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ABSTRAK
u p J:
anaan auditPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

lingkungan di PT. Remco. Adapun metode yang digunakan dalam'penelitian ini 
adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu metode yang 
bertujuan untuk menggambarkan keadaan di perusahaan secara sistematis dan 
akurat mengenai fakta-fakta, syarat-syarat serta keterkaitan antara variabel yang 
diteliti. Data tersebut diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar 
teori-teori yang yang telah dipelajari sehingga dari data tersebut dapat ditarik 
kesimpulan. Sedangkan untuk menguji hipotesis menggunakan tes statistik non 
parametik.

Pelaksanaan audit lingkungan pada PT. Remco telah bekeija keras dalam 
hal pengolahan lingkungannya, dapat dilihat dari hasil penilaian badan lingkungan 
hidup. Adanya standar diterapkan oleh PT. Remco dalam mengelola lingkungan 
di perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan. PT. 
Remco secara rutin diaudit oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH), karena salah 
satu fungsi BLH antara lain melaksanakan kajian dan penataan lingkungan serta 
melakukan pembinaan, pengendalian lingkungan pada instansi pemerintah. BLH 
mendapatkan hasil bahwa semua indikator lingkungan yang diaudt masih dibatas 
normal, sehingga keberadaannya tidak mengganggu aktivitas lingkungan lainnya. 
Adanya keputusan menteri lingkungan hidup No. KEP-42/MENLH/II/94 
mengenai pelaksanaan audit lingkungan, adanya Undang-undang nomor 40 tahun 
2007 tentang perseroan terbatas yang menetapkan kewajiban semua perusahaan 
untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta adanya 
kesadaran perusahaan yang tinggi untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan 
lingkungannya.

Kata kunci: tanggung jawab sosial, audit lingkungan.
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ABSTRACT

This research aims to determine the effect of the environmental auditing 
on PT. Remco. The method used in this research is descriptive method of analysis. 
Descriptive method of analysis is a method that aims to describe the situation in 
the company systematically and accurately about the facts, conditions and 
linkages between the studied variables. The data is treated, analyzed and further 
processed on the basis of the theories that have been studied so that the hypothesis 
can be drawn ffom these data. While the non-parametric statistical tests used to 
test the hypothesis.

The implementation of an environmental audit at PT. Remco has worked 
hard in terms of the processing environment, which can be seen from the results 
of the environmental assessment agency. The existence of standards applied by 
PT. Remco in managing the environment in the company as a form of corporate 
responsibility to the environment. PT. Remco regularly audited by the 
Environment Agency (BLH), because one of the fimctions of BLH include 
conducting studies and environmental management as well as conduct training, 
environmental control by govemment agencies. BLH get the result that all audited 
environmental indicators are still in the normal range, so its presence does not 
interfere with other environmental activities. A decision of the Minister of the 
Environment No. KEP-42 / MENLH /11/94 regarding the implementation of an 
environmental audit, the existence of the Act No. 40 of 2007 on Limited Liability 
Company were establishes the obligation of all companies to implement social 
and environmental responsibility as well as the higher awareness of the company 
to carry out its social and environmental responsibility.

Keywords: social responsibility, environmental auditing.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah perkembangan akuntansi, yang berkembang pesat setelah terjadi revolusi 

industri, menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat 

pertanggungjawaban kepada pemilik modal sehingga mengakibatkan orientasi 

perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Dengan keberpihakan 

perusahaan kepada pemilik modal mengakibatkan perusahaan melakukan 

eksploitasi sumber-sumber alam dan masyarakat (sosial) secara tidak terkendali 

sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya 

mengganggu kehidupan manusia.

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan, baik

lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Pengertian lingkungan adalah segala

yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangansesuatu

kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam

menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan

Tuhan yang berakal budi mampu mengubah wajah dunia dari pola kehidupan

sederhana sampai ke bentuk kehidupan modem seperti sekarang ini. Namun,

seringkah apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemiki 

masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan y 

manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup.:

diraih

/ !:>
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Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara

lain:

a. Teijadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai 

dampak adanya kawasan industri.

b. Teijadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau 

pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan 

dampak pengrusakan hutan.

c. Teijadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan. 

