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ABSTRAKSI 


Pennasalahan lingkungan hidup telah lama menjadi perhatian serius 
masyarakat dunia. Salah satu isu penting dari pennasalahan lingkungan hidup 
adalah dampak ekstemalitas industri yang menimbulkan biay~~~ekstemalitas 
terhadap lingkungan. Limbah sebagai salah satu dampak dari 8ktifitas industri 
memicu timbulnya biaya ekstemalitas yang harus diukur besar biayanya dan 
selanjutnya diusahakan untuk diminimalisasL Tujuan dari penulisan ini adalah 
menghitung biaya ekstemalitas berdasarkan limbah yang dihasilkan oleh PT "X" 
sebagai salah satu produsen kertas yang menghasilkan, mengolah, dan membuang 
limbahnya ke lingkungan. Dengan adanya metode untuk menghitung biaya 
ekstemalitas atas limbah yang dihasilkan diharapkan akan memberi masukan bagi 
PT "X" maupun industri sejenis sehubungan dengan penghitungan biaya 
ekstemalitas yang akan dimasukkan dalam perhitungan akuntansi perusahaan dan 
dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
bisnis. 

Penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengolah data-data 
yang berkaitan dengan limbah PT "X" dan Treatment Plant PT SIER yang 
diasumsikan sebagai pengelola kawasan industri PT "X". Data air limbah akan 
diuji apakah setelah melalui pengolahan air limbah PT "X" dapat memenuhi 
ketentuan baku mutu limbah cairo Jika dapat, mm akan dilakukan penghitungan 
biaya ekstemalitas melalui penghitungan tarif BPO. Besamya tarif BPO dihitung 
dengan menggunakan dua faktor, yaitu biaya operasi unit treatment plant (IPAL) 
PT SIER dan klasifikasi tarif BPO perusahaan di kawasan industri SIER. Proses 
penghitungan ini akan menentukan besamya tarif dasar, yaitu Tl L TarifTll akan 
dikalikan dengan faktor pengali untuk menghitung tarif yang lebih besar. 
Sedangkan untuk kategorisasi tarif atas limbah, faktor yang menentukan adalah 
volume limbah dan beban polusi. Beban polusi adalah penjumlahan dari perkalian 
antara kadar dan nilai polusi parameter limbah yang besangkutan. 

Analisa dan pembahasan yang dilakukan penulis menemukan dua hal, yaitu: 
(1) limbah yang siap dibuang ke lingkungan oleh PT "X" selama bulan-bulan 
dalam tahun 1998 telah memenuhi ketentuan baku mutu limbah cair pada SK 
Gubemur Dati I Jawa Timur No. 136 tahun 1994~ (2) rata-rata selama bulan-bulan 
dalam tabun 1998, dengan menggunakan kategorisasi tarif BPO unit Treatment 
Plant PT SIER, biaya ekstemalitas atas limbah yang dihasilkan oleh PT "X" 
berada pada kategori T16 (volume per bulan di atas 25000m3, beban polusi di 
bawah 25000) yaitu sebesar Rp. 666.920,00 per bulan. Dengan adanya 
perhitungan biaya ekstemalitas ini, diharapkan PT "X" terus berusaha untuk 
meminimalisasi dampak yang ditimbulkan aktifitasnya terhadap lingkungan 
sehingga dapat menjadikan keramahan terhadap lingkungan sebagai salah satu 
keunggulan bersaing untuk memenangkan persaingan dalam pasar globaL 
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