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ABSTRAK 

 

Penggunaan Maqashid Syariah Index merupakan parameter 

dalam mengukur kinerja perusahaan sebagai cerminan bahwa 

perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

telah menjalankan aktivitas operasional perusahaan sesuai dengan 

tujuan syariah, yaitu kemashlahatan umat. Kinerja Maqashid Syariah 

Index dapat dianalisis melalui beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, salah satunya ialah green accounting. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan green accounting 

terhadap kinerja perusahaan ditinjau dari Maqashid Syariah Index. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2016-2020. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 perusahaan. Jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa laporan 

keuangan dan laporan tahunan yang diperoleh melalui situs resmi 

Bursa Efek Indonesia maupun website resmi perusahaan terkait. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kinerja Perusahaan. Sedangkan, variabel independen menggunakan 

green accounting. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi data panel dengan bantuan program aplikasi Eviews 

10.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel green 

accounting berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan ditinjau dari Maqashid Syariah Index  pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) tahun 2016-2020. Semakin baiknya tingkat penerapan green 

accounting yang dibuktikan oleh pembebanan biaya lingkungan dalam 

aktivitas operasional perusahaan, menunjukan adanya peningkatan 

terhadap kinerja Maqashid Syariah Index pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) tahun 2016-2020. 

 

Kata Kunci: Green Accounting, Kinerja Perusahaan, Maqashid 

Syariah Index  
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ABSTRACT 

 

The use of Maqashid Syariah Index is a parameter in 

measuring company performance as a reflection that companies listed 

on the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) have carried out company 

operational activities in accordance with sharia objectives, namely 

the benefit of the people. The performance of the Maqashid Syariah 

Index can be analyzed through several factors that influence it, one of 

which is green accounting. This study aims to determine the effect of 

implementing green accounting on company performance in terms of 

the Maqashid Syariah Index. 

This research uses quantitative research. The population in this 

study are mining companies listed on the Indonesian Sharia Stock 

Index (ISSI) in 2016-2020. The sampling technique used in this study 

used a purposive sampling technique. The number of companies that 

were sampled in this study were 10 companies. The type of data used 

is secondary data, namely in the form of financial reports and annual 

reports obtained through the official website of the Indonesia Stock 

Exchange and the official website of the related company. The 

dependent variable used in this study is Company Performance. 

Meanwhile, the independent variable uses green accounting. The data 

analysis method used is panel data regression analysis with the help 

of the Eviews 10 application program. 

The results of this study indicate that the green accounting 

variable has a positive and significant effect on company performance 

in terms of the Maqashid Syariah Index of mining companies listed on 

the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) in 2016-2020. The better 

level of green accounting implementation as evidenced by the 

imposition of environmental costs in the company's operational 

activities, shows an increase in the performance of the Maqashid 

Syariah Index in mining companies listed on the Indonesian Sharia 

Stock Index (ISSI) 2016-2020. 

 

Keywords: Green Accounting, Company Performance, Maqashid 

Syariah Index 
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MOTTO 

 

                      

                            

             

 “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu 

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia.” 

(Q.S. Ar-Ra’d: 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi 

ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis 

merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi 

judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yag dimaksudkan 

adalah PENGARUH PENERAPAN GREEN 

ACCOUNTING  TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN 

DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH INDEX (Studi 

pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2016-2020). 

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Green Accounting  

Green accounting merupakan suatu proses 

pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, 

pelaporan, dan pengungkapan informasi terhadap objek, 

transaksi, peristiwa atau dampak dari aktivitas ekonomi, 

sosial dan lingkungan korporasi terhadap masyarakat dan 

lingkungan, serta korporasi itu sendiri dalam suatu paket 

pelaporan informasi akuntansi yang terintegrasi agar 

dapat bermanfaat bagi para pemakai kepentingan dalam 

penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan non 

ekonomi.
1
 

2. Kinerja Perusahaan  

Kinerja perusahaan diartikan sebagai kemampuan 

perusahaan untuk mencapai tujuannya melalui pemakaian 

sumber daya secara efisien dan efektif serta 

menggambarkan seberapa jauh suatu perusahaan 

mencapai hasilnya setelah dibandingkan dengan kinerja 

terdahulu (previous perfomance) dan kinerja organisasi 

lain (benchmarking), serta sampai sejauhmana 

                                                             
1Andreas Lako, Akuntansi Hijau: Isu, Teori Dan Aplikasi 

(Jakarta: Salemba Empat, 2018), h. 99. 
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perusahaan dapat mencapai tujuan dan target yang telah 

ditetapkan.
2
 

3. Maqashid Syariah Index  

Maqashid Syariah Index merupakan pengukuran 

kinerja perbankan syariah menggunakan rasio-rasio 

keuangan yang didasarkan pada konsep maqashid 

syariah.
3
 Maqashid syariah sendiri diartikan sebagai 

tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan 

umum. Maqashid syariah sebagai tujuan dibalik adanya 

serangkain aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah 

SWT. Tujuan tersebut adalah untuk mendatangkan 

kemashlahatan dan mencegah kemudharatan bagi 

manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim 

harus mengarah pada tercapainya kemashlahatan seperti 

yang dikehendaki dalam maqashid syariah.
4
 

4. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan 

indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. 

Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam 

Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan.
5
 

Berdasarkan penegasan judul di atas, maka maksud 

dari judul skripsi ini adalah ―Pengaruh Penerapan Green 

Accounting terhadap Kinerja Perusahaan Ditinjau dari 

Maqashid Syariah Index (Studi pada Perusahaan 

                                                             
2Erika Ributari Nurgahayu and Endang Dwi Retnani, ―Penerapan 

Metode Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerja 
Perusahaan,‖ Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 4, no. 10 (2015): 1–16. 

3Khabib Solihin, Siti Nur Ami‘in, and Puji Lestari, ―Maqashid 

Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid 

Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi,‖ Laa Maysir 6, no. 2 (2019): 1–33. 
4Eva Muzlifah, ―Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar 

Ekonomi Islam,‖ Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 3, no. 2 

(2013): 73–93. 
5Bursa Efek Indonesia, ―Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI),‖ 

www.idx.co.id, accessed January 26, 2022, https://www.idx.co.id/idx-

syariah/indeks-saham-syariah/. 
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Pertambangan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) Tahun 2016-2020)‖ adalah untuk mengetahui 

apakah perusahaan yang menerapkan Green Accounting dapat 

berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan untuk 

meningkatkan profitabilitas dan ditinjau menggunakan 

pendekatan Maqashid Syariah Index pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI). 

B. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan sektor industri di 

Indonesia, telah mendorong berbagai sektor industri tersebut 

untuk melakukan aktivitas operasionalnya semaksimal 

mungkin demi meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Sementara itu bagi Indonesia, industri pertambangan menjadi 

penyumbang devisa terbesar yang mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.
6
 Perusahaan 

pertambangan merupakan perusahaan yang melakukan 

kegiatan produksi dengan cara penyelidikan umum, 

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, 

serta aktivitas pasca tambang.
7
  

Aktivitas operasional dari sektor pertambangan 

tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar. Berbagai usaha yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, 

diantaranya berproduksi menggunakan teknologi modern, 

pengurangan biaya, serta penggunaan sumber daya yang lebih 

murah bahkan tanpa memperhatikan lingkungan. Upaya-

upaya tersebut dilakukan guna memberikan hasil maksimal 

bagi para pemangku kepentingan. 

                                                             
6Agincourt Resources, ―Manfaat Pertambangan Bagi Negeri,‖ 

www.agincourtresources.com,2019,https://www.agincourtresources.com/re

ad-agincourt/manfaat-pertambangan-bagi-negeri/. 
7Jeanne Darc and Noviayanti Manik, ―Pengelolaan Pertambangan 

Yang Berdampak Lingkungan Di Indonesia Jeanne,‖ Promine 1, no. 1 

(2013): 1–10, https://doi.org/https://doi.org/10.33019/promine.v1i1.64. 
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Aktivitas pertambangan yang dilakukan secara terus 

menerus tanpa berwawasan lingkungan dapat memicu 

terjadinya berbagai kerusakan di bumi, seperti penurunan 

kualitas lingkungan, berupa pemanasan global, ekoefisiensi, 

pencemaran udara dan air, hingga pengurangan fungsi tanah 

yang tentunya akan merugikan manusia dan juga ekosistem di 

sekitar lingkungan tersebut.
8
 Kerusakan di bumi dapat 

mengakibatkan tidak seimbangnya dan tidak bermanfaatnya 

kembali lingkungan, sehingga kehidupan manusia dan 

makhluk lainnya akan terganggu. Sektor industri yang 

mengelola sumber daya alam untuk produksinya berpotensi 

besar menciptakan kerusakan lingkungan. Perusahaan perlu 

mempunyai pertanggungjawaban ketika sumber daya alam 

untuk kepentingan bisnis mereka mengalami penurunan 

kualitas.  

Kegiatan penambangan menjadi penyumbang sumber 

limbah cair yang cukup besar. Produk Domestik Bruto (PDB) 

yang dihasilkan dari sektor pertambangan dan penggalian 

yang sebesar 167,7 triliun pada tahun 2000, meningkat 

menjadi 1.028,8 triliun pada tahun 2017. Berkembangnya 

industri pertambangan, meningkatkan permasalahan limbah.
9
 

Berikut disajikan tabel Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

dari tahun 2016-2020 yang mengalami penurunan pada Indeks 

Kualitas Air, ini menunjukkan bahwa sumber pencemaran dari 

kegiatan domestik khususnya industri pertambangan masih 

dominan sebagai penyebab penurunan kualitas air. 

 

 

 

 

 

                                                             
8Rohmawati Kusumaningtias, ―Green Accounting, Mengapa Dan 

Bagaimana?,‖ Proceeding Seminar Nasional dan Call for Papers Sancall, 

2013, 137–149. 
9Pramudya Ajeng Safitri, Winda Sartika Purba, and Mochamad 

Zulkifli, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (Jakarta: Badan Pusat 

Statistik, 2018), http://www.bps.go.id. 
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Tabel 1.1 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2016-2020 

Tahun Indeks 

Kualitas Air 

(%) 

Indeks 

Kualitas 

Udara (%) 

Indeks 

Kualitas 

Tutupan 

Lahan (%) 

2016 50,20 81,78 58,42 

2017 53,20 87,03 60,31 

2018 72,77 84,74 61,03 

2019 52,62 86,56 62,00 

2020 53,53 87,21 60,74 

Sumber: www.menlhk.go.id 

Sebagai contoh kasus pencemaran lingkungan yang 

dilakukan oleh perusahaan pertambangan, antara lain kasus 

pelanggaran pengelolaan limbah yang dilakukan PLTU milik 

PT Indominco Mandiri yang beroperasi di Kalimantan Timur. 

PT Indominco Mandiri merupakan sebuah anak perusahaan 

dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk. yang bidang usahanya 

adalah pertambangan, konstruksi dan perdagangan umum. PT 

Indominco Mandiri diduga melakukan pelanggaran 

pengelolaan limbah batu bara. Limbah ditimbun hingga 

menumpuk di tempat yang tidak sesuai standar dan 

pengelolaan yang buruk, serta dekat pemukiman. Sementara 

ketika cuaca hujan, limbah tercampur dengan air hujan dan 

mengalir ke sungai di sekitar pemukiman. Alhasil, sungai 

menjadi tercemar dan ekosistem terganggu. Padahal, banyak 

masyarakat di sana yang menggantungkan kehidupan dari 

ekosistem di sungai tersebut.
10

 

                                                             
10CNN Indonesia, ―Jejak Hitam Batu Bara-Sawit Buntut Daftar 

Limbah B3 Jokowi,‖ www.cnnindonesia.com/, 2021, 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210315194940-20-617808/jejak-

hitam-batu-bara-sawit-buntut-daftar-limbah-b3-jokowi/2. 

http://www.menlhk.go.id/
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Dalam upaya pelestarian lingkungan, ilmu akuntansi 

memiliki peran penting antara lain melalui pengungkapan 

sukarela dalam laporan keuangan perusahaan terkait dengan 

biaya lingkungan (environmental cost). Sistem akuntansi yang 

di dalamnya terdapat akun-akun terkait dengan biaya 

lingkungan ini disebut sebagai green accounting.
11

 

Penerapan green accounting yang baik oleh 

perusahaan, merupakan hal positif yang dimiliki perusahaan 

di mata stakeholder, karena dengan penerapan akuntansi 

lingkungan yang baik maka perusahaan tersebut telah 

memperhatikan dampak lingkungan di sekitar perusahaan dan 

perusahaan dianggap tidak hanya fokus untuk 

memaksimalkan laba demi meningkatkan profitabilitas 

perusahaan. Tujuan dari green accounting antara lain untuk 

mengurangi biaya dampak lingkungan sehingga perusahaan 

tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tersebut apabila telah 

diantisipasi dari awal produksi.
12

  

Penerapan green accounting di satu sisi akan 

mendatangkan keuntungan bagi industri, namun di sisi lain 

seolah-olah akan menimbulkan potensi peningkatan biaya, 

melalui biaya lingkungan. Hal tersebut yang membuat belum 

banyak perusahaan yang menerapkan green accounting. 

