
    

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1    Perkembangan Profesi akuntan di Indonesia 

Praktik akuntansi di Indonesia dimulai sejak zaman VOC (1642). Akuntan -  

akuntan Belanda itu kemudian mendominasi akuntansi di perusahaan - perusahaan 

yang juga dimonopoli penjajah, hingga abad 19. Pada masa pendudukan Jepang, 

pendidikan akuntansi hanya diselenggarakan oleh Departemen Keuangan berupa 

kursus ajun akuntan di Jakarta. Pesertanya saat itu 30 orang termasuk Prof. 

Soemardjo dan Prof. Hadibroto. 

Bersama 4 (empat) akuntan lulusan pertama Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia dan enam lulusan Belanda, Prof. Soemardjo meritis pendirian Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI) tanggal 23 Desember 1957. Pada tahun yang sama 

pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan – perusahaan milik Belanda. Hal 

ini menyebabkan akuntan – akuntan Belanda kembali ke negerinya dan sejak itu 

akuntan Indonesia semakin berkembang. 

Perkembangan itu semakin pesat setelah presiden meresmikan kegiatan 

pasar modal 10 Agustus 1977 yang membuat peranan akuntansi dan laporan 

keuangan menjadi penting. Januari 1997 Menteri Keuangan (Menkeu) 

mengeluarkan surat keputusan No. 43/1997 tentang jasa akuntan menggantikan 

keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) 763/1986. selain mewajibkan akuntan 

publik memiliki sertifikan akuntan publik, juga akuntan publik asing 

diperbolehkan praktek di Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan. 

Data pada Ditjen Lembaga Keuangan menunjukan, jumlah Kantor Akuntan 

Publik (KAP) tercatat 449 buah (September 1995). Terdiri dari 349 buah KAP 

usaha sendiri dan 100 KAP usaha bersama. Jumlah akuntan publik pemegang izin 

praktek baru 642 orang, sedangkan akuntan dengan nomor register tercatat 20.000 

orang (November 1997). 

Melihat kondisi profesi akuntan dan peranannya di Indonesia sampai saat 

ini, maka penulis menyimpulkan profesi akuntan memiliki beberapa keunggulan: 

a. Kemudahan dalam memasuki dan meraih peluang kerja. 



    

b. Kesempatan untuk meningkatkan kualitas profesi melalui jenjang 

pendidikan S2 dan S3 serta pendidikan profesi berkelanjutan. 

c. Keleluasaan dalam menentukan pilihan karirnya / profesinya yaitu: 

Akuntan Publik, Akuntan Manajemen, Akuntan Pemerintah (Akuntan 

Sektor Publik), Akuntan Pendidik.  

 

2.2 Pendidikan Akuntansi 

Pendidikan akuntansi di Indonesia terutama dilakukan dalam S1 dan D3. 

Undang – undang No.34 tahun 1954 yang mengatur pemberian gelar akuntan saat 

ini masih mempertimbangkan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan, 

sehingga belum ada perlakuan yang sama bagi lembaga pendidikan yang berbeda. 

Beberapa Universitas negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi akuntansi 

seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas 

Pajajaran (UNPAD), dan lain – lain dapat langsung memperoleh pengakuan dari 

Departemen Keuangan, sehingga lulusannya dapat langsung memperoleh register 

negara. 

Mahasiswa yang menempuh program pendidikan akuntansi di perguruan 

tinggi negara (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) menggunakan 

kurikulum minimal yang sama, yaitu kurikulum yang dirancang untuk 

menghasilkan akuntan. Bagi yang menginginkan register akuntan, mereka akan 

menempuh Ujian Nasional Akuntansi (UNA), sedangkan yang tidak 

menginginkannya mereka dapat langsung memasuki dunia kerja setelah lulus 

program pendidikan S1. 

Akuntansi sebagai sarjana plus, dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan No.036/V/1993 tentang pendidikan profesi dan sebutannya dan 

No. 0313/V/1994 tentang kurikulum minimal yang berlaku secara nasional, 

mengakui bahwa akuntan adalah sebutan yang diberikan bagi lulusan pendidikan 

profesi akuntansi. 

