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ABSTRAK 

Kartika Sulistya Putri. 2020. PENGARUH AKUNTANSI MANAJEMEN 

LINGKUNGAN DAN STRATEGI BISNIS TERHADAP KINERJA 

LINGKUNGAN DENGAN INOVASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA 

RUMAH SAKIT ISLAM KLATEN. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi 

manajemen lingkungan dan strategi bisnis terhadap kinerja lingkungan dengan 

inovasi sebagai variabel moderasi pada rumah sakit islam Klaten. Pengujian dalam 

penelitian ini dilakukan secara simultan maupun parsial. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan dan manajemen yang bertanggung jawab dalam pengolahan 

limbah di rumah sakit Islam Klaten. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan sampel jenuh, yaitu semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Metode analisis yang digunakan antara lain uji statistik deskriptif, uji 

kualitas data meliputiuji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik meliputi uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesis 

menggunakan analisis regresi berganda, uji simultan (Uji F), uji parsial (Uji t), 

koefisien determinasi (R2), uji selisih mutlak. 

 Hasil penelitian ini menunjukan secara simultan penerapan akuntansi 

manajemen lingkungan dan startegi bisnis berpengaruh secara simultan terhadap 

kinerja lingkungan. Secara parsial penerapan akuntansi manajemen lingkungan 

berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan, tetapi penerapan strategi bisnis 

tidak berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Sedangkan inovasi mampu 

memoderasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan, tetapi inovasi tidak 

mampu memoderasi penerapan startegi bisnis terhadap kinerja lingkungan. 

 

Kata kunci:  akuntansi manajemen lingkungan, strategi bisnis, inovasi  

 kinerja lingkungan 
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ABSTRACT 

 

Kartika Sulistya Putri. 2020. THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT ACCOUNTING AND BUSINESS STRATEGY ON 

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE WITH INNOVATION AS A MODERATED 

VARIABLES IN ISLAMIC HOSPITALS KLATEN. 

This research aims to examine the effect of the application of environmental 

management accounting and business strategies on environmental performance with 

innovation as a moderating variable in the Islamic Hospital Klaten. Testing in this 

study was carried out simultaneously or partially. 

This type of research is quantitative research. The population in this study 

were all employees and management who are responsible for the processing of waste 

at the Islamic Hospital Klaten. The sampling technique in this study was carried out 

with saturated samples, that is, all members of the population were used as samples. 

The analytical methods used include descriptive statistical tests, data quality testing 

including validity testing and reliability testing, classical assumption tests including 

normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and hypothesis testing 

using multiple regression analysis, simultaneous test (F test), partial test ( T test), 

coefficient of determination (R²), absolute difference test. 

The results of this study indicate that the simultaneous application of 

environmental management accounting and business strategy has a simultaneous 

effect on environmental performance. Partially, the application of environmental 

management accounting has a positive effect on environmental performance, but the 

application of business strategy has no positive effect on environmental performance. 

While innovation is able to moderate the application of environmental management 

accounting, but innovation is not able to moderate the application of business 

strategies to environmental performance. 

 

Keywords:   environmental management accounting, business strategy,  

 innovation, environmental performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sadar atau tidak dampak dari ekonomi kapitalis telah banyak menluas 

pada dunia usaha dimasa modern ini. Telah banyak kegiatan usaha yang 

melakukan pengoptimalan laba, namun secara tidak langsung kegiatan tersebut 

selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dunia 

usaha selain merupakan salah satu pelaku aktif dalam pembangunan juga 

memiliki peran penting dalam menyumbang pendapatan nasional dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan oleh suatu negara agar dapat terus 

bergerak dan  semakin maju (Burhany, 2012). 

Selain memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, 

dunia usaha juga menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan 

akibat limbah yang dihasilkan dan juga pengeksploitasian yang berlebihan 

terhadap sumber daya alam yang ada. Telah banyak contoh kasus kerusakan 

lingkungan yang terjadi karena limbah serta pengeksploitasian yang berlebihan, 

baik dalam skala nasional maupun skala daerah. Kasus PT Lapindo, PT Semen 

Gresik (Persero) Tbk, PT Lenzing South Pacific Voscose (LSPV), dan berbagai 

kasus lainya, merupakan beberapa bukti nyata bagaimana kegiatan produksi baik 

perusahaan manufaktur maupun pengolah sumber daya alam cenderung merusak 

lingkungan. Karena merupakan salah satu sumber kerusakan lingkungan, maka 

selain memikirkan keuntungan  ekonomis,  seharusnya  pelaku  kegiatan  
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ekonomi  juga lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan tempat 

dimana kegiatan ekonomi tersebut berada. 