Padahal, manfaat untuk jangka panjang, penerapan green 

accounting akan sangat menguntungkan bagi semua pihak, 

baik pengusaha, konsumen, maupun stakeholder lainnya. 

Pengorbanan perusahaan dalam mengeluarkan biaya untuk 

lingkungan dapat mengurangi potensi pengeluaran biaya yang 

lebih besar di masa yang akan datang, seperti biaya tuntutan 

masyarakat atas perusakan lingkungan oleh industri, risiko 

                                                             
11Yoshi Aniela, ―Peran Akuntansi Lingkungan Dalam 

Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan,‖ 

Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi 1, no. 1 (2012): 15–19. 
12Bella Syafrina Qolbiatin Faizah, ―Penerapan Green Accounting 

Terhadap Kinerja Keuangan,‖ Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer 12, no. 

2 (2020): 94–99, https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.2779. 
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penutupan usaha akibat sanksi dari pemerintah dan lain 

sebagainya.
13

 

Tantangan terbesar bagi perusahaan adalah kesediaan 

perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah biaya yang 

dialokasikan untuk perbaikan lingkungan maupun 

melestarikan lingkungan yang menjadi sumber daya utama 

bagi perusahaan. Faktanya, tidak semua perusahaan bersedia 

mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya lingkungan tersebut, 

karena biaya tersebut secara otomatis akan mengurangi 

besaran laba yang diperoleh sehingga akan berdampak pada 

kinerja keuangan perusahaan. Benarkah dengan adanya 

sejumlah biaya lingkungan yang dikeluarkan akan 

menurunkan kinerja perusahaan.
14

 

Tujuan setiap perusahaan antara lain untuk 

meningkatkan profitabilitasnya. Namun, pada saat ini 

perusahaan bukan hanya diminta untuk memaksimalkan 

keuntungan, melainkan juga dapat mempertanggungjawabkan 

dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat dari kegiatan 

operasionalnya.
15

 Berbeda halnya dengan perusahaan syariah, 

perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) secara umum telah memenuhi persyaratan operasional 

sesuai syariah. Selain itu, dalam melaksanakan operasionalnya 

sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada laba, perusahaan 

harus mengevaluasi kembali tujuan dari perusahaan itu sendiri 

sesuai dengan maqashid syariah. Hal tersebut untuk 

memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada 

                                                             
13Sunarmin, ―Green Technology Accounting as an Innovation to 

Reduce Environmental Pollution,‖ Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan 1, 

no. 2 (2020): 135–141, https://doi.org/10.31334/neraca.v1i2.862. 
14Mike Maya S, Mukhzardfa, and Enggar Diah ―Analisis 

Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi 
Kasus Pada Celebrate The Success Of Top 20 Companies In Asia),‖ no. 14 

(2018): 63–65, https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001. 
15Nisa Anggi Choirun, Anik Malikah, and Siti Aminah Anwar, 

―Analisis Penerapan Green Accounting Sesuai PSAK 57 Dan Kinerja 

Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan,‖ Jurnal 

Ilmiah Riset Akuntansi 09, no. 03 (2020): 15–26. 
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keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan aspek 

sosial lainnya. 

Sebagai cerminan perusahaan yang terdaftar dalam 

indeks saham syariah, tentunya perusahaan tersebut mampu 

menerapkan green accounting sejalan dengan tujuan syariah 

yang memperhatikan kepentingan umum (maqashid syariah). 

Adapun esensi nilai-nilai maqashid syariah dalam konsep 

menjaga dan memelihara lingkungan, sebagaimana telah 

tercantum dalam firman Allah SWT, yakni Al-Qur‘an Surah 

Al-A‘raf ayat 56 sebagai berikut: 

                       

             

Artinya: “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.” (Q.S. Al-

A‘raf: 56).
16

 

Ayat di atas  menganjurkan kepada seluruh umat 

manusia untuk berbuat baik, dan melarang untuk merusak 

lingkungan. Menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk 

menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan yang 

merupakan kewajiban bagi seluruh umat manusia dan sangat 

ditekankan dalam ajaran Islam. Kebutuhan masa kini yang 

terus dikembangkan untuk kebutuhan di masa yang akan 

datang merupakan program-program lingkungan di Indonesia 

yang harus dirancang secara berkelanjutan.
17

 

Tolok ukur meningkat atau tidaknya kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari profitabilitasnya. Pada 

                                                             
16Departemen Agama, Al-Qur‘an Dan Terjemah (Jakarta: CV 

Pustaka Agung Harapan, 2006). 
17Arfan Ikhsan, Akuntansi Manajemen Lingkungan, 1st ed. 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 7. 
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perusahaan yang terdaftar dalam saham syariah, tidak hanya 

mencari keuntungan semata, melainkan juga harus 

mengedepankan prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya.
18

 

Pengukuran kinerja perusahaan yang berkembang saat ini 

antara lain dengan meninjau aspek keuangan, seperti Return 

on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin 

(NPM), dan lain sebagainya. Penggunaan ukuran kinerja 

keuangan tersebut hanya memperhatikan aspek keuangan dan 

operasional saja, sedangkan aspek-aspek lainnya seperti aspek 

keislaman kurang mendapatkan perhatian yang memadai. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan Maqashid Syariah Index untuk mengukur kinerja 

perusahaan. Perusahaan di sini menggunakan perusahan 

syariah yang mana sahamnya telah terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). Perusahaan yang telah terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) secara umum telah 

memenuhi persyaratan sesuai syariah. Selain itu, dalam 

melaksanakan operasionalnya sebagai entitas bisnis yang 

berorientasi pada laba, perusahaan harus mengevaluasi 

kembali tujuan dari perusahaan itu sendiri sesuai dengan 

maqashid syariah.
19

 

Pengukuran indikator kinerja Maqashid Syariah Index 

tidak hanya mengungkapkan indikator kinerja keuangan yang 

disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip 

akuntansi sebagai tolok ukur, namun juga mencoba 

mengungkapkan indikator kinerja nonkeuangan. Pentingnya 

pengungkapan kinerja nonkeuangan dalam mengukur kinerja 

                                                             
18 Mail Hilian Batin, Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Melalui Pendekatan Maqasid Syariah Index (MSI) dan 
Profitabilitas, Dalam Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, 

Vol.17, No.1, 2017, h. 66. 
19Ani Mulyani, Azib Asro‘i, and Ifa Hanifia Senjiati, ―Analisis 

Pengaruh Syariah Maqashid Index Terhadap Return on Asset (ROA) (Studi 

Kasus Pada BPRS Di Bandung Periode Tahun 2016-2017),‖ Prosiding 

Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 2 (2018): 928–34. 
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lembaga syariah adalah sejalan dengan prinsip-prinsip 

ekonomi syariah dan lembaga syariah.
20

 

Perbedaan yang mencolok terlihat dari tujuan dimana 

perusahaan pada umumnya hanya menitikberatkan pada aspek 

keuntungan semata, namun perusahaan yang terdaftar dalam 

saham syariah selain mencari keuntungan (profit oriented) 

juga harus memperhatikan unsur kemashlahatan-nya. 

Sehingga, dengan Maqashid Syariah Index ini diharapkan 

pihak regulator (pemerintah) dapat mengontrol kegiatan 

perusahaan syariah agar tidak hanya mengejar profit tetapi 

juga memperhatikan prinsip syariah di dalamnya.  

Penelitian ini ditinjau berdasarkan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Abdullah dan Amiruddin, 

yang menunjukkan bahwa tidak selamanya green accounting 

akan memberikan pengaruh signifikan bagi perusahaan karena 

masih banyak perusahaan-perusahaan yang memasukkan 

biaya-biaya lingkungan atau green accounting ke dalam 

biaya-biaya lain. Pengungkapan green accounting dalam suatu 

perusahaan hanya dilandaskan pada faktor kesukarelaan 

sehingga banyak perusahaan yang tidak mengungkapkan 

biaya-biaya dalam upaya pelestarian lingkungan. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa green accounting dalam 

perusahaan pertambangan memiliki dampak signifikan dalam 

meningkatkan pengaruh hasil atau nilai produksi terhadap 

keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dengan green 

accounting yang baik akan memberikan kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan tersebut sehingga perusahaan 

dapat beroperasi terus-menerus.
21

 

                                                             
20Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, and Darmansyah, 

―Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index 

Bank Syariah Di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah,‖ 
Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) 6, no. 2 (2019): 111–26, 

https://doi.org/10.35838/jrap.v6i02.1249. 
21M Wahyuddin Abdullah, ―Efek Green Accounting Terhadap 

Material Flow Cost Accounting Dalam Meningkatkan Keberlangsungan 

Perusahaan‖ 4, no. 2 (2020): 166–86, 

https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i2.4145. 
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Adapun, penelitian lain yang dilakukan oleh Angelina 

dan Nursasi menunjukkan bahwa green accounting tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan, hal 

ini terjadi karena perusahaan yang hanya bertujuan 

meningkatkan profit akan mempertimbangkan setiap biaya 

yang dikeluarkan, termasuk biaya lingkungan yang 

mengurangi besaran profit. Karena ada beberapa perusahaan 

juga yang mencatat biaya lingkungan ini sebagai beban 

administrasi dan umum. Sehingga, dalam penerapan green 

accounting ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian ini memberikan 

kesimpulan bahwa suatu pencatatan dari biaya lingkungan 

belum dapat memberikan keyakinan kepada konsumen atau 

masyarakat sehingga diterapkan atau tidaknya green 

accounting belum tentu dapat mempengaruhi tingkat 

penjualan maupun tingkat investasi pada suatu perusahaan.
22

 

Berdasarkan pokok permasalahan, penulis 

menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2016-2020 

sebagai subjek penelitian, karena perusahaan pertambangan 

lebih banyak melibatkan lingkungan dalam aktivitas 

operasionalnya. Selain itu, perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di dalam saham syariah dilihat dari sisi pengamalan 

syariah, yaitu tidak hanya memberikan indikator kinerja 

perusahaan dari sisi keuangan saja melainkan juga memberi 

penekanan pada aspek sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, 

penulis mengangkat judul “PENGARUH PENERAPAN 

GREEN ACCOUNTING  TERHADAP KINERJA 

PERUSAHAAN DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH 

INDEX (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang 

Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

Tahun 2016-2020)”. 

 

                                                             
22Martha Angelina and Enggar Nursasi, ―Pengaruh Penerapan 

Green Accounting Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan,‖ Jurnal Manajemen Dirgantara 14, no. 2 (2021): 211–24. 
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C. Batasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti dalam penelitian ini terarah 

dan jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah dalam 

penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan dengan berkaitan pada Green 

Accounting dan Kinerja Perusahaan sehingga penulis 

berfokus pada penerapan Green Accounting yang dalam 

penelitian ini diposisikan sebagai variabel X. Selain itu, 

penulis juga berfokus pada Kinerja Perusahaan yang dalam 

hal ini menjadi pengaruh dari variabel X dan dalam 

penelitian ini menjadi variabel Y. 