Menurut Standar Profesional Akuntansi Publik yang disusun oleh IAI 

(2001;1) dikatakan sebagai berikut : 



    

“Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih ayng memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor .”  

Butir 03 tentang pelatihan dan keahlian auditor independent menyatakan 

bahwa : 

   “Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan 
pendapat auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli 
da;am bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian 
tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui 
pengalaman – pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk 
memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus 
menjalani pelatihan teknis yang cukup. Pelatihan ini harus cukup 
mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum.” 

 
Dari kutipan tersebut, pada intinya akuntan harus terus menjaga dan 

mengembangkan profesionalismenya dalam menjalankan seluruh tugasnya. 

 

2.3 Tinjauan Umum Karir Profesi Akuntan  

Dalam era globalisasi dunia usaha dan masyarakat telah menjadi semakin 

kompleks sehingga menuntut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu 

termasuk akuntansi. Akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi dan 

sosial, karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus 

berdasarkan informasi akuntansi. Keadaan ini menjadikan akuntansi sebagai suatu 

profesi yang sangat dibutuhkan keberadaannya dalam lingkungan organisasi 

bisnis. Keahlian – keahlian khusus seperti pengolahan data bisnis menjadi 

informasi berbasis komputer, pemeriksaan keuangan maupun non keuangan. 

Akuntan sekarang jumlahnya relatif semakin kecil, dibandingkan jumlah 

penduduk Indonesia saat sekarang ini. Sangat memungkinkan profesi akuntan 

berkembang dimasa yang akan datang, baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan semakin baik, 

maka profesi akuntan sangat dibutuhkan dalam membantu mewujudkannya. 

Kondisi ini membawa suatu konsekuensi bahwa masih terbuka lebar bagi setiap 

orang untuk memasuki profesi akuntan, dan menjadikan profesi akuntan sebagai 

salah satu pilihan karir yang menjanjikan. 



    

Menurut Abdul Halim (1995;12) sebenarnya ada 3 syarat minimal agar 

sesuatu dapat disebut sebagai suatu profesi yaitu : 

1. Diperlukannya suatu pendekatan professional tertentu yang 
setingkat dengan S-1 (Graduated level). 

2. Adanya suatu peraturan terhadap diri pribadi yang didasarkan 
pada kode etik. 

3. Adanya penelaahan dan atau izin dari penguasa (Government). 
 

2.4 Pengertian Akuntan 

Akuntan adalah orang yang menjalankan pekerjaan akuntansi sesuai dengan 

undang-undang No.34 tahun 1954 tentang jabatan akuntan. Menurut undang-

undang tersebut gelar akuntan hanya diberikan kepada: 

• Mereka yang dinyatakan lulus dari uiversitas negeri jurusan akuntansi atau 

badan perguruan tinggi lainnya yang dibentuk menurut undang-undang atau 

diakui pemerintah. 

• Mereka yang dinyatakan lulus dalam suatu ujian lain yang menurut 

pendapat ahli dapat menjalankan pekerjaan akuntan dan ijasah tersebut 

diatas. 

Mereka yang berhak memakai gelar akuntan adalah lulusan Fakultas 

Ekonomi Negeri Jurusan Akuntansi (UI, UNPAD, UNAIR, UNDIP, UNUD, dan 

lain-lain), lulusan STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara) dan lulusan fakultas 

ekonomi swasta jurusan akuntansi yang telah lulus ujian negara dan UNA Dasar 

serta UNA Profesi. 

Dalam surat keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan No.036 / V / 

1993 tentang pendidikan profesi dan sebutannya serta dalam surat keputusan 

menteri pendidikan dan kebudayaan No. 0313 / V / 1994 tentang kurikulum 

minimal yang berlaku secara nasional, dinyatakan bahwa akuntan adalah sebutan 

yang diberikan bagi lulusan pendidikan profesi akuntansi.  

