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Abstrak: Akuntansi Lingkungan dalam Pitutur Luhur Kejawen. Pene
litian ini bertujuan menginterpretasikan akuntansi lingkungan dengan
menafsirkan pesan tersirat pitutur luhur kejawen. Metafora penelahaan
digunakan sebagai metode untuk menangkap dan menjabarkan fenom
ena terkait akuntansi lingkungan. Penelitian ini menemukan bebera
pa tahapan kebijakan akuntansi lingkungan dari sikap etis dan norma
kemanusiaan. Tahapan pertama adalah menyeimbangkan alam dan
kepentingan perusahaan. Tahapan kedua adalah mendekatkan peru
sahaan dengan masyarakat. Tahapan ketiga adalah kerja sama antara
perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dalam menerapkan akuntansi
lingkungan. Tahapan ketiga adalah kunci utama keberhasilan penera
pan akuntansi lingkungan.
Abstract: Environmental Accounting Based on Kejawen’s Advice.
This research aims to interpret environmental accounting by interpreting
the implicit messages of Kejawen’s Advice. A metaphorical analysis is
used as a method to capture and describe the phenomenon of environmental accounting. This research found several stages of environmental accounting policies from ethical attitudes and human norms. The first stage is
to balance nature and the interests of the company. The second stage is to
get the company closer to the community. The third stage is the collaboration between companies, communities and the government. The third stage
is the main key to the successful application of environmental accounting.
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Aktivitas industri pada dasarnya memi
liki dampak pada kerusakan lingkung
an. Faktor perubahan lingkungan, salah
satu
nya yaitu faktor industri, disebabkan
karena tingkat emisi karbon (berasal dari
pembakaran fosil, pertambangan, dan lim
bah) meningkat (Mans-Kemp & Lugt, 2020;
Zhang et al., 2018). Kegiatan produksi peru
sahaan merupakan kegiatan yang didukung
sumber daya alam dari kegiat
an produksi
tersebut menghasilkan limbah yang akan
merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan
yang terus menerus membuat pemangku
kepentingan mendorong perusahaan le
bih

peduli dengan lingkungan. Kebutuhan baru
bagi stakeholder dalam mempertimbang
kan kepedulian lingkungan menjadi tujuan
perusahaan ikut berubah. Tujuan peru
sahaan di masa kini tidak terpusat hanya
pada keuntungan material yang diperoleh
dari kegiatan industri. Tanggung jawab pe
rusahaan pada lingkung
an menjadi lebih
mendalam bukan sebatas persoalan pengo
lahan limbah, melainkan dari semua kegiat
an industri mulai dari awal pengambilan
bahan mentah alam, proses produksi, sam
pai dengan pembuangan limbah. Seluruh
proses tersebut diharapkan tidak merusak
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lingkungan (Pratiwi, 2013; Rodriguez-Fer
nandez, 2016). Tujuan perusahaan tersebut
perlu didukung dengan sistem akuntan
si yang mampu me
nyampaikan informasi
yang sesuai dengan kebutuhan pemangku
kepentingan. Akuntansi dalam menghadapi
tuntuntan tersebut membuat gagasan be
rupa akuntansi lingkungan. Konsep akun
tansi lingkungan yang dibahas merupakan
kecakapan dalam menekan permasalah
an lingkungan yang dijumpai perusahaan
dengan maksud optimalisasi pengendalian
lingkungan yang tepat guna. Efisiensi pe
ngendalian lingkung
an dengan mengada
kan penilaian perkara lingkungan dari per
spektif biaya dan manfaat ekonomi berguna
untuk mendapatkan hasil pembiayaan dan
harga yang lebih akurat terhadap produk
pengendalian lingkung
an yang dibutuhkan
dalam memenuhi persoalan pelanggan yang
menginginkan produk dan jasa lingkungan
yang ramah lingkungan. Informasi yang di
sampaikan mengenai hasil kerja pelestarian
lingkungan akan terpisah dengan laporan
keuangan konvensional. Laporan lingkung
an terdapat pada laporan keberlanjutan
ataupun pada laporan tahunan (Henri et al.,
2016; Kılıç & Kuzey, 2018; Senn & Giorda
no-Spring, 2020).
Indonesia memiliki luas wilayah yang
besar maka mempengaruhi keberadaan
multibudaya yang ditunjang dengan ber
anekaragam suku, agama dan ras. Budaya
merupakan lambang kebiasaan masyarakat
yang berwujud benda atau pemikiran untuk
menggambarkan keadaan lingkungan dan
pengalaman yang terjadi sehingga meng
hasilkan nilai budaya (Kamayanti & Ahmar,
2019; Salim, 2013; Zanten, 2012). Falsafah
Jawa mengajarkan berbagai macam petuah
hidup seperti interaksi orang tua dan anak,
tata krama, etika, adil di mata hukum, serta
interaksi sosial dalam bentuk saling mem
bantu sesama membentuk toleransi dan
demokrasi. Budaya kejawen menjujung
tinggi ajaran nilai kehidupan yang memiliki
karakter kuat. Falsafah Jawa menjadi pe
doman nilai-nilai kepribadian masyarakat
yang pandai dan bijak tanpa bersinggungan
dengan orang lain untuk mewujudkan to
leransi. Falsafah Jawa mengandung makna
pengajaran norma dan etika yang disam
paikan para leluhur secara konten dan teks
tersirat yang makna dan artinya belum ba
nyak ditelaah secara mendalam (Firdausy,
2017; Zakub et al., 2018). Nilai budaya yang
terkandung pada kebudayaan Jawa disebut

pitutur luhur. Pitutur luhur, adalah nasihat
untuk menuju kebaikan yang diungkapan
secara lisan dengan bahasa simbol. Pitutur
luhur menjadikan masyarakat Jawa memi
liki pemikiran kritis karena mencakup ba
nyak aspek. Nilai yang terkandung dalam pitutur luhur adalah ketuhanan, kemanusiaan,
kerohanian, kemanusiaan, kebangsaan,
kekeluargaan, dan keduniawian. Pitutur ini
menggunaan kata kiasan agar mudah dite
rima masyarakat dan apabila ada sindiran
tidak menyakiti hati (Sumodiningrat & Wu
landari, 2014). Pitutur luhur yang berawal
dari nasihat berbentuk lisan dijadikan se
bagai bentuk pembelajaran ilmiah yang ditu
angkan pada penelitian-penilitian terdahu
lu. Penelitian yang membahas pitutur luhur
yang dikaitkan dengan akuntansi dilakukan
oleh Eltivia (2013), Pangesti (2017), Prasetyo
(2019), dan Reraja (2019). Hal ini bukan se
suatu yang aneh karena bidang akuntansi
merupakan ilmu sosial yang berasal dari
keberadaan dan pemikiran individu pada
suatu kelompok dengan struktur dan prak
tik sesuai lingkungan (Azmi et al., 2018).
Oleh karena itu, ilmu akuntansi sangat se
suai jika berpatokan pada pitutur luhur se
bagai dasar pemikiran dalam bidang profesi.
Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu
mendalami penerapan akuntansi lingkung
an yang dilakukan perusahaan dalam per
spektif nilai sikap etis dan norma-norma
pada pitutur luhur. Penelitian sebelumnya
(yang telah diuraikan) lebih dominan pada
praktik akuntansi eksternal, sedangkan pada
penelitian ini membahas dari sisi akuntansi
internal. Penelitian ini akan membahasnya
dalam perspektif yang berbeda dari peneli
tian sebelumnya, Etika bisnis mengacu pada
arti dan makna sebuah perusahaan. Peru
sahaan dimaknai sebagai organisasi yang
dioperasikan dengan tujuan insentif keun
tungan. Selain itu, penelitian ini akan men
jabarkan makna perusahaan bahwa tujuan
yang dicapai tidak hanya demi keuntungan
secara finansial melainkan ada tujuan lain
yang harus dilakukan demi keberlangsung
an perusahaan. Perusahaan dalam hal ini
digambarkan sebagai manusia sehingga
apabila memiliki etika dan tata krama yang
baik, hubungan sosial akan berlangsung
dengan baik di masyarakat selaras dengan
tujuan pitutur Jawa.
Pada sisi lain penggunaan metafora
pada penelitian akuntansi masih belum ba
nyak dilakukan tetapi lebih dominan digu
nakan pada penelitian sastra. Penggunaan
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metafora akan membantu menafsirkan pe
san kata pitutur luhur yang tersirat men
jadi mudah untuk dipahami. Pemahaman
dan pembelajaran melalui ungkapan kata
bertujuan untuk memperhatikan dan me
mandang makna kehidupan agar terwujud
kesesuaian dan keserasian dengan Tuhan,
sesama
nya, masyarakat, dan lingkungan
alam (Firdausy, 2017; Kamayanti & Ahmar,
2019). Pitutur luhur selaras de
ngan konsep
akuntansi lingkungan membantu perusa
haan dalam mengelola perbaikan lingkung
an yang di
sampaikan pada stakeholders
untuk menunjukkan ke
selarasan antara
masyarakat dan lingkungan alam.
Berdasarkan argumentasi tersebut,
tujuan penelitian ini adalah untuk mengin
terpretasikan dan menafsirkan pitutur luhur
dengan definisi dan kesesuaian konsep
akuntansi lingkungan secara teori dan pera
turan. Pemaknaan konsep ini diharapkan
setiap perusahaan tidak hanya berorientasi
pada keuntungan maksimal pada aktivitas
bisnis melainkan memunculkan sikap etis
kepedulian kelestarian lingkungan hi
dup.
Penafsiran definisi akuntansi lingkungan
berdasarkan perspektif pitutur luhur juga
akan membantu setiap perusahaan me
menuhi kewajiban pertanggungjawaban
berdasarkan unsur kemanusiaan. Selain
itu, kontribusi penelitian bagi dunia aka
demisi adalah menghasilkan wawasan baru
pada penelitian karakter manusia mengenai
kepedulian sebagai makluk sosial kepada
kelestarian sumber daya alam sesuai ajaran
pitutur luhur. Kontribusi praktis pada pene
litian ini adalah dengan memaknai konsep
ajaran pitutur luhur terhadap implementasi
akuntansi lingkungan agar aktivitas bisnis
yang dilaksanakan oleh perusahaan mem
punyai nilai keselarasan antara kesinam
bungan hidup perusahaan dan kedekatan
sosial pada masyarakat. Hal tersebut juga
bermanfaat dalam meningkatkan nilai peru
sahaan.
METODE
Analisis
metafora
memungkinkan
para peneliti untuk mengerti dan melapor
kan fenomena sosial dengan cara yang
mena
rik. Analisis metafora berguna un
tuk mengungkap makna yang tersembunyi
dan menyelidiki asumsi-asumsi melalui pe
nelusuran pendukung untuk diberikan ke
pada kelompok-kelompok yang mengalami
kesulit
an pemahaman. Penggunaan meta
fora memungkinkan para peneliti untuk

