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Abstraksi 

 

Dosen sebagai akuntan pendidik memiliki tanggung jawab yang sangat 

besar dalam membentuk akuntan-akuntan yang profesional baik dari kualitas ilmu 

akuntansi maupun kualitas dari moral akuntan tersebut yang dapat menjunjung 

tinggi nilai-nilai etika. Oleh karena itu seorang akuntan pendidik tidak hanya 

bertanggung jawab memberikan ilmu akuntansi saja, tetapi juga mempunyai 

tanggung jawab dalam membangun mahasiswa akuntansi untuk menjadi seorang 

akuntan yang beretika dengan memberikan pandangan, pengalaman, inspirasi, 

nilai moral dan nilai etika. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan makna 

tanggung jawab dan profesionalisme akuntan pendidik  berdasarkan pemahaman 

mahasiswa akuntansi dan dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya Malang. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti 

melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap 10 responden 

yang terdiri dari dosen dan mahasiswa akuntansi. 

Dari hasil dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa tanggung 

jawab seorang akuntan pendidik itu tidak hanya terletak pada peserta didik, tetapi 

juga orang tua, institusi pendidikan tempat dia bekerja, dan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. Akuntan pendidik juga tidak hanya bertanggung jawab dalam 

memberikan ilmu akuntansi saja, tetapi juga mempunyai tanggung jawab dalam 

membangun manusia,  memberikan pandangan, pengalaman, inspirasi, nilai moral 

dan nilai etika. Profesionalisme akuntan pendidik adalah ketika akuntan pendidik 

tersebut dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung 

jawab. Hampir semua informan berpendapat dengan meningkatnya kualitas dan 

pemahaman akuntan pendidik tentang tanggung jawab, profesionalisme dan nilai 

etika maka akan berdampak positif pada mahasiswa akuntansi di masa depan 

ketika menjadi akuntan profesional yang dapat menjunjung tinggi nilai etika. 

 

 

KEYWORD: Pendidikan, Dosen, Akuntan pendidik, Tanggung Jawab, 

Profesionalisme, Persepsi, Etika, Moral, Kode Etik 
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PROFESSIONALISM AND RESPONSIBILITY OF ACCOUNTING 

EDUCATORS 

(Studies in Perception of UB’s Accounting Lecturers and Students) 

 

By: 

Muhammad Ihwan 

 

Supervisor: 

Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak. 

 

Abstract 

 

Lecturers as an accounting educators has large responsibility in order to 

create the quality of accounting knowledge and moral qualities of those 

accountants who uphold ethical principles. Therefore, an accounting educators 

not only responsible for providing accounting knowledge, but also have a 

responsibility to make an accounting student to be an ethical accountant to 

provide insight, experience, inspiration, moral values and ethical values. This 

study’s aim is to discover the meaning of responsibility and professionalism of 

accounting educators based on student's understanding of accounting and 

accounting lecturers of UB's Faculty of Economics, Malang. 

This study used descriptive qualitative research methods. Researcher 

conducted in-depth interviews (in-depth interviews) of ten respondents consisting 

of lecturers and accounting students. 

The results of this study is the accounting educators are not only 

responsible in providing accounting knowledge for their students, but also have a 

responsibility in creating professional accountants through insight, experience, 

inspiration, moral values and ethical values. Accounting educators are not only 

responsible in their students but also the parents as well, educational institutions 

where he worked, and to the God. Accountants Professionalism is when the 

accounting educators can perform tasks and duties with full of responsibility. 

Almost of all informants argued, with the increased quality and understanding of 

accounting educators about responsibility, professionalism and ethical values it 

will have a positive impact on accounting students in the future as a professional 

accountant who can uphold ethical values. 

 

 

KEYWORD: Education, Lecturer, Accounting educators, Responsibility, 

Professionalism, Perception, Ethics, Morals, Ethics Code 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia ekonomi yang semakin pesat akhir-akhir ini 

menuntut kebutuhan yang tinggi akan jasa akuntan prefesional. Dengan merekrut 

akuntan yang mimiliki kapabilitas tinggi, perusahaan berharap untuk dapat 

memenangkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Institusi pendidikan sebagai 

pencetak akuntan-akuntan di masa depan dituntut untuk menyelenggarakan 

pengajaran yang memungkinkan lulusannya memiliki kemampuan kognitif tingkat 

tinggi mengenai ilmu-ilmu akuntansi, keterampilan memotivasi diri, keterampilan 

mengelola diri dan keterampilan teknis praktis akuntansi. Dengan kemampuan 

dan keterampilan tersebut individu calon akuntan akan mampu bersaing dan 

menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan jaman. 

Dunia pendidikan merupakan produsen yang memberikan output berupa 

sumber daya manusia kepada masyarakat. Warna yang diberikan oleh dunia 

pendidikan akan ikut mewarnai perilaku masyarakat. Oleh karena itu 

pembangunan dunia pendidikan yang etis dan bermoral menjadi sangat penting 

dalam rangka membentuk masyarakat yang madani. Elemen yang terkait dalam 

pengembangan dunia pendidikan adalah: (1) pemerintah yang mengatur dunia 

pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan dan undang-undang, (2) institusi 

penyelenggara pendidikan, (3) pengajar/dosen, dan (4) mahasiswa. Keempat 
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elemen tersebut saling terkait satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu 

system pendidikan. 

 Berbicara tentang mutu pendidikan tidak akan lepas dengan proses belajar 

mengajar. Di perguruan tinggi, pengajaran dosen adalah bagian dari konteks 

pembelajaran yang merupakan pengalaman pertama yang dihadapi mahasiswa 

dalam seluruh rangkaian pembelajaran di perguruan tinggi (Purwanti, 2006). 

Mahasiswa memaknai pengalaman ini melalui proses persepsi dan hasil persepsi 

mempengaruhi aktivitas mental selanjutnya. Menurut suwardjono (2004), apapun 

tujuan yang ingin dicapai dalam bentuk unit kegiatan belajar-mengajar yang 

disebut kuliah. Kuliah merupakan bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan 

pengetahuan/keterampilan. Pemahaman dan persepsi mengenai hungan ketiga 

faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan proses belajar. 

Tantangan terbesar yang nantinya akan dihadapi oleh mahasiswa ketika 

memasuki dunia kerja adalah profesionalitas. Sebagai mahasiswa dari jurusan 

akuntansi maka profesionalitas yang diemban kelak sebagian besar adalah 

profesionalitas sebagai akuntan. Profesionalitas terbentuk dari tiga hal, skill, 

knowledge, integrity. Proses pembentukan mahasiswa sebagai seorang akuntan 

yang profesional salah satunya terbentuk melalui lembaga pendidikan. Untuk 

membentuk akuntan yang berkeahlian dan berpengetahuan pastilah lembaga 

pendidikan sudah memeberikan kurikulum yang berimbang yang mampu 

mencetak calon-calon profesional yang baru. Namun perilaku profesional yang 

tercermin dari sikap etis dan tindakan etis apakah sudah mampu dibentuk oleh 

lembaga pendidikan itu yang masih harus dipertanyakan. 
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Dosen sebagai akuntan pendidik memiliki tanggung jawab yang sangat 

besar dalam membentuk akuntan-akuntan yang profesional baik dari kualitas ilmu 

akuntansi maupun kualitas dari moral akuntan tersebut yang menjunjung tinggi 

prinsip-prinsip etika. Menyadari pentingnya etika, lembaga pendidikan atau 

Jurusan Akuntansi pada khususnya mulai menjadikan mata kuliah Etika Bisnis 

dan Profesi menjadi salah satu mata kuliah wajib tempuh. Namun tanggung jawab 

terbesar tidak hanya terletak pada mata kuliah ini, disinilah peran penting para 

pendidik merangkum atau menyisipkan nilai-nilai etika dalam setiap mata kuliah 

yang diajarkan. Akuntan pendidik harus mendiskusikan beberapa hal yang mampu 

membentuk kepercayaan dalam hubungan profesional dengan mahasiswanya. 