Akuntan di Indonesia terbagung dalm sebuah wadah organisasi profesi yang 

disebut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI berdiri pada tahun 1959 dan 

beranggotakan akuntan dari berbagai bidang yang terbagi dalam 4 kompartemen, 

yaitu akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah, akuntan pendidik. 



    

Seluruh akuntan yang terbagung dalam IAI terikat dengan suatu etika profesional 

atau yang lebih dikenal sekarang dengan istilah Kode Etik IAI. Etika profesional 

dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotannya dalam 

menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat, baik itu yang berpraktek sebagai 

akuntan publik, bekerja dilingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, 

maupun dilingkungan dunia pendidikan. 

Kode Etik IAI dibagi menjadi 4 bagian yaitu : (1) Prinsip Etika, (2) Aturan 

Etika, (3) Interprestasi Aturan Etika, (4) Tanya Jawab. Prinsip Etika memberikan 

kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa 

profesional anggota. Prinsip Etika disahkan oleh kongres IAI dan berlaku bagi 

semua anggota IAI, sedangkan aturan etika disahkan oleh Rapat Anggota 

Kompartemen dan hanya mengikat anggota kompartemen yang bersangkutan. 

Interprestasi Aturan Etika merupakan interprestasi yang dikeluarkan oleh 

pengurus kompartemen setelah memperhatikan dari anggota dan pihak-pihak yang 

berkepetingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa 

dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Dan tanya jawab 

memberikan jawaban atau penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota 

kompartemen tentang Aturan Etika berserta interprestasinya. Prinsip Etika 

meliputi : Tanggung jawab Profesi, Kepentingan Publik, Integritas, Objektivitas, 

Kompetensi, dan kehati-hatian Profesional, kerahasiaan, Perilaku Profesional, dan 

Standar Teknis. (Mulyadi 2002; 53) 

                  

2.5 Profesi Akuntan di Indonesia 

Akuntan supaya dapat dikatakan sebagai suatu profesi, ia harus memiliki 

beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang 

memerlukan profesi, mempercayai hasil kerjanya. Ada banyak kriteria yang 

mengemukakan kriteria sebagai suatu profesi. Seperti menurut Abdul Halim 

(1995; 10): 

“Setidaknya ada 3 syarat minimal agar sesuatu dapat disebut sebagai 
suatu profesi, yaitu:  
1.   Diperlukannya suatu pendidikan profesional tertentu yang biasanya 

setingkat S1 (graduate level) 



    

2.  Adanya suatu pengaturan terhadap diri pribadi yang didasarkan  
pada kode etik profesi. 

3.   Adanya penelaahan atau izin dari penguasa (pemerintah). 
 
 Persyaratan ini semua dumiliki oleh profesi akuntan sehingga berhak 

disebut sebagai salah satu profesi. Sebagai suatu profesi, profesi akuntan 

merupakan bidang profesi yang memberikan jasa pada masyarakat terutama yang 

terkait dengan penyajian informasi dalam satuan uang (moneter). Profesi akuntan 

di Indonesia menurut Moenaf Hamid Regar yang dikutip oleh Sofyan Safri 

Harap (1991; 40) dapat dikelompokan menjadi: 

 1.  Akuntan Publik 
 2.  Akuntan Sektor Publik 

 3.  Akuntan Pendidik 
 4.  Akuntan Manajemen 
 

2.5.1 Profesi Akuntan Publik 

Menurut Sofyan Safri Harahap (1991; 40) Kegiatan utama akuntan 

publik adalah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disajikan 

oleh manajemen dengan maksud untuk mengeluarkan pendapat atas kewajaran 

laporan keuangan itu. Akuntan berfungsi sebagai pihak independen dan bertindak 

sebagai penyaksi terhadap penyajian manajemen itu. Hasil pekerjaan ini sangat 

penting bagi masyarakat terutama untuk mengetahui tingkat kepercayaan pada 

laporan keuangan itu. Tanpa pemeriksaan ini laporan keuangan tidak memiliki 

kepercayaan dimata masyarakat. Disamping fungsi ini ada lagi fungsi yang dapat 

dilayani seperti: 

1.   Penyusunan system akuntansi perusahaan 

2. Pemeriksaan khusus, seperti untuk kepentingan bank, likuiditas, 

mengetahui efisiensi atau pemborosan, dan lain – lain. 

