
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Persepsi 

 Persepsi merupakan proses kognitif yang dipergunakan seseorang untuk 

menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya. Pendidikan akuntansi akan dapat 

dipersepsikan secara paralel dengan praktik akuntansi, termasuk di dalamnya 

profesi akuntan publik. 

 Depdiknas (2008:863) Persepsi didefinisikan sebagai tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui 

beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi 

tentang lingkungan melalui panca indera (melihat, mendengar, mencium, 

menyentuh, dan merasakan).  

Robbins (2002:52) menyatakan bahwa persepsi sendiri dipengaruhi oleh 

sejumlah faktor yang dapat membentuk persepsi dan kadangkala membiaskan 

persepsi. Faktor-faktor tersebut dapat terletak pada orang yang 

mempersepsikannya, obyek atau sasaran yang dipersepsikan, atau konteks dimana 

persepsi itu dibuat. Sedangkan karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi 

meliputi sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu dan 

harapan. 

 

 



Agar individu dapat menyadari dan dapat membuat persepsi, ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut: 

1) Adanya obyek yang dipersepsikan (fisik) 

2) Alat indera atau reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus (fisiologis) 

3) Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan 

persepsi (psikologis). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat berupa suasana hati 

(mood), sistem dan pertukaran zat dalam tubuh, pengalaman, nilai-nilai yang 

dianut oleh individu yang bersangkutan, serta bentuk-bentuk stimulus yang 

mempengaruhi proses selektif terhadap stimulus. 

 

2.2 Mahasiswa Senior dan Junior 

 Menurut Depdiknas (2008:613) mahasiswa didefinisikan sebagai orang 

yang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa secara harfiah adalah panggilan 

untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau 

perguruan tinggi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi 

otomatis dapat disebut sebagai mahasiswa. 

Menurut Depdiknas (2008:1038) senior didefinisikan sebagai sesuatu 

yang lebih matang di pengalaman dan kemampuan, sedangkan junior menurut 

Depdiknas (2008:481) didefinisikan sebagai sesuatu yang pangkat atau 

kedudukannya lebih rendah. 

 



 Setyawardani (2009:91) menjelaskan bahwa mahasiswa senior adalah 

mahasiswa yang berada di tingkat akhir dan mahasiswa junior adalah mahasiswa 

yang berada di tingkat satu. Sofia, Poppy dkk (2009:8) menjelaskan pula 

mengenai karakteristik dari mahasiswa senior yang pada umumnya merupakan  

mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama lebih dari tiga tahun 

akademik dan telah menyelesaikan hampir 75% dari beban satuan kredit semester 

(SKS) yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikannya, sedangkan 

untuk mahasiswa junior umumnya merupakan mahasiswa yang baru menempuh 

pendidikannya di perguruan tinggi atau yang telah menempuh pendidikan selama 

kurang dari dua tahun akademik.  

Geowana (2008) (http://geowana.wordpress.com/2008/08/10/peran-

fungsi-posisi-mahasiswa/), menyebutkan peran mahasiswa adalah sebagai  

berikut: 

1) Iron Stock, yaitu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh 

yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat 

menggantikan generasi-generasi sebelumnya. Intinya mahasiswa itu 

merupakan aset, cadangan, harapan bangsa untuk masa depan. 

2) Agent of Change, mahasiswa adalah salah satu harapan bangsa agar bisa 

berubah ke arah lebih baik, hal ini dikarenakan mahasiswa dianggap memiliki 

intelek yang cukup bagus dan kematangan berpikir yang cukup luwes. 

Maksudnya, bila ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu salah, 

mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan sesungguhnya. 

http://geowana.wordpress.com/2008/08/10/peran-fungsi-posisi-mahasiswa/
http://geowana.wordpress.com/2008/08/10/peran-fungsi-posisi-mahasiswa/


3) Social Control, mahasiswa diupayakan agar mampu mengkritik, memberi 

saran, dan memberi solusi jika keadaan sosial bangsa sudah tidak sesuai 

dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Jadi, selain pintar dalam bidang akademis, 

mahasiswa juga harus pinta dalam bersosialisi dalam lingkungan.  

Insan akademis harus memiliki sense of crisis yaitu peka dan kritis 

terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya saat ini. Hal ini akan tumbuh 

dengan sendirinya bila mahasiswa itu mengikuti watak ilmu, yaitu selalu mencari 

pembenaran-pembenaran ilmiah. Dengan mengikuti watak ilmu tersebut maka 

mahasiswa diharapkan dapat memahami berbagai masalah yang terjadi dan 

terlebih lagi menemukan solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. 

 

2.3 Tinjauan Tentang Profesi Akuntan 

2.3.1 Profesi Akuntan 

 Menurut Depdiknas (2008:897) profesi diartikan sebagai bidang 

pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dsb) 

tertentu. Di dalam profesi dituntut adanya keahlian dan etika khusus serta standar 

layanan. Ketrampilan dan keahlian yang tinggi, hanya dapat dicapai dengan 

dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup 

sifat manusia. 

 Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa profesi akuntan adalah 

semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, 

termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada 



perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, 

dan akuntan sebagai pendidik. 

 

2.3.2 Konsep Akuntan 

 Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 disebutkan 

bahwa akuntan adalah seorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan 

akuntan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa seseorang dapat 

memperoleh gelar akuntan dengan mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk). Dahulu gelar Ak hanya didapat oleh lulusan jurusan akuntansi dari 

perguruan tinggi negeri tertentu, tetapi sejak terbitnya SK Mendiknas Nomor 

179/U/2001 gelar Ak dapat diperoleh dengan mengikuti pendidikan tambahan 

yaitu Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) pada perguruan tinggi setelah 

program sarjana ilmu ekonomi dalam program studi akuntansi. 

 

2.3.3 Akuntan Publik 

2.3.3.1 Pengertian Akuntan Publik 

 Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri 

keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan 

mengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik 

wajib menjadi anggota Institusi Akuntan Publik Indononesia (IAPI), asosiasi 

profesi yang diakui oleh Pemerintah. 



 Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai akuntan publik, 

berikut ini dikemukakan pengertian akuntan publik menurut menurut Mulyadi 

(2010:52) adalah: 

“Akuntan publik adalah akuntan yang berpraktik dalam kantor 

akuntan publik, yang menyediakan berbagai jasa yang diatur dalam 

Standar Profesional Akuntan Publik (auditing, atestasi, akuntansi, 

dan review, dan jasa konsultasi).” 

 

 Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntan 

publik adalah profesi yang berdiri atas landasan kepercayaan masyarakat untuk 

memberikan jasa akuntan publik di Indonesia, dan dalam tugasnya harus 

profesional dan bertanggung jawab, serta harus mengutamakan kepentingan 

masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. 

 

2.3.3.2 Perkembangan Profesi Akuntan Publik 

 Data keuangan dan data ekonomi sangat diperlukan seiring dengan 

kemajuan perekonomian saat ini. Dalam pasar modal sangat diperlukan laporan 

keuangan bagi perusahaan yang akan go public dimana salah satu syaratnya yaitu 

laporan keuangannya sudah diperiksa oleh akuntan publik dua tahun terakhir 

berturut-turut dengan pendapat wajar (unqualified opinion). Demikian juga 

pemerintah memerlukan laporan keuangan wajib pajak sebagai dasar penentuan 

pajak agar lebih objektif. 

 Pihak-pihak lain seperti calon kreditur, calon investor, serikat buruh, 

lembaga-lembaga keuangan serta industri lainnya juga sangat memerlukan 



laporan keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan harus 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga para pengambil keputusan 

yang mendasarkan diri pada laporan keuangan tersebut tidak tersesat. Hal itulah 

yang menjadikan peran akuntan sangat penting dalam penyajian laporan 

keuangan. 

 

2.3.3.3 Jasa Profesi Akuntan Publik 

 Menurut Mulyadi (2010:53) pada dasarnya, jasa yang diberikan oleh 

akuntan publik meliputi: 

1) Jasa Assurance 

Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu 

informasi bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan 

informasi yang andal dan relevan sebagai basis untuk pengambil keputusan. 

Oleh karena itu, mereka mencari jasa assurance untuk meningkatkan mutu 

informasi yang akan dijadikan sebagai basis keputusan yang akan meteka 

lakukan. 

2) Jasa Atestasi 

Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang 

independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalam 

semua hal yang material dengan kriteria yang ditetapkan. Asersi adalah 

pernyataan yang dibuat oleh suatu pihak yang secara implisit dimaksudkan 

untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Jasa atestasi profesi akuntan 

publik dapat dibagi lebih lanjut menjadi empat jenis, yaitu: 



(1) Audit 

Jasa audit mencangkup perolehan dan penilaian bukti yang mendasari 

laporan keuangan historis suatu entitas yang berisi asersi yang dibuat 

oleh manajemen entitas tersebut. Akuntan publik yang memberikan jasa 

audit tersebut disebut dengan istilah auditor. Dalam menghasilkan jasa 

audit ini, auditor memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat 

oleh manajemen dalam laporan keuangan historis. 

(2) Pemeriksaan 

Istilah pemeriksaan digunakan untuk jasa lain yang dihasilkan oleh 

progresi akuntan publik yang berupa pernyataan suatu pendapat atas 

kesesuaian asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

(3) Review 

Jasa review terutama berupa permintaan keterangan dan prosedur analitik 

terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk 

memberikan keyakinan negatif atas asersi yang terkandung dalam 

informasi keuangan tersebut. Keyakinan negatif lebih rendah tingkatnya 

dibandingkan dengan keyakinan positif yang diberikan oleh akuntan 

publik dalam jasa audit dan jasa pemeriksaan, karena lingkup prosedur 

yang digunakan oleh akuntan publik dalam pengumpulan bukti lebih 

sempit dalam jasa review dibandingkan dengan yang digunakan dalam 

jasa audit dan jasa pemeriksaan. 