2. Penelitian ini juga dibatasi dengan penggunaan 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) sebagai objek penelitian dengan 

tahun penelitian yang digunakan sejak tahun 2016 hingga 

tahun 2020. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Apakah green accounting berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan ditinjau dari Maqashid Syariah Index? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari green 

accounting terhadap kinerja perusahaan ditinjau dari 

Maqashid Syariah Index. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian yang dilakukan ini, diharapkan 

dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap pihak yang berkepentingan seperti 

yang dijabarkan sebagai berikut:  
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1. Manfaat Teoritis   

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat secara 

teoritis, antara lain: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam disiplin ilmu khususnya ilmu 

Akuntansi Syariah.  

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman 

dan referensi serta rujukan dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya, khususnya pada tema Akuntansi 

Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan 

bagi perusahaan pada sektor pertambangan dalam 

rangka menciptakan Good Corporate Governance 

(GCG) yang baik dan mampu menerapkan Green 

Accounting yang tepat dan sejalan dengan syariat 

Islam sebagaimana cerminan bahwa perusahaan 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat secara 

praktis, antara lain: 

a. Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti untuk berpikir kritis dengan mangamalkan 

ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa 

perkuliahan, khususnya ilmu akuntansi yang 

kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah 

ini. 

b. Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong 

perusahaan untuk menerapkan green accounting, 

karena sejatinya aktivitas operasional perusahaan 

selalu melibatkan lingkungan sehingga diharapkan 

perusahaan mampu bertanggung jawab terhadap 

masyarakat beserta lingkungan di sekitarnya. Dengan 

demikian, perusahaan memiliki citra yang baik di 

mata masyarakat. 
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c. Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi calon investor sebelum melakukan 

investasi pada suatu perusahaan, karena dengan 

adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menilai bahwa aktivitas 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan 

telah sesuai dengan tujuan syariah (maqashid syariah) 

sebagaimana cerminan bahwa perusahaan terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang 

dimaksudkan, yaitu untuk mengetahui persamaan atau 

perbedaan dari penelitian terdahulu yang dapat mendukung 

dan sebagai sumber rujukan dalam menyusun penelitian ini. 

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan judul penelitian ini, yaitu Pengaruh 

Penerapan Green Accounting terhadap Kinerja Perusahaan 

Ditinjau dari Maqashid Syariah Index (Studi pada 

Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2016-2020). Adapun 

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian 

ini diantaranya sebagai berikut: 

Hasil penelitian oleh Gine Das Prena yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh penerapan green accounting dan 

kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan pada 

penelitian ini adalah Return on Asset (ROA). Sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan metode 

purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  

penerapan green accounting berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan dan kinerja lingkungan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 
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perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-

2018.
23

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang, yaitu terletak pada subjek penelitian yang 

menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016-2018. Sedangkan, dalam 

penelitian sekarang menggunakan perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dengan 

rentang waktu penelitian yang lebih lama, yaitu tahun 2016-

2020. Adapun, pada penelitian terdahulu dalam mengukur 

kinerja perusahaan menggunakan Return on Asset (ROA), 

sementara pada penelitian sekarang menggunakan Maqashid 

Syariah Index sebagai indikator dalam pengukuran kinerja 

perusahaan. 

Hasil penelitian oleh Puspita Maharani dan Susi 

Handayani untuk mengetahui pengaruh penerapan green 

accounting terhadap nilai dari perusahaan. Nilai perusahaan 

dalam penelitian ini adalah nilai tobins‟q dan indeks penilaian 

GRI. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2017-2019 dengan metode purposive sampling. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa akuntansi hijau memberikan 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
24

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang, yaitu terletak pada variabel Y yang mana pada 

penelitian terdahulu menggunakan Nilai Perusahaan, 

sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan Kinerja 

Perusahaan. Nilai perusahaan diukur menggunakan nilai 

tobins‟q dan indeks penilaian GRI, sementara kinerja 

perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan 

                                                             
23Gine Das Prena, ―Pengaruh Penerapan Green Accounting Dan 

Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan 

Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia,‖ Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, 

Objektif 3, no. 2 (2021): 495–507. 
24Puspita Maharani and Susi Handayani, ―Pengaruh Green 

Accounting Pada Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan,‖ Edumaspul: 

Jurnal Pendidikan 5, no. 1 (2021): 220–31. 
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Maqashid Syariah Index. Selain itu, subjek penelitian yang 

menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019. Sedangkan, 

dalam penelitian sekarang menggunakan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia dengan rentang waktu penelitian yang lebih lama, 

yaitu tahun 2016-2020. 

Hasil penelitian oleh Verlita Dewi Rosaline dan Eni 

Wuryani yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan green accounting dan kinerja lingkungan terhadap 

kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi pada penelitian ini adalah 

Return on Equity (ROE). Sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dengan metode 

purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

green accounting tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi 

dan kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi 

pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018.
25

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang, yaitu penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja 

ekonomi menggunakan Return on Equity (ROE), sementara 

pada penelitian sekarang menggunakan Maqashid Syariah 

Index sebagai indikator dalam pengukuran kinerja perusahaan. 

Selain itu, pada penelitian terdahulu subjek penelitian 

menggunakan perusahaan sektor industri dasar dan kimia 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. 

Sedangkan, dalam penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia dengan rentang waktu penelitian yang lebih 

lama, yaitu tahun 2016-2020. 

                                                             
25Verlita Dewi Rosaline and Eni Wuryani, ―Pengaruh Penerapan 

Green Accounting Dan Environmental Performance Terhadap Economic 

Performance,‖ Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan 8, no. 3 (2020): 569–

578, https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26158. 
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Hasil penelitian oleh Tryas Chasbiandani, Nelyumna 

Rizal dan Indra Satria yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh green accounting dan kinerja lingkungan terhadap 

profitabilitas perusahaan. Profitabilitas pada penelitian ini 

adalah Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 

2017-2018 dengan metode purposive sampling. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa green accounting dan kinerja 

lingkungan berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan baik profitabilitas tersebut diukur dengan 

menggunakan ROA ataupun ROE.
26

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang, yaitu penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja 

perusahaan menggunakan Return on Asset (ROA) dan Return 

on Equity (ROE), sementara pada penelitian sekarang 

menggunakan Maqashid Syariah Index sebagai indikator 

dalam pengukuran kinerja perusahaan. Selain itu, pada 

penelitian terdahulu subjek penelitian menggunakan 

perusahaan manufaktur yang sahamnya tercatat di Bursa Efek 

Indonesia periode 2017-2018. Sedangkan, dalam penelitian 

sekarang menggunakan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dengan rentang 

waktu penelitian yang lebih lama, yaitu tahun 2016-2020. 

Hasil penelitian oleh Ayu Mayshella Putri, Nur 

Hidayati dan Moh. Amin yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penerapan green accounting dan kinerja lingkungan 

terhadap profitabilitas. Profitabilitas pada penelitian ini adalah 

Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Sampel 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2018 dengan 

metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa green accounting dan kinerja lingkungan memiliki 

                                                             
26Tryas Chasbiandani, Nelyumna Rizal, and Indra Satria, 

―Penerapan Green Accounting Terhadap Profitabitas Perusahaan Di 

Indonesia‖ 2, no. 2 (2019): 126–132. 
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pengaruh signifikan terhadap profitabilitas baik yang diukur 

dengan menggunakan ROA maupun ROE. Namun, terdapat 

pengaruh yang lebih besar ditunjukkan oleh profitabilitas yang 

diukur dengan menggunakan ROE.
27

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang, yaitu penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja 

perusahaan menggunakan Return on Asset (ROA) dan Return 

on Equity (ROE), sementara pada penelitian sekarang 

menggunakan Maqashid Syariah Index sebagai indikator 

dalam pengukuran kinerja perusahaan. Selain itu, pada 

penelitian terdahulu subjek penelitian menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2017-2018. Sedangkan, dalam penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia dengan rentang waktu 

penelitian yang lebih lama, yaitu tahun 2016-2020. 

Hasil penelitian oleh Suci Reza Syafira, untuk 

mengetahui pengaruh pengungkapan eco-efficiency dan 

profitabilitas terhadap Maqashid Syariah Index. Sampel dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2017 dengan metode 

purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

eco-efficiency berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap Maqashid Syariah Index, sedangkan profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Maqashid Syariah 

Index.
28

  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang, yaitu terletak pada variabel X yang mana pada 

penelitian terdahulu menggunakan eco-efficiency, sedangkan 

                                                             
27Ayu Mayshella Putri, Nur Hidayati, and Moh Amin, ―Dampak 

Penerapan Green Accounting Dan Kinerja Lingkungan Terhadap 

Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia,‖ E-JRA 
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang 08, no. 04 (2019): 

149–64. 
28Suci Reza Syafira, ―Dampak Eco-Efficiency Dan Profitabiltas 

Terhadap Maqasid Syari‘ah Index Pada Green Company (Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

Tahun 2017)‖ (Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). 
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pada penelitian sekarang menggunakan green accounting. 

Selain itu, subjek penelitian terdahulu menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Saham 

Syariah Indonesia tahun 2017. Sedangkan, dalam penelitian 

sekarang menggunakan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dengan rentang 

waktu penelitian yang lebih lama, yaitu tahun 2016-2020. 

Hasil penelitian oleh Mike Maya, Mukhzardfa dan 

Enggar Diah untuk mengetahui  pengaruh penerapan green 

accounting terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan 

pada penelitian ini adalah Net Profit Margin dan harga saham. 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang meraih 

20 besar sustainability report di Asia berdasarkan Channel 

News Asia Sustainability Ranking tahun 2009-2017 dengan 

teknik sampel jenuh (sampel sensus). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan green accounting 

berpengaruh terhadap Net Profit Margin perusahaan namun 

tidak signifikan dan penerapan green accounting berpengaruh 

positif signifikan terhadap harga saham perusahaan.
29

 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang, yaitu terletak pada subjek penelitian yang 

menggunakan perusahaan yang meraih 20 besar sustainability 

report di Asia berdasarkan Channel News Asia Sustainability 

Ranking tahun 2009-2017 dengan menggunakan teknik 

sampel jenuh (sampel sensus). Sedangkan, dalam penelitian 

sekarang menggunakan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia dengan rentang 

waktu penelitian yang lebih lama, yaitu tahun 2016-2020 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pada 

penelitian terdahulu dalam mengukur kinerja perusahaan 

menggunakan indikator Net Profit Margin dan harga saham, 

sementara pada penelitian sekarang menggunakan Maqashid 

                                                             
29Maya, Mukhzardfa, and Diah, ―Analisis Pengaruh Penerapan 

Green Accounting Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada 

Celebrate The Success of Top 20 Companies In Asia).‖ 
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Syariah Index sebagai indikator dalam pengukuran kinerja 

perusahaan. 

Agar dapat mempermudah memahami penelitian 

terdahulu yang relevan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No. Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1.  Gine Das 

Prena 

(2021)  

Pengaruh 

Penerapan 

Green 

Accounting, dan 

Kinerja 

Lingkungan  

terhadap Kinerja 

Keuangan pada 

Perusahaan 

Manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Penerapan green 

accounting 

berpengaruh 

tidak signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan 

manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia dan 

kinerja 

lingkungan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan 

manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 
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2016-2018. 

2. Puspita 

Maharani dan 

Susi 

Handayani 

(2021) 

Pengaruh Green 

Accounting pada 

Nilai Perusahaan 

Sektor 

Pertambangan 

Akuntansi hijau 

memberikan 

pengaruh positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

3. Verlita Dewi 

Rosaline dan 

Eni Wuryani 

(2020) 

Pengaruh 

Penerapan 

Green 

Accounting dan 

Environmental 

Performance 

terhadap 

Economic 

Performance 

Green 

accounting tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

ekonomi dan 

kinerja 

lingkungan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

ekonomi pada 

sektor industri 

dasar dan kimia 

yang terdaftar 

pada Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2016-2018. 