Pada kenyataannya pendekatan-pendekatan belajar dipengaruhi oleh 

lingkungan belajar dan mengajar yang dibangun (Gow et al. 1994). Oleh karena 

itu, etika yang dimiliki oleh mahasiswa nantinya dibentuk oleh pendekatan-

pendekatan, atau pengajaran yang dilakukan oleh dosen sebagai akuntan pendidik. 

Beberapa pendidik beranggapan bahwa peran dari pembelajaran etika 

bisnis adalah untuk menjelaskan mengenai hal-hal yang benar mengenai apa yang 

harus mereka pikirkan dan lakukan dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan. Pada akhirnya pendidikan etika ini akan menjadi unsur yang 

mendasari alasan dan pemikiran etis seorang profesional (Desjardins, 2006). 

Pada penelitian sebelumnya tentang etika bisnis, Handoyo (2004) 

melakukan evaluasi terhadap penyajian mata kuliah etika bisnis dan profesi bagi 

mahasiswa akuntansi, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara mahasiswa yang menempuh dan yang tidak menempuh 
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mata kuliah etika bisnis terhadap penilaian etika. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa metode mengajar dosen/cara pemberian materi merupakan salah satu faktor 

penghambat pemahaman mahasiswa terhadap etika bisnis dan profesi. Faktor ini 

menduduki peringkat ke empat dalam faktor-faktor penghambat pemahaman 

mahasiswa terhadap etika bisnis dan profesi. Sebanyak 13.3% responden 

mengungkapkan bahwa dosen pengajar yang ada saat ini kurang mumpuni, dalam 

artian hanya tahu secara teoritis nilai-nilai etika dan moral namun kurang 

menguasai sisi praktis, dan responden mengharapkan adanya materi-materi yang 

pragmatis yang berupa kasus-kasus etika yang sering dihadapi oleh akuntan saat 

bekerja beserta pemecahan dari kasus-kasus etika tersebut. 

Dosen atau akuntan pendidik seharusnya mampu menjadi teladan, sebab 

peserta didik tidak hanya menuntut ilmu namun juga membutuhkan bimbingan 

moral untuk menjalankan kehidupannya. Peserta didik memerlukan pedoman 

bagaimana bersikap terbaik dalam mengarungi kehidupan (Irhim dan Rochim, 

2004). 

Irsan (1998) dan Chrimastuti (2004) berpendapat bahwa untuk 

menciptakan akuntan yang beretika dan profesional tidak cukup dengan 

menyediakan perangkat organisasi saja. Usaha yang paling mendasar untuk 

mempersiapkan seseorang menjadi akuntan yaitu pada waktu pendidikan dimana 

etika seharusnya diberikan. Dosen Akuntansi merupakan salah satu bagian dari 

profesi akuntan, memiliki peranan dan tanggung jawab yang cukup besar dalam 

membentuk sikap dan perilaku etis calon akuntan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab 

dan sikap profesionalisme yang harus dimiliki oleh dosen akuntansi selama 

melaksanakan tugasnya sebagai akuntan pendidik, karena dosen akuntansi tidak 

hanya bertanggung jawab untuk sekedar memberikan materi ilmu akuntansi saja 

tetapi dosen juga harus menanamkan nilai-nilai etika dan moral dalam diri 

mahasiswa sehingga disaat mahasiswa akuntansi nanti lulus dari bangku 

perkuliahan dan menjadi seorang akuntan, mahasiswa tersebut telah memiliki 

bekal yang cukup untuk menjadi kepribadian yang utuh sebagai akuntan, baik dari 

segi kualitas ilmu akuntansi, maupun dari segi sikap etis dan profesionalitas yang 

dimilikinya. Dengan mengetahui tanggung jawab dan profesionalisme yang harus 

dimiliki akuntan pendidik dalam pendidikan tinggi akuntansi, diharapkan dosen 

akuntansi dapat lebih meningkatkan profesionalitas dan tanggung jawab sebagai 

seorang pendidik yang mampu “mendidik” mahasiswanya menjadi seorang 

akuntan yang professional dan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai etika. 

Dengan penelitian ini penulis berharap bisa mendapatkan gambaran yang 

dapat dijadikan bahan diskusi pada tingkat profesi yaitu oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia (IAI) khususnya kompartemen Akuntan pendidik yang sedikit kurang 

mendapat perhatian lebih dibanding profesi akuntan lainnya. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa akuntansi dan dosen 

akuntansi mengenai tanggung jawab dan profesionalisme yang harus dimiliki oleh 

seorang akuntan pendidik. Sehingga baik mahasiswa akuntansi maupun dosen 

pengajar mampu untuk memahami serta mengeksplorasi pemaknaan tentang hal 

tersebut. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Pembatasan masalah merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

penelitian kualitatif. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber 

dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan dari sumber pustaka lainnya 

(moleong, 2005). Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian agar 

menjadi lebih efektif. Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pada upaya 

menemukan makna tanggung jawab dan profesionalisme akuntan pendidik dari 

persepsi mahasiswa dan dosen akuntansi. 

 

1.3 Rumusan masalah 

  Dalam penelitian rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“bagaimanakah makna tanggung jawab dan profesionalisme akuntan pendidik 

berdasarkan pemahaman mahasiswa dan dosen akuntansi?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk “mendeskripsikan makna tanggung jawab 

dan profesionalisme akuntan pendidik berdasarkan pemahaman mahasiswa dan 

dosen akuntansi” 

 

1.5 Manfaat Penelitian  
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Penelitian tentang tanggung jawab dan profesionalisme akuntan pendidik 

ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

 

a. Bagi Mahasiswa Akuntansi  

Mahasiswa akuntansi diharapkan dapat lebih kritis terhadap kualitas 

kurikulum dan pendidikan akuntansi yang ada khususnya kualitas akuntan 

pendidik. 

b. Bagi pemakai jasa profesi 

Pemakai jasa profesi akuntan dapat lebih meningkatkan kepercayaan 

terhadap profesi akuntan dan pendidikan akuntansi sebagaimana yang 

diharapkan. 

c. Bagi jurusan 

Jurusan Akuntansi dapat lebih meningkatkan kualitas pendidikan 

akuntansi yang ada, baik dari segi kualitas dosen sebagai akuntan pendidik 

maupun dari segi kualitas kurikulum yang diberikan. 

d. Bagi dosen akuntansi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur yang dapat menambah dan 

memberikan masukan bagi para dosen akuntansi yang terkait dengan 

masalah ini agar bisa dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan 

tanggung jawab dan keprofesionalannya sehingga dapat melahirkan 

akuntan yang profesional dan menjunjung tinggi nilai etika. 

e. Bagi Akademis dan pihak-pihak lain 
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Akademisi dan peneliti-peneliti lain dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai masukan dalam mendiskusikan dan meneliti masalah 

profesionalisme akuntan pendidik di Indonesia. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

1) BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar 

dilakukan penelitian ini, tujuan penelitian, serta manfaat yang dapat 

diperoleh apabila tujuan penelitian ini tercapai. 

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mendeskripsikan kajian pustaka seperti: anatomi etis dan 

etika, profesi akuntan, etika akuntan pendidik, tanggung jawab, 

profesionalisme, dll. 

3) BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan dalam 

menjawab rumusan masalah, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data. 

4) BAB IV, V, VI PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan penelitian yang dilakukan beserta dengan 

hasil yang diperoleh. 

5) BAB VII PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari fokus penelitian, rekomendasi 

berdasar hasil penelitian, serta implikasi dari penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Profesi Akuntan 

 Profesi akuntan telah dimulai sejak abad ke-15 walaupun sebenarnya masih 

dipertentangkan para ahli mengenai kapan sebenarnya profesi ini dimulai. Pada abad ke-

15 di Inggris pihak yang bukan pemilik dan bukan pengelola yang sekarang disebut 

auditor diminta untuk memeriksa apakah ada kecurangan yang terdapat di pembukuan 

atau di laporan keuangan yang disampaikan oleh pengelola kekayaan pemilik harta. 