 



(4) Prosedur yang Disepakati 

Jasa atestasi atau asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan 

publik berdasarkan prosedur yang disepakati antara klien dengan akuntan 

publik. Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik dalam 

menghasilkan jasa atestasi dengan prosedur yang disepakati lebih sempit 

dibandingkan dengan audit dan pemeriksaan. 

3) Jasa Nonassurance 

Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang 

didalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, 

ringkasan temuan atau bentuk lain keyakinan. Jenis jasa nonassurance yang 

dihasilkan oleh akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan dan 

jasa konsultasi. Dalam jasa kompilasi, akuntan publik melakukan berbagai 

jasa akuntansi kliennya, seperti pencatatan, transaksi akuntansi bagi kliennya 

sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Jasa perpajakan meliputi 

bantuan yang diberikan oleh akuntan publik kepada kliennya dalam pengisian 

surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT). Pajak penghasilan, perencanaan 

pajak dan bertindak mewakili kliennya dalam menghadapi masalah 

perpajakan. 

Jasa konsultasi diatur dalam Standar Jasa konsultasi. Jasa konsultasi dapat 

meliputi jasa-jasa berikut ini: 

1) Konsultasi 

2) Jasa pemberian jasa profesional 

3) Jasa implementasi 



4) Jasa transaksi 

5) Jasa penyedia staf dan jasa pendukung lainnya 

6) Jasa produk 

 

2.3.3.4 Standar Profesional Akuntan Publik 

 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan modifikasi 

berbagai standar yang diterbitkan Dewan Standar Profesional Akuntan Publik-IAI 

sebagai panduan bagi akuntan publik dalam melaksanakan jasa-jasanya. SPAP ini 

disusun guna memenuhi tuntutan pengembangan jenis jasa yang diberikan 

akuntan publik serta untuk peningkatan mutu pelayanan jasa yang diberikan. 

 SPAP per 1 Januari 2011 terdiri atas lima tipe standar profesional sebagai 

aturan mutu pekerjaan akuntan publik, yaitu : 

1) Standar auditing, merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis, 

yang terdri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar 

Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pandangan utama yang 

harus ditaati oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. 

2) Standar atestasi, memberikan kerangka untuk jasa atestasi akuntan publik 

yang mencangkup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan jasa audit atas 

laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, 

serta tipe perikatan atestasi lainnya yang memberikan keyakin lebih rendah 

(review, pemeriksaan dan prodesur yang telah disepakati). Standar atestasi 

terdiri dari 11 standar yang dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi 

(PSAT). 



3) Standar jasa akuntansi dan review, memberikan kerangka untuk fungsi non-

atestasi yang mencangkup jasa akuntansi dan review yang dirinci dalam 

bentuk Pernyataan Standar Akuntansi dan Review (PSAR). 

4) Standar jasa konsultasi, memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan 

jasa konsultasi bagi kliennya melalui KAP. 

5) Standar pengendalian mutu, memberikan panduan bagi KAP dalam 

melaksanakan kualitas panduan jasa dengan memenuhi berbagai standar yang 

diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan Aturan Etika 

Kompartemen Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Kompartemen Akuntan 

Publik Ikatan Akuntan Indonesia. 

 

2.3.3.5 Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik 

 Aturan Etika Akuntan Publik merupakan kode etik IAI yang mengatur 

anggotanya yang menjalankan profesi sebagai akuntan publik. Aturan etika ini 

ditetapkan oleh anggota IAI Kompartemen Akuntan Publik. 

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik terdiri dari: 

1) Independensi, Integritas, dan Objektivitas. 

2) Standar Umum Prinsip Akuntansi, meliputi Standar Umum, Kepatuhan 

terhadap Standar serta Prinsip-prinsip Akuntansi. 

3) Tanggung jawab kepada klien, meliputi kerahasiaan informasi klien dan fee 

profesional. 

4) Tanggung jawab kepada rekan, meliputi tanggung jawab kepada rekan                   

se-profesi, komunikasi antar akuntan publik, serta perikatan atestasi. 



5) Tanggung jawab dan praktik lain, meliputi pendapatan dan perkataan yang 

mendiskreditkan, iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. 

 

2.3.4 Jenis-jenis Auditor 

 Menurut Arens (2010:15) terdapat empat jenis auditor yang umum 

dikenal dalam masyarakat, yaitu : 

1) Certified Public Accountant Firms (Akuntan Publik) 

Certified Public Accountant Firms are responsible for auditing the published 

historical financial statements of all publicly traded companies, most other 

reasonably large companies, and many smaller companies and noncomercial 

organizations. 