4. Tryas 

Chasbiandani, 

Nelyumna 

Rizal dan 

Indra Satria  

(2019) 

Penerapan 

Green 

Accounting 

Terhadap 

Profitabitas 

Perusahaan Di 

Indonesia 

Green 

accounting dan 

kinerja lingkugan 

berpengaruh 

positif terhadap 

profitabilitas 

perusahaan baik 

profitabilitas 

tersebut diukur 

dengan 

menggunakan 

ROA ataupun 



 

 

 
 

22 

ROE. 

5. Ayu 

Mayshella 

Putri, Nur 

Hidayati dan 

Moh. Amin 

(2019) 

Dampak 

Penerapan 

Green 

Accounting dan 

Kinerja 

Lingkungan 

terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Green 

accounting dan 

kinerja 

lingkungan 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

profitabilitas 

yang diukur 

dengan 

menggunakan 

ROA maupun 

ROE. Namun, 

terdapat 

pengaruh yang 

lebih besar 

ditunjukkan oleh 

profitabilitas 

yang diukur 

dengan 

menggunakan 

ROE. 

6. Suci Reza 

Syafira 

(2019) 

Dampak Eco-

efficiency dan 

Profitabiltas 

Terhadap 

Maqasid Syariah 

Index Pada 

Green Company 

(Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar 

Eco-efficiency 

berpengaruh 

positif tetapi 

tidak signifikan 

terhadap 

Maqashid 

Syariah Index, 

sedangkan 

profitabilitas 

berpengaruh 
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dalam Indeks 

Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) 

Tahun 2017) 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Maqashid 

Syariah Index. 

7. Mike Maya, 

Mukhzardfa 

dan Enggar 

Diah 

(2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Penerapan 

Green 

Accounting 

Terhadap 

Kinerja 

Perusahaan 

(Studi Kasus 

Pada Celebrate 

The Success of 

Top 20 

Companies In 

Asia) 

Penerapan green 

accounting 

berpengaruh 

terhadap Net 

Profit Margin 

perusahaan 

namun tidak 

signifikan dan 

penerapan green 

accounting 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap harga 

saham 

perusahaan. 

Sumber: Data diolah (2022) 

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini akan 

meneliti mengenai pengaruh penerapan green accounting 

terhadap kinerja perusahaan ditinjau dari Maqashid Syariah 

Index pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2016-2020. Persamaan 

penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu antara lain, 

penggunaan variabel green accounting untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Adapun, perbedaan 

penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak 

pada subjek penelitian yang menggunakan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) dengan rentang waktu penelitian yang lebih 

lama, yaitu tahun 2016-2020 serta menggunakan Maqashid 
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Syariah Index sebagai indikator dalam pengukuran kinerja 

perusahaan. Berdasarkan penelitian dengan judul ―Pengaruh 

Penerapan Green Accounting terhadap Kinerja Perusahaan 

Ditinjau dari Maqashid Syariah Index (Studi pada Perusahaan 

Pertambangan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia (ISSI) Tahun 2016-2020)‖, merupakan penelitian 

yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam 

sistematika penulisan yang dibagi dalam lima bab yang terdiri 

dari: 

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. 

 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 

Legitimasi, Sharia Enterprise Theory serta 

variabel-variabel yang diteliti meliputi Green 

Accounting, Kinerja Perusahaan dan Maqashid 

Syariah Index. Selain itu, membahas kerangka 

pemikiran dan pengajuan hipotesis yang 

menjelaskan teori-teori yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan dan penelitian 

terdahulu yang menjadi dasar acuan teori yang 

akan digunakan dalam analisa penelitian ini. 
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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, definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian, dan 

metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab hasil penelitian dan pembahasan 

menguraikan tentang deskripsi data serta 

pembahasan hasil penelitian dan analisisnya. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab penutup memaparkan tentang kesimpulan 

atas hasil pembahasan dari analisis data 

penelitian serta rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori yang Digunakan 

1. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi merupakan teori yang lebih berfokus 

pada interaksi hubungan antara organisasi dan 

masyarakat. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan 

yang berorientasi pada keberpihakan perusahaan terhadap 

masyarakat (society), pemerintah individu dan kelompok 

masyarakat. Menurut Epstein, perusahaan yang ingin 

eksis melaksanakan bisnisnya di dalam masyarakat perlu 

mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan para 

stakeholder utama. Deegan menyatakan bahwa teori 

legitimasi menjelaskan hubungan kontrak sosial antara 

perusahaan dan masyarakat, dimana perusahaan harus 

memiliki integritas pelaksanaan etika dalam berbisnis 

serta meningkatkan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan, dengan begitu perusahaan dapat diterima 

keberadaannya di masyarakat. Legitimasi dianggap 

penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi 

masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang 

strategis bagi perkembangan suatu perusahaan ke 

depannya.
30

 

Meyer dan Rowan menyatakan bahwa terdapat dua 

aliran utama yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang 

mendorong perusahaan untuk memenuhi legitimasi, yaitu 

aliran institusional dan aliran strategis. Pertama, aliran 

institusional menerangkan bahwa perusahaan 

meningkatkan legitimasi karena didorong oleh tekanan 

dari stakeholder dan mematuhi regulasi lingkungan, 

kekhawatiran dan kepatuhan atas desakan legitimasi 

                                                             
30Dr. Mohamad Nur Utomo, Ramah Lingkungan Dan Nilai 

Perusahaan (Surabaya: CV Jakad Publishing Surabaya, 2019), h. 38. 
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tersebut memaksa perusahaan untuk mengadopsi praktik-

praktik manajerial yang bernilai sosial. Kedua, perspektif 

strategis memandang bahwa legitimasi sebagai sesuatu 

yang dapat dikendalikan. Menurut Aerts dan Cormier, 

supaya dapat mengakses sumber daya, organisasi dapat 

melakukan strateginya dengan aksi korporasi yang 

mengadaptasi pada nilai-nilai sosial sehingga memberikan 

persepsi yang baik pada pihak eksternal dan 

meningkatkan legitimasi perusahaan.  

Menurut Pfeffer dan Salancik, legitimasi dapat 

membantu mendorong efektivitas operasional perusahaan 

dalam menghadapi persaingan, karena memperoleh 

kemudahan dalam mengakses sumber daya, menciptakan 

karyawan yang lebih baik, dan meningkatkan hubungan 

yang sinergi dengan para mitra.
31

 Perusahaan dapat 

memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari 

masyarakat dengan menerapkan green accounting atau 

akuntansi lingkungan. Penerapan akuntansi lingkungan 

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 dalam aktivitas bisnisnya. 

Legitimasi dapat diterima secara baik oleh masyarakat 

dengan menunjukkan kinerja perusahaan yang sesuai 

dengan nilai sosial. Teori legitimasi ini mempunyai 

hubungan yang erat dengan variabel penelitian X yaitu 

green accounting, dengan teori ini menunjukkan bahwa 

variabel green accounting oleh suatu perusahaan yang 

lemah akan menimbulkan ancaman legitimasi sosial 

perusahaan tersebut. Ancaman tersebut dapat memacu 

suatu perusahaan agar dapat mengungkapkan output dari 

adanya operasional perusahaan yang dituangkan dalam 

annual report (laporan tahunan).  

                                                             
31Ibid., h. 39. 
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Adanya teori legitimasi ini akan memberikan landasan 

bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan-peraturan 

yang berlaku di masyarakat yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan sehingga 

dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik di 

masyarakat maupun tempat dimana perusahaan 

beroperasi. Oleh sebab itu, perusahaan perlu 

mengembangkan akuntansi lingkungan, dengan  adanya 

akuntansi lingkungan diharapkan akan memberikan 

kontribusi yang positif bagi masyarakat. Dengan 

demikian, masyarakat sekitar tempat perusahaan 

beroperasi dapat menerima keberadaan perusahaan 

dengan baik dan tidak mempermasalahkan adanya 

aktivitas operasional dari perusahaan tersebut. 

 

2. Sharia Enterprise Theory 

Sharia Enterprise Theory merupakan teori yang 

mengakui adanya pertanggungjawaban yang tidak hanya 

kepada pemilik perusahaan, melainkan kepada para 

stakeholder perusahaan tersebut secara lebih luas. Teori 

ini digunakan untuk memahami stakeholder perusahaan 

secara perspektif Islam. Teori ini menyatakan bahwa 

stakeholder perusahaan tidak hanya berkaitan pada 

manusia dan alam di sekitarnya, 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 di mana Allah SWT merupakan pihak 

paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup 

manusia.
32

 

                                                             
32Samsiyah, Yudhanta Sambharakhresna, and Nurul Kompyurini, 

―Kajian Implementasi Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah 

Ditinjau Dari Shariah Enterprise Theory Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Bhakti Sumekar Cabang Pamekasan,‖ Jurnal InFestasi 9, no. 1 

(2013): 47–60, 

https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v9i1.504.g472. 
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Oleh karena itu, 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 pertanggungjawaban secara horizontal kepada 

umat manusia lain serta kepada lingkungan alam.
33

 

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.
34

 

                                                             
33Rahmah 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. 

34Dori Novarela and Indah Mulia Sari, ―Pelaporan Corporate 

Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah 
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Dengan demikian, teori yang paling tepat untuk kinerja 

Maqashid Syariah Index adalah Sharia Enterprise Theory. 

Hal ini karena dalam Sharia Enterprise Theory, Allah 

SWT adalah sumber amanah utama, sedangkan sumber 

daya yang dimiliki oleh para stakeholder adalah amanah 

dari Allah SWT. 

Selain itu, teori ini cukup relevan dengan variabel 

penelitian, yaitu green accounting pada perusahaan yang 

terdaftar dalam saham syariah dimana tujuan dari 

perusahaan tersebut tidak hanya memaksimalkan 

keuntungan melainkan memperhatikan aspek sosial 

lainnya untuk meningkatkan kemashlahatan umat melalui 

pencapaian maqashid syariah dapat terwujud sesuai 

dengan tujuan syariah (maqashid syariah) yang lebih 

memperhatikan kepentingan umum.  

 

3. Green Accounting 

a. Pengertian Green Accounting 

Green accounting merupakan penggabungan 

informasi manfaat dan biaya lingkungan ke dalam 

macam-macam praktik akuntansi dan penggabungan 

biaya lingkungan ke dalam keputusan bisnis.
35

 

Konsep environmental accounting atau akuntansi 

lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang 

sejak tahun 1970-an di Eropa. Akibat tekanan 

lembaga-lembaga bukan pemerintah dan 

meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan 

masyarakat yang mendesak agar perusahaan-

perusahaan bukan hanya sekedar melaksanakan 

                                                                                                                                   
Enterprise Theory (SET),‖ Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam 2, no. 2 

(2015): 145–160, https://doi.org/10.35836/jakis.v3i2.34. 
35M Wahyuddin Abdullah, ―Efek Green Accounting Terhadap 

Material Flow Cost Accounting Dalam Meningkatkan Keberlangsungan 

Perusahaan‖ 4, no. 2 (2020): 166–86, 

https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i2.4145. 
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kegiatan industri dengan tujuan bisnis saja, melainkan 

juga menerapkan pengelolaan lingkungan.
36

 

Akuntansi lingkungan merupakan sarana untuk 

melaporkan operasional suatu perusahaan yang 

dikaitkan dengan biaya lingkungan.
37

 Green 

accounting adalah bagaimana memasukan 

konsekuensi dari suatu peristiwa yang menyangkut 

lingkungan dalam laporan keuangan.
38

 Tujuannya 

adalah memberikan informasi mengenai kinerja 

operasional perusahaan yang berbasis pada 

perlindungan lingkungan. Motivasi yang 

melatarbelakangi perusahaan untuk melaporkan 

permasalahan lingkungan lebih didominasi oleh faktor 

kesukarelaan.
39

 Perusahaan yang ingin mencapai 

corporate sustainability selain harus memperhatikan 

aspek ekonomi dan sosial, juga harus memperhatikan 

aspek lingkungan sehingga akan terjaga eksistensi 

perusahaannya sekaligus kelestarian lingkungannya. 

