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ABSTRAK 

 

 Biaya lingkungan merupakan biaya yang dikeluarkan karena kualitas 

lingkungan yang rendah, baik yang akan dan telah terjadi, sebagai akibat dari 

proses produksi dan limbah yang dihasilkannya. Biaya lingkungan perlu 

dilaporkan secara terpisah berdasarkan aktivitas operasional. Hal ini perlu 

dilakukan karena laporan biaya lingkungan dapat dijadikan evaluasi terhadap 

kinerja operasional perusahaan terutama yang berdampak pada lingkungan 

sebagai pengambilan keputusan manajemen. 

 Metodelogi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Rumusan masalah yang akan dibahas 

adalah “Bagaimana peranan biaya lingkungan dalam pelaporan keuangan untuk 

pengambilan keputusan di Kebun Kopi Kalisat, PT Perkebunan Nusantara XII 

(Persero)?” 

 Model laporan biaya lingkungan yang digunakan adalah model laporan 

biaya lingkungan yang diambil dari mitsubishi motors corporate dengan sumber 

www.mitsubishi-motors.ro/upload/files/17_file1.pdf yang terdiri dari enam 

klasifikasi biaya lingkungan. Yaitu: Pengeluaran untuk mengurangi dampak 

lingkungan dari aktivitas produksi dan jasa pada domain bisnis (Biaya domain 

bisnis), Pengeluaran untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas produksi 

dan jasa upstream dan downstream (Biaya upstream/downstream), Pengeluaran 

lingkungan untuk aktivitas manajemen (Biaya aktivitas manajemen), Pengeluaran 

lingkungan untuk aktivitas R/D (Biaya R/D), Pengeluaran lingkungan untuk 

aktivitas sosial (Biaya aktivitas sosial) dan Pengeluaran untuk mengatasi 

kerusakan lingkungan (Biaya kerusakan lingkungan). Analisa terhadap laporan 

biaya lingkungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa multiple 

period. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa biaya pengeluaran untuk 

aktivitas lingkungan rata-rata hanya 1,08% dari total biaya yang dikeluarkan 

perusahaan selama satu tahun, dan belum membuat laporan biaya lingkungan 

secara periodik, sehingga manajemen tidak bisa mengambil keputusan strategis 

dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan. Sehubungan dengan itu disarankan 

sebaiknya perusahaan membuat laporan biaya lingkungan secara periodik dan 

menerapkan standar baku lingkungan sebagai indikator kualitas lingkungan, 

sehingga perusahaan bisa secara rutin melakukan evaluasi kinerja kualitas 

lingkungan.  

 

Kata Kunci: biaya lingkungan (environmental costs), laporan biaya 

lingkungan (environmental costs report), analisa multiple period. 
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