Akuntan Publik disebut juga auditor eksternal atau auditor independen untuk 

membedakannya dengan auditor internal. Akuntan ini bertanggung jawab atas 

pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan organisasi yang 

dipublikasikan dan memberi opini dan informasi yang di auditnya itu. 

2) Government Accountability Office Auditors (Akuntan Pemerintah) 

Is an auditor working for the Government Accountability Office (GAO), a 

nonpartisan agency in the legislative branch of the federal government. 

Dilaksanakan oleh auditor pemerintah sebagai karyawan pemerintah. Audit 

ini mencangkup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit 

operasional. Laporan audit ini diserahkan kepada kongres dalam hal ini untuk 

Indonesia adalah kepada Dewan Perwakilan rakyat. 

 



3) Internal Revenue Agents (Akuntan Pajak) 

A major responsibility of the IRS is to audit tax payers’ return to determine 

whether they have complied with the tax laws. 

Akuntan pajak mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pada 

pembayaran pajak oleh wajib pajak. Lingkup pekerjaannya adalah memeriksa 

apakah wajib pajak telah benar memberikan pajaknya sesuai dengan prosedur 

dan hukum yang berlaku. 

4) Internal Auditors (Auditor internal) 

Internal Auditors’ responsibilities vary considerably, depending on the 

employer. 

Auditor internal adalah bertanggung jawab pada manajemen perusahaan. 

Tinjauannya adalah audit terhadap setiap berbagai dari prosedur-prosedur dan 

metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas 

kegiatan. Pada akhir kegiatannya biasanya diajukan saran-saran rekomendasi 

manajemen untuk meningkatkan kualitas operasi perusahaan. 

Pada dasarnya layanan yang diberikan oleh para auditor di setiap cabang 

audit di atas adalah sama, yang membedakannya adalah tanggung jawab dan 

tingkat kebebasan yang berbeda. 

 

2.4 Pendidikan Profesi Akuntansi di Indonesia 

 Pendidikan Profesi Akuntansi di Indonesia diatur melalui Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) No. 179/U/2001 tentang 

Penyelenggaraan Profesi Akuntan (PPAk). Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) 

merupakan pendidikan tambahan pada perguruan tinggi setelah program sarjana 



Ilmu Ekonomi pada program studi Akuntansi. Tujuan PPAk berdasarkan SK 

tersebut adalah untuk menghasilkan lulusan yang menguasai keahlian bidang 

profesi akuntansi dan memberikan kompensasi keprofesian akuntansi. Selanjutnya 

lulusan PPAk berhak menyandang sebutan Profesi Akuntan. 

 Mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) adalah 

calon akuntan yang nantinya berhak mengikuti Ujian  Sertifikasi Akuntan Publik 

(USAP). Ujian ini merupakan syarat penting untuk mendapatkan ijin praktik 

sebagai akuntan publik. Dengan mengikuti ujian ini, diharapakan calon akuntan di 

masa depan tidak hanya mahir secara teknis namun juga mahir secara profesional. 

Dengan demikian, lulusan PPAk nantinya akan memiliki daya saing sebagai 

akuntan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sarjana ekonomi dari jurusan 

akuntansi yang tidak mempunyai predikat akuntan. 

 Tujuan Pendidikan Profesi Akuntansi secara integral adalan pencapaian 

kompetensi yang lebih merupakan bauran tujuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. 

 

2.5 Tinjauan Tentang Kode Etik Akuntan  

2.5.1 Pengertian Etika 

Istilah Etika dilihat dalam Depdiknas (2008:309 ), memiliki tiga arti yang 

salah satunya adalah nilai mengenai  benar dan salah yang dianut suatu golongan 

atau masyarakat. 

Menurut Arens (2010:110) etika didefinisikan sebagai berikut : 

“Ethics can be defined broadly as a set of moral principles of values.” 

 



Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip 

atau nilai-nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai tersebut, walaupun 

kita memperhatikan atau tidak memperhatikannya secara eksplisit. 

 

2.5.2 Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia 

 Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan 

aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja 

di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia 

pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010:1) tujuan profesi akuntansi 

adalah memenuhi tanggung  jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, 

mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. 

Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi: 

1) Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat 

diidentifikasikan oleh pemakai jasa. 

2) Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. 

3) Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari 

akuntan diberikan dengan standar kinerja tetinggi. 

4) Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat 

kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. 

 

 



Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian: 

1) Prinsip Etika, 

2) Aturan Etika, dan 

3) Interpretasi Aturan Etika. 

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang 

mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika 

disahkan oleh Kongres Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang 

bersangkutan. Interpretasi Akuntan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan 

oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperlihatkan tanggapan dari 

anggota, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam 

penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan 

penerapannya. 

Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai 

interpretasi dan Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru 

untuk menggantikannya. 

Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam 

masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan 

sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya 

pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh 

adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila 

diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya. 

 



Jika perlu, anggota yang harus memperhatikan standar etik yang 

ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur bisnis klien atau 

menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.5.3 Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010:3) prinsip etika profesi ikatan 

akuntan indonesia terdiri dari: 

1) Mukadimah 

(1) Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan 

menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga 

displin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan 

peraturan. 

(2) Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia 

menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, 

pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam 

memenuhi tanggung  jawab profesionalnya dan merupakan landasan 

dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta 

komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan 

keuntungan pribadi. 

 

 

 



2) Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional setiap anggota 

harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam 

semua kegiatan yang dilakukannya. 

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. 

Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada 

semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu 

bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk 

mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan 

menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha 

kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan 

tradisi profesi. 

3) Prinsip Kedua – Kepentingan Publik 

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka 

pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan 

menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 

(1) Satu ciri utama dari suatau profesi adalah penerimaan tanggung jawab 

kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di 

masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, 

pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia 

bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada objektivitas 

dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara 

tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung  jawab akuntan 



terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai 

kepentingan masyatakat dan institusi yang dilayani anggota secara 

keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku 

akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan 

ekonomi masyarakat dan negara. 

(2) Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya 

dengan terus menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang 

menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. 

Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa 

akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi 

tertinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk 

mencapai tingkat prestasi tersebut. 

(3) Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin 

menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan  penuh integritas, 

dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya 

kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-

baiknya. 

(4) Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan 

anggota untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, 

objektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani 

publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, 

mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, 

semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten 

dengan Prinsip Etika Profesi ini. 



(5) Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan 

publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota 

harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk 

mencapai profesionalisme yang tinggi. 

(6) Tanggung jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan 

tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititik-

beratkan pada kepentingan publik, misalnya: 

a. Auditor independen membantu memelihara integritas dan efisiensi 

dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan 

untuk mendukung pemberian pinjaman dan kepada pemegang saham 

untuk memperoleh modal; 

b. Eksekutif keuangan bekerja di berbagai bidang akuntansi manajemen 

dalam organisasi dan memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan 

efektivitas dari penggunaan sumber daya organisasi; 

c. Auditor intern memberikan keyakinan tentang sistem pengendalian 

internal yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi 

keuangan dari pemberi kerja kepada pihak luar; 

d. Ahli pajak membantu membangun kepercayaan dan efisiensi serta 

penerapan yang adil dari sistem pajak; dan 

e. Konsultan manajemen mempunyai tanggung jawab terhadap 

kepentingan umum dalam membantu pembuatan keputusan 

manajemen yang baik. 



4) Prinsip Ketiga – Integritas 

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota 

harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi 

mungkin. 

(1) Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya 

pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari 

kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota 

dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. 

(2) Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain bersikap jujur 

dan berterus-terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. 

Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh 

kepentingan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak 

disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat 

menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. 

(3) Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak 

terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi 

pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau 

perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang 

seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga 

integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik 

bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika. 

(4) Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip 

objektivitas dan kehati-hatian profesional. 



5) Prinsip Keempat – Objektivitas  

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 

(1) Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang 

diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap 

adil, tidak memihak,  jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau 

bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah 

pengaruh pihak lain. 

(2) Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus 

menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam 

praktik publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi 

manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai 

seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam 

kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan 

pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang 

masuk ke dalam profesi. Apapun jasa kapasitasnya, anggota harus 

melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas. 

(3) Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan 

dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, pertimbangan yang 

cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut: 

a. Adakalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan  

mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. 

Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya. 



b. Adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua 

situasi di mana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran 

kewajaran (reasonableness) harus digunakan dalam menentukan 

standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau 

kelihatan dapat merusak objektivitas anggota. 

c.  Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau 

pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari. 

d. Anggota memilik kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang 

yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip 

obyektivitas. 

e. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah 

entertainment yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang 

tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau 

terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota 

harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi 

profesional mereka ternoda. 

6) Prinsip Kelima – Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, 

kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk 

mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat 

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja 

memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan 

perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir. 



(1) Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi 

tanggung - jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal 

ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan 

tanggung  jawab profesi kepada publik. 

(2) Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota 

seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau 

pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan 

dalam semua tanggung  jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya 

untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa 

kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi 

seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika. Kompetensi profesional dibagi 

menjadi 2 (dua) fase yang terpisah: 

a. Pencapaian Kompetensi Profesional. Pencapaian kompetensi 

profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum 

yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian 

profesional dalam subjek-subjek yang relevan, dan pengalaman 

kerja. Hal ini harus menjadi pola pengembangan yang normal untuk 

anggota. 

b. Pemeliharaan Kompetensi Profesional: 

a) Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk 

belajar dan melakukan peningkatan profesional secara 

berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. 



b) Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran 

untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, 

termasuk di antaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, 

auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun 

internasional yang relevan. 

