 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar 

rujukan dan lampiran . 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Legitimasi  (Legitimacy Theory) 

Ghozali dan Chariri menyatakan bahwa  teori legitimasi 

merupakan upaya perusahaan untuk memastikan bahwa 

perusahaan dalam kegiatan operasinya dalam batasan dan norma 

yang ada di dalam  masyarakat. Teori legitimasi merupakan 

sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada 

masyarakat maupun steakholder. Oleh karena itu, kegiatan 

operasional perusahaan  harus sesuai dengan harapan 

masyarakat.
15

 Teori ini juga menganjurkan kepada perusahaan 

untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima 

oleh masyarakat, perusahaan menggunakan laporan tahunannya 

untuk menggambarkan bentuk tanggungjawab lingkungan, 

sehingga perusahaan tersebut dapat diterima dengan baik oleh 

masyarakat maupun steakholder. 

Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat, maka 

perusahaan  harus berupaya memastikan bahwa kegiatan operasi 

perusahaan berjalan dengan baik tanpa adanya konflik. Maka 

teori ini secara jelas mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak 

sosial yang menyatakan bahwa perusahaan sepakat untuk 

menunjukan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar diterima 

oleh masyarakat dengan tujuan akhir akan menjamin 

keberlangsungan hidup perusahaan.
16

Legitimasi dianggap penting 

bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada 

perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan 

suatu perusahaan ke depannya.
17  

                                                             
15 Andi Nuraeni, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic 

Social Reporting, JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)-Volume 4, No.1, Januari-
Juni 2019, h. 79 

16 Omi Pramiana, dkk, Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory, Jurnal EKSIS: Volume 13 No 2, 

Oktober 2018, 172-182 
17 Dr. Mohamad Nur Utomo, Ramah Lingkungan Dan Nilai Perusahaan 

(Surabaya: CV Jakad Publishing Surabaya, 2019), h. 38. 
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Perusahaan dapat memperoleh dan mempertahankan 

legitimasi dari masyarakat dengan menerapkan green accounting 

atau akuntansi lingkungan dengan konsep rahmatan lil alamin 

(Rahmat bagi seluruh alam). Karena manfaat keberadaan 

perusahaan maupun bank syariah seharusnya dapat dirasakan 

oleh semua pihak yang terlibat maupun tidak terlibat secara 

langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Bentuk rahmat atau 

kemanfaatan ini dapat berupa zakat,infak, pemberian pembiayaan 

kepada para pengusaha kecil, menjaga dan memelihara 

kelestarian lingkungan alam dan memelihara sesama manusia. 

Meutia menjelaskan bahwa meningkatkan kesejahteraan 

stakeholder merupakan bagian dari upaya menjadi rahmatan lil 

alamin dan menjadi tujuan ekonomi syariah. kesejahteraan dalam 

tujuan syariah  tidak di peruntukan bagi pemilik modal saja, 

namun bagi kepentingan semua stakeholder (maslahah). 

Penerapan akuntansi lingkungan dengan konsep rahmatan lil 

alamin tersebut sebagai bentuk komunikasi perusahaan kepada 

masyarakat terutama stakeholder, yang menunjukkan bahwa 

perusahaan telah mematuhi norma-norma yang berlaku di 

masyarakat dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial  

dalam aktivitas bisnisnya. 

Teori legitimasi dikatakan sebagai manfaat atau sumber 

potensi bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Teori ini 

mengungkapkan bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan 

dilakukan perusahaan sebagai upayanya untuk mendapatkan 

legitimasi dari masyarakat dan memaksimalkan keadaan 

keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang dengan 

tetap memperhatikan lingkungan. teori ini cocokdigunakan dalam 

akuntansi lingkungan yaitu green accounting itu sendiri, karena 

legitimasi perusahaan yang peduli lingkungan itu sangat penting 

sehingga perusahaan dapat diterima oleh masyarakat 

dilingkungan perusahaan itu berada, agar aktivitas perusahaan 

dapat berlanjut dikemudian hari. 
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B. Sharia Enterprise Theory 

 Syariah Enterprise Theory merupakan enterprise theory 

yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna 

menghasilkan teori yang transendental dan lebih 

humanis.
18

Aksioma penting yang mendasari penetapan konsep 

Shari‟ah Enterprise Theory adalah Allah sebagai sumber amanah 

utama dan sumber daya yang dimiliki para stakeholders. Sumber 

daya tersebut melekat suatu tanggungjawab dalam penggunaan, 

cara dan tujuan yang ditetapkan sang Pemberi Amanah. 