Pada era reformasi ini, masalah pencemaran lingkungan tetap mendapat

sorotan tajam dari masyarakat dan tuntutan dari masyarakat akan hak-haknya 

untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang sehat semakin keras 

dikumandangkan. Untuk menentukan apakah semua kegiatan yang dilakukan 

suatu organisasi / perusahaan telah menaati persyaratan peraturan dan kebijakan 

serta standar internal (undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup), diperlukan suatu proses Audit Lingkungan. Hal ini karena 

adanya dampak yang timbul dari aktivitas suatu perusahaan yang sering menjadi

sistem

masalah, yaitu berupa pencemaran lingkungan yang bisa merugikan berbagai

pihak, baik pihak ekstern perusahaan maupun pihak intern perusahaan itu sendiri.

Menurut Dede Setiadi (2005) dalam materi yang disampaikannya pada

saat pelatihan Audit Lingkungan di Cisaruai, pengertian Audit Lingkungan adalah

sebagai berikut:

“Audit lingkungan merupakan alat pengelolaan, evaluasi kinerja suatu 

perusahaan atau sistem manajemen organisasi, kegiatan yang anjurkan

2



bagi pemilik kegiatan, dan sebagai fasilitator untuk mengontrol 

manajemen pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan”.

Audit Lingkungan mulai menggema ketika WALHI (Wahana Lingkungan 

Hidup Indonesia) berpendapat bahwa sistem AMDAL (Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan) yang ada sekarang sepatutnya dilengkapi dengan audit 

lingkungan, karena salah satu kegunaan audit lingkungan adalah memeriksa dan 

menguji kineija program lingkungan dari suatu organisasi secara berkala. 

Pengujian secara berkala ini, akan memperkuat penerapan rekomendasi dalam dua 

dokumen penting proses AMDAL, yaitu RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) 

dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) suatu kegiatan.

Pada saat ini, banyak perusahaan mencurahkan suatu proporsi yang cukup 

besar dan meningkat dari pengeluaran modal, biaya operasi, dan tenaga 

manajemen untuk memprogram pengendalian polusi, kesehatan keamanan pekeija 

dan keamanan produk, serta pencegahan kerugian. Selain menggunakan teknologi 

pengendalian yang canggih, banyak dari perusahaan ini mencurahkan perhatian 

yang cukup besar terhadap audit lingkungan sebagai salah satu cara 

menformalisasi beberapa aspek dari lingkungan, kesehatan dan sistem manajemen 

keamanan.

Agar audit lingkungan dapat berjalan dengan efektif, ada elemen penting

yang harus diperhatikan. Pertama, diperlukan komitmen dari perusahaan itu agar 

mau terbuka dan jujur dalam memberikan data. Hal itu agar riskan mengingat 

pengusaha biasaya tidak mau untuk membuka “jati dirinya” karena persaingan 

bisnis. Kedua, adanya auditor yang mandiri yang tidak mempunyai kepentingan
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apapun atas fasilitas yang sedang diaudit. Ini penting untuk menjaga keobyektifan 

penilaian, kemandirian auditor harus pula dijaga agar tidak terpengaruh oleh 

situasi atau tekanan lainnya ketika mereka melakukan dua hal berikutnya dari 

elemen audit lingkungan. Hal ini penting dilakukan agar ada kepastian bahwa 

informasi yang didapat memang benar-benar akurat. Terakhir, harus ada 

mekanisme tindak lanjut dari rekomendasi yang didapat selama audit lingkungan. 

Jika tidak, usaha audit lingkungan yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia.

Dalam sebuah artikel, menuliskan bahwa fenomena akan permasalahan 

lingkungan yang mengakibatkan perlu dilakukannya suatu proses audit 

lingkungan adalah terjadinya dua kali pencemaran minyak di perairan Cilacap 

pada 17 juli dan 3 agustus 2007, membuktikan betapa rentannya lingkungan 

perairan tersebut dari pencemaran. Demikian dilakukan oleh Direktur Pusat Studi 

kebijakan Lingkungan (Pustaka) Cilacap, Chabibul dalam siaran persnya.

Selain contoh di atas, tragedi ‘Lumpur Lapindo’ yang dimuai pada tanggal

27 mei 2006 merupakan salah satu fenomena dampak lingkungan yang belum

dapat terselesaikan sampai saat ini. Peristiwa tersebut membawa dampak yang

sangat luar biasa bagi masyarakat sekitar, selain perusakan lingkungan dan

ganggua kesehatan, aktivitas perekonomian masyarakat juga terganggu.