(3) Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan 

suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan 

seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan 

kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi 

anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau 

menyerahkan klien kepada pihak lain yang kompeten. Setiap anggota 

bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau 

menilai apakah pendidikan, pengalaman, dan pertimbangan yang 

diperlukan memadai untuk bertanggung  jawab yang harus dipenuhinya. 

(4) Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada 

penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan 

tanggung jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, 

sempurna dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku. 

(5) Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan 

dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

 

 

 



7) Prinsip Keenam - Kerahasiaan 

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh 

selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau 

mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak 

atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 

(1) Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan 

informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa 

profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan 

setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. 

(2) Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus 

telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk 

mengungkapkan informasi. 

(3) Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah 

pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya 

menghormati prinsip kerahasiaan. 

(4) Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. 

Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi 

selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat 

menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau 

keuntungan pihak ketiga. 

(5) Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang 

penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, 

anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui 



(unauthorized disclosure) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk 

pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung jawab 

anggota berdasarkan standar profesional. 

(6) Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang 

berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat 

panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai 

berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan 

jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan. 

(7) Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam 

menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan : 

a. Apabila pengungkapan diizinkan. Jika persetujuan untuk 

mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua 

pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh 

harus dipertimbangkan. 

b. Pengungkapan diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan 

informasi rahasia adalah: 

a) Untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukiti dalam 

proses hukum; dan 

b) Untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada 

publik. 

c. Ketika kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan: 

a) Untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika, pengungkapan 

seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini; 



b) Untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam 

sidang pengadilan; 

c) Untuk menaati penelaahan mutu (atau penelaaahan sejawat) IAI 

atau badan profesional lainnya, dan untuk menanggapi 

permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur. 

8)    Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional  

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang 

baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.  

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi 

harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada 

penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja, dan 

masyarakat umum. 

9) Prinsip Kedelapan – Standar Teknis  

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar 

teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan 

dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 

penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan 

prinsip integritas dan objektivitas. 

Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati oleh anggota adalah 

standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International 

federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-

undangan yang relevan. 

 



2.7 Tinjauan Tentang Karir  dalam Profesi Akuntansi 

2.6.1 Pengertian Karir  

 Pengertian karir menurut Wahyudi (2002:161), yaitu: 

“Karir merupakan kebutuhan yang harus terus ditumbuhkan dalam 
diri seseorang tenaga kerja, sehingga mampu mendorong kemauan 
kerjanya. Pengembangan karir harus dilakukan melalui penumbuhan 
kebutuhan karir tenaga kerja, menciptakan kondisi dan kesempatan 
pengembangan karir serta melakukan penyesuaian antara keduanya 
melalui berbagai mutasi personal.” 
 

 Sedangkan Tee (2004:2) menyebutkan bahwa karir, yaitu: 

“Karir lebih dari sekedar pekerjaan tetap, karir memiliki aktivitas-
aktivitas seperti kontrak-kontrak permanen, freelance, konsultan, 
atau kerja sendiri, aktivitas pasca-pensiun, adanya pendidikan dan 
pelatihan formal, studi informal atau materi yang dipelajari sendiri, 
adanya keterlibatan publik serta menyangkut hobi dan minat.”  

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa karir merupakan semua 

pekerjaan yang dilakukan seseorang selama kehidupan kerjanya, yang 

memberikan nilai penting dalam kehidupan seseorang. 

 

2.6.2 Pilihan Karir  

2.6.2.1 Pengertian Pilihan Karir 

 Pilihan karir menurut Tee (2004:3), yaitu: 

“Untuk membuat pilihan terbaik dari semua pilihan karir yang ada di 

depan mata selama kehidupan kerja, harus jelas mengenai tujuan-

tujuan, peka terhadap peluang dan cepat dalam membuat keputusan-

keputusan penting ketika diperlukan.”  

 



 Memilih karir yang tepat merupakan suatu kebutuhan yang relatif                  

penting untuk individu di dalam menentukan pilihan pekerjaan. Hal ini 

dikarenakan pilihan pekerjaan yang tepat dapat mempermudah perjalanan                  

karir, sehingga pilihan karir yang dipilih berjalan dengan baik. Perencanaan yang 

efektif akan membantu untuk senantiasa siap dan fokus, sehingga ketika 

memerlukan keputusan tentang pilihan karir maka dapat membuat pilihan                 

yang tepat. 

 Dapat disimpulkan bahwa pilihan karir adalah semua usaha individu dalam 

serangkaian proses yang terarah dan sistematis, yang memiliki kejelasan 

mengenai tujuan, untuk memasuki dunia kerja. 

