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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh PT INDONESIA POWER UBP 

MRICA dalam mencegah pencemaran lingkungan, menciptakan dan menjaga 

kondisi lingkungan yang bersih, aman, nyaman dan sehat selama tahun 2009 

adalah sebagai berikut: 

a. Aktivitas Pencegahan, yang meliputi aktivitas pelatihan lingkungan  untuk 

karyawan dan masyarakat serta sekolah lapangan konservasi. 

b. Aktivitas Penilaian, yang meliputi pengujian kualitas udara dan pengujian 

kualitas air. 

c. Aktivitas Kegagalan Internal, yang meliputi pembuangan sampah. 

d. Aktivitas Kegagalan Eksternal, yang meliputi membersihkan waduk dan 

penghijauan. 

2. Biaya Lingkungan yang terjadi tahun 2009 yaitu sebesar 19,33% dari biaya 

operasional. Sebagian besar biaya lingkungan yang terjadi dalam laporan 

biaya lingkungan selama tahun 2009 didominasi oleh biaya kegagalan sebesar 

15,88%. Sedangkan biaya pengendalian hanya mendapat porsi kecil yaitu 

3,45% dari total biaya operasional.  

3. Manfaat yang dirasakan perusahaan yaitu meningkatkan citra bahwa 

perusahaan peduli dengan lingkungan, dapat mengurangi laju sedimentasi dan 
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memberikan manfaat bagi manajemen dalam memperoleh informasi tentang 

biaya lingkungan yang telah dikeluarkan perusahaan pada suatu periode. 

V.2 Saran  

 Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan sebaiknya menyusun laporan biaya lingkungan, sehingga 

perusahaan lebih mudah dalam memantau biaya lingkungan yang terjadi. 

2. Perusahaan sebaiknya meningkatkan aktivitas pengendalian untuk 

mengurangi biaya kegagalan yang terjadi. 
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