Menurut sejarahnya para pemilik modal menyerahkan dananya kepada orang lain untuk 

dikelola/dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang hasilnya nanti akan dibagi antara 

pemilik dan pengelola modal tadi. 

Kalau kegiatan ini belum dalam skala yang besar umumnya kedua belah pihak 

masih dapat saling percaya penuh sehingga tidak diperlukan pemeriksaan. Namun 

semakin besar volume kegiatan usaha, pemilik dana kadang-kadang merasa was-was 

kalau-kalau modalnya disalahgunakan oleh pengelolanya atau mungkin pengelolanya 

memberikan informasi yang tidak obyektif yang mungkin dapat merugikan pemilik dana. 

Keadaan inilah yang membuat pemilik dana membutuhkan pihak ketiga yang dipercaya 

oleh masyarakat untuk memeriksa kelayakan atau kebenaran laporan keuangan/laporan 

pertanggungjawaban pengelolaan dana. Pihak itulah yang kita kenal sebagai Auditor. 
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2.1.1 Perkembangan Profesi Akuntan  

Menurut Olson (2006), perkembangan profesi akuntan dapat dibagi ke dalam 4 

periode yaitu: 

1. Pra Revolusi Industri  

Sebelum revolusi industri, profesi akuntan belum dikenal secara resmi di 

Amerika ataupun di Inggris. Namun terdapat beberapa fungsi dalam 

manajemen perusahaan yang dapat disamakan dengan fungsi pemeriksaan. 

Misalnya di zaman dahulu dikenal adanya dua juru tulis yang bekerja 

terpisah dan independen.Mereka bekerja untuk menyakinkan bahwa 

peraturan tidak dilanggar dan merupakan dasar untuk menilai 

pertanggungjawaban pegawainya atas penyajian laporan keuangan. Hasil 

kerja kedua juru tulis ini kemudian dibandingkan, dari hasil perbandingan 

tersebut jelas sudah terdapat fungsi audit dimana pemeriksaan dilakukan 

100%. Tujuan audit pada masa ini adalah untuk membuat dasar 

pertanggungjawaban dan pencarian kemungkinan terjadinya 

penyelewengan. Pemakai jasa audit pada masa ini adalah hanya pemilik 

dana. 

2. Masa Revolusi Industri Tahun 1900 

Sebagaimana pada periode sebelumnya pendekatan audit masih bersifat 

100% dan fungsinya untuk menemukan kesalahan dan penyelewengan 

yang terjadi. Namun karena munculnya perkembangan ekonomi setelah 
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revolusi industri yang banyak melibatkan modal, faktor produksi, serta 

organisasi maka kegiatan produksi menjadi bersifat massal. Sistem 

akuntansi dan pembukuan pada masa ini semakin rapi. Pemisahan antara 

hak dan tanggung jawab manajer dengan pemilik semakin kentara dan 

pemilik umumnya tidak banyak terlibat lagi dalam kegiatan bisnis sehari-

hari dan muncullah kepentingan terhadap pemeriksaan yang mulai 

mengenal pengujian untuk mendeteksi kemungkinan penyelewengan. 

Umumnya pihak yang ditunjuk adalah pihak yang bebas dari pengaruh 

kedua belah pihak yaitu pihak ketiga atau sekarang dikenal dengan sebutan 

auditor eksternal. Kepentingan akan pemeriksaan pada masa ini adalah 

pemilik dan kreditur. Secara resmi di Inggris telah dikeluarkan undang-

undang Perusahaan tahun 1882, dalam peraturan ini diperlukan adanya 

pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksan independen untuk 

perusahaan yang menjual saham. Inilah asal mula profesi akuntan secara 

resmi (formal).  

3. Tahun 1900 – 1930  

Sejak tahun 1900 mulai muncul perusahaan-perusahaan besar baru dan 

pihak-pihak lain yang mempunyai kaitan kepentingan terhadap perusahaan 

tersebut. Keadaan ini menimbulkan perubahan dalam pelaksanaan tujuan 

audit. Pelaksanaan audit mulai menggunakan pemeriksaan secara testing/ 

pengujian karena semakin baiknya sistem akuntansi/administrasi 

pembukuan perusahaan, dan tujuan audit bukan hanya untuk menemukan 

penyelewengan terhadap kebenaran laporan Neraca dan laporan Laba Rugi 
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tetapi juga untuk menentukan kewajaran laporan keuangan. Pada masa ini 

yang membutuhkan jasa pemeriksaan bukan hanya pemilik dan kreditor, 

tetapi juga pemerintah dalam menentukan besarnya pajak.  

4. Tahun 1930 - Sekarang  

Sejak tahun 1930 perkembangan bisnis terus merajalela, demikian juga 

perkembangan sistem akuntansi yang menerapkan sistem pengawasan 

intern yang baik. Pelaksanaan auditpun menjadi berubah dari pengujian 

dengan persentase yang masih tinggi menjadi persentase yang lebih kecil 

(sistem statistik sampling). Tujuan auditpun bukan lagi menyatakan 

kebenaran tetapi menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan 

yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi serta Laporan Perubahan Dana. 

Yang membutuhkan laporan akuntanpun menjadi bertambah yaitu: 

pemilik, kreditor, pemerintah, serikat buruh, konsumen, dan kelompok-

kelompok lainnya seperti peneliti, akademisi dan lain-lain.  

Peran besar akuntan dalam dunia usaha sangat membantu pihak yang 

membutuhkan laporan keuangan perusahaan dalam menilai keadaan perusahaan 

tersebut. Hal ini menyebabkan pemerintah AS mengeluarkan hukum tentang 

perusahaan Amerika yang menyatakan bahwa setiap perusahaan terbuka Amerika 

harus diperiksa pembukuannya oleh auditor independen dari Certified Public 

Accounting Firm (kantor akuntan bersertifikat).  

Namun pada tahun 2001 dunia akuntan dikejutkan dengan berita 

terungkapnya kondisi keuangan Enron Co. yang dilaporkannya yang terutama 

didukung oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan 
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secara kreatif. Para analis pasar mengira bahwa sukses kinerja keuangan Enron di 

masa lalu hanyalah hasil rekayasa keuangan Andersen sebagai auditornya. 

Kepercayaan terhadap akuntan mulai merosot tajam pada awal tahun 2002, 

hal ini membuat dampak yang sangat besar terhadap kantor akuntan lain. Untuk 

mencegah hal yang lebih parah, pemerintah AS pada saat itu segera mengevaluasi 

hampir semua kantor akuntan termasuk “the big four auditors”. Walaupun masih 

mendapat cacian dari berbagai kalangan, para akuntan berusaha untuk 

memulihkan nama mereka, salah satu caranya adalah dengan mematuhi kode etik 

akuntan. 

 

2.1.2. Profesi Akuntan di Indonesia 

Menurut International Federation of Accountants yang dimaksud dengan 

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 (Regar, 2003). 

Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang 

dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari 

pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen. Profesi Akuntan 

biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya, 

misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Supaya dikatakan sebagai profesi ia harus 

memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak 

yang memerlukan profesi, mempercayai hasil kerjanya. 
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Adapun ciri profesi menurut Harahap (1991) adalah sebagai berikut: (1) 

Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam 

melaksanakan keprofesiannya; (2) Memiliki kode etik sebagai pedoman yang 

mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu; (3) Berhimpun dalam suatu 

organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat/pemerintah; (4) Keahliannya 

dibutuhkan oleh masyarakat. (5) Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi 

didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat. 

Persyaratan ini semua harus dimiliki oleh profesi Akuntan sehingga berhak 

disebut sebagai salah satu profesi. Perkembangan profesi akuntansi sejalan dengan 

jenis jasa akuntansi yang diperlukan oleh masyarakat yang makin lama semakin 

bertambah kompleksnya. Gelar akuntan adalah gelar profesi seseorang dengan 

bobot yang dapat disamakan dengan bidang pekerjaan yang lain. Misalnya bidang 

hukum atau bidang teknik. Secara garis besar Akuntan dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

1. Akuntan Publik (Public Accountants)  

Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan 

independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. 