Menurut Ikhsan (2009), kinerja lingkungan adalah perolehan hasil yang 

diukur dari sistem manajemen lingkungan, yang terkait dengan kontrol aspek-

aspek lingkungannya. Salah satu elemen dari pengelolaan lingkungan yang dapat 

meningkatkan kinerja lingkungan adalah akuntansi manajemen lingkungan. 

Akuntansi manajemen lingkungan pada dasarnya menuntut pemahaman penuh  

perusahaan-perusahaan maupun organisasi lainnya yang telah mengambil 

manfaat dari lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan-

perusahaan atau organisasi lainnya untuk dapat meningkatkan usaha dalam 

mempertimbangkan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Usaha yang 

dilakukan tentunya berhubungan dengan akuntansi manajemen lingkungan yang 

merupakan komponen dari aktivitas bisnis mereka. Salah satunya dengan 

memasukkan anggaran lingkungan pada pertanggung jawaban dan laporan 

keuangan perusahaan (Ikhsan, 2009). 

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan sangat bermanfaat bagi 

manajer dalam mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan yang sering 

disembunyikan dalam sistem akuntansi umum (Ikhsan, 2009:30). Banyaknya 

perusahaan industri dan jasa yang kini menerapkan akuntansi lingkungan 

tujuannya adalah meningkatkan daya guna pengelolaan lingkungan dengan 

melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya 

(environmental costs) dan manfaat atau efek (economic benefit). Ikhsan (2009) 

menjelaskan akuntansi lingkungan diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk 
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menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan efek perlindungan 

lingkungan (environmental protection). 

Akuntansi manajemen lingkungan adalah salah satu sub sistem dari 

akuntansi lingkungan yang menggambarkan beberapa persoalan mengenai 

persoalan pengautentifikasian dampak-dampak bisnis perusahaan kedalam 

sejumlah unit moneter (Ikhsan, 2009). Akuntansi lingkungan terutama akuntansi 

manajemen lingkungan sangat berguna bagi manajemen untuk dapat 

menyediakan informasi fisik mengenai input (bahan, tanah, air, energi) dan 

output (produk, limbah, emisi) serta segala pengeluaran, beban maupun 

pengehematan yang berhubungan dengan lingkungan. 

Tirtakusumah (2013) mengatakan bahwa penerapan akuntansi manajemen 

lingkungan banyak memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu dapat 

mengidentifikasi, memperkirakan, dan menganalisis berbagai macam biaya 

lingkungan sehingga dapat menciptakan inovasi yang berguna bagi perusahaan 

untuk mengurangi dampak lingkungan. Dalam penemuan inovasi perusahaan 

yang baru tentu mengeluarkan biaya-biaya tertentu dan juga menimbulkan 

dampak yang baru dari penerapan inovasi tersebut sehingga penerapan akuntansi 

manajemen lingkungan ini dapat memberikan informasi mengenai biaya-biaya 

yang mungkin akan dikeluarkan dan memberikan kemampuan dan keakuratan 

data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan 

dari perusahaan (Ikhsan, 2009:21). Tersedianya informasi mengenai dampak 

lingkungan, maka akuntansi manajemen lingkungan diharapkan dapat 

mendorong perusahaan melakukan inovasi, karena dengan inovasi perusahaan 
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dapat meningkatkan kinerja perusahaan, profitabilitas, dan unggul dalam 

persaingan. 

Tunggal (2004:37) menerangkan bahwa strategi bisnis adalah strategi 

yang harus di jadikan landasan berpikir utama dalam pembuatan strategi 

teknologi informasi karena dalam strategi tersebut di sebutkan visi dan misi 

perusahaan beserta target kinerja masing-masing fungsi dan struktur organisasi. 

Menghadapi keadaan persaingan yang makin kompetitif, lingkungan bisnis yang 

tidak dapat diperkirakan, dan permintaan konsumen yang sangat kompetitif, 

perusahaan mengharuskan untuk mencari solusi baru dalam merumuskan strategi 

perusahaan demi mempertahankan kelangsungan hidup dan daya saing 

perusahaan. Terutama dalam hal pengembangan produk strategi inovasi perlu 

terus dikembangkan dan dilakukan. Tanpa inovasi, perusahaan akan bangkrut 

sebaliknya perusahaan yang melakukan inovasi secara terus menerus akan dapat 

menguasai pasar, dengan kreasi, model dan penampilan produk yang baru. 