Teori ini digunakan untuk memahami stakeholder 

perusahaan secara perspektif Islam.Teori ini menyatakan bahwa 

stakeholder perusahaan tidak hanya berkaitan pada manusia dan 

alam disekitarnya, melainkan juga Tuhan.Tuhan merupakan pusat 

pertanggungjawaban terakhir dari segala aktivitas di dunia.Sharia 

Enterprise Theory memposisikan Tuhan sebagai pusat dari segala 

sesuatu.Menurut teori ini, stakeholder meliputi Allah SWT, 

manusia dan alam dimana Allah SWT merupakan pihak paling 

tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia.
19

 

Manusia dalam hal ini hanya sebagai wakil-Nya 

(khalifatullah fil ardh), sebagai perpanjangan tangan yang 

memiliki konsekuensi patuh terhadap segala hukum-hukum 

Tuhan. Artinya, sebagai khalifatullah fil ardh manusia memiliki 

misi mulia, yaitu menciptakan dan mendistribusikan 

kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan 

alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat 

menciptakan organisasi (organisasi profit atau organisasi 

nonprofit) yang digunakan sebagai instrumen dalam mengemban 

tugas tersebut sehingga organisasi diharuskan dapat 

mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada Allah SWT 

secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk 

                                                             
18 Rahmah Yulisa Kalbarini, Implementasi Akuntabilitas Dalam Konsep 

Metafora AmanahDi Lembaga Bisnis Syariah, JESTT Vol. 1 No. 7 Juli 2014, h. 508 
19 Samsiyah, Yudhanta Sambharakhresna, and Nurul Kompyurini, “Kajian 

Implementasi Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Ditinjau Dari 

Shariah Enterprise Theory Pada PT. Bank Pembiayaan 
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pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain 

serta kepada lingkungan alam.
20

 

Penerapan Green accounting pada suatu perusahaan  sebagai 

perantara atau bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum tuhan. 

Diamana konsep rahmatan lil alamin(rahmat seluruh alam) 

sendiri  menjadi wujud pertanggung jawaban terhadap Allah, 

Manusia, dan lingkungan/alam semesta. 

Enterprise theory mengajukan beberapa konsep terkait 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial sebuah perusahaan, 

terutama pada perbankan syariah. Konsep-konsep tersebut, 

dijelaskan Meutia adalah:
21

 

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

merupakan bentuk akuntabilitas manusia terhadap Tuhan 

dan karenanya ditujukan untuk mendapatkan ridho 

(legitimasi) dari Tuhan sebagai tujuan utama. 

2.  Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memiliki tujuan 

sebagai sarana pemberian informasi kepada seluruh 

stakeholders (direct, in-direct, dan alam) mengenai seberapa 

jauh institusi tersebut telah memenuhi kewajiban terhadap 

seluruh stakeholders. 

3.  Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah wajib 

(mandatory), dipandang dari fungsi bank syariah sebagai 

salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan syariah. 

4. Pengungkapan tanggung jawab sosial harus memuat dimensi 

material maupun spriritual berkaitan dengan kepentingan 

para stakeholders. 

5.  Pengungkapan tanggung jawab sosial harus berisikan tidak 

hanya informasi yang bersifat kualitatif, tetapi juga 

informasi yang bersifat kuantitatif. 

                                                             
20 Rahmah Yulisa Kalbarini and Noven Suprayogi, “Implementasi Akuntabilitas 

Dalam Konsep Metafora Amanah Di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus : 

Swalayan Pamella Yogyakarta),” Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 1, no. 7 
(2014): 506–517, https://doi.org/10.20473/vol1iss20147pp506-517. 

21Lubis, N., Hardi, H., & Aznuriyandi, A. (2018).Analisis Pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility Pada Perbankan Syariah Dalam Prespektif Shariah 

Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Pt Bank Syariah Mandiri 
Tahun 2015 Di Bursa Efek Indonesia).Jurnal Daya Saing, 4(3), 330–336. 

https://doi.org/10.35446/dayasaing.v4i3.277 
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Dalam Sharia Enterprise Theory golongan stakeholder yang 

terakhir adalah alam.Alam merupakan pihak yang memberikan 

kontribusi bagi hidup matinya perusahaan sebagaimana pihak 

Allah SWT dan manusia. Perusahaan ada dan berkembang secara 

fisik, karena didirikan di bumi, menggunakan energi yang 

tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku 

dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan 

menggunakan energi yang tersedia di alam dan lain sebagainya. 