Mereka bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. 

Yang termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang 

bekerja pada kantor akuntan publik (KAP) dan dalam prakteknya sebagai 

seorang akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus 

memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Seorang akuntan publik 
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dapat melakukan pemeriksaan (audit), misalnya terhadap jasa perpajakan, 

jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem manajemen. 

2. Akuntan Intern (Internal Accountant) 

Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau 

organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau 

akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari Staf 

biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. 

Tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan 

keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan 

kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah 

perpajakan dan pemeriksaan intern. 

3. Akuntan Pemerintah (Government Accountants) 

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga- lembaga 

pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK). 

4. Akuntan Pendidik 

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan 

akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, 

dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.  

Seseorang berhak menyandang gelar Akuntan bila telah memenuhi syarat 

antara lain: Pendidikan Sarjana Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi 

Perguruan Tinggi yang telah diakui menghasilkan gelar Akuntan atau perguruan 

tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak 
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memberikan gelar Akuntan. Selain itu juga bisa mengikuti Ujian Nasional 

Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu 

Ekonomi yang didirikan dengan SK Mendikbud RI tahun 1976. 

 

2.2 Definisi Persepsi 

 Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau mengintepretasikan 

peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka 

dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan yang 

sebenarnya. Pada kenyataannya, masing-masing orang memiliki persepsinya 

sendiri atas suatu kejadian. Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan 

mana seseorang memilih, berusaha, dan mengiterpretasikan rangsangan kedalam 

suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti (Arfan dan Muhammad, 2005). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persepsi sebagai 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalui panca indera. Sedangkan dalam lingkup yang lebih luas, 

persepsi merupakan suatu proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan 

sebelumnya dalam memperoleh dan mengiterpretasikan stimulus yang ditunjukan 

oleh panca indera. Dengan kata lain, persepsi merupakan kombinasi antara faktor 

utama dunia luar (stimulus visual) dan diri manusia itu sendiri (pengetahuan-

pengetahuan sebelumnya). 

Persepsi memberikan makna pada stimuli (sensor stimuli). Persepsi juga 

merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Meskipun demikian, 
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karena persepsi tentang objek atau peristiwa tersebut bergatung pada suatu 

kerangka ruang dan waktu, maka persepsi akan bersifat sangat subjektif dan 

situasional. Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan faktor fungsional. Faktor 

fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang 

termasuk dalam apa yang disebut sebagai faktor fungsional. Oleh karena itu, yang 

menentukan persepsi bukanlah jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang 

yang memberikan respon terhadap stimuli tersebut. Sementara itu, faktor 

structural berasal dari sifat fisik dan dampak saraf yang ditimbulkan pada sistem 

saraf individu. 

Persepsi dikatakan rumit dan aktif karena walaupun persepsi merupakan 

pertemuan antara proses kognitif dan kenyataan, persepsi lebih banyak melibatkan 

kegiatan kognitif. Persepsi lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran, ingatan, 

pikiran, dan bahasa. Dengan demikian persepsi bukanlah cerminan yang tepat dari 

realitas (Arfan dan Muhammad, 2005). Dari beberapa definisi persepsi di atas, 

dapat disimpulkan bahwa persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau 

peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu yang berbeda. 

Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam diri seseorang 

(aspek kognitif) dan faktor dunia luar (aspek stimulus visual). persepsi suatu 

individu terhadap objek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi 

individu lain terhadap objek yang sama (Robins, 1996). Fenomena ini menurutnya 

disebabkan oleh beberapa faktor yang apabila digambarkan tampak seperti 

Gambar berikut: 
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Gambar 2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 
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2.2.1 Proses Persepsi 

Ada beberapa proses dalam persepsi yang dapat dipergunakan sebagai 

bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang kompleks dan interaktif. 

Menurut Toha (2005:145), proses persepsi terdiri atas: 

1. Penerimaan stimulus 

Fase ini terjadi apabila seseorang menghadapi stimulus atau rangsangan 

tertentu yang terjadi pada lingkungannya yang berupa peristiwa, hasil 

kerja suatu organisasi maupun orang-orang yang berada disekelilingnya. 

2. Seleksi stimulus 

Fase ini terjadi apabila seseorang dalam lingkungan sekitarnya 

menghadapi berbagai stimulus yang berbeda jumlah dan intensitasnya 

sehingga tidak memungkinkan untuk mengingat dan menanggapi semua 

stimulus yang ada secara bersama-sama. 

3. Pengorganisasian stimulus 

Merupakan suatu proses pengumpulan dan penyusunan suatu informasi 

yang beragam menjadi suatu bentuk tertentu yang lebih mudah dimengerti 

dan teratur 

4. Interpretasi 

Merupakan suatu penafsiran dari informasi atau masukan-masukan yang 

telah diorganisasikan sehingga diperoleh suatu pengertian yang dapat 

dipahami. Sifat penafsiran ini sangat tergantung pada masing-masing 

individu. 

 



 

40 
 

 

5. Reaksi 

Suatu tindakan atau sikap yang dipilih serta dilakukan seseorang sesuai 

dengan informasi yang telah diserap dan diproses melalui tahap 

interpretasi. Reaksi ini dapat berupa sikap, pendapat atau aktivitas nyata. 

 

2.3 Tanggung Jawab 

 Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut 

kamus umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul 

jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung 

akibatnya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau 

perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga 

berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya (Widagdho, 

2008). 

Seseorang mau bertanggung jawab karena ada kesadaran atau keinsafan 

atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya dan atas kepentingan pihak 

lain. Timbulnya tanggung jawab itu karena manusia hidup bermasyarakat dan 

hidup dalam lingkungan alam. Manusia tidak boleh berbuat semaunya terhadap 

manusia lain dan terhadap alam lingkungannya. Manusia menciptakan 

keseimbangan, keserasian, keselarasan antara sesama manusia dan antara manusia 

dan lingkungan. 

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia 

merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk 
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perbuatanya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian 

atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran 

bertanggung jawab perlu di tempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, 

keteladanan, dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

2.3.1 Tanggung Jawab Profesi Akuntan 

Profesi akuntan di Indonesia dianggap lebih memiliki kompetensi dalam 

bidang akuntansi dan auditing, sehingga informasi akuntansi baru dapat 

dipertanggungjawabkan kelayakannya dengan terlebih dahulu melalui audit yang 

dilakukan oleh akuntan publik. Peran profesi akuntans dalam hal ini bertanggung 

jawab atas kewajaran informasi keuangan yang diberikan kepada masyarakat. 

Profesi akuntans mempunyai tanggung jawab dalam mengemban kepercayaan 

yang diberikan masyarakat kepadanya berupa tanggung jawab moral dan 

tanggung jawab professional. Akuntan harus mempunyai tanggung jawab moral 

untuk memberikan informasi secara lengkap dan jujur mengenai kinerja 

perusahaan kepada pihak pengguna informasi. Tanggung jawab moral ini 

diwujudkan dalam kompetensi dan obyektifitas profesi akuntan. Seorang akuntan 

selayaknya mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dan berlaku obyektif 

untuk bersikap independen dalam setiap pelaksanaan tugasnya serta menghindari 

konflik kepentingan pembuat dan pengguna informasi keuangan (Aprianti, 2006). 

Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan organisasi profesi telah 

melahirkan standar profesi akuntansi yang digunakan sebagai pedoman praktik 
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akuntansi meliputi standar akuntansi Indonesia, standar professional akuntan 

publik dan kode etik profesi akuntan. 

Tanggung jawab merupakan prinsip pertama yang tertera dalam legal 

framework akuntan dalam Prinsip Etika Profesi Akuntan Indonesia yang 

dirumuskan oleh IAI. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai 

professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral 

dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 

(http://www.iaiglobal.or.id/tentang_iai.php?id=3.) 

 

2.3.2 Tanggung Jawab Dosen 

Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, kedudukan 

guru dan dosen sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan sistem 

pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. 

