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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

eko-efisiensi dan nilai perusahaan. Konsep eko-efisiensi merupakan hal penting 

dalam keberlanjutan perusahaan. Keterbatasan sumber daya dan pencemaran 

lingkungan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan populasi manusia, sumber 

daya yang tidak bisa diperbaharui dan lingkungan yang seharusnya dijaga demi 

generasi selanjutnya. Manufaktur memiliki andil yang besar dalam menjaga keutuhan 

bumi dan dalam proses produksinya manufaktur dituntut untuk mengimplikasikan 

konsep-konsep lingkungan terhadap setiap input, proses, dan outputnya. 

 

2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Manajemen Lingkungan 

 Akuntansi manajemen lingkungan pada dasarnya menekankan pada biaya-

biaya lingkungan. (Ikhsan, 2008:105) mendefinisikan akuntansi manajemen 

lingkungan sebagai berikut : 

 Akuntansi Manajemen Lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari 

unsure manajemen perusahaan, akuntansi manajemen lingkungan sendiri merupakan 
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pengidentifikasian, pengumpulan, perkiraan-perkiraan, analisis, pelaporan dan 

pengiriman informasi tentang : 

1. Informasi berdasarkan arus bahan dan energy 

2. Informasi berdasarkan biaya lingkungan  

3. Informasi biaya yang terukur, dibentuk berdasarkan akuntansi manajemen 

lingkungan untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan. 

 Definisi akuntansi manajemen lingkungan  menurut  IFAC (2005), 

Akuntansi Manajemen Lingkungan (Environmental Management Accounting) 

merupakan pengelolaan lingkungan sekaligus kinerja ekonomi organisasi melalui 

pengembangan dan implementasi sistem dan praktik akuntansi yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan tersebut. Tiga prinsip utama dalam akuntansi manajemen 

lingkungan, yaitu: 

1. Kepatuhan (Compliance) –dalam hal ini akuntansi manajemen lingkungan 

harus dapat memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap 

peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri 

oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. 

2. Ramah Lingkungan (Eco-Friendly) –dalam hal ini akuntansi manajemen 

lingkungan harus dapat melakukan pengawasan terhadap efisiensi 

penggunaan SDA dan sumber energi lain, dampak terhadap lingkungan, dan 

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 
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3. Posisi Strategis (Strategic Positioning) –dalam hal ini perusahaan harus 

membuat program-program yang terkait dengan lingkungan untuk mencapai 

tujuan jangka panjang perusahaan. Akuntansi manajemen lingkungan harus 

dapat mengawasi apakah biaya-biaya yang dikeluarkan dapat mencapai tujuan 

tersebut. 

Perusahaan dapat menerapkan prinsip tersebut dalam bentuk pengelolaan dan 

pengendalian biaya lingkungan. Biaya lingkungan dikategorikan menjadi: 

1. Biaya lingkungan yang bersifat pencegahan (prevention cost), merupakan 

biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kualitas yang buruk dari barang atau 

jasa yang dihasilkan atau diberikan kepada pelanggan. Biaya ini antara lain 

dapat berupa: 

a. Biaya seleksi dan evaluasi pemasok, sehingga didapatkan pemasok 

yang ramah lingkungan. 

b. Biaya perancangan proses produksi yang ramah lingkungan. 

c. Biaya sertifikasi eksternal seperti ISO 14001 tentang Environmental 

Management, ISO 50001 tentangEnergy Management, maupun 

OHSAS 18001 tentang Occupational Health and Safety Management. 

d. Biaya perancangan produk yang ramah lingkungan. 

2. Biaya lingkungan yang bersifat pemeriksaan (appraisal cost), merupakan 

biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kesesuaian barang atau jasa yang 
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dihasilkan atau diberikan dengan peraturan pemerintah maupun peraturan 

internal perusahaan. Biaya ini antara lain dapat berupa: 

a. Biaya pemeriksaan (audit) terhadap aktivitas yang berkaitan dengan 

lingkungan. 

b. Biaya inspeksi terhadap proses yang dilakukan maupun produk yang 

dihasilkan. 

c. Biaya pengembangan tolok ukur (benchmark) yang berkaitan dengan 

lingkungan. 

d. Biaya percobaan untuk menguji tingkat kontaminasi suatu zat. 

3. Biaya lingkungan karena kegagalan internal (internal failure cost), 

merupakan biaya yang muncul karena perusahaan menghasilkan elemen-

elemen yang dapat merusak lingkungan namun dapat dikendalikan oleh 

perusahaan sehingga tidak mencemari lingkungan. Biaya ini antara lain dapat 

berupa: 

a. Biaya pengamanan dan pengolahan limbah produksi yang tidak ramah 

lingkungan. 

b. Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan pengolahan limbah atau 

polusi. 

4. Biaya lingkungan karena kegagalan eksternal (external failure cost), 

merupakan biaya yang muncul karena adanya kontaminasi atau kerusakan 
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lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan. Biaya ini antara lain dapat 

berupa: 

a. Biaya pembersihan danau atau sungai yang tercemar. 

b. Biaya ganti rugi kepada para penduduk atau pihak ketiga karena 

kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan. 

