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Oleh : 
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Abstraksi 

Bersama dengan sikap profesional yang dimiliki oleh profesi akuntan, 

dimana sudah sejak lama peran dan profesi menjadi sasaran kritik masyarakat 

pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Mengingat harapan publik 

bahwa profesi akuntan dapat membantu terciptanya siklus akuntansi yang tertata 

baik, sehingga masarakat mampu menerima dan memahami informasi 

perkembangan kegiatan usaha secara obyektif dan lengkap. Lebih dari  itu publik 

menginginkan profesi akuntan lebih berpihak pada pemakai laporan keuangan 

dengan tidak hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan tetapi juga 

kewajaran transaksi yang dilaporkan. Seiring dengan banyaknya mata kuliah dan 

semakin lamanya seorang mahasiswa dalam menempuh kuliah, atau dengan kata 

lain, semakin senior seorang mahasiswa maka semakin besar peluang akan 

mengalami perubahan persepsi terhadap profesi akuntan.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Akuntansi angkatan tahun 2009 dan mahasiswa angkatan tahun 2011 pada 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berjumlah 456  

mahasiswa (ADMIK FE’11/12). 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa tidak ada 

perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan junior akuntansi Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terhadap  profesi akuntan.  

 

Keywords : Karir, ilmu, profesi , kelompok 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi dan perdagangan bebas akan membuka kesempatan 

baru dan mendorong dunia usaha ke arah yang kompetitif. Oleh karena itu 

setiap organisasi harus selalu mempertahankan dan meningkatkan 

keunggulan kompetitifnya agar dapat bertahan dan terus berkembang 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, peningkatan 

profesionalisme menjadi tuntutan utama. 

Bersama dengan sikap profesional yang dimiliki oleh profesi 

akuntan, dimana sudah sejak lama peran dan profesi menjadi sasaran kritik 

masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Deretan 

peristiwa yang menyangkut tentang peran akuntan salah satunya seperti 

ang dialami oleh raksasa  bisnis Enron Inc. Di Amerika Serikat beberapa 

waktu lalu. Dalam kasus Enron ini, sistem kontrol berlapis-lapis ternyata 

tidak dapat mencegah sekelompok pimpinan yang memuaskan 

ketamakannya untuk kepentingan sendiri. Eksekutif Enron Inc. Yang 

seharusnya berkewajiban moral memberikan data keuangan yang jujur 

sebagaimana keharusan perusahaan publik, ternyata tidak melakukan tugas 

itu. Begitu pula auditor independen yang semestinya tidak hanya 

memastikan bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan sesuai aturan dan 

standar akuntansi, tetapi juga memberi investor gambaran yang wajar serta 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 
 

2 
 

 
 

akurat tentang apa yang sebenarnya terjadi, ternyata gagal menjalankan 

perannya, sehingga Enron Inc. kehilangan nilai sama sekali (Tempo 23 

januari 2002) seperti apa yang dikutip dari Ardi dalam Bisnis Indonesia 

(2005), bahwa pelibatan akuntan dalam perpajakan sesuai dengan 

keputusan Menteri Keuangan pada era 80-an bahwa laporan keuangan 

yang sudah diperiksa oleh akuntan publik tidak akan diperiksa lagi oleh 

instansi pajak tetapi karena ternyata banyak akuntan yang berkelakuan 

seperti tukang jahit, maka ketentuan tersbut tidak diberlakukan.akuntan 

publik di Indonesia bertindak seperti tukang jahit adalah riil. Anda bisa 

minta akuntan untuk memberikan pendapat apa saja mengenai laporan 

keuangan anda.wajar tanpa syarat, wajar dengan   pengecualian, pendapat 

tidak wajar, atau pendapat tidak memberikan pendapat (www.google.com). 

Adanya fenomena-fenomena diatas, secara empirik dapat 

mempengaruhi persepsi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada 

khususnya terhadap profesi  seorang akuntan. Profesionalisme dalam 

profesi akuntan baik akuntan publik maupun akuntan manajemen harus 

benar-benar menepati standar akuntan dan menjaga mutu pekerjaan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Peranan informasi akuntansi yang 

dihasilkan melalui sistem akuntansi yang baik sangatlah mendorong dalam 

menentukan pengambilan keputusan. 