memiliki pandangan luas. Peneliti dapat
menyelidiki asumsi dan norma untuk mere
fleksikan secara kritis mengenai pengalam
an suatu hal. Pendekatan analisis metafo
ra juga bekerja dengan populasi yang tidak
dapat mengartikulasikan pengalaman mere
ka dengan jelas (Marriott & McGuigan, 2018;
Rutherford, 2020).
Pemahaman teks yang diharapkan
adalah wawasan makna yang mendalam di
dalam teks yang dijelaskan dengan bahasa
umum agar makna tersebut menjadi tam
pak. Proses menginterpretasikan teks ter
jadi karena adanya pe
nempatan kembali
penjelasan dan interpretasi dengan konsep
umum. Konsep tersebut harus menyatukan
antara penjelasan dan pemahaman pada
saat pembacaan teks untuk menghasilkan
makna yang saling berhubungan.
Analisis penelitian ini mengikuti te
ori metafora konseptual yang dikemukakan
oleh Hummel & Hörisch (2020). Penemuan
fakta pendukung intepretasi dilakukan de
ngan cara mempertimbangkan semua as
pek yang berhubungan antara teks pitutur
luhur pada kegiatan akuntansi lingkungan.
Kondisi pemahaman secara umum hasil dari
pemahaman akuntasi lingkungan dengan
menghubungan antara keberakhiran dan
universalitas, dan antara teori dan praktik
(Beattie, 2014; Coulson et al., 2015).
Konsep metafora dalam konteks pe
nilaian, melibatkan proses penalaran secara
akal pikiran. Hal ini tercermin dalam ke
giatan individu yang secara tidak langsung
membangun makna dan ide melalui baha
sa yang sangat bergantung pada konsep
yang berasal dari kehidupan nyata. Metode
metafora berbasis telaah menyajikan cara
pe
ngalaman dan realitas sesorang dengan
pengandaian ke dalam hal yang dekat secara
budaya dan sosiologis. Metafora sebagai alat
yang tepat untuk penggambaran realitas
akuntansi lingkungan perusahaan untuk
menunjukkan realitas dari pengalaman me
reka dalam aktivitas bisnis dijabarkan secara
lebih mudah untuk dicerna dan dipelajari
oleh pihak yang tidak memilki pengalaman
secara langsung. Metode metafora adalah
alat yang cukup ampuh untuk mendapatkan
wawasan yang lebih dalam mengenai akun
tansi lingkungan dengan memahami persep
si perusahaan dan pemangku stakeholders
lainnya (Kusdewanti et al., 2014; Lynott &
Coventry, 2014).
Ajaran nilai kebudayaan Jawa iden
tik menggunakan simbolis semiotika. Nilai
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identitas budaya Jawa merupakan penjelas
an mengenai sesuatu yang disampaikan
melalui metafora. Arti yang terkandung pada
pitutur luhur tersirat untuk memahami lebih
dalam perlu dideskripsikan kedalam baha
sa yang mudah dipahami. Bahasa mempre
sentasikan pemahaman manusia menjadi
kumpulan wawasan pada suatu kelompok
terhadap kehidupan dan membawa suatu
keselarasan berkomunikasi. Penerjemahan
dari simbolis menuju bahasa untuk mema
hami makna pitutur luhur berasaskan asal
usul terbentuknya pitutur luhur, tidak ber
dasarkan pemikiran objektif. Metafora dalam
pitutur luhur membawa pesan dan nilai pada
kehidupan. Penerjemahan menggunakan
bahasa umum mempunyai fungsi rasio
nal
yang bersangkutan dengan kebudayaan.
Persepsi dalam konteks artikel ini menjelas
kan karakter dan nilai yang terkandung
dalam pitutur luhur untuk menyukseskan
akuntansi lingkungan.
Realitas akuntansi lingkungan dan pitutur luhur diperoleh melalui studi literatur
yang membahas pengalaman umum pe
rusahaan dalam menjalankan akuntansi
lingkungan dan fungsi nyata pitutur luhur
dalam kehidupan di masa sekarang. Stu
di literatur memberikan asumsi-asumsi
teori pendukung untuk menjelaskan nilai
mana saja yang ada di pitutur luhur yang
dapat memperjelas keberadaan akuntan
si lingkungan. Penggunaan studi literatur
dari berbagai penelitian terdahulu berguna
untuk memudahkan memetakan nilai-nilai
yang terkandung tentang pitutur luhur di ke
hidupan masyarakat Indonesia. Proses ana
lisis selanjutnya menggunakan metafora un
tuk menjelaskan bahasa tersirat pada pitutur
luhur dengan realitas pengalaman akuntansi
lingkungan sesuai nilai yang terkandung.
Penelitian ini digunakan untuk mema
hami pitutur luhur yang berkaitan de
ngan
akuntansi lingkungan. Kata lingkungan da
lam pitutur luhur ditunjukkan untuk manu
sia sebagai makhluk sosial. Manusia perlu
menjaga keseimbangan antara alam dan
bumi agar kehidupan manusia menjadi nya
man dan dijauhkan dari amukan alam. Peran
metafora pada pembahasan selajutnya ada
lah menyampaikan pemahaman akuntansi
lingkungan dalam pitutur luhur yang ber
hubungan dengan kepedulian pada pelesta
rian lingkungan merupakan tanggung jawab
moril perusahaan. Penelitian ini tersusun
untuk menemukan pemanfaatan dan keun
tungan yang berasaskan pada pendekat
an

pada pitutur luhur perlu mendapatkan pe
mahaman dalam karya budaya Jawa yang
bersumber pada teks yang memiliki kosaka
ta, kalimat, dan wacana pada jenis karya
yang memiliki makna simbol-simbol, bahasa
yang khusus perlu diamati secara menda
lam (Musman, 2017; Sumodiningrat & Wu
landari, 2014).
Tahapan pertama akan membahas
metafora teks simbolis ibu bumi, bapak aksa
dengan pengertian akuntansi lingkungan.
Fakta pendukung didapat dari analisis pe
ngertian dan aturan yang berlaku menge
nai akuntansi lingkungan. Metafora teks
simbolis pitutur luhur ibu bumi, bapak aksa
diintepretasikan pada tingkat kepentingan
akuntansi lingkungan secara nilai kedunia
wian yang diberlakukan oleh penafsir. Meng
gali konsep-konsep yang saling berkait
an
dan aturan logis harus dipenuhi dalam pele
starian lingkungan.
Tahapan kedua akan membahas meta
fora teks simbolis aja nggugu karepe dhewe
dikaitkan dengan akuntansi lingkungan se
bagai nilai hormat dan santun. Fakta pen
dukung didapat dari eksistensi, kesesuaian,
dan pemahaman perusahaan mengenai
akuntansi lingkungan. Metafora teks sim
bolis pitutur luhur aja nggugu karepe dhewe
diinterpretasikan pada realita konsep aku
tansi lingkungan yang sedang dilakukan pe
rusahaan saat ini.
Tahapan ketiga akan membahas meta
fora teks simbolis rukun agawe santosa,
crah agawe bubrah dikaitkan dengan akun
tansi lingkungan secara nilai kebangsaan.
Fakta pendukung didapat dari peran peru
sahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk
menjalankan akuntansi lingkungan. Metafo
ra teks simbolis rukun agawe santosa, crah
agawe bubrah diinterpretasikan pada kerja
sama dan keselarasan tugas masing-ma
sing antara pemerintah, perusahaan, dan
masyarakat untuk mewujudkan akuntansi
lingkungan sesuai awal tujuan terbentuk.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggambaran fenomena yang terjadi
pada akuntansi lingkungan dan pitutur luhur
dilakukan dengan mengumpulkan studi li
teratur yang berkaitan pada dua pembahas
an tersebut. Data yang diamati merupakan
data literatur dimaksudkan menjadi gam
baran yang utuh dan nyata sehingga dapat
dijadikan acuan studi literatur. Rekap data
yang dijadikan acuan analisis terdapat pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Rekap Data pada Studi Literatur
Penulis

Topik

Bernardi & Stark (2018)

Akuntansi Lingkungan

D’Amico et al. (2016)

Akuntansi Lingkungan

Deegan (2017)

Akuntansi Lingkungan

Mata et al. (2018)

Akuntansi Lingkungan

Qian et al. (2018)

Akuntansi Lingkungan

Senn & Giordano-Spring (2020)

Akuntansi Lingkungan

Sopacua (2017)