Dalam paradigma baru pendidikan tinggi, dosen memiliki tugas yang tidak 

ringan, sebab, dosen tidak hanya berkewajiban mengajar akan tetapi juga 

membimbing mahasiswa agar yang bersangkutan memiliki kompetensi yang 

relevan dengan keahliannya. Tidak hanya sekedar itu, akan tetapi juga memiliki 

tanggung jawab pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang 

http://www.iaiglobal.or.id/tentang_iai.php?id=3
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semestinya dilakukan secara terus menerus. Bagaimana dosen akan dapat 

membimbing untuk mahasiswa agar menemukan sesuatu yang baru, jika dosennya 

sendiri tidak melakukan riset,  baik kepustakaan ataupun lapangan. 

Tanggung jawab dosen yang relatif berat adalah melakukan penelitian 

secara serius. Di dalam hal ini, maka seorang dosen memanggul tugas untuk 

menemukan konsep atau teori yang sesuai dengan bidangnya. Sehingga ketika 

ditanya apakah temuan saudara sebagai dosen di dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, maka yang bersangkutan bisa menyatakan dengan tegas, ini temuan 

saya. Temuan akademis itulah yang kemudian menjadi kekuatan akademis 

lembaga atau institusi pendidikan dimana yang bersangkutan mengabdi di dalam 

dunia akademik (Nursyam, 2007). 

 

2.3.3.  Batas Tanggung Jawab Pendidik 

Batasan moral menjadi definisi esensial bagi tanggung jawab sebagai 

seorang pendidik. Karena itu, entah di dalam ruang pembelajaran maupun di luar 

kelas, para pendidik tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengatasi 

persoalan moral dan etika dalam dunia professional sehari-hari. 

Ketika moralitas menjadi dasar yang mendefinisikan tanggung jawab 

sebagai seorang pendidik, maka dua jenis orientasi tanggung jawab menjadi 

bagian penting dari kinerjanya. Pertama, pendidik mengidentifikasikan tanggung 

jawab melalui prinsip dasar tidak melakukan tindakan yang merusak (doing no 

harm). Prinsip tanggung jawab ini sifatnya ex post facto. Ini berarti bahwa 

pendidik bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan. Karena itu, ia 
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mesti mengevaluasi terus menerus apakah keputusan dan tindakan yang telah 

dilakukannya memiliki dampak merusak, baik itu dari segi moral, mental dan 

fisik. Kedua, pendidik melangkah dari prinsip doing no harm menuju proactive 

responsibility. Ini berarti bahwa pendidik mesti menemukan niat-niat baik yang 

secara kelembagaan ingin direalisasikan demi berlangsungnya kinerja pendidikan, 

seperti, kualitas pembelajaran, relasi yang sehat antar individu sebagai warga 

negara, dll. Cakupan tanggung jawab yang demikian ini sifatnya antisipatif sebab 

terjadi sebelum tindakan itu sendiri (ex ante facto) (Jonsen, 1968; Starrats, 2004). 

Dua orientasi moral atas tanggungjawab pendidik ini menuntut mereka 

untuk senantiasa menyadari sumber-sumber yang melahirkan tanggungjawab 

mereka selama ini. Jika dipahami melalui batasan moral, maka tanggungjawab 

pendidik bukanlah sekedar tugas-tugas yang secara formal didefinisikan melalui 

job descriptions lembaga, melainkan merupakan tanggung jawab penuh dirinya 

sebagai individu yang sekaligus secara formal adalah pendidik. Di sini 

memisahkan batas tanggung jawab antara lembaga pendidikan dan masyarakat 

merupakan pengingkaran tanggung jawab moral diri sebagai pendidik. 

Para pendidik mestinya memahami bahwa tanggungj awab itu bukan 

sekedar jenis tanggung jawab terhadap (responsibility to), yang secara sempit di 

definisikan secara formal melalui struktur kelembagaan, seperti, tanggungjawab 

terhadap siswa, orang tua para staf guru, melainkan juga tanggung jawab untuk 

(responsibility for), yaitu tanggung jawab untuk menciptakan sebuah lingkungan 

belajar yang aman, nyaman dan teduh bagi berlangsungnya proses pembelajaran. 

Lebih dari itu, para pendidik sesungguhnya memiliki tanggungjawab sebagai 
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(responsibility as), yaitu, sebuah esensi tanggungjawab berdasarkan keluasan 

identitas dirinya. Pendidik bertanggung jawab sebagai sesama manusia, karena itu 

apa saja yang berkaitan dengan promosi kebaikan, keadilan, kehidupan dan 

penghargaan martabat manusia merupakan bagian dasar dari tanggung jawabnya 

(Koesoema, 2007). 

Selain itu, pendidik bertanggungjawab sebagai administrator lembaga 

pendidikan, yang menjaga agar visi kelembagaan tetap pada garis cita-citanya. 

Pendidik juga bertanggung jawab sebagai warga negara yang kebetulan menjadi 

pendidik, kepala sekolah, pengawas, dll. Tanggung jawabnya sebagai warga 

negara inilah yang membuat dirinya sebagai pendidik tidak dapat memisahkan 

cakupan kinerjanya sekedar dalam batasan formal-struktural tanggung jawabnya, 

apalagi batasan fisik tanggungjawab berdasarkan batas pagar sekolah. 

 

2.4 Profesionalisme 

Istilah profesi tidak hanya dikenal untuk bidang-bidang pekerjaan seperti 

kedokteran, guru, militer, pengacara saja, tetapi meluas sampai mencakup pula 

bidang seperti manajer, wartawan, pelukis, penyanyi, artis, sekretaris dan 

sebagainya. Sejalan dengan itu, menurut De George (1986), timbul kebingungan 

mengenai pengertian profesi itu sendiri, sehubungan dengan istilah profesi dan 

profesional. Kebingungan ini timbul karena banyak orang yang profesional tidak 

atau belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Berikut pengertian profesi 

dan profesional menurut De George (1986) : 
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 Profesi, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk 

menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. 

 Profesional, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna 

waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian 

yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan 

mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu 

kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan 

hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk 

mengisi waktu luang. 

 

2.4.1 Elemen-elemen pengukuran profesionalisme 

Elemen-elemen pengukuran tingkat profesionalisme dosen akuntansi 

meliputi : 

I. KNOWLEDGE : General knowledge, Accounting education knowledge, 

  Business education knowledge 

II. SKILL : Thinking skill, Problem-solving skill, listening and 

  Speaking Skill, microcomputer and Quantitative Skill, 

  Writing and Research Skill, Interpersonal Skill. 

III. ETHICS :  Ethics 
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i. General knowledge 

Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari 

oleh seseorang. Pengetahuan terdiri atas kepercayaan tentang kenyataan 

(reality). Salah satu cara untuk mendapat pengetahuan pada umumnya 

adalah dari tradisi atau dari yang berwewenang di masa lalu. Cara lain 

untuk mendapat pengetahuan adalah dengan pengamatan dan eksperimen 

(Irmayanti, 2007). Seorang dosen yang profesional harus memiliki 

pengetahuan umum yang luas. Sehingga dosen tidak hanya menguasai satu 

jalur pengetahuan saja yang sesuai dengan jurusannya. Pengetahuan umum 

yang harus dimiliki oleh dosen akuntansi seperti pengetahuan mengenai 

kondisi keuangan negara, berita politik, dan pengetahuan umum yang 

lainnya. 

ii. Business education knowledge 

Pengetahuan Bisnis adalah pengetahuan dalam bidang perekonomian 

secara menyeluruh. Pengetahuan bisnis bertujuan agar mahasiswa dapat 

memahami dan mengimplementasikan pengetahuan bisnis yang dapat 

memberikan penciptaan nilai bagi perusahaan. Pengetahuan bisnis sangat 

diperlukan bagi seorang dosen akuntansi, karena bisnis merupakan salah 

satu bidang ekonomi. Pengetahuan bisnis yang diperlukan bagi dosen 

akuntansi seperti: pengetahuan tentang seluk-beluk pasar, indeks harga 

saham, isu-isu terbaru dalam pasar modal, dan pengetahuan tentang dunia 

bisnis yang lainnya. 
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iii. Accounting knowledge 