Mengingat harapan publik bahwa profesi akuntan dapat membantu 

terciptanya siklus akuntansi yang tertata baik, sehingga masarakat mampu 

menerima dan memahami informasi perkembangan kegiatan usaha secara 
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obyektif dan lengkap. Lebih dari  itu publik menginginkan profesi akuntan 

lebih berpihak pada pemakai laporan keuangan dengan tidak hanya 

menilai kewajaran penyajian laporan keuangan tetapi juga kewajaran 

transaksi yang dilaporkan. 

Disamping itu, isu Good Corporate Governance di Indonesia saat 

ini masih hangat dibicarakan karena dianggap sebagai faktor yang akan 

dapat memulihkan kepercayaan investor terhadap Indonesia dan media 

menciptakan suasana bisnis yang sehat di Indonesia. Salah satu komponen 

dari Corporate Governance adalah adanya pelaporan keuangan yang 

memadai, sayangnya sistem pelaporan keuangan yang ada saat ini masih 

perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Rendahnya kualitas laporan keuangan 

dapat disebabkan kurangnya persepsi positif dari akuntan di Indonesia. 

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia disebut bahwa tujuan profesi 

akuntansi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar 

profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan 

orientasi kepada kepentingan publik. Lebih lanjut disebutkan bahwa salah 

satu dari empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seorang akuntan 

adalah Profesionalisme. Prinsip ketujuh Kode Etik Akuntan Indonesia 

menyebutkan bahwa prinsip Profesionalisme berarti setiap anggota harus 

berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan 

menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Prinsip 

Profesionalisme seorang akuntan akan terwujud dengan baik apabila 

akuntan tersebut merasa bahwa profesi akuntan penting dan memiliki 
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tanggung jawab yang besar dalam masyarakat. Dengan demikian akuntan 

tersebut berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjaga nama 

baik profesinya. Oleh karena itulah, salah satu hal penting yang perlu 

ditekankan dalam pendidikan akuntansi adalah bagaimana membentuk 

nilai-nilai dan persepsi positif mahasiswa terhadap profesi akuntan. Profesi 

akuntan di Indonesia pada masa yang akan datang menghadapi tantangan 

yang sangat berat. Untuk itu kesiapan yang menyangkut Profesionalisme 

profesi mutlak diperlukan. Profesionalisme suatu profesi mensyaratkan 3 

hal utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi tersebut yaitu 

keahlian ( skill ), karakter ( character ), dan pengetahuan (knowledge). 

Proses pembentukan profesionalisme profesi berawal dari 

pendidikan profesi, dalam hal ini pendidikan akuntansi di Perguruan 

Tinggi. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan, bertujuan 

menyediakan sumber pengetahuan dan pengalaman belajar ( knowledge 

and learning experience ) bagi para mahasiswanya. Tujuan tersebut 

dicapai melalui bentuk kegiatan belajar mengajar yang disebut kuliah. 

Namun pendidikan akuntansi seharusnya tidak hanya menekankan pada 

kebutuhan keahlian ( skill ) dan pengetahuan ( knowledge ) yang bersifat 

teoritis, tetapi juga harus mampu mensosialisasikan kepada mahasiswanya 

hal – hal yang berhubungan dengan dunia praktik dan lingkungan kerja 

profesi akuntansi. 

Di Indonesia, proses pendidikan dan pengajaran akuntansi 

dipandang belum mampu menghasilkan lulusan yang profesional, yang 
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siap terjun ke dunia bisnis (Machfoedz, 1997 dalam Diana, 2006). Proses 

tersebut meliputi: desain kurikulum, desain silabus, struktur pengajaran 

dan sistem pengajaran. Hal lain yang menyebabkan perlunya 

restrukturisasi pendidikan akuntansi adalah adanya indikasi bahwa para 

lulusan pendidikan akuntansi di perguruan tinggi meninggalkan bangku 

kuliah dengan persepsi yang kurang tepat mengenai lingkungan kerja 

profesi akuntan. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan yang diungkapkan 

Hanno dan Turner, 1995 (dalam Diana, 2006) bahwa pendidikan akuntansi 

harus mampu memberikan “ A knowledge of business and their 

environtment ”. Hal penting yang perlu ditekankan dalam pendidikan 

akuntansi adalah bagaimana membentuk nilai-nilai dan persepsi 

mahasiswa terhadapa profesi akuntan. Nilai-nilai yang dianut akuntan 

tidak terlepas dari bagaiman dia memandang profesi akuntan. Apabila 

profesi akuntan dipandang sebagai profesi yang penting maka dengan 

sendirinya pekerjaan yang dilakukan  juga akan dianggap penting. 