 

2.6.2.2 Faktor yang mempengaruhi Pilihan Karir  

 Menurut Mathis dan Jackson (2002:63), faktor-faktor yang 

mempengaruhi pilihan karir seseorang, yaitu: 

“Empat karakteristik individual yang mempengaruhi bagaimana 

seseorang membuat pilihan karir mereka adalah minat, jati diri, 

kepribadian dan latar belakang sosial.” 

 
Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Minat 

Orang cenderung mengejar karir yang mereka yakni cocok dengan minat 

mereka. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi dengan ilmu yang mereka pelajari 

selama perkuliahan akan mempengaruhi minat untuk memilih karir di masa 



yang akan datang. Adapun minat seseorang bisa berasal dari diri sendiri, 

dorongan orang tua atau mengikuti teman. 

2) Jati Diri 

Karir merupakan perpanjangan dari jati diri seseorang, juga sebagai hal yang 

membentuk jati diri. Jadi dengan adanya pilihan karir yang tepat, seseorang 

dapat memperjelas jati diri yang ada pada dirinya. 

3) Kepribadian 

Faktor ini mencangkup orientasi pribadi karyawan (sebagai contoh, apakah si 

karyawan bersifat realistis, menyenangkan dan artistik) dan kebutuhan 

individual (termasuk afiliasi, kekuasaaan, dan kebutuhan berprestasi). Jenis 

kepribadian yang dimiliki oleh seseorang merupakan penentu penting dalam 

pilihan karir. Salah satu tipe atau orientasi dari kepribadian seorang akuntan 

adalah yang berorientasi konvensional, yaitu orang-orang tertarik pada 

kegiatan yang terstruktur dan teratur.  

4) Latar Belakang Sosial 

Status sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan pekerjaan dari orang tua 

merupakan beberapa faktor yang termasuk ke dalam kategori ini. Status sosial 

ekonomi terdiri dari kelas atas, menengah dan bawah. Untuk menjadi auditor 

status sosial ekonomi yang melatarbelakangi pada umumnya adalah kelas 

menengah ke atas dikarenakan untuk memenuhi kualifikasi auditor 

memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tingkat pendidikan berhubungan erat 

dengan status sosial ekonomi, semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang 

maka tingkat pendidikan yang dapat di capai bisa semakin tinggi maka 

jenjang karirnya pun bisa berkembang dengan baik. Pekerjaan dari orang tua 



dapat menjadi salah satu faktor seseorang untuk memilih karir yang sama, 

karena pekerjaan orang tua yang sukses bisa mempengaruhi seseorang untuk 

mengikuti jejak karir dengan mengamati dan mempelajari langkah-langkah 

dari orang tuanya. 

 

2.8.2.3 Pilihan Karir dalam Profesi Akuntansi 

Pilihan karir dalam profesi akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

bidang utama, yaitu: 

1) Public Accounting 

Akuntansi publik meliputi penyediaan jasa kepada masyarakat umum, seperti 

halnya dokter melayani pasiennya. Praktik akuntansi publik terdiri dari tiga 

bidang, yaitu: 

(1) Auditing, merupakan bidang akuntansi publik yang mencangkup 

penyediaan jasa pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan dan 

menyatakan opini mengenai kewajaran pelaporan tersebut. Profesi 

akuntansi dalam auditing adalah auditor. 

(2) Perpajakan (Taxation), merupakan bidang akuntansi publik yang meliputi 

pemberian jasa di bidang perpajakan, seperti perencanaan dan konsultasi 

pajak. Profesi akuntansi dalam perpajakan ahli pajak. 

(3) Konsultasi Manajemen (Management Consulting), merupakan berbagai 

jasa manajemen, misalnya membantu pemasangan sistem akuntansi 

terkomputerisasi untuk membantu efisiensi perusahaan. 

 

 



2) Private Accounting  

Private atau managerial accounting berkaitan dengan aktivitas di dalam 

perusahaan, diantaranya adalah: 

(1) Akuntansi biaya (cost accounting), mencankup penetapan biaya produksi 

suatu produk tertentu. 

(2) Penganggaran (budgeting), yaitu membantu manajemen dalam 

mengkuantifikasi tujuan, berkaitan dengan pendapatan, harga pokok 

penjualan dan beban operasi. 

(3) Akuntansi umum, meliputi pencatatan transaksi harian serta menyiapkan 

laporan keuangan dan informasi yang berkaitan. 

(4) Sistem informasi akuntansi, mencankup dengan sistem pemrosesan data, 

baik manual maupun secara komputerisasi. 

(5) Akuntansi pajak, meliputi penyiapan SPT dan membuat perencanaan 

pajak bagi perusahaan. 

(6) Internal auditing, yaitu mereview operasi perusahaan untuk menentukan 

kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan mengevaluasi efisiensi 

operasi. 