Peraturan yang mengatur terkait dengan green 

accounting adalah: (1) UU No. 23 Tahun 1997 

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-

undang ini mengatur tentang kewajiban setiap orang 

yang berusaha atau berkegiatan untuk menjaga, 

mengelola, dan memberikan informasi yang benar dan 

akurat mengenai lingkungan hidup. Akibat hukum 

                                                             
36Luciana Spica Almilia and Dwi Wijayanto, ―Pengaruh 

Environmental Performance Dan Environmental Disclosure Terhadap 

Economic Performance,‖ Proceedings The 1st Accounting Conference, 

2007, 1–23. 
37Verani Carolina, Riki Martusa, and Meythi, ―Akuntansi 

Lingkungan : Solusi Untuk Problematika Penerapan Corporate Social 

Responsibility Di Indonesia,‖ Prosiding Seminar Nasional “Problematika 

Hukum Dalam Implementasi Bisnis Dan Investasi (Perspektif 
Multidisipliner),” 2011. 

38Chasbiandani, Rizal, and Satria, ―Penerapan Green Accounting 

Terhadap Profitabitas Perusahaan Di Indonesia.‖ 
39Amanda Ball, ―Environmental Accounting and Change in UK 

Local Government,‖ Accounting, Auditing & Accountability Journal 18, no. 

3 (2005): 346–73, https://doi.org/10.1108/09513570510600738. 
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juga telah ditentukan bagi pelanggaran yang 

menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan 

hidup; (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. Undang-undang ini mewajibkan bagi 

perseroan yang terkait dengan sumber daya alam 

untuk memasukkan perhitungan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan sebagai biaya yang dianggarkan 

secara patut dan wajar. Pelanggaran terhadap hal 

tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan No: KEP- 134/BL/2006 tentang 

Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi 

Emiten atau Perusahaan Publik. Undang-undang ini 

mengatur mengenai kewajiban laporan tahunan yang 

memuat Tata Kelola Perusahaan (Corporate 

Governance) harus menguraikan aktivitas dan biaya 

yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab 

sosial perusahaan terhadap masyarakat dan 

lingkungan; (4) Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 32 (Akuntansi Kehutanan) dan 

No. 33 (Akuntansi Pertambangan Umum). Kedua 

PSAK ini mengatur tentang kewajiban perusahaan 

dari sektor pertambangan dan pemilik Hak Pengusaha 

Hutan (HPH) untuk melaporkan item-item 

lingkungannya dalam laporan keuangan. Tujuan dari 

green accounting antara lain sebagai sebuah alat 

manajemen lingkungan dan sebagai alat komunikasi 

dengan masyarakat.
40
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b. Prinsip-prinsip Green Accounting 

Secara umum, terdapat empat prinsip utama yang 

mendasari akuntansi hijau (green accounting), 

diantaranya sebagai berikut
41

: 

1) Pengorbanan sumber daya ekonomi dari suatu 

entitas untuk menjalankan green economy, green 

business, CSR dan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perseroan dapat diakui sebagai 

pengorbanan investasi jika dinilai dapat 

memberikan manfaat ekonomi dan non ekonomi 

yang cukup pasti bagi entitas korporasi di masa 

sekarang maupun masa yang akan datang. 

2) Matching principle antara cost-benefit dan effort-

accomplishment terhadap pengorbanan sumber 

daya ekonomi untuk green economy, green 

business, CSR atau tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perseroan tidak hanya diberlakukan 

pada periode akuntansi yang sama, tetapi untuk 

periode selanjutnya jika pengorbanan tersebut 

dinilai memiliki potensi manfaat ekonomi dan non 

ekonomi yang cukup pasti di masa depan (prinsip 

aset/investasi). 

3) Proses akuntansi adalah pengakuan, pengukuran 

nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan dan 

pengungkapan informasi akuntansi harus 

memadukan informasi keuangan, sosial dan 

lingkungan secara terintegrasi dengan tujuan 

untuk memberikan informasi akuntansi yang utuh, 

relevan dan reliabel kepada para pemakai dalam 

penilaian pengambilan keputusan ekonomi dan 

non ekonomi. 

4) Tujuan umum dari akuntansi hijau adalah 

menyediakan informasi akuntansi keuangan, 

sosial dan lingkungan yang terintegrasi dan 

                                                             
41Lako, Akuntansi Hijau: Isu, Teori Dan Aplikasi, h. 82-83. 
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relevan, reliabel serta berguna untuk membantu 

para pemangku kepentingan dan pemakai lainnya 

dalam menilai kinerja dan nilai korporasi, risiko 

dan prospek pertumbuhan korporasi; kualitas 

manajemen dalam pengelolaan entitas korporasi; 

dan keberlanjutan korporasi sebelum mengambil 

keputusan ekonomi dan non ekonomi yang 

bersifat strategis, taktis dan operasional. 

c. Fungsi dan Peran Green Accounting 

Pentingnya penerapan akuntansi lingkungan 

(green accounting) bagi perusahaan atau organisasi 

lainnya dijelaskan dalam fungsi dan peran akuntansi 

lingkungan (green accounting). Adapun fungsi dan 

peran tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

fungsi internal dan fungsi eksternal. Masing-masing 

fungsi tersebut dijelaskan sebagai berikut
42

: 

1) Fungsi Internal 

Sebagai salah satu langkah dari sistem 

informasi lingkungan organisasi, fungsi internal 

memungkinkan untuk mengelola dan 

menganalisis biaya pelestarian lingkungan yang 

dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh, 

serta mempertimbangkan pelestarian lingkungan 

yang efektif dan efisien melalui pengambilan 

keputusan yang tepat. Hal ini sangat diperlukan 

eksistensi fungsi akuntansi lingkungan sebagai 

alat manajemen bisnis untuk digunakan oleh para 

manajer dan unit bisnis terkait. 

2) Fungsi Eksternal 

Dengan mengungkapkan hasil pengukuran 

dari kegiatan pelestarian lingkungan, fungsi 

eksternal memungkinkan perusahaan untuk 

mempengaruhi dalam pengambilan keputusan 

oleh para stakeholder. Diharapkan bahwa 

                                                             
42Kusumaningtias, ―Green Accounting, Mengapa Dan 

Bagaimana?‖, h. 140. 
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publikasi hasil akuntansi lingkungan akan 

berfungsi baik sebagai alat bagi organisasi untuk 

memenuhi tanggung jawab mereka atas 

akuntabilitas kepada para stakeholder dan secara 

bersamaan, sebagai sarana untuk evaluasi yang 

tepat dari kegiatan pelestarian lingkungan. 

d. Manfaat Green Accounting 

Akuntansi lingkungan secara khusus 

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 

terhadap lingkungan. Manfaat dari penerapan green 

accounting,  diantaranya sebagai berikut
43

: 

1) Perkiraan yang lebih baik dari biaya sebenarnya 

pada perusahaan untuk memproduksi produk atau 

jasa sehingga hal ini bertujuan memperbaiki harga 

dan profitabilitas. 

2) Mengidentifikasi biaya-biaya sebenarnya dari 

produk, proses, sistem atau fasilitas, serta 

menjabarkan biaya-biaya tersebut yang akan 

menjadi 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 staff untuk mencari cara yang kreatif 

untuk mengurangi biaya-biaya lingkungan. 

6) Mendorong perubahan dalam proses untuk 

mengurangi penggunaan sumber daya, mendaur 

ulang atau mengidentifikasi pasar bagi limbah. 

                                                             
43Arfan Ikhsan, Akuntansi Lingkungan Dan Pengungkapannya 

(Jakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 141. 
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7) Meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu 

lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. 

e. Karakteristik Green Accounting 

Informasi mengenai akuntansi hijau yang sangat 

bermanfaat sebagai bahan evaluasi penilaian 

pengambilan keputusan bagi para pemakai 

kepentingan memiliki karakteristik kualitatif khusus, 

antara lain sebagai berikut
44

: 

1) Akuntabilitas, artinya informasi akuntansi yang 

disajikan memperhitungkan semua aspek 

informasi entitas, terutama informasi yang 

berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi, 

sosial, dan lingkungan entitas, serta biaya-

manfaat dari dampak yang ditimbulkan. 

2) Terintegrasi dan Komprehensif, artinya informasi 

akuntansi yang disajikan merupakan hasil 

integrasi antara informasi akuntansi keuangan 

dengan informasi akuntansi sosial dan lingkungan 

yang disajikan secara komprehensif dalam satu 

paket pelaporan akuntansi. 

3) Transparan, artinya informasi akuntansi 

terintegrasi harus disajikan secara jujur, 

akuntabel, dan transparan agar tidak menyesatkan 

para pihak dalam evaluasi, penilaian, dan 

pengambilan keputusan ekonomi dan non 

ekonomi. 

f. Komponen Laporan Green Accounting 

Informasi yang terdapat dalam pelaporan green 

accounting mencakup informasi sebagai berikut
45

: 

1) Kontribusi lingkungan alam, energi, sumber daya 

manusia (karyawan) dan masyarakat.  

2) Dampak-dampak ekonomi, sosial dan lingkungan 

yang positif dan negatif dari aktivitas bisnis 

                                                             
44Lako, Akuntansi Hijau: Isu, Teori Dan Aplikasi, h. 102. 
45Andreas Lako, Dekonstruksi CSR Dan Reformasi Paradigma 

Bisnis Dan Akuntansi (Jakarta: Erlangga, 2011). 
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perusahaan terhadap lingkungan alam, energi, 

karyawan dan masyarakat. 

3) Kontribusi perusahaan untuk mengatasi masalah-

masalah lingkungan. 

Secara umum, komponen-komponen Laporan 

Akuntansi Hijau atau Laporan Keuangan Hijau tidak 

jauh berbeda dengan komponen-komponen laporan 

keuangan dalam akuntansi keuangan konvensional 

yang selama ini menjadi basis dan digunakan dalam 

IAS-IFRS dan SAK, antara lain aset, liabilitas, ekuitas 

pemilik, pendapatan, biaya, dan laba. Namun, terdapat 

beberapa akun krusial yang membedakan antara 

akuntansi hijau dengan akuntansi keuangan pada 

umumnya, diantaranya sebagai berikut
46

: 

1) Dalam struktur aset entitas yang melaksanakan 

aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan akan 

muncul akun-akun baru, seperti aset sumber daya 

alam, investasi sosial dan lingkungan, investasi 

hijau, atau investasi CSR di bawah kelompok 

aset tetap. Secara umum, struktur aset perusahaan 

dalam konstruksi akuntansi hijau meliputi aset 

lancar, investasi finansial, aset tetap, aset sumber 

daya alam, investasi sosial dan lingkungan, aset 

tak berwujud dan aset lainnya. 

2) Dalam struktur akun liabilitas entitas yang 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan 

akan muncul akun-akun baru, seperti liabilitas 

sosial dan liabilitas lingkungan yang bersifat 

kontinjen. Liabilitas sosial kontinjen dan 

liabilitas lingkungan kontinjen tersebut bisa 

bersifat jangka pendek atau jangka panjang 

tergantung pada komitmen perusahaan untuk 

memenuhinya. 

                                                             
46 Lako, Akuntansi Hijau: Isu, Teori Dan Aplikasi, h. 103-105. 
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3) Dalam struktur akun-akun ekuitas dari entitas 

yang melaksanakan aktivitas tanggung jawab 

sosial perusahaan yang bersifat sukarela akan 

muncul akun baru, seperti akun donasi Corporate 

Social Responsibility (CSR), dibawah akun laba 

rugi periode berjalan. 

4) Dalam struktur akun-akun biaya produksi dan 

biaya operasi entitas yang melaksanakan 

tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan 

akan muncul akun-akun biaya baru, seperti biaya 

sosial dan biaya lingkungan, atau biaya 

penghijauan perusahaan (greening cost) yang 

bersifat periodik atau temporer. Misalnya, biaya 

bantuan sosial bencana alam, biaya pengelolaan 

limbah, biaya daur ulang, biaya audit lingkungan, 

biaya pencemaran, biaya pengendalian polusi, 

biaya kerusakan lingkungan, serta biaya 

pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. 