Akuntansi Lingkungan

Musman (2017)

Pitutur Luhur

Sumodiningrat & Wulandari (2014)

Pitutur Luhur

Tartono (2009)

Pitutur Luhur

Penelitian terkait akuntansi lingkung
an yang terbesar adalah membahas kritik
akuntansi tradisional dalam ketidakse
suaian untuk memajukan masalah sosial
dan lingkungan. Beberapa penelitian tentang
hal ini menyimpulkan bahwa praktik akun
tansi keuangan tradisional jauh dari tujuan
dan secara efektif berkontribusi ter
hadap
kerusakan lingkungan dan hasil sosial yang
buruk. Jurnal akuntansi mencatat hal terse
but menjadi fokus penelitian yang paling
menarik perhatian para peneliti akuntansi
lingkungan. Penelitian tersebut dilakukan
dengan melakukan analisis isi laporan pe
rusahaan dan melalui beberapa teori, men
coba menjelaskan perubahan dalam fokus
pelaporan dengan mengaitkan perubahan
dengan peristiwa eksternal tertentu seperti
krisis sosial dan lingkungan tertentu atau
perubahan dalam jenis atau media tertentu.
Penelitian lebih dominan menggunakan
studi analisis perusahaan di sektor indus
tri lingkungan yang rentan de
ngan pence
maran lingkungan seperti pertambang
an,
manufaktur, dan perkebunan. Faktor yang
mempengaruhi kinerja dan praktik pelapor
an lingkungan berasal dari dua sisi yang
sa
ling terkait. Faktor internal tercermin
sistem manajemen lingkungan, kebijakan
pemimpin, dan tata kelola perusahaan. Se
baliknya faktor eksternal pada tekanan pe
mangku kepentingan, kegiatan audit, dan
proporsi kepemilikan saham. Perusahaan
dengan konsisten melakukan perbaikan
kinerja lingkungan memilki keuntungan
yang baik bagi perusahaan seperti reputasi
lingkungan organisasi itu sendiri, kepuasan
pemangku kepentingan, biaya lingkungan,
dan nilai saham. Penelitian tentang dampak

pelaporan lingkungan pada kinerja keuang
an cenderung menghasilkan temuan yang ti
dak konsisten (D’Amico et al., 2016; Deegan,
2017; Mata et al., 2018)
Akuntansi lingkungan adalah cara un
tuk menentukan biaya lingkungan ke da
lam laporan keuangan perusahaan. Biaya
yang diperhatikan akuntansi lingkungan
merupakan biaya menyelamatkan kualitas
lingkung
an. Kesuksesan perusahaan pada
bidang sosial dan lingkungan dibutuhkan
untuk pembangunan berkelanjutan. Komit
men perusahaan yang tinggi untuk men
jalankan aspek tanggung jawab sosial dan
lingkungan diukur menggunakan parameter
kinerja CSR.
Tanggung jawab sosial dan lingkungan
di Indonesia selalu dijadikan sebagai kewa
jiban. Gejolak penolakan dilakukan beber
apa perkumpulan pengusaha di Indonesia.
CSR sebaiknya dalam bentuk sukarela oleh
sebuah korporasi untuk masyarakat tanpa
ada paksaan dari pihak mana pun. Penetap
an peraturan yang menyatakan pember
lakuan CSR secara wajib dianggap sebagai
kesalahan besar karena mengkaji penerapan
CSR di negara-negara lain CSR hanya diwa
jibkan pada perusahaan milik negara tidak
kepada semua perusahaan. Beberapa peng
usaha menyatakan pemerintah yang mem
buat peraturan tersebut tidak mengkaji pada
praktik di lapangan sehingga tidak paham,
dan menjadikan CSR sebagai beban pajak
baru. Kegiatan tanggung jawab perusahaan
jika diwajibkan akan menimbulkan ketidak
sesuaian aktivitas CSR karena berhubungan
dengan bisnis perusahaannya. Keberadaan
perusahaan di masa mendatang selain
mengoptimalkan keberadaan shareholders
perlu memikirkan kepentingan stakeholders.
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Stakeholders memilki pengaruh kuat dalam
mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan
memaknai CSR sudah harus berubah bukan
lagi sebagai beban tetapi sebagai investasi
masa depan perusahaan yang berkelanjut
an. Persaingan global menuntut perusa
haan perlu Sertifikasi atau ISO pengelolaan
lingkungan. Sustainability Reporting Awards
(SRA) dilaksanakan sebagai langkah peng
hormatan atas keberhasilan dan kepedulian
perusahaan-perusahaan yang melakukan
pelaporan keberlanjutan ataupun pelaporan
kegiatan CSR. Pelaporan tersebut dibagikan
dalam situs pribadi perusahaan sebagai sa
rana untuk penyebaran informasi kegiatan
bisnis lebih mudah dan cepat (Ahmadi &
Bouri, 2017; Sopacua, 2017).
Penerapan akuntansi secara teori akan
sangat berbeda dengan praktiknya. Peng
gambaran komitmen perusahaan dalam pe
lestarian lingkungan menggunakan pelapor
an keberlanjutan terdapat dalam penelitian.
Perusahaan diwajibkan pemerintah sebelum
dilakukan pemulihan lahan setelah penam
bangan sesuai dengan standar yang ditetap
kan oleh pemerintah, sebagai syarat opera
sional (Velte & Stawinoga, 2017). Selain itu,
antara para pemangku kepentingan diwajib
kan untuk menciptakan suasana yang aman
dan nyaman dalam kegiatan produktif, tidak
terjadi keresahan sosial yang akan meng
ganggu jalannya produksi, dan pemrosesan
tanggung jawab sosial perusahaan untuk
mencapai optimal level untuk CEO (Bernardi
& Stark, 2018; Latan et al., 2018).
Kunci utama keberhasilan komitmen
perusahaan yaitu memperkuat hubungan
kerja sama dengan pemerintah, karyawan,
dan masyarakat sekitar. Aspek pengem
bangan masyarakat seharusnya diimple
mentasikan dengan tekad dan peran oleh
keseluruhan pihak yang berkaitan secara
bersama-sama. Pemberian edukasi menge
nai program kelestarian lingkungan pada pe
mangku kepentingan menjadi peran pemim
pin utama sebagai penghubung eksternal
perusahaan. Untuk mencapai tujuan terse
but dilakukakan evaluasi berkala untuk
melihat keberlanjutan program. Pemaha
man konsep akuntabilitas pemangku kepen
tingan yang dibangun oleh perusahaan se
bagai hubungan kerja tidak berfokus pada
pemangku kepentingan sebagai objek, tetapi
dengan mengarah ke bentuk kolaborasi an
tara keduanya. Hubungan kerja diwujud
kan dalam interaksi antara para pemangku
kepentingan ini pada dasarnya merupakan

bentuk pengembangan masyarakat sebagai
hasil tanggung jawab sosial perusahaan.
Pitutur luhur membahas suatu mak
na yang dijelaskan melalui tulisan dalam
bentuk teks dan kondisi. Teks yang di
sampaikan memilki beranekaragam bahasa
sekaligus ekspresi untuk menyampaikan ko
munikasi baik secara lisan maupun visual.
Kondisi yang dimaksud adalah situasi pen
dukung yang mampu membantu menjelas
kan sebuah teks dalam penggunaan bahasa.
Pitutur luhur terjadi pada saat situasi dan
kondisi tertentu. Konteks akan menunjuk
an perbedaan penyampaian pitutur luhur
bergantung kepada siapa yang memberi dan
mendapat pitutur. Perbedaan penyampaian
secara gender, usia, tingkat pendidikan,
kasta lingkung
an, suku, agama, wilayah,
dan waktu. Ungkapan-ungkapan tradisio
nal dalam pitutur luhur budaya Jawa terin
spirasi dari masa kehidupan masyarakat
agraris sehingga peribahasa dibahas meng
gunakan simbolis dalam bentuk binatang,
tanaman, dan fungsi tubuh manusia. Pitutur
luhur mempunyai makna tersirat mengenai
nilai-nilai karakter kepada Tuhan secara
kerohanian serta nilai karakter antarma
nusia, negara, keluarga, dan keduniawian.
Nilai-nilai karakter terbentuk dari kebiasaan
kehidupan orang Jawa dari waktu ke wak
tu menjadi pedoman nilai ajar karakter di
Indonesia sejak nenek moyang kita. Pitutur
luhur dijadikan pembahasan untuk kepen
tingan ilmu budi pekerti. Pencetus Ki Hadjar
Dewantara dalam pembahasan ilmu terse
but terinspirasi dari kehidupan sehari-hari
di pulau Jawa. Pitutur luhur menjadi warisan
dari keturunan Jawa.
Pitutur luhur bersifat dinamis dan
umum, dapat dijadikan tuntunan dalam
berbagai permasalahan kehidupan, dan
diterapkan di semua kondisi. Pitutur luhur
menjadi latar belakang kebutuhan manusia
dalam mencapai kemuliaan hidup di dunia.
Pitutur luhur juga dapat berperan membe
rikan solusi terbaik dari masalah tertentu.
Pitutur luhur kemudian sebagai instruksi
moral dalam menghadapi situasi tertentu.
Penelitian yang menafsirkan ajaran pitutur
luhur berawal dari pendidikan karakter pada
usia dini. Pitutur luhur Jawa tidak dimak
sudkan untuk dihafal saja, tetapi tujuan
utamanya adalah untuk diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan pernyataan
ini diharapkan seseorang bisa memiliki pe
rilaku yang baik dan menonjol dalam men
capai kehidupan. Pitutur luhur juga menja
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di landasan dalam mengamalkan nilai-nilai
dalam ajaran Islam ditunjukkan pada prin
sip-prinsip tersebut yang berada di bagian
dalam manusia.
Pemaparan akan kelangsungan akun
tansi lingkungan dan kegunaan dari pitutur
luhur melalui studi litetaratur menjadikan
penulis mengaitkan kedua hal tersebut se
bagai sebuah pemikiran baru. Pemikiran
mengenai keberhasilan akuntansi lingkung
an tidak akan tercapai jika moral dan hati
nurani tidak dijadikan hal utama meski
aturan sudah ditetapkan.
Metafora Ibu bumi, Bapa Aksa se
bagai akuntansi lingkungan dalam nilai
keduniawian, Teori ekonomi klasik yang
diciptakan Smith (1776) berpendapatan
bahwa pertumbuhan ekonomi akan maju
apabila jumlah penduduk yang berproduktif
dalam pemanfaatan sumber daya alam yang
merupakan peranan penting bagi pertum
buhan ekonomi. Teori ini menjadikan peru
sahaan melakukan pemanfaatan kekayaan
alam dengan sesuka hati demi kepentingan
pribadi untuk pertumbuhan ekonomi. Pe
rusahaan berdalih bahwa teori ekonomi de
ngan pendekatan konsep maksimalisasi laba
menjelaskan tujuan kegiatan bisnis adalah
memaksimalkan laba dengan meminimal
isasi pengeluaran biaya. Perusahaan cen
derung menciptakan strategi dan kebijakan
pembangunan lebih mengutamakan penca
paian laba yang akan dibagikan kepada para
pemangku kepentingan dengan mengesam
pingkan kerusakan dalam mengeksploita
si lingkungan pada saat kegiatan industri.
Pengelolaan lingkungan tidak menjadi prio
ritas pada pembiayaan perusahaan (Chan et
al., 2014; Rodriguez-Fernandez, 2016).
Sumber daya alam tidak memiliki hak
milik yang jelas dan barang bebas sehing
ga dalam penggunaan tidak memilki harga
pada saat digunakan. Ketidakadaan hak
milik pada sumber daya alam menjadikan
eksternalitas. Eksternalitas terjadi apabila
kegiatan perekonomian memiliki pengaruh
secara tidak langsung pada kegiatan per
ekonomian lain. Penggunaan sumber daya
alam yang berlebihan akan menimbulkan
eksternalitas negatif seperti penguasaan la
han dalam pengambilan bahan mentah alam
sebagai bahan produksi, polusi yang ditim
bulkan dalam penggunaan energi dalam
proses produksi dan limbah perusahaan.
Eksternalitas negatif terjadi pada saat aktivi
tas suatu individu ataupun kelompok mem