Namun demikian, alam tidak menghendaki distribusi 

kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana 

yang diinginkan oleh manusia. Wujud distribusi kesejahteraan 

antara perusahaan terhadap alam antara lain berupa kepedulian 

perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, 

dan lain-lain.
22

Dengan demikian, teori yang paling tepat untuk 

penerapan akuntansi lingkungan adalah Sharia Enterprise 

Theory. Hal ini karena dalam Sharia Enterprise Theory, Allah 

SWT adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber daya 

yang dimiliki para stakeholdersadalah amanah dari Allah SWT. 

 

C. Konsep Rahmatan Lil Alamin 

Konsep Islam Rahmatan Lil Alamin adalah merupakan tafsir 

dari ayat 107 surat al-Anbiya (21) yang menyatakan:  

                 

Artinya: “Tiadalah kamimengutusmu (Muhammad) melainkan 

untuk menjadi rahmat bagiseluruh alam”.  

 

H.M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya al-Mishbah 

menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan: ”Rasul adalah 

rahmat, bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi 

juga sosok dan kepribadian beliau adalah rahmat yang 

                                                             
22 Dori Novarela and Indah Mulia Sari, “Pelaporan Corporate Social 

Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory 
(SET),” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 2, no. 2 (2015): 145–160, 

https://doi.org/10.35836/jakis.v3i2.34. 
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dianugerahkan AllahSwt kepada beliau. Ayat ini tidak 

menyatakan bahwa Kami Tidakmengurus engkau untuk 

membawa rahmat, tetapi sebagai rahmat atauagar engkau menjadi 

rahmat bagi seluruh alam”. 

Sedangkan menurut Muhammad Al-Maturidi, ayat ini 

memiliki beberapa makna, yaitu: Allah telah mengutus semua 

rasul sebagai rahmat dari-Nya kepada sekalian alam; Allah 

mengutus nabi Muhammad dan menjadikannya sebagai rahmat 

bagi seluruh alam; atau Allah mengutus nabi Muhammad sebagai 

rahmat dari-Nya bagi seluruh alam.Makna alam di sini adalah 

jagat raya yang terdiri dari kumpulan makhluk hidup, baik alam 

manusia, alam malaikat, alam jin, alam hewan dan tumbuh-

tumbuhan. Semua alam itu memperoleh rahmat tanpa terkecuali 

dengan kehadiran nabi terakhir, yakni nabi Muhammad Saw yang 

membawa ajaran Islam.
23

 

Menurut Jabali, Islam Rahmatan lil alamin artinya adalah 

memahami al-Qur„an dan Hadis untuk kebaikan semua manusia, 

alam dan lingkungan. Islam mengajarkan kasih sayangpada 

semua makhluk: manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, 

tanah, api, udara dan sebagainya.
24

 

Islam memandang, bahwa yang memiliki jiwa bukan hanya 

manusia, tetapi juga tumbuh-tumbuhan dan binatang, karenanya 

mereka itu harus dikasihani. Tumbuh-tumbuhan memiliki jiwa 

makan (al-ghaziyah), tumbuh (al-munmiyah), dan berkembang 

biak (al-muwallidah). Sedangkan binatang selain memiliki jiwa 

sebagaimana jiwa tumbuh- tumbuhan, juga memiliki jiwa 

bergerak (almuharrikah), dan menangkap (al-mudrikah) yang 

terdiri dari menangkap dari luar (al-mudrikah min al-kharij) 

dengan menggunakan pancaindera; menangkap dari dalam (al-

mudrikah min al-dakhil) dengan indra bersama (al-hissi al-

musytarak), daya representasi (alkhayal), daya imajinasi (al-

mutakhayyialh), estimasi (alwahmiyah), dan rekoleksi (al-

                                                             
23 Andria, A. (2012). Pemikiran Kalam Abu Mansur Al-Maturidi Tentang 

Syafaat Rasul. i–50. http://repository.uin-suska.ac.id/9551/ 
24 Nata, A. (2016). Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean 

Community.Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 1–17. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Mansur_Al_Maturidi


 
 

 

39 

hafidzah). 
25

Berdasarkan pandangan kejiwaan ini, maka Islam 

mengajarkan harus santun kepada tumbuh-tumbuhan dengan cara 

memberikan udara untuk bernafas, sinar matahari yang cukup, 

pupuk dan disiram air yang cukup dengan penuh kelembutan. 