3. Pengurusan pajak 

4.   Konsultan, terutama dari aspek keuangan perusahaan, dan lain –lain.                                        

Profesi ini terikat kepada ketentuan organisasi IAI dengan kode etik serta norma – 

norma pemeriksaan yang telah disyahkan dalam kongres. 

 

 



    

2.5.2 Profesi Akuntan Sektor Publik 

Akuntan pemerintah (Akuntan Sektor Publik) adalah akuntan yang bekerja 

di instansi pemerintah atau bekerja dibawah Departemen Keuangan khususnya di 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau di Badan Pengawas 

Keuangan (BPK). Mereka ini biasanya bekerja untuk melakukan pengawasan 

terhadap penggunaaan uang negara oleh seluruh aparatur pemerintah. 

Di Indonesia lembaga pendidikan khusus yang menegeluarkan tenaga – 

tenaga untuk ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Akuntan Negara (STAN) Jakarta 

yang dibawahi Departemen keuangan. Namun demikian akuntan yang lulus dari 

universitas lain tidak berarti tertutup kemungkinannya untuk menjadi akuntan 

negara. Di lembaga lain seperti BPK Akuntan memiliki peranan yang penting, 

karena lembaga ini merupakan institusi pengawasan keuangan yang berada di luar 

pemerintah. (Sofyan Safri Harahap 1991; 41) 

 

2.5.3    Profesi Akuntan Pendidik 

menurut Azhar Susanto (2003) Akuntan Pendidik adalah : 

“Sarjana akuntansi yang berperan atau bekerja sebagai dosen baik itu 

dosen biasa, dosen luar biasa maupun dosen tamu.”  

Profesi akuntan pendidik sangat dibutuhkan bagi kemajuan profesi 

akuntansi itu sendiri, karena ditanga merekalah calon – calon akuntan pendidik. 

Akuntan publik harus dapat melakukan transfer of  knowledge kepada 

mahasiswanya, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan menguasai 

pengetahuan bisnis dan akuntansi, teknologi informasi dan mampu 

mengembangkan pengetahuannya melalui penelitian.                                           

 

2.5.4 Profesi Akuntan Manajemen 

Profesi akuntan manajemen biasa disebut juga sebagai Akuntan Intern. 

Akuntan Manajemen bekerja pada sebuah perusahaan dan berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan mengenai capital budgeting dan menganalisa laju bisnis. 

Akuntan Manajemen berstatus sebagai karyawan pada perusahaan yang 

bersangkutan. Kegiatan Akuntan manajemen biasanya adalah proses pembukuan, 



    

penyusunan anggaran, penyusunan laporan keuangan atau daftar – daftar lain 

yang dibutuhkan oleh pimpinan. Atau mungkin mereka yang bertugas sebagai 

kontroler atau auditor dalam perusahaan yang bersangkutan. (Sofyan Safri 

Harahap 1991;40)        

 

2.6 Pengertian Karir 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan karir adalah : 

“Perkembangan dan kemajuan di kehidupan pekerjaan, jabatan, dan 

sebagainya. Atau karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan 

untuk maju .”  

Menurut T.Hani Handoko (2000; 121) menyebutkan bahwa suatu karir 

adalah : 

“Semua pekerjaan atau jabatan yang dipunyai selama kehidupan kerja 

seseorang.” 

Sementara menurut Edwin B. Flippo yang dialih bahasakan oleh Moh. 

Masud (1992; 271) mendefinisikan karir sebagai berikut : 

“Rangkaian kegiatan yang terpisah tetapi berkaitan, yang memberikan 

kesinambungan, ketentraman, dan arti dalam hidup seseorang.” 

