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ABSTRAK 

 

Isu kerusakan lingkungan, penyebab, dan dampaknya terhadap 

kehidupan manusia di masa sekarang maupun dampak di masa yang 

akan datang menyebabkan seluruh masyarakat mulai menyadari 
pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan sebagai 

bagian dari kehidupan masyarakat harus turut berpartisipasi dalam 

menjaga kelestarian lingkungan. Partisipasi ini tentu mengeluarkan 

biaya, sehingga harus tetap ada pengakuan, pengungkapan, dan 
penyajiannya dalam pencatatan akuntansi perusahaan, karena 

perusahaan harus mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas 

operasional dan manajemen kepada seluruh stakeholders dan 
shareholders. Oleh karena itu, lahir green accounting atau 

environmental accounting (akuntansi lingkungan), yaitu akuntansi 

yang didalamnya terdapat identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya 
lingkungan, di mana biaya-biaya lingkungan ini diintegrasikan dalam 

pengambilan keputusan bisnis, dan selanjutnya dikomunikasikan 

kepada stakeholders. 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dengan didukung 
kajian literatur, serta penelitian empiris dan akademis diketahui 

bahwa penerapan green accounting memiliki dampak positif 

terhadap kinerja finansial perusahaan, yaitu meningkatnya persepsi 
positif dari konsumen yang berakhir pada peningkatan penjualan dan 

laba perusahaan. Selain itu, penerapan green accounting juga 

berdampak pada peningkatan kinerja lingkungan baik dalam dimensi 
environmental health maupun dalam environment vitality. 

Peningkatan kinerja lingkungan ini disebabkan oleh adanya kerelaan 

perusahaan untuk mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah dan 

tuntutan konsumen untuk mendapatkan produk yang berorientasi 
lingkungan. 

 

Kata Kunci: akuntansi lingkungan, kinerja lingkungan, kinerja 
keuangan. 
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ABSTRACT 

 

The issue of environmental damage, causes, and the effects on 

human life either for today’s life or future. This encourage the people 

to realize the importance of environmental reservation. The 
company, as the part of the community, is also pursued to participate 

in environmental reservation. This participation, of course, needs 

expenses, therefore it is necessary to recognize, disclosure, and 
presentation of them in an accounting, because the company should 

responsible all operational and managerial activities to all 

stakeholders and shareholders. Hence, the merge of  green 

accounting or environmental accounting is a necessity. 
Environmental accounting is the identification, measurement, and 

allocation of environmental costs¸the integration of these 

environmental costs into business decisions, and the subsequent 
communication of the information to a company’s stakeholders. 

According the the discussion in this article and supported by 

the literary study, also empirical and academical studies, it can be 
revealed that green accounting has the significant and positive 

impact on the financial and environmental performance. The positive 

impact of the green accounting on financial is encoraged by the 

positive perception of consumers to the company in which will 
encourage the sales vlume and then increase the company profit. The 

environmental performance, either  environmental health  or 

environment vitality is encouraged by the voluntary of the company 
in copliance to the goverment laws, regulations, and policies and the 

consumers’ pursue to get the product with environmental oriented. 

 
Key word: green accounting or environmental accounting, financial 

performance, environmental performance 

 

 