5) Dalam akuntansi lingkungan, terdapat beberapa 

komponen pembiayaan yang harus dihitung, 

diantaranya: 

a) Biaya operasional bisnis, yang terdiri dari 

biaya depresiasi fasilitas lingkungan, biaya 

memperbaiki fasilitas lingkungan, jasa atau 

fee kontrak untuk menjalankan kegiatan 

pengelolaan lingkungan, biaya tenaga kerja 

untuk menjalankan operasionalisasi fasilitas 

pengelolaan lingkungan, serta biaya kontrak 

untuk pengelolaan limbah (recycling). 

b) Biaya daur ulang limbah, untuk pengolahan 

limbah yang efektif. 

c) Biaya penelitian dan pengembangan 

(research and development), yang terdiri dari 

biaya total untuk material, tenaga ahli, dan 

tenaga kerja lain untuk pengembangan 
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material yang ramah lingkungan, produk dan 

fasilitas pabrik 

g. Green Accounting Menurut Perspektif Islam 

Alam semesta dalam pandangan Islam 

merupakan kenyataan yang sebenarnya. Artinya, alam 

semesta ini mempunyai eksistensi yang riil dan 

objektif, bukan sesuatu yang semu, palsu, atau 

bersifat ilusi dan maya atau pancaran dari dunia lain 

menurut pendapat aliran idealisme. Alam semesta 

diciptakan oleh Allah SWT sekaligus dipelihara oleh-

Nya serta diatur segala urusan di dalamnya, bukan 

dipahami bahwa eksistensi alam ini adalah ada 

dengan sendirinya menurut pendapat aliran 

materialisme. Jadi, lingkungan hidup yang merupakan 

sebuah kenyataan yang riil dan nyata perlu dipelihara 

secara nyata, juga dikelola serta dilestarikan dengan 

sebenar-benarnya. 

Sebagai agama yang komprehensif, Islam 

mendefinisikan hakikat hubungan antara Allah SWT 

dengan ciptaan-Nya. Pada hakikatnya alam semesta 

dan manusia telah menjadi satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Artinya, manusia berada di bawah 

hukum atau aturan alam. Lingkungan hidup perlu 

dilestarikan agar ekosistem yang terdapat di alam 

semesta ini dapat dijaga keseimbangannya. Islam 

sebagai agama yang universal banyak memberikan 

gambaran mengenai cara dan metode dalam menjaga 

kelestarian lingkungan. Ketidakseimbangan ekosistem 

yang terdapat di alam semesta ini disebutkan bahwa 

ulah manusia itu sendiri yang kurang menyadari 

keberadaannya sebagai khalifah di muka bumi. 

Terjadinya kerusakan alam, bencana alam, atau 
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gangguan terhadap makhluk merupakan gejala yang 

timbul akibat rusaknya lingkungan hidup.
47

 

Sementara, di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan 

bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. 

Kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi adalah 

dengan menjaga dan mengurus bumi dan segala yang 

ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana 

mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas 

dari Allah SWT untuk menjaga dan mengurus bumi 

harus dijalankan sesuai dengan kehendak pencipta-

Nya dan tujuan penciptaannya. Adapun ayat yang 

sesuai dalam konteks ini adalah bagaimana manusia 

diharuskan untuk menjaga lingkungan, yaitu Al-

Qur‘an Surah Ar-Rum ayat 41 tentang kerusakan 

alam sebagai berikut: 

                   

                    

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan 

di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, 

Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian 

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum: 41).
48

 

Ayat tersebut diturunkan untuk menegaskan 

bahwa ulah manusialah yang menjadi penyebab 

berbagai kerusakan yang terjadi di darat bahkan di 

laut. Karena pada dasarnya, dalam melakukan 

aktivitas produksi perusahaan tidak terlepas dari hal-

                                                             
47Syamsuri Rahim and Sari Fatimah Mus, ―Aktualisasi Ajaran 

Islam Dalam Penerapan Akuntansi Lingkungan,‖ Jurnal Akuntansi 
Multiparadigma 11, no. 3 (2020): 683–700, 

https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.39. 
48Departemen Agama, Al-Qur‟an Dan Terjemah. 
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hal yang berkaitan dengan lingkungan, untuk itu 

perusahaan harus memperhatikan kelestarian 

lingkungan yang merupakan tanggung jawab 

perusahaan. Berdirinya sebuah perusahaan sudah 

seharusnya mempunyai tanggung jawab sosial 

terhadap lingkungan dan menjadi sebuah kewajiban 

utama. Keberadaan sebuah perusahaan tentu terdapat 

hal yang harus diperhatikan, yaitu dampak perusahaan 

tersebut terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan 

yang terjadi hingga saat ini mayoritas dikarenakan 

aktivitas perusahaan yang tidak menjadikan 

pelestarian lingkungan sebagai hal utama dalam 

operasi bisnisnya. Maka dari itu, dalam hal ini 

eksistensi akuntansi hijau (green accounting) berperan 

penting dalam upaya pelestarian lingkungan yang 

dilaksanakan oleh perusahaan. 

Aktivitas-aktivitas yang menjadi penilaian green 

accounting menurut perspektif Islam, terdiri dari 

perhatian lingkungan, tanggung jawab dan pelaporan 

yang berlandaskan pada prinsip Al-Qur‘an dan Hadits 

Rasulullah SAW. Adanya nilai tauhid, yang artinya 

segala sesuatu berada di bawah keutamaan Allah 

SWT sendiri dan segala sesuatu berada di bawah 

kemauan besar-Nya menjadikan Allah SWT sebagai 

stakeholder pertama.  

Alam sebagai sumber pengelolaan dan sarana 

manusia menjalankan kewajibannya tentu 

memerlukan tindakan pemeliharaan ekologis sebagai 

bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifatul fil 

ardhi. Salah satunya, adalah upaya pengungkapan 

biaya lingkungan dalam laporan keuangan perlu 

diupayakan agar penerapan akuntansi lingkungan 

dapat mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan 

produksi perusahaan. Pengungkapan akuntansi 

lingkungan berbasis Islam juga dapat memberikan 

nilai tambah bagi perusahaan di mana stakeholder 
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dapat memahami, mengevaluasi, dan menganalisis 

kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan yang 

berlandaskan syariah sehingga dapat memberikan 

dukungan untuk kemajuan perusahaan.
49

 

h. Indikator Pengukuran Green Accounting 

Pengukuran green accounting dapat dilihat dari 

biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Menurut Susenohaji, biaya lingkungan merupakan 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena 

adanya sistem pengelolaan lingkungan yang buruk 

akibat dari proses produksi perusahaan. Biaya 

lingkungan mencakup biaya yang berhubungan 

dengan pengurangan proses produksi yang berdampak 

pada lingkungan (internal) dan biaya yang 

berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat 

limbah yang ditimbulkan (eksternal).
50

 

Biaya lingkungan yang merupakan indikator 

perhitungan dalam akuntansi lingkungan (green 

accounting) ini dapat dilihat pada alokasi dana untuk 

program Corporate Social Responsibility (CSR) yang 

tercantum dalam laporan keuangan maupun laporan 

tahunan (annual report) perusahaan. Biaya 

lingkungan ini dihitung dengan membandingkan 

antara dana program Corporate Social Responsibility 

(CSR) dengan laba bersih yang dihasilkan oleh 

perusahaan.
51

 

Perlakuan terhadap biaya lingkungan yang telah 

dikeluarkan, perusahaan mencatatnya sebagai beban 

umum dan administrasi dalam laporan laba rugi 

                                                             
49Ibid., h. 694. 
50Ica Camilia, ―Pengaruh Kinerja Lingkungan Dan Biaya 

Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan,‖ STIE PERBANAS SURABAYA, 

2016, 1–14. 
51Whino Sekar Prasetyaning Tunggal and Fachrurrozie, 

―Pengaruh Environmental Performance, Environmental Cost Dan CSR 

Disclosure Terhadap Financial Performance,‖ Accounting Analysis 

Journal 3, no. 3 (2014): 310–20, https://doi.org/10.15294/aaj.v3i3.4200. 
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perusahaan. Beban umum dan administrasi artinya 

adalah biaya-biaya yang digunakan dalam kantor 

administrasi perusahaan serta biaya-biaya lainnya 

yang harus dikeluarkan guna kepentingan kelancaran 

berjalannya operasional perusahaan secara 

keseluruhan.
52

 Biaya lingkungan yang digunakan 

sebagai indikator pengukuran green accounting dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 

  Biaya Lingkungan    =                 Biaya CSR 

                                     Laba Bersih Setelah Pajak 

 

 

4. Kinerja Perusahaan 

a. Pengertian Kinerja Perusahaan 

Kinerja atau performance merupakan gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

program kegiatan atau kebijakan dalam mencapai 

sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi yang 

dituangkan melalui perencanaan strategis suatu 

organisasi.
53

 Menurut Srimindarti, kinerja merupakan 

suatu istilah secara umum yang digunakan untuk 

sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari 

suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi 

pada jumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu 

atau yang diproyeksikan dengan menggunakan dasar 

                                                             
52Inova Fitri Siregar, Rinayanti Rasyad, and Zaharman, ―Pengaruh 

Implikasi Biaya Lingkungan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Pertambangan Umum Kategori Program Penilaian 
Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Proper),‖ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas 21, no. 2 (2019): 

198–209. 
53Mukhtar Galib and Muhammad Hidayat, ―Analisis Kinerja 

Perusahaan Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard,‖ 

Journal of Management & Bussiness 2, no. 1 (2018): 92–112. 
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efisiensi, pertanggungjawaban dan akuntabilitas 

manajemen.
54

 

Kinerja perusahaan disebut sebagai keberhasilan 

perusahaan secara keseluruhan dalam mencapai 

sasaran-sasaran strategik yang telah ditetapkan 

melalui inisiatif strategik pilihan. Kinerja perusahaan 

adalah suatu tampilan keadaan secara utuh perusahaan 

selama periode tertentu, merupakan hasil atau prestasi 

yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional 

perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang 

dimiliki. Dengan demikian, kinerja perusahaan juga 

diartikan sebagai kemampuan 

sebuah perusahaan dalam mengelola sumber daya 

yang ada sehingga dapat memberikan nilai 

kepada perusahaan tersebut. Apabila kinerja 

perusahaan meningkat, dapat dilihat dari produktifnya 

kegiatan perusahaan dalam rangka menghasilkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan atau 

laba yang dihasilkan tentu akan berbeda tergantung 

dengan ukuran perusahaan yang beroperasi.
55

 

Salah satu aspek terpenting dari pengukuran 

kinerja perusahaan adalah sebagai dasar untuk 

pengambilan keputusan dan mengevaluasi kinerja 

manajemen serta unit-unit terkait di lingkungan 

organisasi perusahaan, sehingga dapat memberikan 

kontribusi terhadap kemajuan dan keberhasilan 

perusahaan dalam mencapai sasarannya. Jadi, 

pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian 

kegiatan operasional perusahaan berupa tindakan dan 

aktivitas suatu organisasi pada periode tertentu sesuai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, 

                                                             
54Tika Ratna Pratiwi and Herry Laksito, ―Perubahan Struktur 

Dewan Komisaris,‖ Dipnegoro Journal of Accounting 03, no. 03 (2014): 1–
8. 