2.1.1.1 Tujuan dan Fungsi Akuntansi Manajemen Lingkungan  

 Tujuan dari akuntansi lingkungan adalah sebagai sebuah alat manajemen 

lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat adalah untuk 

meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan 

atau dapat menggunakannya. Adapun peran dan fungsi akuntansi manajemen 

lingkungan menurut SFAC No.1 : 

SFAC No. 1 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil 

keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. 

Fungsi dan peran akuntansi lingkungan dibagi ke dalam dua bentuk. 

1. Fungsi Internal 

 Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal 

perusahaan sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha, 

seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi maupun jasa lainnya. 

Adapun yang menjadi aktor dan faktor dominan pada fungsi internal ini adalah 
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pimpinan perusahaan. Sebab pimpinan perusahaan merupakan orang yang 

bertanggungjawab dalam setiap pengambilan keputusan maupun penentuan setiap 

kebijakan internal perusahaan. Sebagaimana hanya dengan sistem informasi 

lingkungan perusahaan, fungsi internal memungkinkan untuk mengukur biaya 

konservasi lingkungan dan menganalisis biaya dari kegiatan-kegiatan konservasi 

lingkungan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan pengambilan keputusan. 

Dalam fungsi internal ini diharapkan akuntansi lingkungan berfungsi sebagai alat 

manajemen bisnis yang dapat digunakan oleh manajer ketika berhubungan dengan 

unit-unit bisnis. 

2. Fungsi Eksternal 

 Fungsi ekternal merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan 

keuangan. SFAC No. 1 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan memberikan 

informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam 

mengambil keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. Informasi 

tersebut harus tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki 

pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomis dan memiliki 

kemauan untuk mempelajari informasi dengan cara yang rasional. 

SFAC No. 1 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi investor dan kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil 

keputusan investasi, kredit dan yang serupa secara rasional. 
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2.1.2 Konsep Eko-efisiensi 

 Dalam menjalankan operasinya perusahaan perlu memperhatikan keadaan 

lingkungan karena kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

posisi keuangan perusahaan. Dengan mengaplikasikan konsep-konsep lingkungan, 

perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa yang memiliki manfaat yang 

berlebih namun di sisi lain secara bersamaan meminimalisir dampak lingkungan 

negative, konsumsi sumber daya secara berlebih, dan pengurangan biaya. Untuk 

memenuhi tujuan ini, biaya pemenuhan dan penyebab-penyebab utamanya harus 

diidentifikasi. Kedua, keberhasilan penyelesaian masalah-masalah lingkungan 

menjadi isu yang semakin kompetitif. Perusahaan-perusahaan mulai menyadari 

bahwa pemenuhan tujuan bisnis dan penyelesaian masalah lingkungan tak bisa 

dipisahkan satu sama lain. Untuk memahami ini, maka perlu memahami konsep yang 

disebut eko-efisiensi. 

2.1.2.1 Pengertian Eko-efisiensi 

 Seperti yang didefinisikan oleh World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) : 

"Eko-efisiensi dicapai dengan pengiriman barang harga kompetitif dan 

layanan yang memenuhi kebutuhan manusia dan membawa kualitas hidup, 

sementara semakin mengurangi dampak ekologi dan intensitas sumber daya di 
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seluruh siklus hidup untuk setingkat atau setidaknya sejalan dengan daya 

dukung perkiraan bumi” 

 Konsep ini mengacu pada kinerja ekologi dan ekonomi yang keduanya 

haruslah saling melengkapi, yang diwujudkan dengan mengurangi dampak terhadap 

lingkungan dan pengkonsumsian sumber daya. Dengan kata lain, perusahaan tidak 

bisa hanya berorientasi pada profit perusahaan namun harus pula mementingkan 

dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaannya. 

 Ada tiga pesan penting dalam konsep ini Hansen and Mowen (2005:70) 

Pertama, perbaikan kinerja ekologi dan ekonomi. Kedua, perbaikan kinerja 

lingkungan seharusnya tidak lagi dipandang hanya sebagai amal atau derma, 

melainkan sebagai kebersaingan. Ketiga, eko-efisiensi adalah suatau pelengkap dan 

mendukung pengembangan yang berkesinambungan.  

 Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa eko-efisiensi 

adalah suatu konsep yang mengacu pada perusahaan agar mampu meningkatkan level 

kinerja lingkungannya atau setidaknya setara dengan kinerja ekonomi sehingga di sisi 

lain dapat mengurangi dampak lingkungan dan konsumsi sumber daya secara 

berlebihan. 

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Eko-efisiensi 

 Ekoefisiensi bermula dari isu efisiensi ekonomi yang punya manfaat 

lingkungan positif, sedangkan produksi bersih bermula dari isu-isu efisiensi 
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lingkungan yang punya manfaat ekonomi positif. Produksi bersih bertujuan untuk 

mencegah dan meminimalkan terbentuknya limbah atau bahan pencemar lingkungan 

di seluruh tahapan produksi. Upaya-upaya dilakukan untuk meningkatkan efisiensi 

penggunaan bahan baku, bahan penunjang dan energi di seluruh tahapan produksi. 