Pengetahuan akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba 

mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan 

pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokan 

kedalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, 

modal, hasil, biaya dan laba. Pengetahuan akuntansi bagi seorang dosen 

yang profesional adalah dosen harus dapat menjelaskan perkembangan 

standar akuntansi, perkembangan teori akuntansi, menjelaskan hubungan 

perkembangan model perusahaan, menguraikan akuntansi kontemporer, 

menyisipkan kasus-kasus dalam dunia bisnis yang melibatkan peran 

akuntan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dalam setiap mengajar 

sebaiknya dosen juga harus memberikan pengetahuan tentang bidang 

akuntansi secara luas. 

iv. Thinking Skill 

Thinking Skill yang diperlukan bagi dosen yang profesional adalah Dosen 

harus mengetahui tentang persaingan pada pasar tenaga kerja baik itu 

persaingan global, regional, nasional, maupun lokal. Selain itu dosen juga 

harus tahu dalam perkembangan yang terjadi pada dunia bisnis tersebut. 

Dalam memberikan mata kuliah dosen tidak hanya sekedar menerangkan 

saja, tetapi juga harus diikuti dengan diskusi kelas agar mahasiswa 

menjadi lebih aktif. Thinking skill seperti ini sangat diperlukan bagi dosen 

untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswanya dapat mencerna berita-
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berita ekonomi global saat ini sehingga antara dosen dengan mahasiswa 

dapat saling bertukar pikiran dan pendapat. 

v. Problem–Solving Skill 

Problem-solving skill merupakan bagian dari pemikiran. Pemecahan 

masalah telah digambarkan sebagai higher-order proses teori yang 

memerlukan kendali keahlian yang lebih rumit dan pokok (Goldberg dan 

Benton, 2007). Problem-solving skill dalam meningkatkan profesionalisme 

dosen misalnya, dosen memberikan kasus-kasus yang berhubungan 

dengan kuliah yang diberikan, dosen memberikan pekerjaan rumah kepada 

mahasiswanya, memberikan kuis secara rutin untuk melatih mahasiswa, 

meminta mahasiswa untuk maju ke depan dalam memecahkan masalah 

dalam diskusi, dan lain sebagainya. Problem- solving skill ditujukan agar 

seorang dosen dapat mendidik mahasiswanya dengan baik dan agar 

mahasiswa menjadi lebih aktif dengan adanya tugas-tugas yang diberikan 

oleh dosennya. 

vi. Listening Skill dan Speaking Skill 

Sekarang ini banyak orang yang sudah menyadari perlunya mengasah 

ketrampilan mendengar yang dapat memberikan banyak manfaat. Seorang 

pemimpin haruslah bersedia mendengarkan keluhan orang-orang di 

sekitarnya, masalah-masalah dari para pengikutnya, serta masukan-

masukan yang perlu untuk perbaikan. Listening Skill dilakukan dengan 

cara dosen menguji pemahaman mahasiswanya misalnya dengan memberi 

sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan mata kuliah yang diberikan 
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dan memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswa dalam setiap 

perkuliahan. Sedangkan kemampuan berbicara adalah kemampuan kita 

untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan berbicara identik 

dengan penggunaan bahasa dan lisan yang tepat, sehingga pendengar dapat 

mengerti apa yang kita sampaikan (Apriawan, 2007). Speaking Skill dosen 

misalnya seberapa jauh dosen dapat mempresentasikan materi kuliah 

dengan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing, mampu 

menjawab setiap pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa, 

mempresentasikan makalah mahasiswa dan memberikan waktu khusus 

untuk berdiskusi di kelas. 

vii. Writing Skill dan Research Skill 

Penelitian merupakan sebuah aktivitas yang wajib bagi seorang dosen. 

Penelitian sudah menjadi kewajiban dalam rangka kebutuhan peningkatan 

kemampuan dosen sebagai sebuah profesi pendidikan. Perlu disadari 

bahwa dengan penelitian seorang dosen akan selalu dapat mengasah 

ketajaman analisa terhadap masalah-masalah saat ini. Penelitian sekaligus 

akan mampu menjadikan pendorong peningkatan pengetahuan dan 

wawasan dosen selalu up to date (Purnomo, 2006). Writing Skill bagi 

dosen yang profesional misalnya dengan memberikan tugas makalah 

dalam mata kuliah yang diajarkan, karena pemberian tugas dalam bentuk 

makalah akan dapat melatih mahasiswa dalam keahlian menulis. 

Sedangkan dalam bidang Research Skill dosen harus aktif dalam penelitian 
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dimana mahasiswa dilibatkan didalamnya dan dosen melakukan penelitian 

secara kontinyu dan dapat dipublikasikan. 

viii. Micro- Computer Skill dan Quantitative Skill 

Kemampuan dasar komputer perlu diberikan secara baik, sehingga mampu 

untuk mengoperasikannya kepada mahasiswa ataupun siswa-siswi di 

kelas. Dengan demikian diharapkan nantinya dengan kemampuan pengajar 

yang optimal tentang pengetahuan pengoperasian komputer dengan baik, 

memungkinkan terciptanya proses kuliah atau proses belajar mengajar di 

kelas akan berjalan dengan baik. Tenaga guru akan selalu mengikuti 

perkembangan IPTEK sehingga segala sesuatu yang diajarkan kepada 

mahasiswa atau siswa-siswi selalu rasional dan analisis (Sihasale, 2004). 

Micro-Computer skill yang di butuhkan bagi dosen yang profesional 

adalah dosen harus mampu menjelaskan tentang program-program 

komputer yang terbaru, dan juga dalam setiap memberikan tugas dosen 

mewajibkan mahasiswanya untuk menggunakan komputer . Untuk itu 

dosen harus menguasai program aplikasi komputer. Sedangkan 

Quantitative Skill bagi dosen adalah dosen mampu memberikan contoh-

contoh perhitungan, memberikan jawaban atas pertanyaan –pertanyaan 

yang bersifat kuantitatif secara lancar dan mampu melakukan footing dan 

cross-footing secara cepat tanpa alat bantu. 

ix. Interpersonal Skill dan Personal Appearance 

Interpersonal skill dan personal appearance lebih memfokuskan pada 

sesuatu hal yang melekat pada pribadi seorang dosen, baik dilihat dari segi 
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sifat, sikap, dan penampilannya. Interpersonal skill dan personal 

appearance ini akan menjelaskan apakah dosen tersebut dapat dikatakan 

sebagai dosen yang professional jika dilihat dari sifat, sikap, dan 

penampilan yang tentu saja diluar kepintaran seorang dosen (Eichinger dan 

Lombardo, 2003). Keprofesionalan dosen disini dapat diketahui dengan 

cara melihat apakah dosen menjaga keserasian penampilannya setiap dia 

berada di lingkungan kampus, apakah dia bisa memisahkan antara masalah 

pribadi dengan masalah pekerjaan, dapat mengolah waktu dengan baik, 

apakah dosen tersebut aktif dalam berbagai organisasi dan sebagainya 

yang berhubungan dengan kepribadiaanya. 

x. Ethics 

Etika (ethic) berkaitan dengan konsep-teori-rasio tentang nilai-nilai etis 

dalam hubungan manusiawi, seperti, kebenaran, keadilan, kebebasan, 

kejujuran, dan cinta kasih. Etika kerja adalah semacam teori tentang apa, 

mengapa, dan bagaimana seseorang seharusnya bekerja agar ia menjadi 

manusia yang baik. Karena bersifat konseptual-teoritik-rasional, etika 

kerja selalu mengacu pada nilai-nilai etis yang menghargai dan 

meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai manusia (Harefa, 

1999). 