Implementasi strategi inovasi saat ini sangat ditentukan oleh kebutuhan 

konsumen dan trend masa kini, sehingga konsumen tidak bosan akan produk 

yang dihasilkan (Ellitan, 2009:36). 

Inovasi produk yaitu sesuatu yang dapat dilihat sebagai kemajuan 

fungsional produk yang dapat membawa produk selangkah lebih maju 

dibandingkan dengan produk pesaing. Jika suatu produk tersebut memiliki 

kelebihan, maka memperoleh nilai tambah bagi konsumen. Inovasi produk baru 

dan strategi yang lebih efektif seringkali menjadi penentu kelangsungan hidup 

dan keberhasilan suatu perusahaan. Inovasi produk baru memerlukan upaya, 
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waktu dan kemampuan termasuk besarnya resiko dan biaya kegagalan untuk 

meningkatkan daya saing perusahaan. 

Inovasi produk juga bertujuan untuk meningkatkan fungsi, kualitas, 

menambah desain produk agar lebih menarik, serta dapat menekan biaya 

operasional produk yang sesuai keinginan konsumen. Dengan sebuah inovasi di 

dalam layanan jasa atau penyediaan produk bisnis, maka hal utama yang paling 

diharapkan adalah adanya penyempurnaan kualitas dari sebuah produk yang 

dihasilkan terhadap produk yang sebelumnya sudah ada. 

Rumah sakit sebagai instansi atau lembaga yang bergkerja dalam bidang 

kesehatan memiliki peran yang cukup besar dan penting dalam menjaga 

lingkungan, limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit, apabila tidak 

dikelola dengan bijak dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan. Dalam 

kegiatannya, setiap rumah sakit pasti akan menghasilkan limbah dan tentunya 

tergolong kedalam limbah yang berbahaya terutama limbah medis. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa rumah sakit sangatlah perlu dalam melakukan penerapan 

manajemen lingkungan yang baik dan dengan menjalankan kegiatan manajemen 

lingkungan tersebut akan dapat meningkatkan laba serta daya saing rumah sakit 

yang bersangkutan. 

Oleh karena itu sebagai salah satu instansi yang juga berperan dalam 

menjaga kelestarian lingkungan, rumah sakit juga memiliki kewajiban untuk 

melakukan kegiatan pengolahan limbah medis yang dihasilkan guna agar terus 

menjaga kelestarian lingkungan, baik disekitar rumah sakit tersebut maupun 

lingkungan luas pada umumnya. 
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Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan dengan melakukan penelitian mengenai bagaiamana 

“PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI MANAJEMEN LINGKUNGAN 

DAN STRATEGI BISNIS TERHADAP KINERJA LINGKUNGAN DENGAN 

INOVASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut ini. 

1. Apakah penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan strategi bisnis 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan pada Rumah Sakit 

Islam Klaten? 

2. Apakah penerapan akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh positif 

terhadap kinerja lingkungan pada Rumah Sakit Islam Klaten? 

3. Apakah strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan pada 

Rumah Sakit Islam Klaten? 

4. Apakah inovasi memoderasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan 

terhadap kinerja lingkungan pada Rumah Sakit Islam Klaten? 

5. Apakah inovasi memoderasi strategi bisnis terhadap kinerja lingkungan pada 

Rumah Sakit Islam Klaten? 
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C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data secara 

empiris mengenai pengaruh akuntansi manajemen lingkungan dan strategi bisnis 

terhadap kinerja lingkungan pada Rumah Sakit Islam Klaten. Sedangkan secara 

khusus, penelitian bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji apakah penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan 

strategi bisnis secara simultan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan pada 

Rumah Sakit Islam Klaten. 

2. Untuk menguji apakah penerapan akuntansi manajemen lingkungan 

berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan pada Rumah Sakit Islam 

Klaten. 

3. Untuk menguji apakah strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja 

lingkungan pada Rumah Sakit Islam Klaten. 

4. Untuk menguji apakah inovasi memoderasi penerapan akuntansi manajemen 

lingkungan terhadap kinerja lingkungan pada Rumah Sakit Islam Klaten. 

5. Untuk  menguji apakah inovasi memoderasi strategi bisnis terhadap kinerja 

lingkungan pada Rumah Sakit Islam Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

berikut ini. 
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1. Bagi Investor 

Investor dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai informasi 

penting untuk mengetahui faktor-faktor akuntansi manajemen lingkungan, 

strategi bisnis yang berpengaruh terhadap kinerja lingkungan sehingga 

mereka dapat lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan keputusan bisnis 

yang akan mereka ambil dan diharapkan berguna dalam menilai dan 

menganalisis kondisi perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan yang 

tepat dan menguntungkan. 