Penerapan produksi bersih dapat melindungi sumberdaya alam dan dimanfaatkan 

secara berkelanjutan. Eko-efisiensi merupakan salah satu perangkat produski bersih, 

yaitu suatu konsep efisiensi yang memasukkan aspek sumber daya alam dan energy 

atau suatu proses produksi yang meminimumkan penggunaan bahan baku, air dan 

energi serta dampak lingkungan per unit produk (Pusat Produksi Bersih Nasional, 

2008). 

 Tujuan eko-efisiensi adalah untuk mengurangi dampak lingkungan per unit 

yang diproduksi dan dikonsumsi. Dengan mengurangi sumber daya diperlukan bagi 

terbentuknya produk serta pelayanan yang lebih baik maka bisnis dapat mencapai 

keuntungan karena mempunyai daya saing. 

 Ekoefisiensi menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya alam 

(materi dan energi). Di dalam industri konsep ini dapat diimplementasikan melalui 

penghematan (efisiensi) penggunaan bahan baku, energi dan air,minimalisasi 

kecelakaan kerja serta minimalisasi limbah Zaenuri (2011). 

Eko-efisiensi mengimplikasikan bahwa peningkatan efisiensi berasal dari perbaikan 

kinerja lingkungan. Menurut Hansen and Mowen (2005:71) ada sejumlah sumber 

dari insentif penyebab peningkatan efisiensi ini. Pertama, pelanggan menginginkan 
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produk yang lebih bersih, yaitu produk yang diproduksi tanpa merusak lingkungan 

dan yang penggunaan dan pembuangannya ramah lingkungan. Kedua, para pegawai 

lebih suka bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab terahadap lingkungan, dan 

akan menghasilkan produktivitas yang lebih besar (yaitu: kondisi kerja yang bersih 

dan aman akan menarik pekerja dan mendorong produktivitas). Ketiga, perusahaan 

yang bertanggung jawab terhadap lingkungan cenderung memperoleh keuntungan 

eksternal, seperti biaya modal yang lebih rendah dan tingkat asuransi yang lebih 

rendah. Keempat, kinerja lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan keuntungan 

social yang signifikan, seperti keuntungan bagi kesehatan manusia. Hal ini, 

selanjutnya, memperbaiki citra perusahaan dan memperkuat kemampuan untuk 

menjual produk dan jasanya. Kelima, focus pada perbaikan kinerja lingkunga peluang 

baru. Hal ini dapat mengarah ke pasar baru untuk keluaran yang sebelumnya 

diklasifikasikan sebagai residu yang tidak berguna (pemberian nilai bagi keluaran 

produk atau produk sampingan). Selain itu, hal ini dapat berarti pengembangan 

proses yang eko-efisien atau penciptaan produk yang ramah lingkungan. Keenam, 

pengurangan biaya lingkungan dapat mempertahankan atau menciptakan keunggulan 

bersaing. 

2.1.2.3 Perangkat Ekoefisiensi 

Terdapat 3 (tiga) perangkat eko-efisiensi menurut GTZ-Pro LH (2007), meliputi : 

1. Good Housekeeping/GHK (Tata kelola yang apik) 
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 Pengelolaan internal yang baik (good housekeeping) berkaitan dengan 

sejumlah langkah praktis berdasarkan akal sehat yang dapat segera diambil oleh 

badan usaha dan atas inisiatif mereka sendiri untuk meningkatkan operasi mereka, 

dan menyempurnakan prosedur organisasional dan keselamatan tempat kerja dengan 

memperhatikan kebersihan, keapikan lingkungan kerja dan kinerja proses produksi. 

Dengan demikian, ini merupakan sarana manajemen untuk pengelolaan biaya, 

pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan organisasional. Bilamana kesemua 

bidangini cukup dipertimbangkan, “tiga kemenangan” (ekonomi, lingkungan, 

organisasi) dapat dicapai dan keberhasilan proses perbaikan secara kontinyu dalam 

perusahaan dapat terwujud (GTZ-P3U, 2000). Praktek good housekeeping mencakup 

tindakan prosedural, administratif atau institusional yang dapat digunakan di 

perusahaan untuk meminimalisasi penggunaan bahan baku, energi, air dan 

meminimalisasi serta mendaur ulang limbah yang dapat mengurangi biaya dan 

ongkos produksi. Good House Keeping dapat dilaksanakan dengan cara 

memperhatikan tata cara penyimpanan, penanganan dan pengangkutan bahan yang 

baik, pencegahan kebocoran dan ceceran, dan sebagainya. Penerapan operasi ini 

meliputi kegiatan : pengawasan terhadap prosedur-prosedur operasi, perbaikan 

penanganan material, segregasi limbah, penjadwalan produk, praktek manajemen dan 

pemeliharaan preventif. 

