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Abstrak - Akuntansi lingkungan (green accounting) adalah 
suatu tahapan identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian 
serta pengungkapan atas seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk memperbaiki kualitas lingkungan dengan 
cara mencegah, mengurangi bahkan menghindari dampak negatif 

terhadap lingkungan. Analisis akuntansi lingkungan (green 
accounting) yang peneliti lakukan pada PT Perkebunan 

Nusantara IV Kebun Dolok ilir adalah untuk mengetahui 
bagaimana penerapan akuntansi lingkungan dalam 

pengelolaan limbah yang diterapkan oleh perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan 
wawancara. Tekn ik analisis data yang digunakan adalah 

teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa PTPN IV Kebun Dolok Ilir sudah menerapkan 

akuntansi lingkungan yang terdiri dari lima tahapan alokasi 
biaya pengelolaan limbah yaitu tahapan identifikasi, 

pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan. 
Tetapi tahapan penyajian dan pengungkapan belum sesuai 

dengan standar akuntansi yang   berterima  umum  sehingga 
perlu adanya saran untuk pertimbangan masa yang akan 

datang. 
 

Kata Kunci; Akuntansi, Lingkungan,  Green 
Accounting, Pengelolaan Limbah. 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan  negara  yang memiliki jumlah 
penduduk terbesar ke empat di dunia yaitu dengan jumlah 

penduduk mencapai 258.704.900 jiwa (data Badan Pusat 
Statistik, 2016). Letak geografis Indonesia yang strategis 
menunjukkan betapa kayanya Indonesia dengan sumber 

daya alam yang dimiliki yang berasal dari pertanian, 
perkebunan, kehutanan, kelautan, peternakan, serta 
pertambangan dan energi. Oleh sebab itu banyak investor 
baik dari dalam maupun luar negeri yang tertarik 

menginvestasikan dananya di Indonesia ke dalam badan 
usaha atau perusahaan. Dalam mengelola sumber daya alam, 
tentu perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga 

lingkungan alam di sekitarnya, maka tujuan perusahaan 
bukan hanya memaksimalkan keuntungan tetapi juga 
memiliki tujuan ikut bertanggung jawab melindungi bumi 

dari setiap kerusakan lingkungan sehingga akan terus dapat 
melakukan pembangunan berkelanjutan atau pembangunan 
berwawasan lingkungan (Harahap, 2011, hal. 494). Isu 

kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan 
mendapat perhatian dari banyak pihak, salah satunya 
dengan diadakannya debat mahasiswa 2016 oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia Malang. Ketua Humas Ikatan Akuntan 

Indonesia Komda Malang DR Anna Sopanah mengatakan 
“Perusahaan tidak dituntut hanya mengejar keuntungan 
ekonomi saja, tetapi turut juga dalam kelestarian 

lingkungan yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa 
perusahaan berhak menggunakan sumber daya alam serta 

sumber daya manusia di sekitarnya, tetapi perusahaan juga 
mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan 
semua akibat yang diperoleh dari proses operasionalnya.” 
Perusahaan dalam mengaplikasikan tanggung jawab sosial 

terhadap lingkungan dalam bidang akuntansi keuangan yaitu 
dengan menerapkan Green Accounting. Anna Sopanah 
mengatakan “Green accounting (akuntansi lingkungan) 

adalah istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya 
lingkungan (environmental costs) ke dalam praktek akuntansi 
perusahaan atau lembaga pemerintah”. Saat ini di Indonesia 

penerapan akuntansi lingkungan masih belum diatur secara 
khusus dalam standar akuntansi, artinya penyajian 
akuntansi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan 

masih bersifat sukarela, tetapi dengan melihat dampak 
positif yang akan didapat perusahaan dengan menyajikan 
laporan mengenai akuntansi lingkungan maka ada baiknya 

perusahaan menyajikannya seperti ketentuan dalam PSAK 
No. 1 Tahun 2015 paragraf 14 (empat belas) yang 
menyatakan : “Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari 

laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan 
laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor 
lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan 

dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan 
yang memegang peranan penting.” 
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Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) 
unit kebun Dolok Ilir adalah salah satu unit kerja yang 

dikelola PTPN IV Medan, di bawah kementerian BUMN 
yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit sebagai usaha 
utamanya. PT Perkebunan Nusantara IV kebun Dolok Ilir 