Semua alam yang meliputi matahari, langit, bumi, bulan, 

planet, angkasa luar dan semua struktur alam dimuka bumi ini 

akan saling mempengaruhi terhadap keberlangsungan proses 

kehidupan segala makhlk yang diciptakan Allah SWT sebagai 

sunnatullah. Alam dan seluruh isinya mempunyai fungsi dan 

manfaat dala kehidupan dunia ini seperti ditegaskan Allah SWT 

dalam Al-Qur„an Surah Ar Rahman ayat 10 : 

             

Artinya : “Dan  Dia telah meghamparkan bumi semua makhluk 

hidup”. 

 

Ayat diatas menjelasan menjelaskan neraca keseimbangan di 

alam semesta, Allah kemudian berbicara tentang bumi.Dan di 

samping langit yang diatur dengan baik, bumi pun telah 

dibentangkan dan dihamparkan-Nya untuk kenyamanan semua 

makhluk yang menghuninya.Bumi tidak hanya dihamparkan.Di 

dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai 

kelopak mayang, tempat buah sebelum kemunculannya, dan ada 

pula biji-bijian yang berkulit pelindung dan bunga-bunga yang 

harum.
26 

Rahmatan lil„alamin adalah Islam yang kehadirannya 

ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian 

dan kasih sayang bagi manusia maupun alam.Rahmat Allah yang 

bernama Islam meliputi seluruh dimensi kehidupan 

                                                             
25Ma‟ruf, M., & Ma‟ruf, M. (2019).Pendidikan Islam Berbasis Kasih 

Sayang.Raheema, 4(2), 99–108.http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema 
/article/view/838 

26Referensi: https://tafsirweb.com/10358-surat-ar-rahman-ayat-10.html 

http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema
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manusia.Allah telah mengutus Rasul-Nya sebagai rahmat bagi 

seluruh manusia agar mereka mengambil petunjuk Allah.
27

 

Islam sebagai rahmatan lil alamin ini secara normatif dapat 

dipahami dari ajaran islam yang berkaitan dengan akidah, ibadah 

dan akhlak. Akidah atau keimanan yang dimiliki manusia harus 

melahirkan tata rabbaniy (sebuah kehidupan yang sesuai dengan 

aturan Tuhan), tujuan hidup yang mulia, taqwa, tawakkal, ikhlas, 

ibadah.Aspek akidah ini, harus menumbuhkan sikap emansipasi, 

mengangkat harkatdan martabat manusia, penyandaran 

masyarakat yang adil, terbuka, demokratis, harmoni dan 

pluralisme.
28

 

 

D. Green Accounting  

1. Pengertian Green Acoounting 

Green accounting adalah jenis akuntansi yang mencoba 

untuk menghubungkan fator biaya lingkungan ke dalam 

hasil kegiatan usaha perusahaan.Green cccounting 

diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk menghasilkan 

penilaian kuantitatif tentang biaya dan dampak perlindungan 

lingkungan (environmentalprotection).
29

 

Bell dan Lehman mendefinisikan akuntansi lingkungan 

sebagai : 

“Green accounting is one of the contemporary concepts 

in accounting that support the green movement in the 

company or organization by recognizing, quantifying, 

measuring and disclosing the contribution of the 

environment to the business process”.30
 

                                                             
27 Jamaluddin, M. N. (2021). Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam 

Kehidupan Berbangsa Di Indonesia.ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 

14(2), 271–394. https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505 
28Al-madinatuddiniyah, D. I. D. T., Cot, S., & Kecamatan, M. (2014).Program 

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri. 1–72 
29 Utari, E. (2020). Green Accounting: Urgensi Laporan Biaya Lingkungan 

dalam Bingkai tabligh (Studi pada PT Perkebunan Nusantara XIV Kab. Takalar) . 

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18073/ 
30 Dewi, S. R. (2016). Pemahaman Dan Kepedulian Penerapan Green 

Accounting : Studi Kasus Ukm Tahu Di Sidoarjo. Seminar Nasional Ekonomi Dan 

Bisnis, 497–511. 
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Berdasarkan definisi green accounting di atas maka 

bisa dijelaskan bahwa green accounting merupakan 

akuntansi yang di dalamnya mengidentifikasi, mengukur, 

menilai, dan mengungkapkan biaya-biaya terkait dengan 

aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan. 

Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai 

pencegahan, pengurangan, dan atau penghindaran dampak 

terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa kesempatan, 

dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang 

menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut.
31

 

Permintaan pelanggan atas produk yang yang ramah 

lingkungan mendorong perusahaan untuk menerapkan green 

industri melalui green accounting. Walaupun penerapan 

greenaccounting seolah-olah dapat menambah beban 

perusahaan karena harus menyisihkan dana untuk biaya 

lingkungan namun pada akhirnya penerapan green 

accounting dapat memberikan keuntungan kepada 

perusahaan. 

Akuntansi lingkungan adalah suatu proses akuntansi 

dimana: Mengenali, mencari, mengurangi efek negatif 

lingkungan dari praktek konvensional, perencanaan sistem 

informasi dan sistem pengawasan lingkungan dalam 

mendukung keputusan manajemen dan adanya sistem 

berkelanjutan. Dalam arti sempit, akuntansi lingkungan yaitu 

sebagai kompilasi data lingkungan dan kerangka kerja 

akuntansi (green accounting).32
 

Manfaat akuntansi lingkungan adalah: mengidentifikasi 

persoalan-persoalan lingkungan yang mungkin timbul, 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam 

dan lingkungan hidup, meningkatkan analisis kebijakan 

pembangunan dan memonitor pelaksanaan pembangunan 

berkelanjutan. 

                                                             
31Ita, N. (2009). Penerapan Akuntansi Lingkungan. 6(2008), 11–56. 

http://repository.uin-suska.ac.id/10219/1/20122012335AKN.pdf 
32 Utama, A. A. G. S. (2016). Akuntansi Lingkungan Sebagai Suatu Sistem 

Informasi: Studi Pada Perusahaan Gas Negara (PGN). Esensi, 6(1), 89–100. 

https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3123 

http://repository.uin-suska.ac.id/10219/1/
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Adanya pembangunan berkelanjutan mengisyaratkan 

terpenuhinya tiga aspek (triple bottom line) yaitu ekonomi, 

sosial dan lingkungan hidup.Aspek sosial masih terbatas 

pada tanggung jawab sosial yang lebih kita kenal dengan 

istilah Coorporate Social Responsbility (CSR). Pelaporan 

tentang Coorporate Social Responsbility (CSR) merupakan 

buah dariimplementasi konsep green accounting. Besarnya 

biaya dikeluarkan dalam aktivitas Coorporate Social 

Responsbility (CSR), otomatis menimbulkan konsekuensi 

pada pengakuan, pengukuran, pencatatan, pelaporan dan 

pengungkapan akuntansi atas biaya lingkungan 

(environmental costs).
33

 kontribusi perusahaan melalui 

kegiatan Coorporate Social Responsbility (CSR) dapat 

berupa sistem dan metode produksi yang lebih efisien dalam 

penggunaan sumber daya alam (energi maupun bahan baku) 

serta mempengaruhi pola konsumsi sehingga tercipta 

konsumsi yang tidak berlebihan melainkan berkelanjutan 

(sustainable consumption).
34

 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi lingkungan 

adalah suatu tahapan identifikasi, pengakuan, pengukuran, 

penyajian serta pengungkapan atas seluruh  biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperbaiki kualitas 

lingkungan dengan cara mencegah, mengurangi bahkan 

menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. 

 

2. Biaya Lingkungan  

Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan 

perusahaan berhubungan dengan kerusakan lingkungan yang 

ditimbulkan danperlindungan yang dilakukan.Biaya 

lingkungan itu sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan 

                                                             
33 Farida Efriyanti, dkk, Analisis Perbandingan Pengungkapan Dan 

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap PT.Bank Negara Indonesia, 

Jurnal Akuntansi & Keuangan Volume 3, Nomor 2, September 2012, h. 272 
34 Anatan, L. (2009). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ( CSR ): 

Tinjauan Teoritis dan Praktik di Indonesia. Jurnal Manajemen Maranatha Christian 
University, 8(2), 66–77. majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-manajemen/article 

/view/220 
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akibat dampak dari aktifitas-aktifitas lingkungan yang 

dilakukan perusahaan.
35

Biaya lingkungan pada dasarnya 

berhubungan dengan biaya produk, proses, sistem atau 

fasilitas penting untuk pengambilan keputusan manajemen 

yang lebih baik.biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang 

terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk. 

Penerapan Green Accounting menjadi suatu media 

akuntabilitas dan dasar keputusan bagi pihak stakeholder 

pada perusahaan untuk menentukan biaya-biaya lingkungan 

yang terdapat pada laporan yang disajikan sehingga mudah 

untuk di identifikasi dan sudah terlaksana yang dimana biaya 

lingkungan telah dikelompokkan.Laporan biaya lingkungan 

juga diungkapkan Astuti yang mengatakan bahwa 

perusahaan juga dituntut untuk memberikan informasi yang 

transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola 

perusahaan yang semakin bagus, sehingga perusahaan 

dipaksa untuk memberikan informasi mengenai aktivitas 

sosialnya. 