55Mulyadi, Sistem Perencanaan & Pengendalian Manajemen, 3rd 

ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 328. 
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pengukuran kinerja adalah penilaian tingkat efektifitas 

dan efisiensi dari aktivitas suatu organisasi.
56

 

b. Kinerja Menurut Perspektif Islam 

Berdasarkan cara pandang Islam tercermin bahwa 

orientasi kinerja tidak hanya untuk memaksimalkan 

laba semata seperti penggunaan pada metode 

penilaian kinerja konvensional, tetapi orientasi kinerja 

perlu meliputi dimensi yang lebih luas dan 

menyeluruh, yakni kesejahteraan para stakeholder 

yang meliputi investor, karyawan, pelanggan, 

pemasok, komunitas, lingkungan/sosial dan generasi 

yang akan datang.
57

 

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-

Qur‘an Surah At-Taubah ayat 105 sebagai berikut: 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسْىلُه   لِِم  َوقُِل اْعَملُْىا فََسيََري ّللّاه ً عه ْوَن اِله َواْلُمْؤِمنُْىَنَۗ َوَستَُردُّ

هَبَدِة فَيُنَبِّئُُكْم بَِمب ُكْنتُْم تَْعَملُْىَن    اْلَغْيِب َوالشَّ

Artinya: “Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, 

maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga 

Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang 

gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. At-

Taubah: 105).
58

 

Terdapat empat elemen penilaian kinerja yang 

sesuai dengan perspektif Islam, yaitu
59

: 

1) Kinerja material 

 Indikator penilaian dalam elemen ini adalah 

keuntungan atau laba yang cukup untuk 

                                                             
56Monika Kussetya Ciptani, ―Balanced Scorecard Sebagai 

Pengukuran Kinerja Masa Depan: Suatu Pengantar,‖ Jurnal Akuntansi Dan 

Keuangan 2, no. 1 (2000): 21–35, https://doi.org/10.9744/jak.2.1.pp.21-35. 
57Bagus Mohamad Ramadhan and Muhamad Nafik Hadi 

Ryandono, ―Etos Kerja Islami Pada Kinerja Bisnis Pedagang Muslim Pasar 

Besar Kota Madiun,‖ Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 2, no. 4 

(2015): 274, https://doi.org/10.20473/vol2iss20154pp274-287. 
58Departemen Agama, Al-Qur‟an Dan Terjemah. 
59Ramadhan dan Riyandono, Etos Kerja Islami Pada Kinerja 

Bisnis Pedagang Muslim Pasar Besar Kota Madiun, h. 281. 
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memenuhi kebutuhan rumah tangga yang 

diperoleh secara jujur, tidak merugikan orang lain 

dan digunakan untuk investasi demi 

keberlangsungan perusahaan (going concern). 

2) Kinerja mental 

 Indikator penilaian dalam elemen ini adalah 

bahwa dalam melakukan  sebuah pekerjaan 

sebaiknya dilakukan dengan tekun dan perasaan 

bahagia ketika menikmati hasil yang diperoleh, 

dan menumbuhkan kepercayaan diantara sesama. 

3) Kinerja spiritual 

 Indikator penilaian dalam elemen ini adalah 

lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, 

menganggap bekerja sebagai ibadah kepada Allah 

SWT, selalu bersyukur dengan hasil yang 

diperoleh, dan selalu taat serta konsisten dengan 

aturan Allah SWT. 

4) Kinerja persaudaraan 

 Indikator penilaian dalam elemen ini adalah 

terciptanya hubungan sosial yang harmonis, baik 

di lingkungan perusahaan maupun di lingkungan 

masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat 

dengan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat tanpa menimbulkan kerugian terhadap 

masyarakat dari adanya aktivitas operasional 

perusahaan. 

c. Tahap-tahap Analisis Kinerja Perusahaan  

 Penilaian kinerja pada setiap persahaan 

berbeda-beda tergantung pada ruang lingkup bisnis 

yang dijalankannya. Jika perusahaan tersebut 

bergerak pada sektor pertambangan, maka berbeda 

dengan perusahaan yang bergerak pada sektor 

pertanian maupun perikanan. Begitu pula pada 

perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan 

yang jelas memiliki ruang lingkup bisnis yang 

berbeda dengan ruang lingkup bisnis lainnya, karena 
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seperti kita ketahui bahwa sektor perbankan 

merupakan mediasi yang menghubungkan antara 

pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak 

yang kekurangan dana, dan bank bertugas untuk 

menjembatani antar keduanya.  

 Begitu pula dengan perusahaan pada sektor 

pertambangan yang memiliki produk berbeda dan 

manajemen yang berbeda pula dengan perusahaan 

lainnya. Perusahaan di sektor pertambangan sangat 

bergantung pada  kondisi natural resource yang akan 

diekploitasi dan juga beberapa kapasitas kandungan 

tambang yang tersedia.
60

 

 Terdapat 5 (lima) tahapan dalam menganalisis 

kinerja keuangan suatu persahaan secara umum 

menurut, diantaranya
61

:  

1) Melakukan review  

 Review dalam hal ini dilakukan dengan tujuan 

agar laporan keuangan yang dibuat tersebut 

sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang 

berlaku umum dalam standar akuntansi, sehingga 

dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut 

dapat dipertanggungjawabkan.  

2) Melakukan perhitungan 

 Penerapan metode perhitungan disini adalah 

disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan 

yang sedang dilakukan sehingga hasil dari 

perhitungan tersebut akan memberikan suatu 

kesimpulan sesuai dengan analisis yang 

diinginkan. 

 

 

                                                             
60Marsel Pongoh, ―Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai 

Kinerja Keuangan PT Bumi Resources Tbk.,‖ Jurnal Riset Ekonomi, 

Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 1, no. 3 (2013): 669–79, 
https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2135. 

61Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 3. 
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3) Melakukan perbandingan  

 Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh 

tersebut kemudian dilakukan perbandingan 

dengan hasil perhitungan dari berbagai 

perusahaan lainnya. 

4) Melakukan penafsiran  

 Setelah ketiga tahap di atas dilakukan, maka 

selanjutnya dilakukan penafsiran guna meninjau 

apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang 

dialami oleh perusahaan tersebut.  

5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah  

 Pada tahap terakhir ini, dilakukan setelah 

ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan sehingga dicarikan solusi guna 

memberikan masukan atau rekomendasi supaya 

apa saja yang menjadi kendala dan hambatan 

selama ini dapat terselesaikan. 

 

5. Maqashid Syariah Index 

a. Pengertian Maqashid Al-Syariah 

Secara etimologi Maqashid Al-Syariah terdiri 

dari dua kata, yakni maqashid dan syariah. Maqashid 

adalah bentuk jamak dari maqshud yang berarti 

kesengajaan, atau tujuan. Adapun, syariah artinya 

jalan menuju air, atau bisa dikatakan dengan jalan 

menuju ke arah sumber kehidupan. Adapun secara 

etimologi terdapat pengertian tentang maqashid al-

syariah yang dikemukakan oleh beberapa ulama 

terdahulu, antara lain
 62

: 

1) Al-Imam al-Ghazali 

 ―Penjagaan terhadap maksud dan tujuan 

syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan 

                                                             
62Ika Yunia F and Abdul Kadir R, Prinsip Dasar Ekonomi Islam 

Perspektif Maqashid Al-Syariah (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 

2014), h. 4. 
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hidup, menahan factor-faktor kerusakan dan 

mendorong terjadinya kesejahteraan‖. 

2) Al-Imam al-Syathibi 

 ―Al-maqashid terbagi menjadi dua: yang 

pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku 

pembuat syariah; dan kedua, berkaitan dengan 

maksud mukallaf‖. 

3) ‗Alal al-Fasi 

 ―Maqashid al-Syariah merupakan tujuan 

pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum 

yang ditetapkan oleh Tuhan‖. 

4) Ahmad al-Raysuni 

 ―Maqashid al-Syariah merupakan tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk 

dicapai demi kemashlahatan manusia‖. 

5) Abdul Wahab Khallaf 

 ―Tujuan umum ketika Allah menetapkan 

hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan 

kemashlahatan manusia dengan terpenuhinya 

kebutuhan yang dharuriyah, hajiyah, dan 

tahsiniyah‖. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa maqashid al-syariah maksudnya 

ialah Allah SWT selaku pencipta syariah untuk 

memberikan kemashlahatan kepada manusia, yaitu 

dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyah 

dan tahsiniyah supaya manusia hidup dalam kebaikan 

dan dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik. 

b. Konsep Maqashid Syariah Index 

Terdapat beberapa konsep Maqashid Syariah 

Index menurut para ulama, antara lain sebagai berikut:  

1) Maqashid Syariah Index oleh Abdul Majid Najjar 

 Konsep Maqashid Syariah Index yang 

dikemukakan oleh Abdul Majid Najjar 

merupakan konsep Maqashid Syariah Index yang 
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lebih luas dan efektif dengan membaginya ke 

dalam empat objektif dan delapan elemen, yaitu
63

: 

a) Penjagaan nilai kehidupan manusia 

Dalam membangun tujuan pertama, setiap 

akibat ini didistribusikan ke dalam beberapa 

elemen-elemen ukurannya, dan indikator atau 

aspek pengungkapan.
64

 

b) Penjagaan diri manusia (akal) 

Dimensi diri manusia memiliki sebuah 

indikator untuk mengukur kontribusi dalam 

pemberdayaan ekonomi sektor riil. Dimensi 

ini meliputi 4 indikator untuk mengukur 

alokasi dana dalam mendidik individu.
65

 

c) Penjagaan masyarakat 

Dalam dimensi penjagaan ini ada 2 dalam 

keturunan, menerapkan 4 indikator indeks 

kuantitatif untuk mengukur seberapa baik 

lembaga yang memenuhi kebutuhan 

pemegang kepentingan untuk menghapus 

faktor seperti ketakutan dan konflik-konflik.
66

 

d) Penjagaan lingkungan 

Terdapat 2 dimensi dalam penjagaan 

lingkungan, yaitu kekayaan dan ekologi. 

Dimensi kekayaan menggunakan indikator 

CAMEL. Sedangkan, indikator untuk dimensi 

ekologi menyarankan menilai komitmen 

                                                             
63M Houssem Bedoui, ―Shari‗a-Based Ethical Performance 

Measurement Framework,‖ Chair for Ethics and Financial Norms, 2012, 1–

12. 
64Evi Mutia and Nastha Musfirah, ―Pendekatan Maqashid Shariah 

Index Sebagai Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Di Asia Tenggara,‖ 

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 14, no. 2 (2017): 181–201, 

https://doi.org/10.21002/jaki.2017.10. 
65Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, and Darmansyah, 

―Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index 

Bank Syariah Di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah.‖ 
66M Umer Chapra, ―The Islamic Vision of Development in the 

Light of Maqāsid Al-Sharī‗Ah,‖ 2008, 1–55, 

https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4188.5047. 



 

 

 
 

52 

dalam isu-isu lingkungan dengan menghitung 

nilai sumbangan untuk lingkungan melalui 

sumbangan total.
67

 

2) Maqashid Syariah Index oleh Al-Ghazali 

 Al-Ghazali meletakkan agama pada urutan 

pertama dalam daftar maqashid karena dalam 

perspektif Islam, iman (agama) adalah isi yang 

sangat penting bagi kebahagiaan manusia. 

Adapun harta berada dalam urutan terakhir karena 

harta bukanlah tujuan itu sendiri. Harta hanyalah 

suatu perantara (alat), meskipun sangat penting 

untuk merealisasikan kebahagiaan manusia. Harta 

benda tidak dapat mencapai tujuan ini kecuali 

apabila dialokasikan dan didistribusikan secara 

merata. Tiga tujuan yang berada di tengah (jiwa, 

akal dan keturunan) berhubungan dengan manusia 

itu sendiri, kebahagiaannya menjadi tujuan utama 

dari maqashid.
68

 

c. Indikator Pengukuran Maqashid Syariah Index 

Mohammed dan Taib dalam penelitiannya telah 

merumuskan evaluasi kinerja untuk perbankan syariah 

dengan merujuk pada konsep maqashid syariah. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut 

merujuk pada teori maqashid syariah Abu Zahrah, 

meliputi Tahdzib al-Fard (educating the  individual), 

Iqamah al-„Adl (establishing justice) dan Maslahah 

(welfare). Melalui sekaran concept, ketiga maqashid 

tersebut diterjemahkan menjadi dimensi kemudian 

diklasifikasikan menjadi beberapa elemen.
69

 

                                                             
67Shahul Hameed et al., ―Alternative Disclosure & Performance 

Measures For Islamic Banks,‖ Department Of Accounting, no. International 
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Maqashid yang pertama ialah penjagaan 

keturunan (Hifz al-Nasl) adanya pengembangan 

pengetahuan dan keahlian pada individu sehingga 

nilai-nilai spiritual meningkat. Perusahaan harus 

menjaga kelestarian lingkungan, seperti dengan cara 

menambah soft skill dari pemberdayaan ibu-ibu 

rumah tangga untuk menjadi agen bagi pengolahan 

limbah rumah tangga dengan mendirikan bank 

sampah. Perusahaan juga harus memberikan 

informasi kepada para stakeholder bahwa produk-

produk yang ditawarkan telah sesuai dengan syariah. 