dilengkapi pabrik pengolahan kelapa sawit yang 
menghasilkan minyak sawit (CPO) dan mengirim inti sawit 
untuk diolah di pabrik kebun lain. Dalam pengolahan 
minyak sawit tentu menghasilkan limbah dan apabila tidak 

diolah dengan semestinya tentu limbah tersebut akan 
mencemari lingkungan dan mengganggu kenyamanan 

masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu dalam hal 
penerapan biaya-biaya dalam laporan akuntansi lingkungan, 

harus dilakukan secara benar mulai dari tahapan 
pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan. PTPN IV kebun Dolok Ilir belum memiliki 

laporan tersendiri mengenai akuntansi lingkungan dari awal 
berdirinya hingga sekarang, maka dari itu peneliti hanya 
mengambil tahun pengamatan yaitu tahun 2016 dan 2017. 
Walaupun PTPN IV kebun Dolok Ilir belum memiliki 

laporan akuntansi lingkungan secara tersendiri, tetapi sudah 
menerapkan akuntansi lingkungan yaitu mengeluarkan 

PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV PERHITUNGAN LABA/RUGI 
KEBUN/UNIT : DOLOK ILIR 

(Rupiah) 

Nomor 
Rekening 

 
Uraian 

 
2016 

November 
2017 

 
801-803 

819 
 

821-823 

PENDAPATAN 
Penjualan Ekspor 

Pungutan Ekspor Penjualan Ekspor Bersih 
Penjualan Lokal 
Jumlah Penjualan 

 
- 

- 
- 

178.439.370.667 

 
- 

- 
- 
- 

178.439.370.667 - 

 

831-833 
400-465 
600-608 

490-493 
649 
650 

836-838 

HARGA POKOK PENJUALAN 

Persediaan Awal 
Biaya Tidak Langsung 
Biaya Langsung 

Biaya Penyusutan 
Biaya Kirim ke Industri Hilir Biaya Olah di 
Industri Hilir  
Persediaan Akhir 

 
 
Jlh. Harga Pokok Penj. 

Laba Kotor 

 

3.166.199.103 
14.749.488.918 
64.619.108.596 

13.539.628.674 
212.512.803 

1.594.668.158 
(3.881.163.906) 

 

3.881.163.906 
14.419.911.430 
41.181.602.981 

14.153.318.817 
211.783.861 

- 
- 

94.000.442.346 73.847.780.995 

84.438.928.321 (73.847.780.995) 

 
860-879 
466-475 

 
 
 

 
 

922 

BIAYA USAHA 
Biaya Penjualan 
Biaya Administrasi 

 
Jumlah Biaya Usaha 
 

Laba Usaha 
 
BIAYA BUNGA 

 
Laba Usaha setelah Biaya bunga 

 
3.684.657.416 

34.822.389.914 

 
- 

17.060.366.454 

38.507.047.330 17.060.366.454 

45.931.880.991 

 
8.921.369.687 

(90.908.147.449) 

 
- 

 
37.010.511.304 

 
(90.908.147.449) 

 
970-980 
920-961 

 
990 

PENDAPATAN (BIAYA) 
Pendapatan Lain-lain 
Biaya Lain-lain 

 
Jlh. Pendapatan (Biaya) Lain 
 

Laba sebelum Pajak Penghasilan 

 
4.067.343.396 

(16.640.240.142) 

 
15.566.882 (2.255.700.300) 

(12.572.896.746) (2.240.133.418) 

 
24.437.614.558 

 
(93.148.280.867) 
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biaya-biaya dalam pengelolaan limbah. Dalam laporan laba 

rugi perusahaan kita tidak dapat mengetahui dimana biaya 
pengelolaan limbah tersebut dimasukkan maka peneliti 
tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana 

penerapan akuntansi lingkungan dalam penggelolaan limbah 
itu diperlakukan. Berikut adalah laporan laba rugi 
perusahaan tahun 2016 dan 2017 : 