Tentunya nilai-nilai ini juga akan dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya 

individual, seperti karakteristik sosial dan pengalaman masa lalunya. 

Walaupun demikian, pada saat mahasiswa tersebut memilih jalur karirnya  

menjadi seorang akuntan, mahasiswa tersebut telah memiliki pandangan 

mengenai akuntan sebagai sebuah profesi. 

Seiring dengan banyaknya mata kuliah dan semakin lamanya 

seorang mahasiswa dalam menempuh kuliah, atau dengan kata lain, 

semakin senior seorang mahasiswa maka semakin besar peluang akan 
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mengalami perubahan persepsi terhadap profesi akuntan. Dimungkinkan 

bahwa seorang mahasiswa akan semakin tidak inigin untuk menjadi 

seorang akuntan. Hal ini dimungkinkan karena kesalahan persepsi 

mahasiswa dalam memahami profesi akuntan, yang bisa dikarenakan oleh 

kekurangtepatan dalam penyampaian suatu mata kuliah tertentu, sehingga 

mahasiswa semakin tidak tertarik dengan profesi yang mungkin akan 

digelutinya tersebut atau dengan kata lain persepsinya terhadap profesi 

akuntan menjadi negatif. Sedangkan untuk mahasiswa junior kemungkinan 

besar mereka masih memiliki persepsi yang positif terhadap profesi 

akuntan, hal itu dimungkinkan karena mereka masih belum mendapatkan 

tekanan dari banyaknya mata kuliah yang ditempuh dan semakin sulitnya 

mata kuliah di semester-semester berikutnya. 

Penelitian ini seperti halnya penelitian Fitriyani dan Yulianti 

(2007). Perbedaanya adalah pada penelitian ini hanya meneliti perbedaan 

persepsi antara mahasiswa senior dan junior pada program S-1 reguler saja 

, sedangkan penelitian Fitriyani dan Yulianti (2007) meneliti perbedaan 

persepsi antara mahasiswa senior dan junior pada program S-1 reguler, S-1 

ekstensi dan D3. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti persepsi 

mengenai profesi akuntan antara mahasiswa senior dan junior pada 

mahasiswa akuntansi program S-1. 
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Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PERSEPSI MAHASISWA 

SENIOR DAN JUNIOR TERHADAP PROFESI AKUNTAN   (Studi 

Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan 

Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur) ”. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan 

junior terhadap profesi akuntan? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Untuk menguji secara empirik apakah terdapat perbedaan persepsi 

antara mahasiswa senior dan junior terhadap profesi akuntan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut: 

   

1.  Bagi Civitas Akademika  

Dapat memberikan informasi mengenai persepsi mahasiswa akuntansi 

terhadap profesi akuntan untuk dijadikan dasar penyusunan kurikulum 

akuntansi, serta memberikan informasi kepada  para pendidik untuk 

sekiranya dapat menyampaikan sisi lain dari profesi akuntan sehingga 

mahasiswa diharapkan semakin menghargai dan dengan demikian 
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menganggap bahwa profesi akuntan merupakan profesi yang penting 

sehingga mendorong mereka meningkatkan kemamapuan di bidang 

akuntansi. 

2. Bagi Peneliti  

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin melakukan 

pendekatan terhadap masalah yang terjadi berdasarkan metode ilmiah, 

sehingga dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan itu sendiri. 

3.  Ikatan Akuntan Indonesia 

Memberikan informasi kepada Ikatan Akuntan Indonesia khususnya 

kompartemen akuntan pendidik untuk menentukan kebijakan-kebijakan 

dalam meningkatkan profesionalisme akuntan Indonesia. 
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