Rasio dalam Maqashid yang pertama ini adalah 

education grant, research, training, dan publicity 

(promosi).
70

 

Maqashid yang kedua ialah penjagaan harta (Hifz 

al-Mal) dan juga keadilan, perusahaan harus 

memastikan kejujuran dan keadilan dalam setiap 

transaksi dan aktivitas bisnis yang tercakup dalam 

produk, pricing, dan ketentuan-ketentuan kontrak. Di 

samping itu, seluruh proses produksi harus bebas dari 

unsur-unsur ketidakadilan seperti riba, maysir dan 

gharar. Rasio dalam maqashid yang kedua ini adalah 

rasio PER (Profit Equalization Reserve).
71

 

Adapun, maqashid yang ketiga ialah penjagaan 

jiwa (Hifz al-Nafs), dalam hal ini perusahaan harus 

mengembangkan proyek-proyek investasi dan jasa 

sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Hal itu dapat dilihat dari rasio zakat yang dikeluarkan 

oleh perusahaan dan investasi di sektor riil. Rasio 

dalam maqashid yang ketiga ini adalah Profit 

                                                             
70Mustafa Omar Mohammed and Dzuljastri Abdul Razak, ―The 

Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid 
Framework,‖ IIUM International Accounting Conference (INTAC IV), 2008, 
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Returns, Personal Income Transfer, dan Investment 

Ratios in Real Sector.
72

 

Maqashid Syariah Index berdasarkan metode 

sekaran adalah karakteristik perilaku-perilaku yang 

akan diukur ke dalam suatu konsep, yang dinotasikan 

sebagai (C). Konsep akan diturunkan lagi ke dalam 

beberapa dimensi yang akan lebih mudah diamati dan 

terukur, yang dinotasikan dengan (D). Dimensi akan 

diturunkan kembali dalam beberapa unsur yang lebih 

jelas pengukurannya, yang dinotasikan dengan (E). 

inilah yang dimaksud dengan pengukuran perilaku 

berdasarkan karakteristik atau kriteria tertentu dalam 

metode sekaran. Dengan menggunakan metode 

sekaran, maka tujuan-tujuan perusahaan menurut 

kerangka maqashid syariah, meliputi pendidikan bagi 

individu, menegakkan keadilan, dan mewujudkan 

kepentingan umum dapat dijelaskan secara 

operasional. Masing-masing tujuan diterjemahkan 

sebagai konsep (C), kemudian dengan karakteristik 

tertentu diturunkan ke dalam dimensi yang terukur 

(D). Dimensi secara jelas dapat diturunkan lagi ke 

dalam unsur-unsur tertentu yang dapat dengan mudah 

diukur (E). 

Metode sekaran yang digunakan dalam penelitian 

ini mencakup tiga konsep yang mencerminkan kinerja 

perusahaan, yaitu pendidikan individu, mewujudkan 

keadilan, dan kepentingan masyarakat. Setiap konsep 

kemudian didefinisikan ke dalam dimensi atau 

karakteristik dan pada akhirnya diukur ke dalam 

elemen yang akan menghasilkan rasio kinerja, rasio-

rasio yang digunakan antara lain seperti yang 

digambarkan pada tabel 2.1 berikut ini: 
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Tabel 2.1 

Konsep Maqashid Syariah Index Metode Sekaran 

Konsep 

(Tujuan) 

Dimensi  Elemen  

(Unsur) 

Rasio Kinerja Sumbe

r  

Data 

1. Pendidikan 

Individu 

D1. 

Meningkatka

n 

Pengetahuan 

E1. Hibah 

Pendidikan 

R1. 

Pendidikan 

CSR/Total 

Beban 

Laporan 

Tahuna

n 

E2. 

Penelitian 

R2. Biaya 

Penelitian/Tota

l Beban 

Laporan 

Tahuna

n 

D2. 

Menambah 

dan 

Meningkatka

n 

Kemampuan 

Baru 

E3. Pelatihan R3. Biaya 

Pelatihan/Total 

Beban 

Laporan 

Tahuna

n 

D3. 

Menciptakan 

Kesadaran 

Masyarakat 

akan 

Keberadaan 

Perusahaan 

E4. 

Publisitas 

R4. Biaya 

Publisitas/Tota

l Beban 

Laporan 

Tahuna

n 

2. Mewujudka

n Keadilan 

D4. Kontrak 

yang Adil 

E5. 

Pengembalia

n yang Adil 

R5. Laba 

Bersih/Total 

Pendapatan 

Laporan 

Tahuna

n 

D5. 

Penghapusan 

Ketidakadila

E6. 

Pendapatan 

R6. 

Pendapatan 

Bebas 

Laporan 

Tahuna
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n Bebas Bunga Bunga/Total 

Pendapatan 

n 

3. Kepentinga

n 

Masyarakat 

D6. 

Profitabilitas 

Perusahaan 

E7. Rasio 

Laba 

R7. Laba 

Bersih/Total 

Aset 

Laporan 

Tahuna

n 

D7. 

Redistribusi 

Pendapatan 

dan 

Kesejahteraa

n 

E8. 

Pendapatan 

Perusahaan 

R8. CSR/Net 

Asset 

Laporan 

Tahuna

n 

D8. Investasi 

di Sektor Riil 

E9. Rasio 

Investasi di 

Sektor Riil 

R9. Investasi 

Sektor 

Riil/Total 

Investasi 

Laporan 

Tahuna

n 

Sumber: Mohammed, Dzuljastri dan Taib (2008) 

B. Kerangka Pemikiran 

Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan 

model 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.
73

 

Kerangka pemikiran menggambarkan pengaruh antara 

variabel bebas dan variabel terikat, yaitu Green Accounting 

terhadap Kinerja Perusahaan yang ditinjau menggunakan 

Maqashid Syariah Index. Dalam penelitian ini menggunakan 

2 variabel, yaitu Green Accounting sebagai variabel 

independen atau variabel bebas (X) yang dihubungkan dengan 

Kinerja Perusahaan sebagai variabel dependen atau variabel 

terikat (Y). Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini: 
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Sumber: Data diolah (2022) 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

C. 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 (H0), 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.
74

 

Maka dari itu, hipotesis dapat dikatakan sebagai dugaan 

sementara mengenai suatu masalah yang akan diteliti dan diuji 

kebenarannya, sehingga hipotesis tersebut nantinya akan 

diketahui hasilnya apakah diterima atau ditolak. Adapun 

hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh Green Accounting terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Green accounting merupakan akuntansi yang di 

dalamnya mengukur, menilai, mengungkapkan dan 

mengidentifikasi biaya-biaya terkait dengan aktivitas 

                                                             
74Feni Hikmawati, Metodologi Penelitian (Depok: Raja Grafindo, 

2018), h. 50. 

Green Accounting (X) Kinerja Perusahaan (Y) 
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perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa 

green accounting merupakan segala hal yang memuat 

pencatatan akuntansi yang erat kaitannya dengan 

lingkungan.  

Penelitian yang dilakukan oleh De Beer and Friend 

membuktikan bahwa pengungkapan atas semua biaya 

lingkungan, baik internal maupun eksternal, dan 

pengalokasian biaya-biaya ini berdasarkan tipe biaya dan 

pemicu biaya dalam sebuah akuntansi lingkungan yang 

terstruktur akan memberikan kontribusi baik pada kinerja 

lingkungan.
75

 Oleh karena itu, dengan penerapan green 

accounting yang baik akan meningkatkan kinerja 

perusahaan karena perusahaan memiliki citra yang baik di 

mata masyarakat.  

Penerapan green accounting merupakan suatu 

perwujudan salah satu prinsip maqashid syariah, yaitu 

terwujudnya kemashlahatan umat. Salah satu bentuk 

upaya untuk menyesuaikan kegiatan bisnis perusahaan 

agar dapat beradaptasi dengan isu lingkungan adalah 

melalui penerapan green accounting. Dengan adanya 

penerapan green accounting dalam suatu perusahaan 

tentunya akan memberikan citra positif di mata 

masyarakat khususnya para stakeholder yang akan 

meningkatkan kinerja perusahaan.  

Hal ini sejalan dengan tujuan syariah, yaitu 

mewujudkan kemashlahatan baik di dunia maupun di 

akhirat sebagai cerminan bahwa perusahaan yang terdaftar 

dalam saham syariah tidak hanya mengedepankan prinsip 

keuntungan, melainkan juga memperhatikan tujuan 

syariah (maqashid syariah) dalam aktivitas bisnisnya.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tryas 

Chasbiandani, Nelyumna Rizal dan Indra Satria 
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menunjukkan bahwa green accounting berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan.
76

 Penelitian lain 

yang juga membahas terkait green accounting, penelitian 

yang dilakukan oleh Mike Maya, Mukhzardfa dan Enggar 

Diah menunjukkan bahwa penerapan green accounting 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
77

 Selain itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Puspita Maharani dan Susi 

Handayani menunjukkan bahwa akuntansi hijau 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
78

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat 

disimpulkan bahwa ketika perusahaan menerapkan green 

accounting maka pencatatan dari alokasi biaya-biaya 

aktivitas lingkungan akan tercatat dengan baik dan 

terstruktur sehingga akan memberikan informasi yang 

berguna pagi para stakeholder terkait kondisi keuangan 

perusahaan yang dapat dijadikan tolok ukur dalam 

pengambilan suatu keputusan.  

Sementara, menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Suci Reza Syafira menunjukkan bahwa eco-efficiency 

mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Maqashid Syariah Index yang mengartikan bahwa eco-

efficiency dapat mempengaruhi Maqashid Syariah Index 

perusahaan tetapi tingkat pengaruhnya rendah. Dengan 

demikian, semakin baik penerapan nilai eco-efficiency 

suatu perusahaan tidak banyak mempengaruhi nilai sosial 

perusahaan yang merupakan implikasi dari Maqashid 

Syariah Index. Eco-efficiency dalam penelitian  ini 

merupakan cerminan dari green accounting, yaitu dapat 

meningkatkan performa dari keberlanjutan lingkungan 

yang berhubungan dengan penciptaan nilai ekonomi atau 

                                                             
76Chasbiandani, Rizal, and Satria, ―Penerapan Green Accounting 

Terhadap Profitabitas Perusahaan Di Indonesia.‖ 
77Maya, Mukhzardfa, and Diah, ―Analisis Pengaruh Penerapan 
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mencegah efek negatif pada lingkungan.
79

 Jadi, semakin 

baik penerapan green accounting, maka semakin baik 

pula kinerja perusahaan.  

Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Widad Faizah 

menyatakan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan 

berpengaruh positif terhadap kinerja Maqashid Syariah. 

Artinya jumlah pengungkapan laporan keberlanjutan yang 

dilakukan oleh Bank Umum Syariah mempengaruhi 

tingkat kinerja Maqashid Syariah. Semakin tinggi item 

laporan keberlanjutan yang diungkapkan maka semakin 

tinggi nilai kinerja Maqashid Syariah.
80

 Pengungkapan 

laporan keberlanjutan dalam penelitian ini mencerminkan 

penerapan dari green accounting pengungkapannya 

karena terkait dengan aspek sosial dan lingkungan dalam 

suatu perusahaan. 

Adapun penelitian sejenis yang dilakukan oleh 

Miftahul Khaery menemukan hasil bahwa pada 

sustainability report PT Vale Indonesia tahun 2020, telah 

tertuang informasi tentang aspek-aspek keberlanjutan 

yang merupakan inisiatif PT Vale Indonesia seperti aspek 

ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek tata 

kelola. Pada laporan ini, ditemukan bentuk-bentuk 

penjagaan lingkungan melalui usaha green economy yang 

sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Hal ini 

dibuktikan dengan pencapaian mengenai pembangunan 

berkelanjutan PT Vale Indonesia sesuai dengan kelima 

pilar dalam Maqashid Syariah.
81
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Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ha = Green Accounting berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Perusahaan 
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