Tabel I.1 

Laporan Laba Rugi 

Sumber : PTPN IV Kebun Dolok Ilir 

Berdasarkan data diatas bahwa perusahaan dalam 

penyajian akuntansi  lingkungan masih tergabung belum 
tersendiri  dalam laporan laba rugi dimana hal ini akan 
berdampak bagi perusahaan dalam menentukan berapa 

biaya pengelolaan limbah yang harus dikeluarkan oleh 
perusahaan setiap tahunnya. Dan pengungkapan biaya 
pengelolaan limbah dengan nomor rekening 429 dan 603 

masih masuk ke dalam biaya tidak langsung dan biaya 
langsung di dalam laporan laba rugi perusahaan dimana 
biaya pengelolaan limbah tersebut masih digabungkan 

dengan biaya lain yang sejenis. Dampak yang diakibatkan 
karena belum adanya penyajian dan pengungkapan terkait 
akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah tersebut 

bagi pemakai laporan keuangan baik pihak internal maupun 
eksternal. Pihak internal yaitu PTPN IV Kebun Dolok Ilir 
sendiri akan sulit mengetahui berapa besaran kebutuhan 

atas biaya pengelolaan limbah riil setiap tahunnya (Pertiwi, 
2017). Kemudian dampak terhadap pihak eksternal seperti 
investor adalah keterlambatan dalam hal pengambilan 

keputusan karena perusahaan dianggap belum peduli 
terhadap lingkungan karena belum adanya penyajian 
tersendiri atas laporan akuntansi lingkungan begitupun 
dengan masyarakat akan berfikir negatif bahwa produk 

yang dihasilkan perusahaan tidak menerapkan konsep 
ramah lingkungan (Kusumaningtias, 2013). Dan terakhir 
dampaknya terhadap pemerintah bahwa pemerintah akan 

memberikan sanksi yang buruk kepada perseroan terbatas 
yang tidak memiliki tanggung jawab lingkungan dalam 
proses produksinya seperti yang tertuang dalam UU No. 

40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 
akuntansi lingkungan (green accounting) dalam pengelolaan 

limbah pada PT Perkebunan  Nusantara  IV  Kebun Dolok 
Ilir yang berdampak pada pelestarian lingkungan dan juga 
bagi masyarakat karena masyarakat akan nyaman 

bertempat tinggal di sekitar perusahaan yang peduli 
terhadap lingkungan. 

 
KAJIAN PUSTAKA 

Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat 

atau United States Environment Protection Agency (US EPA) 
dalam Ikhsan (2008, hal.15) menyatakan bahwa “Akuntansi 
lingkungan adalah biaya-biaya lingkungan yang perlu 

diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang 
mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara 

yang dapat mengurangi atau menghindari biaya-biaya 

ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki 
kualitas lingkungan.” Selanjutnya Anna Sopanah dalam 
artikel Muchammad (2016), “Akuntansi lingkungan (green 

accounting) adalah istilah yang berkaitan dengan 
dimasukkannya biaya lingkungan (environmental costs) ke 
dalam praktek akuntansi perusahaan atau lembaga 
pemerintah.” Aniela dalam jurnalnya (2012) menyatakan, 

“Green accounting merupakan akuntansi yang di dalamnya 
mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan 
mengungkapkan    biaya-biaya    terkait    dengan    

aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan 

lingkungan.” Sedangkan Astuti dalam jurnalnya (2012) 

menyatakan, “Green accounting adalah bagaimana 
memasukan konsekuensi dari suatu peristiwa yang 
menyangkut lingkungan dalam laporan keuangan.” 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi lingkungan adalah 
suatu tahapan identifikasi, pengakuan, pengukuran, 
penyajian serta pengungkapan atas seluruh biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperbaiki 
kualitas lingkungan dengan cara mencegah, mengurangi 
bahkan menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. 

 
Fungsi dan Tujuan Akuntansi Lingkungan 
Menurut Ikhsan (2008, hal.18) fungsi akuntansi 

lingkungan dibagi menjadi fungsi internal dan eksternal, 
yaitu sebagai berikut  : 

a. Fungsi internal 
Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan 

dengan pihak internal perusahaan sendiri dimana 
pimpinan perusahaan merupakan orang yang 
bertanggung jawab dalam setiap pengambilan 

keputusan dalam sistem informasi lingkungan 
perusahaan untuk mengatur biaya konservasi 
lingkungan dan menganalisis biaya dari kegiatan-

kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan 
efisien. Dalam fungsi internal ini diharapkan 
akuntansi lingkungan berfungsi sebagai alat 

manajemen bisnis yang dapat digunakan oleh 
manajer ketika berhubungan dengan unit-unit bisnis. 