berikan dampak yang berbahaya bagi orang
lain. Selain itu, eksternalitas negatif timbul
apabila jumlah biaya sosial lebih besar da
ripada jumlah biaya individu, maka tingkat
kepentingan output individu menjadi besar
daripada kepentingan sosial (Böhringer et
al., 2016; Siskawati & Susilawati, 2017).
Eksternalitas memberikan perbedaan
mengenai manfaat sosial dengan man
faat individu. Perbedaan terjadi pada saat
memberikan penyaluran hasil sumber daya
yang tidak tepat guna. Kelompok penyebab
eksternalitas tidak ada niatan dalam men
jalankan tanggung jawab atas dampak ke
giatan bisnis kepada kelompok lain. Perma
salahan lingkungan yang ditimbulkan dari
kegiatan industri tersebut perusahaan ti
dak menanggung biaya karena pemanfaatan
sumber daya alam bukan hak milik perusa
haan melainkan barang bebas. Kerusakan
lingkungan merupakan bagian dari ekster
nalitas daerah karena sumber daya alam
merupakan barang publik yang memiliki ciri
dikonsumsi umum atau gabungan sehingga
untuk mendapatkannya tidak perlu bersaing
dan barang publik tidak memiliki ekslusif
karena tersedia untuk semua makluk hi
dup (Siskawati & Susilawati, 2017; Zhang &
Zhang, 2017).
Pada sisi lainnya, eksternalitas me
rupakan salah satu faktor kegagalan pa
sar. Eksternalitas membuat pasar menjadi
inefisien. Pada kegagalan pasar terjadi per
bedaan marginal benefit dan marginal cost.
Kegagalan pasar menjadikan terlalu ba
nyak barang dan jasa yang tersedia pada
hal tertentu saja, sedangkan untuk bidang
lain berkurang dalam menghasilkan barang
dan jasa. Terbentuknya keseimbangan pa
sar memerlukan kondisi setara antara per
mintaan dengan penawaran yaitu kerelaan
dalam membayar seimbang dengan permint
aan tambahan biaya terhadap barang yang
direa
lisasikan dengan pe
nawaran. Ekster
nalitas negatif terjadi apabila perbedaan ti
pis antara keuntungan dan biaya. Kegagalan
pasar untuk menjaga perilaku pelaku pasar
semena-mena terhadap lingkungan demi
menghasilkan laba yang banya menimbul
kan krisis lingkungan dan krisis sosial. Kri
sis tersebut apabila tidak ditanggulangi se
cara cepat dan mendalam akan merugikan
perusahaan dan negara itu sendiri dalam
jangka panjang karena modal sumber daya
alam sebagai bahan baku produksi lama
kelamaan akan habis dan ketidak keseim
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bangan alam dengan manusia akan mem
pengerahui kualitas sumber daya manusia
sebagai tenaga kerja (Awalin, 2017; Solovida
& Latan, 2017).
Apabila eksploitasi sumber daya alam
oleh perusahaan sesuka hati demi meraih
maksimum laba perusahaan dalam jangka
panjang tidak ditangani dengan baik kelak
dapat menimbulkan petaka bagi perusahaan
itu sendiri. Ajaran tersebut tersirat pada
Ibu bumi, bapa aksa. Pitutur luhur tersebut
memiliki arti mengajak kita untuk menjadi
manusia yang saling mengasihi, mengayomi,
serta memperdulikan bumi dan langit layak
nya kita bersikap kepada orang tua. Jangan
sampai kita menyakiti salah satu orang tua
kita karena salah satunya juga ikut tersakiti.
Manusia, apabila mengacau bumi, maka
langit tidak akan ambil diam. Perusakan
lingkungan oleh aktivitas industri seperti
penggunaan bahan bakar berlebih saat pro
ses industri akan menimbulkan polusi, aki
batnya langit menunjukan kema
rahannya
dengan fenomena seperti pemanasan global.
Filosofi ibu dianggap menjadi bumi
karena bumi merupakan tempat manusia
lahir mengawali hidup, dan mengakhiri hi
dup di bumi. Bumi merupakan tempat ting
gal dan bernaung seluruh mahkluk ciptaan
Tuhan. Ibu sebagai simbol dalam menyum
bangkan kebaikan berlimpah pada kegiatan
pangan. Langit adalah sebagai simbol bapak
yang mencurahkan kebahagian melalui hu
jan. Filosofi bapak sebagai langit atau aksa
adalah manusia apabila melalui hidup tanpa
makan masih dapat menjalani hidup ke de
pan, tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa
udara dilangit yang dinamakan bapak aksa.
Tuhan selalu mengingatkan bahwa setiap
doa orang tua begitu penting. Keseimbang
an bumi, langit, dan manusia menggambar
kan begitu penting seperti doa orang tua.
Pembelajaran dari pitutur luhur tersebut
menjadikan gambaran bahwa kerusakan
lingkungan perlu ada kepedulian tindakan
pencegahan perusahaan agar kelangsungan
hidup perusahaan, masyarakat, dan bumi
menjadi seimbang (Musman, 2017; Sumo
diningrat & Wulandari, 2014).
Filosofi ibu bumi, bapak aksa merupa
kan pitutur luhur yang memiliki nilai-nilai
keduniawian. Nilai-nilai keduniawian yaitu
bagaimana kita berpikir mengenai kebaha
gian dunia sehingga melakukan tindakan
untuk memenuhi kebahagian tersebut. Han
nah Arendt mengatakan apabila berpan
dangan mengenai dunia berfokus kepada