Pada dasarnya, karir dalam private accounting meliputi mengembangkan, 

menghasilkan dan mengevaluasi data yang berguna untuk membuat 

keputusan bisnis dan mengembangkan rencana stratejik. Selain itu juga 

meliputi pelaporan terhadap temuan data kepada pihak dalam dan luar 

perusahaan. Profesi dalam private accounting misalnya staf akuntansi, analis, 

kontroler, dan Chief Financial Officer. 



3) Non for-profit Accounting  

Non for-profit accounting berkaitan dengan penyediaan jasa yang tidak 

berorientasi pada laba, meliputi pekerjaan di bawah ini : 

(1) Pemerintah 

Berkaitan dengan pekerjaan pemerintah dan bekerja di instansi 

pemerintah, seperti instansi pajak dan BPK. Pekerjaan yang dilakukan, 

misalnya, di instansi pajak melakukan audit SPT perseorangan atau 

badan, di BPK, memeriksa penggunaan daya umum, mengevaluasi 

kebijakan dan aktivitas pemerintah, serta menyediakan informasi yang 

berguna untuk membantu pemerintah dalam membuat keputusan dan 

kebijakan keuangan yang efektif.  

(2) Pendidikan 

Berkaitan dengan pengajaran dan pendidikan akuntansi di sekolah atau 

perguruan tinggi. Profesi dalam pendidikan akuntansi diantaranya 

dosen/guru akuntansi, professor dan ketua jurusan/dekan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya perbedaan persepsi 

antara mahasiswa senior dan junior pada program S-1 dan D-3 mengenai profesi 

akuntan. Kerangka pemikiran dari penelitian ini ditunjukkan dengan Gambar 2.1 

berikut ini: 

 
Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.7.1  Perbedaan Persepsi Mahasiswa Senior dan Junior S-1 Akuntansi 

Mengenai Profesi Akuntan 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian untuk melihat ada tidaknya 

perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan junior S-1 Akuntansi untuk 

menilai apakah proses pembelajaran yang dijalani oleh mahasiswa menyebabkan 

perubahan persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntansi. Hal tersebut 

Program S-1 

Program D-3 

Persepsi mahasiswa senior 

Persepsi mahasiswa junior 

Persepsi mahasiswa senior 

Persepsi mahasiswa junior 

Profesi Akuntan 



dikarenakan mahasiswa lebih menyukai akuntansi di awal program mereka dari 

pada yang mereka lakukan di akhir. 

Seiring dengan semakin 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 mengenai profesi akuntan. Dimungkinkan bahwa seorang 

mahasiswa akan semakin tidak ingin untuk menjadi seorang akuntan. Hal ini 

dimungkinkan karena kesalahan persepsi mahasiswa dalam memahami profesi 

akuntan, yang bisa dikarenakan oleh kekurangan tepatan dalam penyampaian 

suatu mata kuliah tertentu, sehingga mahasiswa semakin tidak tertarik dengan 

profesi yang mungkin akan digelutinya tersebut. 

 

2.9.2 Perbedaan Persepsi Mahasiswa Senior dan Junior D-3 Akuntansi 

Mengenai Profesi Akuntan 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian untuk melihat ada tidaknya 

perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan junior D-3 Akuntansi untuk 

menilai apakah proses pembelajaran yang dijalani oleh mahasiswa menyebabkan 

perubahan persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntansi. 

Proses pengajaran pada program D-3 Akuntansi lebih cenderung kepada 

penguasaan teknikal, dimana mahasiswa diberikan begitu banyak latihan soal 

yang kompleks baik di kelas maupun di lab untuk memberikan skill (keahlian 

khusus) sehingga tentunya lulusan program D-3 Akuntansi dapat langsung bekerja 

dengan bekal ilmu praktis yang dimilikinya. Dengan bekal ilmu yang diberikan 

dari awal sampai akhir perkuliahan apakah ada perbedaan persepsi mengenai 



profesi akuntan, karena persepsi dapat berubah seiring dengan bekal ilmu yang 

diberikan.  

 

2.10 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

pengajaran berpengaruh terhadap pemahaman profesi akuntansi. Hal tersebut akan 

memicu minat mahasiswa untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pendidikan 

profesi akuntansi, maka penulis mengajukan hippotesis sebagai berikut: 

H01 : Tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai profesi akuntan antara 

mahasiswa senior dan mahasiswa junior S-1 Akuntansi. 

Ha1 : Terdapat perbedaan persepsi mengenai profesi akuntan antara 

mahasiswa senior dan mahasiswa junior S-1 Akuntansi. 

H02 : Tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai profesi akuntan antara 

mahasiswa senior dan mahasiswa junior D-3 Akuntansi. 

Ha2 : Terdapat perbedaan persepsi mengenai profesi akuntan antara 

mahasiswa senior dan mahasiswa junior D-3 Akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