Namun demikian, penelitian Fatwadi yang mengatakan 

bahwa praktik green accounting telah diterapkan dibeberapa 

perusahaan untuk meminimalisir dampak negatif yang 

ditimbulkan dari hasil aktivitas operasionalnya.Tetapi 

seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan belum 

teridentifikasi dan terkelompokkan secara tepat.Biaya-biaya 

tersebut masih bercampur dengan biaya sejenis lainnya 

dalam akun sejenis sehingga stakeholder kesulitan dalam 

mengidentifikasi biaya lingkungan yang telah dikeluarkan 

perusahaan dalam satu periode tertentu.
36

Hal tersebut 

diperkuat penelitian Abdullah dan Yuliana yang mengatakan 

bahwa perusahaan telah mengeluarkan biaya lingkungan, 

biaya-biaya lingkungan belum dikelompokkan berdasarkan 

kategori.Akibatnya biaya lingkungan menjadi tersembunyi, 

serta biaya lingkungan lainnya. 

                                                             
35 Kurnia, W. B. (2011). Pengukuran Dan Pelaporan Biaya Lingkungan. 10–38. 
36 Kepulauan, R. (2019). Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Univ. Riau Kepulauan e-mail :6(2), 23–36. 
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Penyebab adanya perusahaan ada yang 

mengelompokkan biaya lingkungan dengan ada yang tidak 

mengelompokkan biaya lingkungan itu semua tergantung 

pada pengetahuan mengenai biaya yang diketahui oleh 

pengelola perusahaan .Laporan biaya lingkungan harus 

diklasifikasikan dalam berbagai jenis biaya.Cakupan biaya 

yang dikeluarkan meliputi biaya pengelolaan limbah, yaitu 

biaya yang dikeluarkan untuk memelihara, memperbaiki, 

dan mengganti kerusakayan lingkungan yang terjadi akibat 

kegiatan operasional perusahaan. 

Biaya pencegahan lingkungan, yaitu biaya yang 

dikeluarkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi 

limbah untuk menghindari kerusakan lingkungan.Terkahir, 

biaya contigent yaitu biaya cadangan yang dikeluarkan 

untuk kompensasi kecelakaan kerja yang terjadi. 

Abdullah dan Yuliana mengatakan bahwa klasifikasi 

pelaporan biaya lingkungan terbagi dari lima item yaitu, 

biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, 

biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal, serta 

biaya penelitian dan pengembangan lingkungan. Hal serupa 

dijelaskan oleh Gunawan mengatakan bahwa struktur biaya 

lingkungan dapat diidentifikasi menjadi empat bagian yaitu 

internal failure cost, adalah biaya yang berkaitan dengan 

lingkungan internal perusahaan seperti biaya yang timbul 

dikarenakan pencemaran lingkungan dari racun yang 

dihasilkan produksi, biaya yang dikeluarkan karena 

timbulnya sampah dan lainlain.  

Selanjutnya yaitu exsternal failure cost adalah biaya 

yang berkaitan dengan lingkungan eksternal perusahaan 

seperti hilangnya market share dampak buruk dari polusi 

terhadap lingkugan dan masyarakat sekitar perusahaan. 

Apprecial cost adalah biaya yang berkaitan dengan aktifitas 

monitoring dari penerapan biaya lingkungan tersebut. 

Terakhir, prevention cost adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan dalam upaya untuk mencegah kerusakan 

lingkungan lebih lanjut. Biasanya perusahaan dapat 
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menyajikannya melalui laporan tahunan (annual report) 

yang pada umunya atau disajikan secara terpisah. Kwarto 

berpendapat bahwa beberapa pertimbangan bagi perusahaan 

untuk menerapkan akuntansi lingkungan sebagai bagian dari 

sistem akuntansi perusahaan yaitu:
37

 

a. Memungkinkan mengurangi dan menghilangkan biaya 

lingkungan, 

b. Meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan yang 

mungkin memiliki dampak negatif pada manusia, 

kesehatan dan keberhasilan bisnis perusahaan  

c. Diharapkan menghasilkan biaya atau harga yang lebih 

akurat terhadap produk dari proses lingkungan yang 

diinginkan dan memungkinkan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan yang mengharapkan produk yang 

lebih baik/jasa lingkungan. Namun,pengungkapan 

akuntansi lingkungan atau green accounting di 

kebanyakan negara, termasuk Indonesia masih bersifat 

voluntary artinya tidak ada aturan yang mewajibkan 

seperti halnya pada penerbitan financial reporting.
38

 

Namun, pengungkapan akuntansi lingkungan atau green 

accounting di kebanyakan negara, termasuk Indonesia masih 

bersifat voluntary artinya tidak ada aturan yang mewajibkan 

seperti halnya pada penerbitan financial reporting. 