2. Bagi Pihak Rumah Sakit  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan para 

pengelola rumah sakit guna meningkatkan kinerja serta kontribusi bagi 

pemberdayaan lingkungan. Dimana hasil penelitian ini yang akan 

mempengaruhi nilai kegiatan usaha di mata para pemilik modal, pemakai jasa 

dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk menjalankan aktivitas 

operasionalnya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian, bahan acuan serta 

informasi untuk mengembangkan penelitian yang serupa serta penambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi 

manajemen lingkungan dan moderasi terhadap kinerja lingkungan dengan inovasi 

sebagai variabel moderating. Studi kasus pada penilitian ini adalah Rumah Sakit 

Islam Klaten. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang diajukan 

dengan menggunakan alat uji statistik yang dilakukan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut ini. 

1. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan strategi bisnis berpengaruh 

simultan terhadap kinerja lingkungan pada Rumah Sakit Islam Klaten. Hal ini 

dikarenakan kinerja lingkungan adalah pencapaian perusahaan maupun 

kegiatan usaha dalam melakukan pengelolaaan interaksi antara aktivitas, 

produk dan jasa dengan lingkungan dimana perusaan tersebut menjalankan 

kegiatan ekonominya. Dengan adanya penerapan akuntansi manajemen 

lingkungan dan strategi bisnis dalam perusahaan maka akan menciptakan 

manajemen yang baik dalam perusahaan dan meningkatkan kinerja 

lingkungan.  

2. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh positif terhadap 

kinerja lingkungan pada Rumah Sakit Islam Klaten. Hal ini dikarenakan 

secara keseluruhan, hampir seluruh informasi akuntasi manajemen 

lingkungan dibutuhkan oleh pihak rumah sakit, hal ini berhubungan dengan 
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perencanaan yang harus dilakukan oleh pihak manajemen agar kegiatan usaha 

dapat berjalan dengan baik dan lingkungan sekitar rumah sakit tetap terjaga. 

3. Penerapan strategi bisnis tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

lingkungan pada Rumah Sakit Islam Klaten. Tidak berpengaruhnya strategi 

bisnis terhadap kinerja lingkungan diduga karena strategi bisnis yang telah 

ada di rumah sakit ini belum bisa terealisasi dengan baik dan mungkin 

strategi bisnis tidak menjadi acuan manajer dan karyawan dalam bekerja di 

rumah sakit Islam Klaten. 

4. Inovasi memoderasi pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan 

terhadap kinerja lingkungan pada Rumah Sakit Islam Klaten. Pentingnya 

inovasi didalam mendukung kesuksesan penerapan akuntansi manajemen 

lingkungan terhadap kinerja lingkungan terbentuknya dari adanya proses 

pengetahuan sumber daya manusia dari efektifitas dan efesiensi dalam 

pekerjaan pada Rumah Sakit Islam Klaten. 

5. Inovasi tidak memoderasi strategi bisnis terhadap kinerja lingkungan. Pada 

Rumah Sakit Islam Klaten. Tidak memoderasinya inovasi pada strategi bisnis 

terhadap kinerja lingkungan diduga karena penerapan strategi bisnis yang 

rendah atau belum terealisasi dengan baik. Inovasi yang rendah akan 

menurunkan tingkat kinerja lingkungan. Karena inovasi yang kuat akan 

memperkuat juga strategi yang ada di rumah.  

B. Saran  

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut ini. 
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1. Bagi Investor 

Investor sebaiknya lebih memperhatikan pencemaran lingkungan di 

sekitar rumah sakit agar tidak menimbulkan lebih banyak pencemaran 

lingkungan dengan cara mrlakukan inovasi yang eco-green system 

guna rumah sakit dapat going concern dan sustainable sehingga 

meningkatkan keunggulan kompetitif bagi rumah sakit di masa yang 

akan datang. 

2. Bagi Rumah Sakit 

Rumah sakit diharapkan lebih memaksimalkan lagi pengelolaan 

limbah agar lingkungan lebih terjaga dengan baik dan memberikan 

dampat positif terhadap rumah sakit. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali informasi lebih 

rinci dari pihak rumah sakit mengenai pengeloaan limbah dan 

disarankan untuk penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian 

yang sama untuk menambah variabel lain. Karena variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini belum sepenuhnya bisa menjelaskan 

pengaruh yang signifikan terhadap penerapan kinerja lingkungan. 
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