b. Fungsi eksternal 

Fungsi eksternal merupakan fungsi yang berkaitan 
dengan aspek pelaporan keuangan. Pada fungsi ini 
faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan 

adalah pengungkapan hasil dari kegiatan konservasi 
lingkungan dalam bentuk data akuntansi. Fungsi 
eksternal memberi kewenangan bagi perusahaan 
untuk mempengaruhi pengambilan keputusan 

stakeholders, seperti pelanggan, investor, masyarakat 
dan bagian administrasi yang diharapkan dengan 
publikasi hasil akuntansi lingkungan akan berfungsi 

dan berarti bagi perusahaan dalam memenuhi 
pertanggungjawaban serta transparansi bagi para 
stakeholders tersebut. 
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Menurut Ikhsan (2008, hal.6) tujuan dan maksud 

dikembangkannya akuntansi lingkungan adalah sebagai 
berikut : 
a.  Akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat 

manajemen lingkungan. 
Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai 
efektivitas dari kegiatan konservasi lingkungan. Data 
akuntansi lingkungan juga digunakan untuk 

menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, 
biaya keseluruhan konservasi lingkungan, dan juga 
investasi yang diperlukan untuk kegiatan 

pengelolaan lingkungan. 
b. Akuntansi  lingkungan  sebagai  alat  komunikasi  

dengan  masyarakat. 

Akuntansi lingkungan digunakan untuk 
mengkomunikasikan dampak negatif lingkungan, 
kegiatan konservasi lingkungan, beserta hasilnya 

kepada publik. Tanggapan dan pandangan masyarakat 
digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah 
pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau 

pengelolaan lingkungan. 
 
 Alasan Penerapan Akuntansi Lingkungan (Green 

Accounting) 
Beberapa alasan yang dapat mendukung 

pelaksanaan akuntansi lingkungan menurut (Fasua, 2011) 

dalam jurnal Kusumaningtias (2013) yaitu : 

a.  Biaya lingkungan secara signifikan dapat 
dikurangi atau dihilangkan sebagai hasil dari 

keputusan bisnis, mulai dari perubahan dalam 
operasional dan pemeliharaan untuk 
diinvestasikan dalam proses yang berteknologi 

hijau serta untuk perancangan kembali produk 
yang dihasilkan. 

b.  Biaya lingkungan jika tidak mendapatkan 

perhatian khusus akan menjadi tidak jelas dan 
masuk dalam akun overhead atau bahkan akan 
diabaikan. 

c.  Banyak perusahaan telah menemukan bahwa 

biaya lingkungan dapat diimbangi dengan 
menghasilkan pendapatan melalui penjualan 
limbah sebagai suatu produk. 

d.  Pengelolaan  biaya  lingkungan  yang  lebih  baik  
dapat  menghasilkan perbaikan kinerja 
lingkungan dan memberikan manfaat yang 
signifikan bagi kesehatan manusia serta 

keberhasilan perusahaan. 
e.  Memahami  biaya  lingkungan  dan  kinerja  

proses  dan  produk  dapat mendorong 

penetapan biaya dan harga produk lebih akurat 
dan dapat membantu perusahaan dalam 
mendesain proses produksi, barang dan jasa 

yang lebih ramah lingkungan untuk masa depan. 
f.  Perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif 

yang didapat dari proses, barang, dan jasa yang 

bersifat ramah lingkungan. Brand image yang 
positif akan diberikan oleh masyarakat karena 
keberhasilan perusahaan dalam memproduksi 

barang dan jasa dengan konsep ramah 
lingkungan. 

g.  Akuntansi  untuk  biaya  lingkungan  dan  

kinerja  lingkungan  dapat mendukung 
perkembangan   perusahaan   dan   operasi   
dari   sistem manajemen lingkungan secara 

keseluruhan. Sistem seperti ini akan segera 
menjadi keharusan bagi perusahaan yang 
bergerak dalam perdagangan internasional 

karena adanya persetujuan berlakunya standar 
internasional ISO 14001. 

h.  Pengungkapan biaya lingkungan akan 
meningkatkan nilai dari pemegang saham karena 

kepedulian perusahaan terhadap pelestarian 
lingkungan. Pemegang saham perusahaan dapat 
lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi 

dari pengungkapan tersebut sehingga dapat 
mempermudah pengambilan keputusan. 

II. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individu 

maupun kelompok. Penelitian ini dilaksanakan di PT 

Perkebunan Nusantara IV Kebun Dolok Ilir yang 

beralamat di Dolok Ilir, Serbelawan, Simalungun, 

Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu dokumentasi 

dan wawancara.  