Pelaksanaan green accounting sangat bergantung pada 

karakteristik perusahaan itu sendiri dalam memahami 

permasalahan lingkungan hidup. Pemahaman mengenai 

permasalahan lingkungan hidup akan mengarahkan 

perusahaan dalam kebijakannyan khususnya terkait dengan 

keselamatan lingkungan hidup. 

 

 

 

                                                             
37 Universitas Pembangunan Jaya. (2007). Modul akuntansi lingkungan.Modul 

Akuntansi Lingkungan, 0–42. 
38Nasir et al. (2014).Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 2010.Jurnal 

Ekonomi, 22, 1–18. 
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3. Klasifikasi Biaya Lingkungan 

Menurut Hansen,Biaya lingkungan adalah biaya-biaya 

yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau 

kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi.Secara 

garis besar pengertian biaya lingkungan diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu : 

a. Biaya lingkungan implisit (remedial cost) Biaya ini 

tidak terkait secara langsung dengan proses produksi 

suatu perusahaan, tetapi merupakan kewajiban 

perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap 

lingkungannya. Yang termasuk dalam biaya lingkungan 

implisit adalah : biaya pencemaran tanah, biaya 

pencemaran air tanah, biaya pencemaran permukaan air, 

dan biaya pencemaran gas udara. 

b. Biaya lingkungan eksplisit (externalities) Yang 

tergolong pada biaya ini adalah biaya pengurangan 

polusi udara, limbah, kerusakan tanaman, biaya 

pengobatan, dan lain-lain yang sudah sewajarnya 

menjadi tanggung jawab perusahaan. 

Dengan ini, maka biaya lingkungan dapat 

diklasifikasikan menjadi empat kategori :
39

 

a. Biaya Pencegahan Lingkungan (environmental 

prevention costs), yaitu biaya – biaya untuk aktifitas 

yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah 

dan/ atau sampah yang dapat merusak lingkungan. 

b. Biaya Deteksi Lingkungan (environmental detection 

cost), adalah biaya – biaya untuk aktifitas yang 

dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, 

dan aktifitas, lain di perusahaan telah memenuhi standar 

lingkungan yang berlaku atau tidak. 

c. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (environmental 

internal failure cost), adalah biaya – biaya untuk 

                                                             
39 Basuki, K. (2019). BAB II Biaya Lingkungan. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 

2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – 
Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689–1699. 

www.journal.uta45jakarta.ac.id 
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aktifitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah 

dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. 

d. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (environmental 

external failure), adalah biaya – biaya untuk aktifitas 

yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke 

dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal 

lingkungan juga dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

1) biaya kegagalan eksternal yang dapat direalisasi 

adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh 

perusahaan.  

2) biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan 

atau biaya sosial disebabkan oleh perusahaan , 

tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak diluar 

perusahaan. 

 

4. Pengertian Limbah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 

32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

peraturan lainnya pada pasal 17 dikatakan : 

a. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan 

b. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya 

disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang mengandung B3. 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu 

proses produksi baik industri maupun domestik (rumah 

tangga, yang lebihdikenal sebagai sampah) yang 

kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak 

dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai 

ekonomis.Jadi, limbah adalah suatu sisa hasil produksi yang 

dapat mencemari lingkungan dan tidak memiliki nilai 

ekonomis.
40

 

 

 

                                                             
40Putri, S. A., & Herawati, S. D. (2017). Pengaruh Kinerja Lingkungan 

Terhadap Kinerja Keuangan. Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business 

Practice, 2005, 218–228 
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5. Green Accounting Dalam Konsep Rahmatan Lil Alamin 

Berdasarkan definisi green accounting dalam konsep 

rahmatan lil alamin bisa  dikatakan bahwa green accounting 

sebagai salah satu upaya untuk mengurangi atau 

meminimalisir isu permasalahan lingkungan dimana konsep 

rahmatan lil alamin merupakan kebaikan untuk seluruh 

manusia, alam dan lingkungan.Lingkungan hidup 

merupakan bagian integral dari satu-kesatuan kehidupan di 

muka bumi ini, yang tidak bisa dipisahkan dari jagad religius 

manusia yang bersama-sama mewarisi kehidupan 

duniawi.Adanya kegiatan di dalam perusahaan dapat 

memberikan manfaat baik bagi manusia dan juga lingkungan 

dengan menggunakan konsep rahmatan lil alamin perusahan 

dapat memberikan manfaat bagi seluruh alam. 