Etika kerja merupakan roh profesionalisme, karena pekerjaan yang 

dilakukan sesuai dengan etika memungkinkan terselenggaranya hubungan 

yang menghargai dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai 

manusia. Tanpa etika, profesionalisme tidak ada, sebab perilaku kerja yang 
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tidak etis mereduksi kemanusiaan dengan menjadikan manusia hanya 

sekadar binatang ekonomi, mesin produksi, sapi perah, atau benda yang 

dapat diperlakukan seenaknya. Dan tanpa profesionalisme orang bekerja 

tanpa rasa tanggung jawab atau kepedulian sosial, mengeksploitasi sumber 

daya alam dan sumber daya manusia demi memenuhi kebutuhan dan 

ambisi liar. 

 

2.4.2 Profesionalisme dan persaingan global 

 Seorang profesional dapat dimengerti sebagai orang yang melakukan 

pekerjaan untuk mendapatkan nafkah dengan menunjukan tingkat kemahiran atau 

ketrampilan yang tinggi. Pertanyaannya adalah darimanakah tingkat kemahiran 

yang tinggi itu? ada yang berasal dari pendidikan formal, tetapi ada juga yang 

berasal dari kemampuan pribadi untuk mencerna pengalaman sehari-hari, dari 

kemampuan untuk belajar sendiri (otodidak) dengan memanfaatkan pengalaman 

dan informasi yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari (Harefa, 1999). 

Untuk dapat bekerja keras, bekerja tuntas, serius, dan kreatif, orang harus 

memiliki roh profesionalisme, sehingga ia menghasilkan karya-karya yang 

bermutu tinggi, mendekati kesempurnaan dan karenanya unggul. Telah dikatakan 

bahwa profesionalisme pertama-tama adalah soal sikap. Pertanyaannnya adalah 

apakah yang dapat dianggap mewakili sikap profesionalisme? Jawabannya 

terletak pada empat atribut berikut: (1) Keterampilan tinggi yang didasarkan pada 

pengetahuan teoritis dan sistematis; (2) Pemberian jasa dan pelayanan yang 

altruistis, artinya lebih berorientasi kepada kepentingan umum dibandingkan 
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dengan kepentingan pribadi; (3) Adanya pengawasan yang ketat atas perilaku 

pekerja melalui kode-kode etik yang dihayati dalam proses sosialisasi pekerjaan; 

(4) Suatu sistem balas jasa (berupa uang, promosi, jabatan, dan kehormatan) yang 

merupakan lambang prestasi kerja. 

Perlu ditegaskan disini bahwa atribut yang keempat lebih merupakan 

konsekuensi dari ketiga atribut yang disebut sebelumnya dan bukan tujuan utama 

dan satu-satunya dari kegiatan seorang profesional. Seseorang yang memiliki 

keterampilan tinggi, yang diperolehnya dengan menginvestasikan daya, dan dan 

waktu untuk itu selama bertahun-tahun, bersikap melayani dan mengabdi pada 

kepentingan orang-orang yang dilayaninya (masyarakat) dan terkadang 

mengorbankan kepentingan pribadi (Harefa, 1999). 

Menurut Rice dan Bishoprick (1971) dosen yang profesional adalah dosen 

yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

sehari-hari. Sedangkan menurut Bafadal (2004) seorang guru/dosen dapat 

dikatakan professional bilamana memiliki kemampuan tinggi (high level of 

abstract) dan motivasi kerja tinggi (high level of commitment). Dari beberapa teori 

yang ada dapat disimpulkan bahwa dosen yang profesional adalah dosen yang 

memiliki visi yang tepat dan berbagai aksi inovatif. 

Dikatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 

(Bafadal, 2004) tentang guru dan dosen pasal 1 tersebut, professional adalah 

pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 

yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan 
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profesi. Dalam pasal 60 dikatakan, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, 

dosen berkewajiban untuk meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

Untuk melaksanakan tugas dalam meningkatkan proses belajar mengajar 

(PBM) di Perguruan Tinggi, dosen menempati kedudukan sebagai figur sentral. 

Ditangan dosenlah terletak kemungkinan berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

proses belajar mengajar serta bergantungnya masa depan mahasiswa. Agar dosen 

mampu menunaikan tugas dengan baik, dosen hendaknya memahami dengan 

seksama hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. 

Pendidikan Akuntansi harus memberikan hal-hal sebagai berikut 

(Machfoedz, 1999): 

o Enhanced decision making Skill 

o Improved communication Skill 

o A Knowledge of business organization and their environment 

o A sensitivity to ethical responsibility 

o Experience working effectively with diverse group of people and the ability 

to adapt to new technologies 

Pertama, pendidikan akuntansi harus memberikan bekal kepada 

mahasiswa ketrampilan dalam membuat keputusan. Hal ini bisa dilakukan dengan 

memberikan kasus-kasus yang harus didiskusikan dikelas akuntansi. Kedua, 

meningkatkan ketrampilan berkomunikasi. Mahasiswa harus di berikan suatu 

exercise untuk membuat mereka mampu melakukan komunikasi formal. 
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Presentasi dikelas merupakan cara yang memungkinkan peningkatan ketrampilan 

ini. Ketiga, memberikan pengetahuan bisnis dan lingkungan bisnis. Pengetahuan 

ini bisa diberikan dengan mendatangkan praktisi bisnis, studi lapangan, maupun 

simulasi tentang bisnis dalam dunia riil. Laboratorium dari miniatur perusahaan, 

diskusi bisnis, dan kasus riil akan mampu memberikan pengetahuan semacam ini. 

Keempat, penanaman etika dan profesionalisme merupakan bagian yang penting 

dari proses pembentukan akuntan masa depan. Etika harus diajarkan dengan 

memberikan berbagai macam kasus yang memperlihatkan bagaimana akibat dari 

perbuatan yang tidak etis dalam dunia bisnis dan akuntansi. Terakhir, adalah 

kemampuan kerjasama dan pengetahuan teknologi harus diakomodasikan dalam 

proses belajar mengajar akuntansi. Pembentukan working-group dan praktik-

praktik teknologi maju, seperti pemahaman komputer baik software dan hardware 

merupakan cara yang ideal untuk menangani kelemahan ini. 

Dosen sebagai tenaga kerja profesional telah dididik untuk menjalankan 

tugas-tugas yang komplek secara independen dan memecahkan permasalahan 

yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut dengan menggunakan 

pengalaman dan keahlian mereka (Wulansari, 2007). Sikap dan kemandirian 

profesional ini akan melekat pada saat tenaga kerja profesional tersebut bekerja 

dalam suatu organisasi, secara umum sikap mereka dalam melaksanakan tugas ini 

merupakancerminan dari norma-norma atau aturan kode etik profesinya. Norma 

dan aturan ini berfungsi sebagai suatu mekanisme pengendalian yang akan 

menentukan kualitas pekerjaannya. Ini berarti bahwa dalam diri seorang 
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profesional terdapat suatu sistem nilai atau norma yang akan mengatur perilaku 

mereka dalam proses pelaksanaan tugas atau pekerjaan mereka. 

Perguruan tinggi dalam kiprahnya sebagai pencetak sumber daya manusia 

yang berkualitas, tidak terlepas dari konsep kualitas pengajaran yang memadai 

untuk menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan, untuk itu perlu 

profesionalisme dalam pengelolaan suatu lembaga pendidikan. Dosen yang 

memiliki profesionalisme tinggi akan berusaha meningkatkan kualitas layanan 

yang diberikan kepada mahasiswa. Salah satu bentuk layanan itu dapat diukur dari 

kualitas pengajaran dosen terhadap mahasiswa pada saat dosen sedang 

memberikan pelajaran. 

Agar pendidikan mencapai tujuannya yaitu membentuk manusia yang 

manusiawi sehingga mampu menghadapi era perkembangan dan perubahan 

global, diperlukan pendidikan yang mentalnya kuat, moralnya tangguh, dan 

profesionalismenya tinggi. Kita dapat mengatakan bahwa profesionalisme 

memiliki tiga ciri utama yang saling berhubungan, yakni (Wulansari, 2006): 

a. Adanya kapasitas atau stok keahlian yang bersumber pada ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang benar dan mapan 

b. Adanya moral, etika, serta perilaku yang baik. 

c. Adanya pelayanan atau pengabdian yang tulus dari seorang individu 

terhadap masyarakat dan lingkungan. 