 
III. Hasil dan Pembahasan 
 

1. Identifikasi Biaya Pengelolaan Limbah 

Pengidentifikasian        merupakan tahap  awal  dari  

tahapan  siklus akuntansi yaitu dengan cara melakukan 

analisis terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu. Proses 

identifikasi sangatlah penting untuk memudahkan 

dalam penyusunan laporan keuangan karena dalam 

tahap ini didapat apa saja elemen-elemen yang akan 

dimasukkan dalam laporan keuangan. Dari hasil 

penelitian dan wawancara yang telah peneliti lakukan, 

diketahui bahwa perusahaan telah melakukan 

identifikasi terkait biaya lingkungan atas pengelolaan 

limbah yang akan mempermudah dalam menyajikan 

laporan keuangan. Elemen dari tahapan identifikasi 

akuntansi lingkungan dalam pengelolaan limbah PTPN  

IV  Kebun  Dolok  Ilir  adalah biaya pengelolaan 

limbah, biaya sertifikasi lingkungan dan juga aset 
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berupa kolam limbah dimana keseluruhan  biaya 

tersebut  masuk  ke dalam   laporan   laba   rugi   di   

dalam kelompok harga pokok penjualan. 

2.  Mengakui Biaya Pengelolaan Limbah 

Tahapan pengakuan berhubungan dengan bagaimana 

suatu entitas mencatat segala pengeluaran maupun 

pemasukan terkait dengan transaksi keuangan ke 

dalam pos laporan keuangan. Kemudian tahapan 

pengakuan ini dikenal dengan adanya dua  metode  

akuntansi  dalam pengakuan beban yaitu metode cash 

basis dan accrual basis. PTPN IV Kebun Dolok Ilir 

telah mengakui biaya pengelolaan limbah yaitu telah 

melakukan proses pembentukan suatu 

akun/pos/rekening terkait pengelolaan limbah. Akun 

atau rekening akuntansi lingkungan dalam pengelolaan 

limbah telah diakui oleh perusahaan dan dimasukkan 

ke dalam nomor rekening 429 yaitu biaya sertifikasi 

lingkungan yang dalam laporan laba rugi masuk ke 

dalam biaya tidak langsung dan nomor rekening 603 

yaitu biaya pengelolaan limbah yang dalam laporan 

laba rugi masuk ke dalam biaya langsung, dan kedua 

biaya tersebut tergabung dalam kelompok harga 

pokok penjualan. Kemudian  biaya-biaya pengelolaan 

limbah tersebut diakui dengan menggunakan metode 

accrual basis artinya biaya yang dikeluarkan dicatat 

dan diakui pada saat terjadinya tanpa memperhatikan 

kas sudah dikeluarkan atau belum. 
3. Mengukur Biaya Pengelolaan Limbah 

Tahapan  pengukuran  merupakan suatu hal yang 

penting di dalam akuntansi   karena   pengukuran   

yang tepat dan akurat akan menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat dipahami dan tidak menyesatkan 