2. Environment Oriented Cost Management/EoCM (Manajemen BiayaBerorientasi 

Lingkungan) 
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 Manajemen Biaya Berorientasi Lingkungan bertujuan untuk memberikan 

informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja lingkungan, 

ekonomi dan organisasional. Perhitungan ekonomi dilakukan terhadap setiap langkah 

proses yang melibatkan materi, energi, tenaga kerja dan peralatan. Pada setiap 

langkah proses, biaya produksi dan besarnya keluaran bukan produk (KBP) dihitung 

dalam kurun waktu 1 tahun. Dari hasil perhitungan tersebut akan teridentifikasi 

langkah proses yang mempunyai nilai KBP dan menyebabkan dampak lingkungan 

yang tinggi. 

 Pendekatan Manajemen Biaya Berorientasi Lingkungan secara garis besar 

dilakukan dalam enam tahap: 

a. Mengidentifikasi langkah proses yang mempunyai KBP dan dampak 

lingkungan yang dominan 

b.Menganalisa pengaruh terkait dengan biaya resiko dan bahaya 

dampaklingkungan 

c. Menganalisa sebab timbulnya KBP 

d.Mengembangkan upaya- upaya alternatif untuk meminimumkan KBP 

e. Melaksanakan rencana aksi yang dipilih 

f. Mengintegrasikannya dalam struktur di perusahaan. 

3. Chemical Management/CM (Pengelolaan Bahan Kimia) 
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Pengelolaan bahan kimia merupakan upaya perbaikan pengelolaan bahan kimia agar 

dapat diperoleh penghematan biaya, mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan 

keselamatan dan kesehatan kerja, dan meningkatkan daya saing. Pendekatan 

pengelolaan bahan kimia dilakukan dengan dua tahap, yaitu : 

a. Mengenali daerah rawan (hot spot) 

 Pada tahap ini dilakukan identifikasi kehilangan bahan kimia dan bahaya 

bahan kimia bagi karyawan dan lingkungan, untuk selanjutnya dilakukan penanganan 

terhadap permasalahan tersebut. Dalam ChemicalManagement, dikenal 4 (empat) 

prinsip dasar penanganan bahan kimia,yaitu: Eliminasi bahaya (dengan tidak 

menggunakan bahan kimia berbahaya atau dengan menggantinya dengan bahan yang 

bahayanya lebih rendah), Beri jarak/ penghalang antara bahan kimia dengan pekerja, 

Sediakan ventilasi, Perlindungan pekerja dengan alat pelindung diri (APD). 

b. Inventarisasi bahan kimia 

 Pada tahap ini, dilakukan identifikasi menyeluruh terhadap bahan kimia 

yang disimpan dan digunakan serta membentuk informasi terstruktur untuk 

mengidentifikasi dan melakukan upaya peningkatan secara berkesinambungan. 

Kesuksesan penerapan eko-efisiensi pada perusahaan sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain : 

1. Pengambilan keputusan 
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 Pengambilan keputusan mutlak diperlukan dalam penerapan ekoefisiensi 

karena merupakan awal dari adanya perubahan. Pengambilan keputusan merupakan 

hak penuh dari pemilik perusahaan,dan jika diperlukan dibantu dengan konsultan. 

Keputusan yang diambil disesuaikan dengan besarnya skala prioritas suatu rencana 

aksi dan kemampuan finansial perusahaan. 

2. Motivasi 

 Motivasi untuk terus melaksanakan perbaikan perlu dimiliki oleh 

perusahaan dan didukung oleh seluruh karyawan. Sehingga penerapan eko-efisiensi 

tidak dirasakan sebagai beban, namun sebagai suatu kebutuhan. 

3. Komitmen 

 Perusahaan dan seluruh karyawan harus memiliki komitmen yang besar 

dalam mensukseskan suatu perubahan yang disepakati. Rasa memiliki karyawan 

terhadap perusahaan membantu menumbuhkan komitmen dalam melakukan 

perbaikan. 

4. Kebiasaan 

 Perubahan-perubahan yang telah disepakati sebelumnya, perlu dijadikan 

suatu kebiasaan bagi karyawan. Pihak manajemen puncak perlu melakukan 

pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan ekoefisiensi secara berkala untuk 

menjamin karyawan melakukan perubahan itu sebagai suatu kebiasaan. 



25 
 

 
 

5. Hubungan Top Management dengan karyawan 

 Kebersamaan antara pihak manajemen perusahaan dengan seluruh karyawan 

sangat diperlukan dalam menerapkan suatu perubahan. Rasa kebersamaan dan 

komunikasi yang intensif antara kedua belah pihakakan memudahkan dalam 

penyampaian masukan dan kritik terhadap perubahan, sehingga bisa diambil tindakan 

yang lebih tepat. Tentunya, hasil dari penerapan eko-efisiensi tidak hanya dinikmati 

oleh perusahaan, namun juga oleh karyawan dan masyarakat, baik dari segi finansial, 

lingkungan dan organisasional. 