Islam sebagai cara hidup memberikan panduan bagi 

umatnya untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan 

jamannya. Islam memungkinkan umatnya untuk berinovasi 

dalam muamalah, namun tidak dalam akidah, ibadah dan 

akhlak. Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan 

syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al 

Qur„an dan. 
41

Hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya 

dalam berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. 

Ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya 

dalam konsep syariah akan lebih kuat dibandingkan dengan 

konsep konvensional, karena didasarkan pada aspek religius. 

Islam telah memberikan pijakan norma dan etika yang 

jelas terhadap konsep lingkungan hidup (atau sering disebut 

alam dalam arti luas). Hal ini terbukti dengan banyaknya 

ayat yang menjelaskan konsep alam seperti dalam ayat yang 

menjelaskan tentang matahari, langit, bumi, bulan, dan 

planet (angkasa luar), seperti dalam Surah Nuh ayat 15-16 :  

                                                             
41Fatmawati, F. (2017).Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam 

Memberdayakan Masyarakat Fakir Miskin di Kota Parepare. http://repositori.uin-

alauddin.ac.id/2969/%0Ahttp://repositori.uin-alauddin.ac.id/2969/1/Fatmawati.pdf 
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Artinya : “Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah 

telah menciptakan tujuh langit bertingkat-

tingkat? Dan Allah menciptakan padanya bulan 

sebagai cahaya dan menjadikan matahari 

sebagaipelita?” 

 

Pada dua ayat ini terdapat bukti lain tentang keagungan 

Allah yang dijelaskan Nabi Nuh kepada kaumnya untuk 

menegaskan keagungan Sang Pencipta; yaitu penciptaan 

tujuh langit yang sangat luas dan bertingkat-tingkat, 

penciptaan matahari dan bulan di langit dunia, dan 

menjadikan matahari sebagai penerang yang memberi 

cahaya dan panas kepadabumi.
42

 

Al-Qur„an sebagai sumber ilmu pengetahuan antara lain 

menerangkan kaidah-kaidah mengenai lingkungan hidup. 

Hal yang pokok tentang lingkungan hidup sebagaimana 

disebutkan oleh Al- Qur„an pada abad ke-7 sementara ilmu 

biologi modern baru mulai pada abad XV.
43

 

Islam memandang manusia sebagai wakil Allah (al 

khalifah) Allah SWT di atas bumi dan secara eksplisit Al 

Qur„an menegaskan: 

                 

Artinya : “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 

wakil (khalifah) di muka bumi” (QS. Al- Baqarah 

Ayat 30). 

 

                                                             
42Referensi: https://tafsirweb.com/11399-surat-nuh-ayat-15.html 
43Qutub, S. (2011).Sumber-Sumber Ilmu Pengetahuan dalam Al Qur‟an dan 

Hadits.Humaniora, 2(2), 1339. https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i2.3198 
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Maksud dari ayat tersebut adalah Manusia adalah 

hamba Allah (abd Allah) dan karenanya harus menaati-Nya, 

sebagai khalifah Allah manusia harus aktif di dunia, 

memelihara keharmonisan alam dan menyebar luaskan 

berkah dan karunia. Manusia juga dikenal sebagai mahkluk 

sosial, mahkluk yang cenderung untuk bermasyarakat, 

sehingga menjadi keharusan bagi manusia. 

Menerapkan sikap muslim dapat membuka 

kemungkinan memelihara kelestarian lingkungan hidup. 

Green accounting mengimplementasikan menjaga 

lingkungan hidup ke dalam laporan tahunan. Adanya laporan 

tahunan tersebut stakeholder dapat mengetahui peran serta 

kontribusi perusahaan dalam  hal kinerja lingkungan. 

Konsep green accounting perusahaan diharapkan 

memasukan biaya lingkungan pada laporan keuangan atau 

laporan tersendiri sebagai bagian dari pertanggungjawaban 

perusahaan kepada stakeholder. 
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