Setidaknya ada 3 aspek yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur panas

tersebut yaitu:

1. Aspek Teknis

Pada awal tragedi, lapindo bersembunyi di balik gempa tektonik 

Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama.

4



2. Aspek Ekonomis

Dalam kasus ini, Lapindo diduga “sengaja menghemat” biaya operasional 

dengan tidak memasang casing ( selubung bor) sesuai dengan standar

operasional pengeboran minyak dan gas.

3. Aspek Politis

Sebagai legalitas usaha (eksplorasi atau eksploitasi), lapindo telah 

mengantongi izin usaha kontrak bagi hasil / production sharing contract

(PSC) dan pemerintah sebagai otoritas penguasa kedaulatan atau

sumberdaya alam.

Dari fenomena-fenomena tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa

pentingnya audit lingkungan terhadap perusahaan yang melakukan operasi

perusahaan yang banyak berkaitan dengan lingkungan sekitarnya. Audit

lingkungan yang dilakukan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi bagi

perusahaan tentang bagaimana sebaiknya perusahaan mengelola lingkungan

sekitarnya dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku serta

bagaimana sebaiknya perusahaan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap 

lingkungan sekitarnya yang terkena dampak dari operasi perusahaan baik dampak 

positif terlebih terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.

Berdasarkan jenis audit lingkungan, ada beberapa hal yang akan kami 

audit yang berhubungan dengan lingkungan, yaitu :

a. Audit terhadap sistem manajemen

b. Audit terhadap pengurangan limbah
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c. Audit dalam rangka pengurangan polusi

d. Audit terhadap fasilitas pembuangan limbah

e. Audit dalam rangka evaluasi terhadap kebijakan, Standard dan peraturan

yang dibuat oleh perusahaan

f. Audit dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan spesifik seperti masalah air,

proses, kebisingan dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis melakukan analisis dan

penelitian untuk membahas hal tersebut dengan judul “Analisis Pelaksanaan

Audit Lingkungan Pada PT.REMCO Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan

yang akan di bahas pada penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Audit

Lingkungan di PT. REMCO Palembang."

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis atas penelitian yang dilakukan adalah Untuk

mengetahui pelaksanaan audit lingkungan pada perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan sebagai berikut:
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1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan audit

lingkungan.

2. Bagi Instansi Pendidikan

Memberikan tambahan sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi

Universitas Sriwijaya, khususnya mengenai analisis pelaksanaan audit

lingkungan.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat

bagi perusahaan khususnya bagi pihak auditor lingkungan, sehingga dapat

membantu perusahaan dalam menentukan kebijakannya di masa yang akan

datang dalam usaha perbaikan.

1.4.2. Kegunaan Teoritis

Memberikan bahan pengetahuan dan memberikan sumbangan yang positif 

terhadap ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi bagi pihak- pihak yang akan 

meneliti lebih lanjut khususnya mengenai audit lingkungan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjelaskan 

mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Selain itu, pada bab
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ini diuraikan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan

sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKABAB II

Pada bab ini akan diuraikan mengenal teori-teori yang digunakan

sebagai landasan. Selain itu, teori-teori digunakan sebagai landasan 

pemecah permasalahan yang terdapat dalam objek penelitian, yaitu : 

audit , Compliance Audit (audit ketaatan), audit lingkungan, jenis-

jenis audit lingkungan. Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai

penelitian terdahulu.

BAB IH METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis, sumber data, metode pengumpulan

data, metode analis yang digunakan, dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian,

deskriptif analisis, interprestasi hasil dan argumentasi terhadap hasil

penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir penulisan skripsi yang membuat simpulan, keterbatasan 

dan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
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Sumber lain:

http://www.suaramerdeka.co.id fenomena akan permasalahan lingkungan yang 

mengakibatkan perlu dilakukannya suatu proses audit lingkungan

Audit jumalhttp://www.wisegeek.com/what-is-an-audit.htm adalah :

Sumamo, (2007). Audit Lingkungan. Makalah.

http://www.pacific.net.id

UU No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup Kep-42/Menlh/l 1/1994 Tentang 

Lingkungan Hidup

Kep-42/Menlh/l 1/1994 Tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan(http://m.cybermq.com).
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