 

2.1.2.4 Mengukur Ekoefisiensi 

 Menurut WBCSD (2000), Pendekatan untuk penerapan konsep dan 

pengukuran kinerja Ekoefisiensi sangat bervariasi. Ekoefisiensi dapat digambarkan 

pada persamaan berikur sebagai : 

Nilai Produk atau jasa  

Dampak Lingkungan  

 Kemajuan dalam eko-efisiensi dapat dicapai dengan menyediakan nilai 

lebih per unit pengaruh lingkungan atau unit sumber daya yang dikonsumsi. Indikator 

yang umum untuk menilai nilai produ atau servis (service value) adalah: 
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 Keuntungan per unit produk/ Jumlah barang/ jasa yang diproduksi atau 

disediakan untuk konsumen, adalah ukuran fisik atau menghitung dari produk 

atau jasa yang diproduksi, diserahkan atau dijual kepada pelanggan. Hal ini dapat 

diukur dalam massa, volume atau jumlah. 

 Penjualan Bersih adalah total penjualan tercatat dikurangi potongan penjualan 

dan retur penjualan dan tunjangan. Menggunakan penjualan sebagai nilai 

indikator untuk mengukur kinerja pabrik menjadi pilihan selain keuntungan per 

unit produk. 

Yang berkaitan dengan dampak lingkungan terhadap produk atau jasaadalah : 

 Konsumsi Energi, yaitu total energi yang dikonsumsi sama denganenergi yang 

dibeli atau diperoleh (misalnya batu bara, gas alam)dikurangi energi dijual kepada 

orang lain untuk mereka gunakan(misalnya listrik, uap). Definisi ini disepakati 

untuk diterapkan secaraumum hanya berkaitan dengan energi yang dikonsumsi 

dan diubah dilokasi, 

 Konsumsi Bahan, adalah jumlah dari berat dari semua bahan yang dibeliatau 

diperoleh dari sumber lain sepertiekstraksi, termasuk bahan bakuuntuk konversi, 

bahan proses lain (seperti sebagai katalis, pelarut), danbarang pra-atau semi 

manufaktur, bagian dan modul (seperti sukucadang kendaraan bermotor, bagian 

komputer). 

 Konsumsi Air, adalah jumlah dari semua air baku yang dibeli daripemasok air 

atau diperoleh dari sumber permukaan atau air tanah. 
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 Pada tabel 3 dan 4 disajikan indikator nilai produks/ jasa dan dampak 

lingkungan berdasarkan standar pengukuran dari WBCSD (2000) yang dilengkapi 

dengan metode pengukuran dan sumber data potensial. 

 

Tabel 2.1 

Indikator Nilai Produk/ Jasa dan Dampak Lingkungan Yang Berlaku Secara 

Umum 

Indikator Satuan Metode 

Pengukuran 

 

Sumber Data 

Potensial 

Jumlah 

Ukuran fisik atau 

Jumlah produk ataujasa 

yang 

dihasilkan,disampaikan, 

atau 

dijual kepada 

pelanggan 

Sesuai untuk 

usaha tertentu 

seperti jumlah 

atau massa 

Perusahaan 

tertentu 

menggunakan 

metode untuk 

mengukur jumlah, 

misalnya massa 

atau jumlah produk 

atau jasa yang 

diproduksi atau 

dijual 

Biaya, 

produksi,atau  

 

laporan 

Penjualan. 

 

Laporan keuangan 

Tahunan. 

Penjualan Bersih 

 

Jumlah total yang 

Mencatat 

penjualandikurangi 

diskon 

penjualan, retur 

danpotongan penjualan, 

Dalam USD, 

Euro, Yen, 

atau mata uang 

perusahaan 

pada umumnya 

Komite Standar 

Akuntasi 

Internasiona, 

diterima secara 

umum oleh Prinsip 

Akuntansi 

Laporan 

Keuangan 

Tahunan 
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Indikator Satuan Metode 

Pengukuran 

 

Sumber Data 

Potensial 

Konsumsi Energi 

 

Jumlah total energi yang 

dikonsumsi, termasuk: 

- listrik dan daerah panas 

- bahan bakar fosil 

(misalnya gas alam, 

minyak, batubara) 

- energi berbasis 

bahan bakar lainnya 

(misalnya biomassa, kayu, 

bahan bakar sampah) 

- energi berbasis non BBM 

(misalnyamatahari, angin) 

Dalam 

Gigajoule 

(atau 

lainnya 

yang 

sesuai 

dengan 

perkalian 

joule) 

Faktor Perubahan : 

- Bahan bakar nilai 

pemanasan tinggi 

berdasarkan 

prosuk 

pembakaran 

(fisik) dari air 

(cair), karbon 

dioksida (gas) 

dan nitrogen 

(gas) 

- Listrik dan panas 

sebagai jumlah 

akhir energi yang 

dibeli 

File pengadaan 

 

Lokasi energi/ 

inventarisasi 

penggunaan bahan 

bakar 

 

Laporan fasilitas 

manajemen 

literatur 

Konsumsi Bahan 

 