peristiwa dalam dunia karena setiap peris
tiwa yang ada di dunia memiliki nilai yang
dapat dipelajari oleh pikiran manusia. Kon
teks pemahaman Arendt tentang dunia ada
lah tingkat eksistensi manusia karena dunia
untuk menjadikan pendapat manusia yang
lain menjadi signifikan dan efektif sehing
ga terbentuk hubungan saling mengisi ke
beradaan dan kenyataan dalam kehidupan
manusia. Makna dunia bagi manusia bu
kanlah alam atau bumi, tetapi keseluruhan
barang-barang yang diproduksi secara teror
ganisasi untuk bisa meneguhkan hati dari
kebiasaan hidup yang boros. Maka, dengan
menggunakan akal dan tenaga manusia
menghasilkan karya manusia untuk meng
atur barang-barang hasil karya tersebut.
Nilai-nilai keduniawian merupakan kondisi
yang berhubungan dengan aktivitas karya
manusia sehingga makna akan keduniawi
an merupakan ciptaan oleh manusia sendiri
(Dillard & Brown, 2015; Musman, 2017).
Dunia eksistensi merujuk pada ke
mampuan manusia dalam membuat dan
menciptakan sebuah dunia. Nilai-nilai ke
duniawian merupakan cara untuk menja
dikan keberadaan manusia penting di dalam
lingkungan sosial dirancang oleh pola pikir
yang dibuat sendiri. Hannah Arendt me
nyimpulkan ada dua makna tanggung jawab
manusia terhadap dunia yaitu kepedulian
manusia kepada dunia dan diri sendiri (Re
raja, 2019; Siskawati & Susilawati, 2017).
Kepedulian kepada dunia memilki arti se
bagai tanggung jawab menerima apa yang
diberikan pada kita dalam dunia. Sebagai
tanggung jawab atas kepedulian manusia
pada dunia maka manusia akan berusaha
memahami atau mengetahui makna du
nia bagi manusia sehingga berjuang untuk
melakukan sesuatu bagi dunia. Tanggung
jawab dalam mensyukuri apa yang telah
diberikan oleh dunia seperti kita lahir da
lam sebuah keadaan di mana manusia dan
dunia memiliki banyak manfaat. Hidup per
lu dipenuhi dengan rasa syukur karena kita
diberi kehidupan sudah merupakan pembe
rian yang besar kepada kita (Hazelton, 2014;
Pangesti, 2017).
Tanggung jawab terhadap dunia
menunjuk pada kepedulian terhadap dunia
jika dikaitkan dengan akuntansi lingkung
an maka kita harus memahami keadaan
alam yang lama-kelamaan akan mengalami
penurunan fungsi apabila kita sebagai ma
nusia atau perusahaan selalu mengeksploi
tasi demi meraih laba maksimum. Berusa
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ha dalam mengerti dunia dan menunjukkan
perhatian kita dengan membuat gerakan
penyelamatan atas kerusakan alam yang
salah satunya ialah penggunaan akuntan
si lingkungan karena dunia adalah rumah
kita sendiri sehingga perlu membuat dunia
mendatangkan ladang kemakmuran bagi
semua. Tanggungjawab atas semua yang
diberikan pada dunia untuk kita sendi
ri. Contoh dalam penelitian ini adalah kita
diberi kekayaan alam yang begitu melimpah
sehingga memudahkan untuk menjalani ke
hidupan. Dunia menasihati kita perlu me
nyayangi diri sendiri apabila kekayaan alam
terus dipergunakan tanpa ada timbal balik
perawatan dan pelestarian maka yang akan
merugi adalah diri kita.
Kerusakan lingkungan yang ditimbul
kan oleh kegiatan industri menjadi perha
tian dunia. Protokol Kyoto pada saat Kon
vensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan
Iklim pada tahun 1999 memiliki tujuan me
ngurangi emisi karbon di dunia dengan kerja
sama antaranggota PBB. Ernst & Young (EY)
Indonesia menghasilkan pernyataan bahwa
investor memperlukan informasi lebih me
ngenai informasi non-keuangan dari perusa
haan. Selama ini informasi yang dihasilkan
pada proses akuntansi sebatas proses akun
tansi keuangan. Informasi mengenai peru
sahaan dengan masyarakat dan ingkungan
alam dampak-dampak ekternalitas belum
di informasikan dalam proses akuntansi.
Desakan para investor untuk menginforma
sikan aktivitas non keuangan menunjukkan
bahwa kredibilitas perusahaan mencakup
kepedulian lingkungan dan masyarakat un
tuk mendapat kepercayaan investor.
Akuntansi konvensional memiliki tu
juan untuk memberi pertanggungjawaban
informasi atas aktivitas kepada seluruh
pemangku kepentingan yang pada umum
nya menjadikan laba dan tingkat kredibili
tas perusahaan sebagai tujuan. Perubahan
tujuan diinginkan pemangku kepentingan
karena tekanan lingkungan yang berubah.
Im
plikasinya, tujuan akuntansi mengikuti
perubahan tersebut. Perubahan lingkungan
yang semakin rusak akibat aktivitas perusa
haan menjadi alasan bagi perusahaan untuk
juga memperhatikan dan menjaga kelestari
an lingkungan agar kerusakan tidak menja
di fatal. Perhatian perusahaan untuk mewu
judkan gerakan peduli lingkungan adalah
dengan mencetuskan akuntansi lingkungan
(Massaro et al., 2018; Velte & Stawinoga,
2017). Penggunaan akuntansi lingkungan

untuk memberikan informasi kegiatan kon
servasi lingkungan mengenai sumber modal
dan aset mempengaruhi kegiatan ekonomi.
Fungsi lain informasi berguna untuk mem
pengaruhi pengambilan keputusan stakeholders. Penggunaan akuntansi lingkungan
menjadikan informasi yang dilaporkan dapat
dipertanggungjawabkan.
Akuntansi lingkungan sejalan dengan
pitutur luhur ibu bumi, bapak aksa. Selain
bertujuan memperoleh laba, perusahaan per
lu ada kepedulian menyelamatkan lingkung
an untuk menyeimbangkan hubungan an
tara keberlangsungan perusahaan dengan
masyarakat umum. Akuntansi lingkungan
juga berperan sebagai proses pengelompok
an, menghimpun, serta mengulas informasi
yang berhubungan dengan biaya dan kiner
ja yang memberikan manfaat bagi aktivitas
lingkungan menggunakan sistem akuntansi
lingkungan dalam pengambilan keputusan
untuk mencapai pembangunan berkelanjut
an yang efektif dan efisien dalam perbaikan
lingkungan. Pengelolaan biaya untuk mewu
judkan akuntansi lingkungan menggunakan
akuntansi manajemen lingkungan. Penge
lompokan dibagi menjadi dua yaitu biaya
yang berdampak secara langsung terhadap
perusahaan dan biaya perusahaan untuk
kepentingan individu, masyarakat, dan
lingkungan.
Akuntansi lingkungan menjadikan
perusahaan memiliki sistem informasi
lingkung
an yang teroganisasi dan terukur
sehingga memberikan informasi yang aku
rat, andal, dan mudah dipahami stakeholders (Massaro et al., 2018). Tercapainya
akuntansi lingkungan dapat diukur dengan
kinerja lingkungan yang dapat meningkat
kan nilai perusahaan dan kinerja keuang
an sehingga perusahaan berlomba-lomba
dalam menerbitkan pelaporan lingkungan
meski bersifat sukarela (Chan et al., 2014;
Latan et al., 2018; Winkler et al., 2020). Pen
capaian kinerja lingkungan dapat diukur
menggunakan GRI Indeks yang diterbitkan
oleh pihak independen yaitu global reporting
initiative. Pada sisi lainnya, peningkatan in
formasi yang diungkapkan dipengaruhi oleh
ukuran perusahaan, jenis industri, tingkat
utang, dan kebijakan manajemen (Chandok
& Singh, 2017; D’Amico et al., 2016; Nor et
al., 2016). Hal ini terjadi karena penggu
naan akuntansi lingkungan masih belum
banyak perusahaan yang melakukan. Biaya
kepatuhan lingkungan sangat tinggi sehing
ga perusahaan enggan untuk melaporkan
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aktvitas lingkungan (Burritt & Schaltegger,
2014; Hashemi et al., 2015; Henri et al.,
2016; Kılıç & Kuzey, 2018).
Metafora aja nggugu karepe dhewe
sebagai akuntansi lingkungan dalam nilai
hormat dan santun. Akuntansi konvensio
nal mempunyai makna yang berhubungan
de
ngan keuangan sehingga pengukuran
dinilai cukup akurat berbeda dengan akun
tansi lingkungan. Pengukuran akuntansi
lingkungan terjadi kesulitan dalam peng
ukuran nilai biaya dan kerugian yang ter
jadi pada masyarakat sekitar dan lingkungan ekologis yang ditimbulkan kerusakan
sumber daya alamnya. Pengungkapan
lingkung
an masih dirasa kurang kompre
hensif karena kekhawatiran adanya biaya
yang dikeluarkan dijadikan beban yang se
mestinya pada akuntansi lingkungan tidak
mengeluarkan biaya tersebut. Pengungkap
an biaya eksternal terhadap kerusakan sum
ber daya alam akan berguna untuk pengam
bilan keputusan stakeholders, tetap
i pada
kenyataan reaksi pasar tidak jauh berbeda
memberikan respon terhadap perusahaan
yang tidak melaporkan aktivitas perusahaan.
Peran pemerintah diperlukan untuk hal ini
agar pelaksanaan akuntabilitas lingkungan
akan berhasil jika didukung oleh peraturan
(Chandok & Singh, 2017; Henri et al., 2016).
Burhany & Nurniah (2018) dan King
(2017) bahwa informasi yang dilaporkan
pada pelaporan akuntansi lingkungan ber
sifat subjektif karena perusahaan hanya
mengabarkan keadaan baik demi menaik
kan kredibilitas perusahaan, sedangkan
kabar buruk jarang dilaporkan. Penerapan
akuntansi lingkungan kurang diminati pe
rusahaan menengah dan kecil karena pe
laporan akuntansi lingkungan dirasa me
ngurangi pendapatan dan menambah biaya.
Pendapat tersebut dianggap memberatkan
perusahaan karena memangkas keuntung
an perusahaan. Anggapan tersebut dapat
menghambat proses perbaikan kerusakan
alam yang ditimbulkan perusahaan. Me
ngenai hal tersebut nenek moyang kita sela
lu mengajarkan bahwa menjadi manusia aja
nggugu karepe dhewe yang apabila diartikan
dalam bahasa indonesia memiliki makna
jangan berbuat sekehendak sendiri.
Aja nggugu karepe dhewe mengajarkan
mengenai tingkah laku kita dalam mem
bimbing diri supaya jangan melakukan hal
semena-mena terhadap orang lain. Filosofi
ini mengarahkan kita untuk bisa mengelo
la dan me
ngendalikan nafsu sehingga kita