pembaca atau pengguna  laporan  keuangan. Satuan 

ukuran  yang  digunakan  dalam akuntansi adalah 

satuan moneter yang diharapkan nantinya informasi 

akuntansi   dalam   suatu   perusahaan dapat 

dibandingkan dengan informasi akuntansi perusahaan 

lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti 

lakukan yaitu dengan melakukan wawancara dengan 

narasumber, pengukuran akuntansi lingkungan dalam 

pengelolaan limbah yang dipakai PTPN IV Kebun 

Dolok Ilir menggunakan satuan moneter dengan 

menggunakan anggaran tahun sebelumnya   dimana   

anggaran   atau yang sering disebut RKAP tersebut 

ada setiap bulannya sehingga realisasi yang 

dikeluarkan tidak jauh berbeda setiap periodenya atau 

di dalam akuntansi sering  disebut  dengan  metode 

historical cost. 
4. Menyajikan Biaya Pengelolaan Limbah 

Penyajian biaya lingkungan dalam pengelolaan   limbah   

ini   di   dalam laporan tahunan perusahaan dapat 

dilakukan dengan nama rekening yang berbeda-beda 

karena tidak adanya ketentuan yang baku untuk nama 

rekening yang memuat alokasi biaya pengelolaan 

limbah yang dikeluarkan perusahaan. Selama ini PTPN 

IV Kebun Dolok Ilir belum menyajikan laporan 

mengenai akuntansi keuangan secara tersendiri 

(terpisah) dari laporan keuangan seperti yang 

tercantum dalam PSAK No. 1 paragraf 14, hal ini 

disebabkan karena belum adanya kebijakan atau 

ketentuan mengenai kewajiban melaporkan laporan 

akuntansi  lingkungan.  Karena kebijakan yang ada 

hanya sebatas bagaimana tata kelola pengelolaan 

limbah yang dijalankan artinya hanya sebatas proses 

yang harus dilaporkan belum terkait biaya atau 

laporannya secara kuantitatif. Berdasarkan penelitian 

yang telah peneliti lakukan juga dapat dilihat bahwa 

penyajian akuntansi lingkungan dalam pengelolaan 

limbah PTPN IV Kebun Dolok ilir masih dimasukkan 

ke dalam laporan laba rugi perusahaan dalam 

kelompok harga pokok penjualan. Dimana akun 

sertifikasi lingkungan  dengan   nomor  rekening 429 

masuk ke dalam biaya tidak langsung karena 

berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwa 

biaya untuk mendapatkan sertifikat RSPO, ISPO dan 

ISO tersebut tidak berhubungan langsung dengan 

proses produksi. Sedangkan akun pengelolaan limbah 

dengan nomor rekening 603 masuk ke dalam biaya 

langsung karena limbah padat dan limbah cair yang 

dihasilkan merupakan sisa hasil produk artinya 

berhubungan langsung dengan proses produksi. 
5. Mengungkapkan  Biaya Pengelolaan Limbah 

Pengungkapan informasi akuntansi keuangan 

berfungsi untuk mengkomunikasikan antara seluruh 

transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan 

dengan pemakainya untuk pertimbangan ekonomis 

dan keputusan investasi  yang rasional. Pengungkapan 

informasi akuntansi lingkungan ini di masukkan   ke   

dalam   catatan   atas laporan   keuangan   perusahaan   

yang akan menggambarkan informasi secara relevan 

dan dapat diandalkan yang mencakup masalah biaya 

yang telah maupun akan dikeluarkan perusahaan 

sehubungan dengan kerusakan lingkungan yang 

ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Berdasarkan 

penelitian yang peneliti lakukan dengan melakukan 

wawancara, PTPN IV Kebun Dolok Ilir tidak 

mengungkapkan akuntansi lingkungan ke dalam 

catatan atas laporan keuangan seperti dalam PSAK 

No.33.  Karena  informasi  tersebut hanya dibuat 
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oleh kantor pusat PTPN IV Medan. Tapi sebaiknya 

PTPN IV Kebun Dolok Ilir juga mengungkapkan 

informasi tersebut terutama mengenai aset kolam 

limbah yang sudah tidak memiliki penyusutan dan 

diganti dengan biaya pemeliharan. Informasi tersebut 

perlu diungkapkan dalam catatan  atas  laporan  

keuangan  agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian 

aset  yang  sudah  habis  masa manfaatnya. Kemudian 

perlu juga diungkapkan hal-hal terkait kegiatan 

lingkungan yang sedang atau akan berjalan karena 

kegiatan tersebut pasti disetiap kebun dilaksanakan 

jadi setiap kebun unit harus mengungkapkannya 

secara tersendiri. 

 
IV. KESIMPULAN  

 
Penerapan akuntansi lingkungan (green accounting) 
dalam pengelolaan limbah pada PTPN IV Kebun 

Dolok Ilir memiliki 5 tahapan alokasi yaitu tahapan 
identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan 
pengungkapan.  Kelima  tahapan tersebut sudah 

diterapkan dengan baik oleh PTPN IV Kebun Dolok 
Ilir hanya saja tahapan penyajian belum sesuai dengan     
standar     akuntansi     yang berterima umum yaitu 

PSAK No.1 paragraf 14 dan begitu juga dengan 
tahapan pengungkapan memiliki kelemahan karena 
pengungkapan akuntansi lingkungan hanya dibuat oleh 
kantor pusat seharusnya setiap unit kebun juga 

mengungkapkannya sehingga informasi akuntansi 
lingkungan  yang ada dapat berfungsi dengan baik 
sebagai alat manajemen lingkungan dan alat komunikasi 

dengan masyarakat. 
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