Jumlah berat dari semua 

bahan yang dibeli atau 

diperoleh dari sumber lain, 

termasuk : 

- Bahan baku untuk 

konversi 

- bahan proses lain (seperti 

katalis, pelarut) 

- barangdan bagian pra-atau 

semimanufakturtidak 

termasuk kemasan,konsumsi 

airdan bahan yang 

digunakanuntuk tujuan 

energi 

Dalam 

ton 

Metode perusahaan 
tertentu yang 
digunakan untuk 

mengukur 
kuantitas 

yang digunakan 

File pengadaan 

 

Laporan 

Manufaktur 

 

Laporan biaya 
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2.1.3 Pengertian Nilai Perusahaan 

 Pengertian nilai perusahaan Menurut Keown (2004) dalam Bukit (2013) 

nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga dan ekuitas perusahaan 

yang beredar. Dengan kata lain, nilai perusahaan merupakan harga yang sedia dibayar 

oleh investor seandainya perusahaan dijual. Nilai perusahaan dapat tercermin melalui 

harga saham, bagi perusahaan yang menerbitkan saham dipasar modal. Semakin 

tinggi harga saham berarti semakin tinggi tingkat pengembalian kepada investor dan 

itu berarti semakin tinggi juga nilai perusahaan yang terkait dengan tujuan dari 

perusahaan itu sendiri, yaitu memaksimalkan kemakmuran pemegang saham. 

 Afzal (2012) yang dikutip dalam Rahmi (2014) nilai perusahaan go public 

selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga tercermin dari nilai pasar atau harga 

Konsumsi Air 

 

Jumlah seluruh air tawar 

yang dibeli dari 

pasokan publik tau 

diperoleh dari sumber 

permukaan atau air tanah 

(termasuk air untuk 

pendinginan) 

Dalam 

m3 

Metode perusahaan 

tertentu 

File pengadaan 

 

Laporan 

Manufaktur 

 

Laporan biaya 
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sahamnya. Sehingga semakin tinggi harga saham mencerminkan tingginya nilai 

perusahaan.  

 Menurut Sujoko dan Soebianto (2007) yang dikutip dalam Rahmi (2014) 

nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya. Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak 

hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di 

masa mendatang. Harga saham yang digunakan umumnya pada harga penutupan 

(closing price)dan merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di 

pasar Fakhrudin & Hadianto (2001). 

2.1.3.1 Pengukuran Nilai Perusahaan 

 Dalam mengukur nilai perusahaan sebenarnya tergantung bagaimana 

persepsi investor dan persepsi investor akan dipengaruhi oleh kinerja perusahaan 

yang sebenarnya adalah tugas seorang manajer dalam menentukan atau mengambil 

keputusan. Peningkatan nilai perusahaan menurut Radhi & Li Halilah (2015) Untuk 

mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk memaksimumkan kesejahteraan para 

pemegang saham atau nilai perusahaan, manajer akan mengambil keputusan 

(corporate action) sesuai dengan apa yang menurut manajerbenar, salah satunya 

dengan membagikan dividen atau menahan laba. Perusahaan yang memiliki kinerja 

yang baik dianggap menguntungkan dan tentunya penilaian terhadap perusahaan 
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tersebut akan semakin baik pula. Persepsi investor tersebut akan mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

 Menurut Tandelilin (2001)mengatakan hubungan antara harga pasar dan 

nilai buku per lembar saham bisa juga dipakai sebagai pendekatan alternatif untuk 

menentukan nilai suatu saham, karena secara teoritis nilai pasar suatu saham haruslah 

mencerminkan nilai bukunya. Dalam penelitian ini mengukur nilai pasar dengan 

menggunakan indicator sebagai berikut : 

1. Earning Per Share merupakan salah satu indikator rasio perusahaan yang penting. 

Earning per share merupakan jumlah rupiah yang kita peroleh atas setiap lembar 

saham yang kita miliki. Nilai Earning per share diperoleh dengan membagi laba 

bersih setelah pajak dengan jumlah saham biasa yang beredar.Manajemen 

perusahaan pada pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat 

tertarik akan earning per share, karena menggambarkan yang akan Universitas 

Sumatera Utara diterima untuk setiap lembar saham. Hal ini merupakan indikator 

keberhasilan suatu perusahaan. Dirumuskan sebagai berikut Brigham dan 

Houston (2006): 

         Laba Bersih Setelah Pajak 
EPS = 

                  Jumlah Lembar Saham Yang Beredar 
 
   

2. Menurut Tandelilin (2002:269), ROE (Return On Owners Equity )mereflesikan 

seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas dana yang telah 
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diinvestasikan oleh pemegang saham (baik secara langsung atau dengan laba yang 

telah ditahan). ROE diformulasikan sebagai berikut: 

    

   Laba Bersih 

ROE =  

       Total Ekuitas 

 

 
3. Net Profit Margin menurut Bambang Tri Cahyono (1996) dihitung dari 

membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan, menunjukkan laba per 

rupiah penjualan. Net Profit Margin diformulasikan sebagai berikut : 