tidak dikendalikan terhadap nafsu. Belajar
untuk tidak semena-mena terhadap manu
sia secara tidak langsung untuk menghar
gai kelangsungan alam. Orang hidup harus
toleransi serta menghargai cara berpikir dan
pandangan orang lain. Setiap orang tidak
disarankan untuk memaksakan kehendak
kepada orang lain. Ada kebenaran menurut
Tuhan dan orang lain. Kebenaran versi diri
sendiri biasanya yang menyenangkan nafsu
dan sering berbenturan dengan kebenaran
menurut pihak lain. Kerusakan alam juga
merepresentasikan lebih mementingkan
nafsu demi kesenangan pribadi memilki
pengaruh pada orang lain (Musman, 2017;
Sumodiningrat & Wulandari, 2014).
Pitutur luhur aja nggugu karepe dhewe
merupakan pilar karakter hormat dan san
tun. Susilo & Syato (2016), Tartono (2009),
dan Widodo & Saddhono (2012) berargumen
tasi bahwa kesopanan adalah kesopanan
lembut dan sikap sopan yang dikenal per
tama kali di Eropa dari perilaku bangsawan
dalam buku-buku santun. Acuan dalam
sopan iyalah Cortegiano yang mengajarkan
etika dasar sopan santun tata cara percaka
pan serta keterampilan intelektual. Hormat
merupakan sikap menghargai diri sendiri,
orang lain, dan lingkungan. Rasa hormat da
lam menghargai orang lain dan santun ada
lah tata bahasa yang halus dan baik. Hormat
dan santun sikap yang menunjukkan dalam
penghormatan terhadap Tuhan, mencintai
diri sendiri serta peduli kepada lingkungan
karena memahami asal usul sebagai manu
sia dan masyarakat yang memiliki keduduk
an yang sama sehingga tidak merasa yang
paling patut untuk dihargai.
Manusia di dunia ini bukanlah makh
luk hidup satu-satunya yang merasakan
kenikmatan bumi. Makhluk ciptaan Tuhan
yang lain adalah hewan dan tumbuhan juga
memiliki hak yang sama dalam menikmati
kekayaan bumi. Maka, sikap sopan santun
tidak hanya berlaku antarmanusia. Kita per
lu menghargai juga alam. Maka, penggunaan
akuntansi lingkungan merupakan bentuk
sopan dan santun antara sesama manusia
agar hidup tidak terganggu dari kerusakan
ekosistem yang ditimbulkan perusahaan
dan juga kepada Tuhan atas wujud meng
hargai betapa bersyukur diberi limpahan
kekayaaan alam yang mudah untuk didapat.
Kepedulian perusahaan akan lingkung
an yang paling dasar yang harus dilak
sanakan adalah pengendalian limbah peru
sahaan agar tidak membutuhkan biaya yang
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tinggi. Maka, diperlukan metode eco-efficiency. Metode yang dirancang manajemen peru
sahaan dalam meminimalisasi penggunaan
bahan baku, air dan energi untuk tiap unit
produksi. Keberhasilan eco-efficiency dipe
ngaruhi oleh sistem manajamen lingkungan,
strategi bisnis, dan akuntansi manajemen
lingkungan (Lai et al., 2018; Passetti & Tenu
cci, 2016; Yang & Zhang, 2018). Akuntansi
manajemen lingkungan mengimplementa
sikan sistem manajemen kontrol atas biaya
lingkungan dan merancang inovasi produk
ramah lingkungan sebagai bentuk strategi
bisnis untuk menjadikan kinerja lingkung
an dalam pembangunan berkelanjutan dan
keunggulan kompetitif (Burhany & Nurniah,
2018; King, 2017; Knauer & Möslang, 2018;
Latan et al., 2018; Pistoni et al., 2018; Qian
et al., 2018). Biaya lingkungan yang per
lu diperhatikan perusahaan adalah biaya
pencegahan, deteksi, kegagalan eksternal,
dan internal (Pavlopoulos et al., 2017).
Aja nggugu karepe dhewe juga terdapat
dalam kegiatan akuntansi lingkungan. Biaya
modal ekonomi sebagai permodalan pada so
sial dan lingkungan yang dialokasikan men
jadi beban memunculkan anggapan mem
perkecil profit. Penyebab hal tersebut adalah
perusahaan tidak melakukan pelaporan CSR
perusahaan karena menyebabkan kerugian
pada perusahaan. Pelaporan akuntansi ti
dak menyediakan akun investasi sosial dan
lingkungan sehingga pada pengeluaran bi
aya untuk penanggulangan kerusakan alam
dianggap tambahan biaya secara sosial dan
beban lingkungan yang dapat mengurang
i
laba. Sebenarnya pengeluaran anggaran un
tuk penanggulangan kerusakan alam me
rupakan investasi. Kesuksesan perusahaan
dalam menangani kerusakan alam tidak
dapat dilaporkan karena belum ada akun
yang sesuai.
Pembelajaran pada pitutur luhur aja
nggugu karepe dhewe adalah sikap se
mena-mena dengan sesama hanya untuk
menyenangkan nafsu dapat berdampak bagi
orang lain. Pelaporan akuntansi dapat me
rugikan perusahaan ataupun stakeholders
dalam mengambil keputusan. Para akuntan
menyarankan agar akuntansi segera dire
konstruksi kembali mengikuti perkembang
an akan kerusakan alam. Proses praktik
akuntansi berkembang lebih memperdu
likan lingkungan membuat akuntan men
jadi peduli dan ikut melibatkan diri dalam
lingkungan secara meluas untuk membe

rantas kerusakan lingkungan. Penggunaan
akuntansi lingkungan untuk memberikan
pengukuran yang tepat dan informasi akurat
merupakan peran akuntansi dalam gerak
an go green untuk mewujudkan sistem tata
kelola perusahaan yang ramah lingkung
an dan pembangunan keberlanjutan secara
ekonomi, sosial, dan lingkungan pada setiap
negara dengan cara menjunjung tinggi tu
juan akuntansi dalam informasi akuntansi
(Chan et al., 2014; Gunarathne & Lee, 2015;
Solovida & Latan, 2017).
Penerapan akuntansi lingkungan juga
dipengaruhi GCG sesuai dalam teori stakeholders dan legitimasi. Teori pada ajaran
legitimasi menjelaskan setiap perusahaan
melakukan pengungkapan lingkungan ber
fungsi untuk dasar komunikasi antara pe
rusahaan kepada masyarakat. Sementara
itu, teori stakeholders mengungkapkan bah
wa untuk meningkatkan nilai stakeholders
diperlukan kesinambungan antara peru
sahaan dan pemangku kepentingan. Peru
sahaan yang wajib melaporkan lingkungan
adalah perusahaan yang melakukan akti
vitas bisnis bergerak pada segmen sumber
daya alam.
Komisaris Independen berperan untuk
mempengaruhi kegiatan CSR agar selalu da
lam koridor rencana kerja yang dikerjakan
tiap tahun oleh perusahaan yang merupa
kan wewenang dewan komisaris. Frekuensi
dewan komisaris dalam menentukan jadwal
rapat bertujuan untuk pengawasan terha
dap manajemen semakin efektif.
Perusahaan tidak dapat berkonsentra
si hanya pada tujuan perusahaan dari segi
maksimalisasi pendapatan. Keberadaan
perusahaan tidak murni untuk kepentin
gan pemegang saham semata. Peran kepen
tingan masyarakat luar juga penting. Teori
stakeholders menjelaskan bila perusahaan
berkonsentrasi hanya pada kepentingan
satu pihak dan keuntungan perusahaan,
maka dapat disimpulkan perusahaan dalam
keadaan menyimpang.
Pelaksanaan akuntansi lingkungan
harus tetap didorong dan diperjuangkan,
dengan jaminan keberlanjutan operasional
perusahaan. Alasan yang perlu diingat peru
sahaan untuk menjalankan pitutur luhur aja
nggugu karepe dhewe. Pertama sebuah pe
rusahaan merupakan satu kesatuan dengan
masyarakat sehingga diperlukan perhatian
lebih atas keberadaan dan kepentingan
lingkungan. Perusahaan perlu paham jika
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operasi bisnis mereka merupakan lingkaran
yang saling terhubung antara lingkungan
masyarakat dengan aktivitas perusahaan.
Program pengelompokan penyisihan bia
ya pelestarian alam dengan akuntansi
lingkungan bagian dari pertanggungjawaban
pada penggunaan sumber daya alam yang di
gunakan secara maksimal untuk mendapa
tkan keuntungan oleh perusahaan. Kedua,
hubungan yang saling menguntungkan an
tara perusahaan dan masyarakat merupa
kan dasar kedekatan relasi sosial. Dukungan
dari masyarakat adalah sumber peningkat
an reputasi dan kinerja perusahaan. Maka,
lumrah jika perusahaan mendapat tuntutan
dari masyarakat yang mengharapkan keun
tungan bagi mereka. Ketiga, kegiatan pele
starian alam menjadikan perusahaan untuk
terhindar dari permasalahan sosial. Perma
salahan sosial bersumber dari akibat kegiat
an perusahaan yang senjang antara sistem
dan biaya yang muncul pada masyarakat
dengan internal perusahaan.
Metafora rukun agawe santosa, crah
agawe bubrah sebagai akuntansi lingkung
an dalam nilai kebangsaan. Pe
ran peme
rintah pada isu lingkungan adalah menjadi
pihak yang berhak dalam membuat aturan
untuk kepentingan bersama. Kepemilkan
lingkungan hidup merupakan barang bebas
yang bersifat tidak ada pesaing dan tidak
ada keistimewaan. Tidak ada pesaing adalah
jumlah melimpah ruah dijadikan peman
faatan untuk keperluan bersama sehing
ga tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak,
pemanfaatan yang didapat bernilai sama.
Non-exludablility berati sangat dibutuhkan
bagi kehidupan manusia. Pelarangan pem
batasan manfaat dan penggunaan mengaki
batkan ketimpangan hidup manusia (Hen
ri et al., 2016). Barang publik menjadikan
kewajiban negara dalam pengaturan untuk
rakyat. Negara memilki tugas menyelesaikan
dan menampung tuntutan pemenuhan atas
barang publik yang jumlahnya terbatas da
lam penyelenggaraan dan tanggung jawab
akan akibat eksternalitasnya. Hasil kerja
perusahaan dalam penanganan lingkungan
dilaporkan pada pelaporan CSR, laporan ta
hunan, dan laporan keberlanjutan. Pelaksa
naan CSR di Indonesia diatur oleh UU RI No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Pasal 74. Aturan tersebut menyatakan wa
jib bagi perusahaan yang bergerak di bidang
Sumber Daya Alam (SDA) untuk menjalank
an kegiatan Corporate Social Responsibility
(CSR) dan sukarela bagi perusahaan yang