Dari beberapa pengertian diatas, maka karir merupakan serangkaian 

kegiatan seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan yang memberikan 

kesinambungan, ketentraman, dan memberikan harapan untuk maju dimana 

hal tersebut memberikan arti dalam kehidupannya. 

 

2.6.1    Pengertian Pemilihan Karir 

   dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pemilihan adalah : 

 “Hal, cara, hasil atau proses kerja memilih, yaitu mengambil satu    

diantara banyak mana yang baik, yang sesuai.”  

Dan pengertian karir menurut T.Hani Handoko (2000; 121) menyebutkan 

bahwa semua karir adalah : 

“Semua pekerjaan atau jabatan yang dipunyai selama kehidupan kerja 

seseorang.”  



    

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan karir 

adalah : 

“Perkembangan dan kemajuan di kehidupan pekerjaan, jabatan, dan 

sebagainya. Atau karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan 

untuk maju .” 

Dari beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

pemilihan karir merupakan cara, usaha seseorang atau mengambil satu diantara 

banyak jabatan atau pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju dan sesuai 

dengan yang di inginkan. 

Memilih karir sesuai dengan yang diinginkan merupakan sesuatu kebutuhan 

yang dibutuhkan oleh individu di dalam menentukan pilihan pekerjaan. Dalam 

menentukan pilihan pekerjaan seorang individu akan mempertimbangkan nilai – 

nilai kebutuhan tertentu untuk mendapatkan kepuasan, dengan demikian individu 

akan mencari pekerjaan yang dapat memberikan kepuasan pada dirinya seperti 

yang diinginkan. 

 

2.6.2 Faktor – faktor Pemilihan Karir  

Berdasarkan penelitian yang diilakukan oleh Felton, et al (1994) dalam 

Andrianti (2001) yang dikembangkan oleh Kunartinah (2003; 183) terhadap 

mahasiswa akuntansi menyatakan bahwa mahasiswa akuntansi dalam memilih 

karir dipengaruhi oleh lima faktor yaitu : 

1.   Faktor Intrinsik : Faktor intrinsic pekerjaan memiliki hubungan dengan 

kepuasan yang diterima oleh individu saat atau sesudah ia melakukan 

pekerjaan (job content). Faktor – faktor ini meliputi penghargaan 

kesempatan mendapat promosi, tanggung jawab pekerjaan, tantangan 

intelektual, pelatihan dan sebagainya.  

2. Penghasilan Jangka Panjang dan Penghasilan Jangka Pendek : 

penghasilan atau gaji yang diperoleh sebagai kontraprestasi dari 

pekerjaan telah diyakini secara mendasar bagi sebagian besar 

perusahaan sebagai daya tarik utama untuk memberikan kepuasan 



    

kepada karyawannya. Kompensasi Financial yang rasional menjadi 

kebutuhan mendasar bagi kepuasan kerja. 

3. Pertimbangan Pasar Kerja : Job Market Consideration yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi faktor jangka pendek seperti 

tersedianya pekerjaan dan faktor jangka panjang seperti keamanan kerja, 

fleksibilitas karir dan kesempatan promosi. 

4. Latar belakang pendidikan di SMU (Sekolah Menengah Umum) : 

menurut Kunartinah (2003), mahasiswa jurusan akuntansi akan 

cenderung memilih karier sebagai akuntan publik, apabila dia memiliki 

dasar pengetahuan (knowledge basic) tentang akuntansi yang memadai, 

yang diperoleh saat SMU dulu. 

5. Persepsi Rasio Keuntungan dan Kerugian Menjadi Akuntan 

Publik : dalam berkarir menjadi akuntan publik, mahasiswa jurusan 

akuntansi akan berpikir tentang keuntungan dan kerugian memilih karir 

tersebut, sehingga rasio keuntungan dan kerugian menjadi akuntan 

publik mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk memilih karir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