     Laba Bersih Setelah Pajak 

Net Profit Margin (NPM) = 
      Penjualan 

 

 

Tabel 2.2 

 Penelitian Terdahulu 

No Pengarang Judul Variabel 
Temuan Penelitian/ Hasil 

Penelitian 

1. Lisa Alviani 
(2014) 

Pengaruh eko-
efisiensi 
terhadap cost of 

equity capital 
(Studi Empiris 

pada Perusahaan 
Manufaktur yang 
Terdaftar di 

X: eko-efisiensi  
Y :  
Cost of equity 

capital 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
investor menilai 

perusahaan dengan eko-
efisiensi diharapkan 

memiliki risiko 
lingkungan yang rendah 
sehingga lebih dipercaya 
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Bursa Efek 

Indonesia) 
 

investor dalam 

menanamkan modalnya. 
Hal tersebut membuat 

cost of equity capital 
perusahaan menjadi lebih 
kecil dibandingkan 

dengan perusahaan tanpa 
eko-efisiensi. Selain itu, 

hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
investor di Indonesia 

mampu merespon 
pengungkapan sertifikasi 

Managemen Lingkungan 
ISO 14001. Hasil 
penelitian ini konsisten 

dengan temuan Jacobs et 
56 al. (2008) yang 

menyatakan bahwa 
investor merespon 
pengumuman perusahaan 

mengenai penghargaan 
dan sertifikasi 
lingkungan dari pihak 

ketiga. 

2. Erni 
purwaningsi

h (2008) 
undip 

Pencapaian eko-
efisiensi melalui 

kerja sama antar 
pelaku usaha 

pada Klaster 
industry batik 
simbangkulon, 

kab. pekalongan 

X :eko-efisiensi 
Z : kerja sama 

antar pelaku 
usaha 

Y : 
Klaster industry 
batik 

simbangkulon, 
kab. pekalongan 

Berdasarkan studi yang 
dilakukan, hubungan 

kerjasama antar pelaku 
usaha dalam klaster 

sebagai upaya 
pencapaian eko-efisiensi 
diwujudkan melalui 

proses saling tukar 
pikiran dan sharing 

informasi antar pelaku 
usaha yang bertujuan 
memperbaiki manajemen 

internal produksi. Proses 
ini memberikan peluang 

bagi tercapainya eko-
efisiensi produksi bagi 
UKM. Pelaku UKM 
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berskala kecil dan sedang 

dapat memberikan 
masukan mengenai 

upaya-upaya pencapaian 
eko-efisiensi melalui 
upaya efisiensi bahan 

baku dan reduksi 
Keluaran Bukan Produk 

(KBP), sedangkan UKM 
berskala besar dapat 
memberikan masukan 

mengenai teknologi 
produksi pendukung 

pencapaian eko-efisiensi. 
Adanya sistem jaringan 
yang baik antar 

stakeholder yang 
melakukan kerjasama 

yang meliputi koordinasi 
antar stakeholder, 
pengembangan 

sumberdaya manusia dan 
perluasan jaringan 
informasi merupakan 

kunci pendorong 
keberhasilan kerjasama 

yang dilakukan dalam 
upaya mencapai eko-
efisiensi. 

3. Febianto, et 
al. 
(2015)unbra

w 

Implementasi 
environmental 
management 

accounting 
(EMA) dalam 

peningkatan 
ekoefisiensi 
usaha di plant 

wall tile 1 PT. 
Muliakeramik 

indah karya, 
TBK Cikarang  
 

X : Implementasi 
EMA 
Y :peningkatan 

ekoefisiensi 
usaha 

 

berisi informasi bahwa 
kinerja ekonomi dan 
kinerja lingkungan 

berada di dalam kuadran 
1 menunjukkan bahwa 

kinerja ekonomi dan 
kinerja lingkungan 
perusahaan mempunyai 

performa yang tinggi, 
baik sebelum dan 

sesudah investasi,dengan 
kenaikan kinerja 
ekonomi dari 73.57% 
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menjadi 73. kenaikan 

kinerja lingkungan 
menjadi 99.99%. Hal ini 

sesuai dengan penelitian 
Sari (2012) bahwa 
dengan memanfaatkan 

non product output maka 
industri tidak hanya 

meminimalisir NPO, 
namun juga mendapatkan 
keuntungan finansial dari 

penghematan biaya 
bahan baku 

4. Rahmi 

Fahla 
Alamina 
(2014) 

Pengaruh 

profitabilitas dan 
struktur modal 
terhadap nilai 

perusahaan 
(Studi Empiris 

pada Perusahaan 
Sektor 
Agriculture yang 

Terdaftar di 
Bursa Efek 

Indonesia 
Periode 2010-
2013) 

 

X1 : 
profitabilitas 

X2 :struktur 

modal  
Y : 
Nilai perusahaan 

Metode analisis yang 

digunakan dalam 
penelitian ini adalah 
analisis regresi linear 

berganda pada taraf 
signifikansi 5%.. 

Pengujian hipotesis 
dilakukan menggunakan 
analisis uji t, dan uji F. 

Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa 

secara simultan atau 
bersama-sama 
profitabilitas dan struktur 

modal menunjukkan 
pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai 
perusahaan. Selanjutnya 
secara parsial, 

profitabilitas 
berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 
perusahaan, struktur 
modal tidak berpengaruh 

signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Eko-efisiensi memiiki peran yang besar dalam kelangsungan hidup 

perusahaan dalam jangka panjang. Memproduksi barang dan jasa sedangkan di sisi 

lain dapat menjaga keseimbangan ekosistem, artinya dalam menjalankan proses 

produksinya perusahaan harus bisa memperhatikan keadaan alam dan dampak yang 

terjadi dari setiap prosesnya. Dapat disimpulkan dari berbagai penjelasan mengenai 

konsep eko-efisiensi yaitu mencegah perusahaan agar tidak mengeksploitasi sumber 

daya atau bahan baku secara berlebihan. 

Pada penelitian “Pengaruh Eko-efisiensi Terhadap Cost of Capital” Lisa 

Alviani (2014) Investor menilai perusahaan dengan eko-efisiensi diharapkan 

memiliki risiko lingkungan yang rendah sehingga lebih dipercaya investor dalam 

menanamkan modalnya. Hal tersebut membuat cost of equity capital perusahaan 

menjadi lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan tanpa eko-efisiensi. Selain itu, 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor di Indonesia mampu merespon 

pengungkapan sertifikasi Managemen Lingkungan ISO 14001. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan temuan Jacobs (2008) yang menyatakan bahwa investor merespon 

pengumuman perusahaan mengenai penghargaan dan sertifikasi lingkungan dari 

pihak ketiga. 

Pengaruh “Eko-efisiensi terhadap kinerja ekonomi dan nilai perusahaan” di 

Amerika Serikat Guenster (2006) Studi kami menunjukkan untuk hubungan yang 

positif dan sedikit asimetris antara eko-efisiensi dan kinerja operasi. Perusahaan yang 
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dianggap eko-efisien hanya memiliki sedikit lebih unggul dari tingkat pengembalain 

aktiva dari pada yang lain. Perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan eko-

efisien menunjukkan kuat dalam operasional. 

Dari berbagai referensi tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat eko-efisiensi 

yang tinggi akan meningkatkan kualitas dan efisiensi terhadap produk. Peningkatan 

kualitas akan membuat produk menjadi lebih bersih, hal itu berbanding lurus dengan 

peralihan permintaan konsumen terhadap produk yang lebih bersih. Permintaan akan 

produk menjadi tinggi berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan. 

Meningkatnya profit perusahaan memicu perusahaan untuk lebih efisien dalam 

menggunakan sumber daya. Menekan konsumsi sumber daya akan berdampak pada 

pengurangan beban pokok penjualan yang artinya persentase keuntungan dari tiap 

produk dinaikkan namun tanpa mengurangi kualitas. Disisi lain efisiensi konsumsi 

sumber daya berpengaruh terhadap ketersediaan bahan alam yang sebagaimana 

fungsinya adalah menjadi paru-paru dunia, artinya perusahaan ikut menjaga 

kelestarian lingkungan demi masa depan dunia. Menjaga kelestarian lingkungan akan 

berpengaruh terhadap meningkatnya keuntungan sosial yang signifikan sehingga citra 

perusahaan menjadi lebih baik. Peningkatan keuntungan sosial memicu kepuasan 

pelanggan dan investor. Kepuasan pelanggan berpengaruh kepada loyalitas pelanggan 

dan kepuasan investor berpengaruh kepada meningkatnya nilai perusahaan. 

Dalam bisnis, eko-efisiensi dapat dikatakan sebagai strategi bisnis yang 

mempunyai nilai lebih karena sedikit menggunakan sumber daya alam serta 
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mengurangi jumlah limbah dan pencemaran lingkungan.Sebenarnya konsep itu 

memiliki tujuan yang sama dengan tujuan bisnis. Bisnis dapat mencapai keuntungan 

karena mempunyai daya saing dengan cara mengurangi sumber daya yang diperlukan 

bagi terbentuknya produkserta pelayanan yang lebih baik. Eko-efisiensi mampu 

mengurangi biaya dan tetap memiliki keunggulan bersaing.Eko-efisiensi memiliki 

hubungan positif dengan nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Eko-efisiensi terhadap Nilai Perusahaan 
   

 

 

 

Dampak 

lingkungan 

negatif 

Pengurang

an biaya 

Eko-efisiensi 

(X) 

Konsumsi 

sumber 

daya 

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Return On 

Equity 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

 

Sugiyono (2009:93) mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut:  

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh 

karena itu rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, kerana jawaban yang diberikanbaru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris.” 

 

Pada  penelitian ini hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : Eko-efisiensi tidak mempunyai pengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Ha : Eko-efisiensi mempunyai pengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

 Jika hipotesis nol (Ho) ditolak, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima yang 

artinya eko-efisiensi berpengaruh terhadap nilai perusahaan  

 