selain di sektor sumber daya alam. Faktor
yang dapat mengubah perusahaan melaku
kan pengungkapan CSR dipengaruhi oleh
ukuran perusahaan, keuntungan, tata kelo
la perusahaan, dan komposisi kepemilikan.
Perusahaan besar dengan profitabilitas ting
gi lebih dominan melakukan pengungkapan
CSR karena tuntutan pemegang saham dan
stakeholder dalam meningkatkan nilai peru
sahaan (Conway, 2019; Wicaksono & Kholid,
2019).
Penelitian Conway (2019) dan Stubbs
& Higgins (2018) menjelaskan bahwa pro
gram CSR dan pelaporan pada pemangku
kepentingan masih belum dirasa cukup da
lam menjalankan akuntansi lingkungan. Hal
ini terjadi karena program yang disuguh
kan kepada masyarakat belum memasuk
kan program pelestarian lingkungan secara
menyeluruh. Pelaporan CSR menggunakan
jasa asuransi pihak eksternal dan indepen
den yang berperan untuk menambah keper
cayaan akan informasi yang dilaporkan ke
pada pemangku kepentingan bahwa laporan
sesuai dengan standar pelaporan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Penggunaan asur
ansi masih dirasa kurang cukup karena be
lum ada standar asuransi yang berhubun
gan dengan pelaporan CSR. Jasa asuransi
yang sekarang digunakan adalah standar
asuransi keuangan. Laporan CSR informasi
yang disampaikan harus luas dan lebih ber
sifat kualitatif daripada laporan keuangan.
Kepedulian
terhadap
kelestarian
lingkungan, stabilitas ekonomi, dan ke
sejahteraan masyarakat bukan sepenuhn
ya tugas dari perusahaan besar melainkan
perusahaan kecil perlu melakukan CSR.
Pelaporan CSR merupakan kebijakan se
tiap perusahaan dan Chief Executive Officer
(CEO) dan mempengaruhi konsisten peru
sahaan dalam melakukan pelaporan CSR.
Apabila CEO mempunyai pengertian terha
dap kepentingan sosial yang tinggi, sehingga
akan mempengaruhi pelaporan CSR dilaku
kan dengan konsisten dan baik. Hal ini ten
tu berbanding terbalik apabila CEO kurang
memiliki kesadaran mengenai pelaporan
CSR maka hanya berfungsi sebagai simbolis
dan menaikkan nilai perusahaan pada pe
mangku kepentingan.
Perusahaan di Indonesia dalam pem
buatan program CSR sekadar untuk men
jalankan kewajiban secara hukum supaya
dapat menjalankan peraturan yang ditetap
kan oleh pemerintah pusat serta pemerin
tah daerah. Kontribusi pemerintah dalam
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mewujudkan kepedulian pada pelestarian
lingkungan masih dianggap lemah. Atur
an yang diterbitkan pemerintah mengenai
pencemaran lingkungan hidup tidak memi
liki aturan yang mengikat pada hukuman
pidana, sehingga tidak menunjukkan sikap
jera pada pihak yang tidak menerapkan se
hingga merugikan masyarakat dan menim
bulkan kerusakan lingkungan (Gibassier et
al., 2018; Velte & Stawinoga, 2017).
Dalam pelaksanaan CSR terdapat per
masalahan mengenai birokrasi, cara, dan
kepentingan. Persoalan birokrasi memilki
kendala dalam rent seeking. Kemungkinan
ada peran kuat pemerintah dalam melin
dungi sektor privat yang lalai dalam melaku
kan kewajiban CSR. CSR justru menimbul
kan konflik kepentingan antara perusahaan
dan pemerintah pusat karena kewajiban da
lam penyelesaian pajak oleh perusahaan dan
biaya lainnya kepada pemerintah pusat dija
dikan alasan bagi perusahaan untuk tidak
menjalankan kewajiban dalam pengelolaan
dampak eksternalitas. Pendapat pemerin
tah daerah dan masyarakat merasa memilki
hak untuk mendapatkan timbal balik dari
perusahaan akibat yang timbul dari ekster
nalitas. Dua pendapat yang berbeda men
jadikan timbul konflik kepentingan. Setiap
pihak merasa perlu memperjuangkan hak
yang dirasa benar dengan pendekatan se
suai dengan kepentingan masing-masing.
Kejelasan dan kedudukan aturan menge
nai CSR menjadi persoalan tersendiri secara
teknis. Pemerintah dalam pembuatan atur
an belum memiliki rancangan CSR yang se
suai de
ngan kondisi di lapangan, sehingga
tugas pemerintah menjadi lebih berlawanan.
Selain itu, pemerintah semestinya lebih ber
peran mengatur diri sebagai penyedia untuk
perusahaan-perusahaan dapat melakukan
kegiatan-kegiatan CSR-nya lebih maksi
mal (Amran et al., 2014; Velte & Stawinoga,
2017).
Tidak berjalannya program CSR dapat
diartikan sebagai tanda bahwa antara peru
sahaan, pemerintah pusat, dan pemerintah
daerah kurang memiliki komunikasi yang
baik sehingga menimbulkan kepentingan
sendiri. Filosofi rukun agawe santosa, crah
agawe bubrah yang mendalami arti harfiah
apabila kerukunan memberikan kekuatan
sedangkan perpecahan memberikan ke
rusakan. Makna yang diajarkan adalah se
bagai manusia diperlukan hidup rukun da
lam sehingga komunikasi antarmasyarakat
dapat terhubung. Filosofi rukun agawe

santosa, crah agawe bubrah merupakan
ajaran kebiasaan hidup orang Jawa yang
terbiasa hidup rukun dan damai. Sikap
rukun menunjukkan apabila lingkungan
masyarakat mempunyai tujuan sikap dan
pendapat yang sama sehingga menimbulkan
kehidupan ayem tentrem. Kehidupan ma
syarakat yang damai sejahtera, gotong ro
yong berjalan dengan baik, maka dijauhkan
dari situasi permusuhan dan pertengkaran
berkepanjangan.
Rukun agawe santosa, crah agawe
bubrah terlahir dari keinginan hidup orang
Jawa yang berharap selalu dalam keadaan
damai sejahtera, aman tenteram, dan baha
gia karena pada dasarnya orang Jawa tidak
suka memilki konflik antarsesama. Konflik
bagi orang Jawa merupakan hal yang tidak
berguna dan merusak hubungan antarsesa
ma. Permasalahan yang timbul dapat disele
saikan secara bersama-sama menggunakan
musyawarah dengan tata cara yang baik.
Orang jawa mengakui apabila rusak dan
tenteram kehidupan seseorang didasari dari
lingkungan terdalam yaitu lingkungan yang
paling dekat dengan kita (Sumodiningrat &
Wulandari, 2014; Tartono, 2009).
Rukun agawe santosa, crah agawe
bubrah berasaskan pitutur luhur yang meng
ajarkan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai
kebangsaan merupakan bentuk sikap dan
perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernega
ra. Pandangan ideologi nasional menjelas
kan bahwa nilai-nilai kebangsaan menja
di sebuah perjanjian dalam membangun
kepedulian antarmasyarakat dan gotong
royong. Idelogi yang menerapkan nilai-nilai
kebangsaan merupakan tata cara bertindak
dalam bermasyarakat dan untuk menca
pai kepentingan dalam suatu negara. Nilainilai kebangsaan merupakan awal mula
kebiasaan dan budaya keseharian dalam
aktivitas sosial, berbangsa, dan bernegara
sampai umumnya merupakan asas pem
buatan ideologi nasional, dasar negara, dan
jati diri bangsa. Nilai-nilai kebangsaan men
jadikan landasan atas semua tindakan da
lam pengelolaan pemerintahan negara dan
etika bagi penyelenggara negara. Nilai-nilai
kebangsaan didasari atas aturan bagaimana
memandang permasalahan hidup negara.
Nilai-nilai kebangsaan merupakan represen
tasi pada kenyataan aktivitas bangsa yang
selalu memiliki keaneragaman masyarakat
untuk mewujudkan kesepakatan dalam
membangun kebersamaan. Nilai-nilai ke
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bangsaan terletak pada sikap dan perilaku
yang bertujuan untuk negara (Sumodinin
grat & Wulandari, 2014; Yaqin, 2013).
Nilai-nilai kebangsaan yang dijabarkan
tersebut menandai makna bahwa sebuah
negara tidak akan berhasil dan maju apa
bila tidak ada landasan dan tindakan yang
mewujudkan kesepakatan atau rukun da
lam membangun sebuah negara. Jalannya
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
perlu dilandasi etika dan kondisi di lapang
an dalam membuat aturan. Sebaliknya, bagi
masyarakat umum atau perusahaan dengan
kesadaran diri mematuhi perintah yang ber
laku di suatu negara. Keberhasilan suatu
negara merupakan cerminan jati diri bang
sa dalam berperilaku dan beretika (Dillard
& Brown, 2015; Hazelton, 2014; Orlitzky,
2015).
Apabila ingin terjalin kerukunan antara
perusahaan, pemerintah pusat dan pemer
intah daerah dalam menggalakkan program
peduli lingkungan, maka di antara mereka
perlu ada persatuan dan kesatuan dalam
menjalankan aturan mengenai kepedulian
lingkungan. Sebaliknya, apabila perusa
haan, pemerintah pusat, dan peme
rintah
daerah crah agawe bubrah dan tidak memi
liki titik temu dalam menerapkan dan mem
buat aturan mengenai tanggung jawab pe
rusahaan, maka jangan berharap program
yang sudah dirancang dengan baik oleh
perusahaan dan aturan yang sangat ketat
dapat berjalan dengan baik. Program CSR
memiliki masalah tidak hanya dalam peme
rintah daerah melainkan pemerintah pusat
memiliki permasalahan. Kemenkum dan
HAM menginginkan program CSR diberlaku
kan secara wajib bagi seluruh perusahaan.
Akan tetapi, pada kenyataannya sekarang
Kementrian Perindustrian tidak memiliki
aturan wajib mengenai program CSR.
Hukum lingkungan memiliki dua
pendekatan dalam penanganan kerusakan
lingkungan secara biaya dan perilaku (Am
ran et al., 2014). Pe
rencanaan biaya digu
nakan untuk mengatur prosedur pasar dan
perilaku berdasarkan pembuatan aturan
serta pencegahan. Pemerintah turut serta
mengenai kepedulian kualitas lingkungan
hidup dengan cara mendorong kebiasaan
masyarakat dalam melestarikan lingkung
an hidup seperti pemberian pajak berguna
untuk pembiayaan jasa lingkungan hidup.
Kedua, pengawasan aktivitas yang dapat
merusak lingkungan dengan pemberian
pajak pada perusahaan yang memberikan

dampak eksternalitas negatif (Awalin, 2017;
Yuniarti, 2009). Di Indonesia perlakuan pa
jak untuk lingkungan hidup diterapkan di
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2017.
Perlakuan pajak yang diterapkan digunakan
untuk pendanan pemulihan, penanggulang
an, dan konservasi. Pajak yang dikelola oleh
pihak pemerintah pusat ataupun daerah.
Peraturan daerah terkadang kurang
memberi perhatian kepada pihak yang men
jadi objek yang diberi pertanggungjawaban.
Pemerintah daerah seharus
nya memiliki
pemahaman struktur berpikir perusahaan.
Selain itu, pemerintah daerah lebih baik me
lihat kondisi di lapangan mengenai kemam
puan anggaran perusahaan.
Kesimpulan untuk mengatasi perma
salah tersebut adalah semua perlu bekerja
sama untuk menjalankan regulasi sesuai ko
ridor untuk mewujudkan program CSR yang
tepat. Kekompakan pihak entitas, regulator,
masyarakat, dan pihak lain yang terkait un
tuk membuat regulasi yang baik merupakan
representasi keberhasilan program CSR.
Tugas perusahaan ialah membuat program
CSR yang diperlukan masyarakat bukan un
tuk menjadikan sarana unjuk gigi promosi
perusahaan. Transparansi program CSR dan
melayani masyarakat untuk mendulang ke
ikutsertaan masyarakat diperlukan demi
terwujudnnya CSR jauh dari sifat ekslusif
sehingga tidak perlu melibatkan keikutser
taan masyarakat.
Hasil penelitian ini melengkapi pene
litian Pangesti (2017) mengenai pitutur luhur
dalam mengajarkan keseimbangan, kese
larasan, dan keserasian disisipkan dalam
kegiatan sosial perusahaan sebagai bagian
konsep CSR. Hasil selaras terjadi pada peng
gunaan akuntansi lingkungan yang awal
mula terwujud dari keresahan dalam ek
sploitasi sumber daya alam secara berlebih
an. Memetaforakan makna ibu bumi, bapak
aksa menunjukkan bahwa fungsi akuntan
si lingkungan sebagai bentuk keseimbang
an antara kehidupan manusia dengan ke
hidupan alam. Selain itu, penelitian Prasetyo
(2019) mengungkapkan bahwa pitutur luhur
dapat mengonvergensi akuntansi pendi
dikan sehingga menumbuhkan inovatif da
lam proses pembelajaran dengan memper
hatikan respon perkembangan lingkungan,
maka dalam penulisan ini lebih mendalam
memetaforakan aja nggugu karepe dhewe
pada diri perusahaan akan berdampak bu
ruk apabila tidak memperhatikan sekitar
lingkungan untuk mendapatkan respon
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setimpal bagi kelangsungan hidup perusa
haan. Suatu rancangan tidak akan dapat
berjalan lancar apabila tidak ada kesinam
bungan antara pemimpin dan pelaksana
seperti penerapan akuntansi lingkungan.
Ketidakselarasan antara kepentingan pe
rusahaan dan pemerintah membuat rukun
agawe santosa, crah agawe bubrah akan
merugikan berbagai pihak sehingga bukan
kebaikan yang akan diraih melainkan kebu
rukan yang diraih. Penelitian ini menjelas
kan dampak dari ketidakselarasan antara
pemerintah, karyawan, dan masyarakat
sekitar. Aspek pengembangan masyarakat
seharusnya
diimplementasikan
dengan
tekad dan kepedulian yang tinggi dari semua
pihak yang terkait. Hasil penelitian ini juga
selaras dengan Reraja (2019) bahwa pitutur
luhur menjadi pedoman untuk prefesionali
tas etos kerja jika digunakan untuk hal-hal
yang baik. Pada akuntan sikap ini masih
sangat familiar dan kental terasa.
SIMPULAN
Akuntansi konvensional memiliki tu
juan untuk memberi pertanggungjawab
an informasi aktivitas kepada seluruh pe
mangku kepentingan yang pada umumnya
menjadikan laba dan tingkat kredibilitas pe
rusahaan sebagai tujuan. Kritik atas akun
tansi konvensional tidak dapat menjadikan
pedoman penanggungjawab perusahaan
pada lingkungan menjadikan penelitian uta
ma dengan topik akuntansi lingkungan. Pe
ran pemimpin puncak menjadi penghubung
eksternal antara pemangku kepentingan, pe
merintah, dan masyarakat merupakan bukti
konsistensi dalam program keberlanjutan.
Pitutur luhur dapat dijadikan pedoman ajar
an secara nilai dan sikap etis perusahaan
baik pada program keberlanjutan maupun
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pitutur luhur dianggap mampu menjawab fenom
ena mengenai perusahaan yang melakukan
program keberlanjutan ataupun tanggung
jawab sosial dan lingkungan, tetapi masih
tersandung masalah pencemaran lingkung
an. Pitutur luhur menjawab fenomena terse
but dari sisi sikap etis dan nilai-nilai norma
yang harus diterapkan pada manajemen in
ternal perusahaan.
Akuntansi lingkungan terwujud dari
keresahan dalam eksploitasi sumber daya
alam secara berlebihan. Ajaran pitutur luhur
ibu bumi, bapak aksa telah menjelaskan
bahwa keseimbangan ekosistem itu pen
ting apabila bumi tergerus oleh ketamakan

manusia dan langit akan murka dengan
menunjukkan kemarahannya dalam ben
tuk bencana alam. Penggunaan akuntansi
lingkungan diharapkan sebagai penyeim
bang antara perusahaan yang masih sa
ngat membutuhkan kekayaan alam sebagai
bahan utama aktivitas bisnis tetapi tidak
membahayakan dan merugikan aktivitas
ma
syarakat sekitar yang juga memilki hak
atas kekayaan alam. Perusahaan sudah ha
rus memulai pemikiran baru bahwa tujuan
perusahaan tidak sepenuhnya mengenai
laba. Jadi perusahaan aja nggugu karepe
dhewe (berbernah diri menciptakan akun
tansi lingkungan untuk memperhitungkan
biaya perbaikan alam). Perusahaan juga di
harapkan semakin kreatif dalam mengatur
akti
vtas bisnis untuk menciptakan eco-effisiensy karena akuntansi lingkungan tidak
hanya berbicara mengenai biaya penang
gulangan melainkan juga biaya pencegah
an. Penerapan akuntansi lingkungan masih
dirasa kurang di perusahaan. Ketidak se
larasan antara kepentingan perusahaan dan
pemerintah membuat rukun agawe santosa,
crah agawe bubrah. Kunci utama keberhasi
lan akuntansi lingkungan yaitu memperkuat
hubungan dan kerja sama dengan peme
rintah, karyawan, dan masyarakat sekitar.
Aspek pengembangan masyarakat seharus
nya diimplementasikan dengan tekad dan
kepedulian yang tinggi dari semua pihak
yang terkait.
Keterbatasan penelitian ini adalah sum
ber penelitian menggunakan literatur pusta
ka yang akan menimbulkan keterbatasan
dalam penjabaran historis dan makna pada
kehidupan sehari-hari setiap pitutur luhur
yang dikaitkan dengan akuntansi lingkung
an. Literatur pustaka yang digunakan ha
nya sebatas menjelaskan pitutur luhur se
cara umum tidak menjurus secara langsung
pada kehidupan alam. Hal tersebut mem
buat arti secara harfiah dan nilai-nilai yang
terkandung pada pitutur luhur penulis kem
bangkan dengan terbatas. Saran untuk pe
nelitian berikutnya adalah perlu dilakukan
wawancara secara mendalam pada orang
yang memiliki ilmu yang memahami historis
pitutur luhur.
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