Setiap manusia yang memberikan jasa dari pengetahuan dan keahliannya 

pada pihak lain seharusnya memiliki tanggung jawab pada pihak-pihak yang 

dipengaruhi oleh jasanya itu. Sedangkan seorang akuntan harus mentaati kode etik 



 

58 
 

 

yang telah ditetapkan. Kode etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para 

anggota IAI untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Akuntan 

memiliki insentif tambahan untuk berperilaku secara etis. Sebagai seorang 

profesional, akuntan diharapkan mempertahankan standar yang lebih tinggi dari 

yang ada dalam masyarakat umum. Mengapa? Pekerjaan dari seorang profesional 

seperti akuntan dan dokter sulit dinilai kemampuan mereka untuk memperoleh 

bisnis bergantung dari reputasi yang mereka miliki. Hampir semua akuntan 

independen yang ada di indonesia merupakan anggota dari Ikatan Akuntan 

Indonesia dan harus tunduk pada standar profesional Akuntan Publik. Dokumen 

ini menentukan standar minimum yang harus dipenuhi oleh anggota-anggotanya. 

Tindakan yang tidak dapat diterima mempunyai risiko dikeluarkannya orang 

tersebut dari keanggotaan, yang menyebabkan orang tersebut mengalami kesulitan 

untuk tetap berprofesi sebagai akuntan (Horngren et al., 1997). 

Definisi dari Independensi menurut Standar Profesional Akuntan Publik 

adalah dalam menjalankan tugasnya, Akuntan harus selalu mempertahankan sikap 

mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagai mana diatur 

dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta dan 

penampilan. 

Standar Umum Anggota IAI-KAP (Ikatan Akuntan Indonesia- 

Kompartemen Akuntan Publik): 
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a. Kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian 

jasa yang secara layak diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi 

profesional. 

b. Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib 

melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan 

keseksamaan profesional. 

c. Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan 

mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa 

profesional. 

d. Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data 

relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau 

rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. 

Etika profesional (proffesional ethics) harus lebih dari sekedar prinsip-

prinsip moral. Etika ini meliputi standar perilaku bagi seorang profesional yang 

dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Sedangkan kode etik profesional 

dapat dirancang sebagian untuk mendorong perilaku yang ideal, sehingga harus 

bersifat realistis dan dapat ditegakan (Boynton et al., 2002). 

 

2.5 Epistemologi Etika 

Perkataan etika atau lazim juga disebut etik dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (1995) memiliki arti nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu 

golongan atau masyarakat dan merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang 

buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika berasal dari kata Yunani Ethos dan 
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dalam bentuk jamaknya yaitu tha etha. ”Ethos” yang berarti sikap, cara berpikir, 

watak kesusilaan atau adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal 

dari kata latin “mos” yang dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat 

atau cara hidup. Kata mores ini mempunyai sinonim; mos, moris, manner mores 

atau manners, morals. Dalam bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau 

kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani 

yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup (Ernawan, 2007:1). 

Peneliti sebelumnya, Simorangkir (2003) merumuskan etika atau etik 

sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang 

baik. Pada kesempatan yang lain, Maryani & Ludigdo (2001) menjelaskan etika 

adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku 

manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut 

oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. 

 

2.5.1 Etika dan Moral 

Suseno (2005:14) menjelaskan bahwa etika bukan sumber tambahan bagi 

ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar 

tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Adapula pendapat 

Simorangkir (2003) yang menjelaskan bahwa etika pada umumnya didefinisikan 

sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk 

menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan 

aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot 

untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup.   
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       Meskipun etika dan moral dalam pembahasannya selalu dikaitkan, namun 

perlu dibedakan makna keduanya. Dalam hal ini Suseno (2005:14) beranggapan 

bahwa etika merupakan sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang 

sama. Selain itu Ernawan (2007:3) juga membedakan etika dan moral dalam 

pembahasannya, moralitas adalah suatu sistem nilai (yang terkandung dalam 

ajaran-ajaran) tentang bagaimana seseorang harus berperilaku sebagai manusia. 

Moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkrit tentang bagaimana harus 

hidup, bagaimana harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik dan 

bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Sedangkan etika 

berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia 

dalam hidupnya.  

       Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan etika dan moral, Suseno (2005:14) 

mengibaratkan keduanya: 

Ajaran moral dapat diibaratkan dengan buku petunjuk bagaimana 

kita harus memperlakukan sepeda motor kita dengan baik, 

sedangkan etika memberikan kita pengertian tentang struktur dan 

teknologi sepeda motor sendiri. 

 

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa moral dan etika 

mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana 

harus melangkah dalam hidup, namun sedikit perbedaan bahwa moralitas 

langsung menunjukkan inilah caranya untuk melangkah sedangkan etika justru 

mempersoalkan apakah harus melangkah dengan cara tersebut dan mengapa harus 

dengan cara tersebut. Dengan kata lain moralitas adalah suatu pranata, sedangkan 

etika adalah sikap kritis setiap pribadi atau kelompok masyarakat dalam 
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merealisasikan moralitas. Pada akhimya etika memang menghimbau orang untuk 

bertindak sesuai dengan moralitas (Ernawan, 2007:4). 

 

2.5.2 Kegunaan Etika 

       Etika sangat berguna dalam mengarahkan manusia untuk berperilaku etis. 

Menurut Ahmed (2005) perilaku etis merupakan kebutuhan bagi masyarakat 

untuk memfungsikannya sebagaimana mestinya dan merupakan kekuatan untuk 

menjaga kebersamaan. Etika menurut Suseno (2005:15) tidak memiliki keharusan 

untuk secara langsung dapat membuat manusia menjadi lebih baik. Etika adalah 

pemikiran sistematis tentang moralitas sehingga yang dihasilkannya secara 

langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan 

kritis. Menurut Suseno (2005:15) setidaknya ada empat alasan mengapa etika 

dibutuhkan dan apa kegunaannya bagi manusia. 

       Pertama, dalam perkembangannya manusia hidup di dalam masyarakat yang 

semakin pluralistik, tak terkecuali di bidang moralitas. Hal itu berakibat semakin 

banyaknya pandangan moral yang sering saling bertentangan dan memberi pilihan 

membingungkan akan permasalahan mana pandangan yang akan diikuti. Yang 

dipersoalkan bukan hanya “apakah yang merupakan kewajiban saya dan apa yang 

tidak” namun “manakah norma-norma untuk menentukan apa yang harus 

dianggap sebagai kewajiban”. 

Kedua, gelombang modernisasi menghantam di semua segi kehidupan 

yang mengakibatkan adanya transformasi ekonomis, sosial, intelektual, dan 

budaya. Selain itu cara berfikir pun berubah secara amat radikal yang 
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menyebabkan munculnya rasionalisme, individualisme, nasionalisme, 

sekulerisme, materialisme, konsumerisme, pluralisme religius serta sistem 

pendidikan modern yang secara hakiki mengubah lingkungan budaya dan rohani 

masyarakat. Dalam situasi ini etika membantu agar masyarakat tidak kehilangan 

orientasi, dapat membedakan antara apa yang hakiki dan apa yang boleh saja 

berubah dan dengan demikian tetap sanggup untuk mengambil sikap-sikap yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

       Ketiga, munculnya ideologi-ideologi yang ditawarkan mengingat kondisi 

demikian yang penuh dengan proses perubahan sosial budaya dan moral. Etika 

dapat membuat masyarakat sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi tersebut 

dengan kritis dan objektif dan untuk membentuk penilaian sendiri, agar tidak 

terlalu mudah memeluk pandangan baru.  

       Keempat, etika juga diperlukan oleh kaum beragama yang di satu pihak 

menemukan dasar kemantapan dalam kepercayaan, serta membuka diri untuk 

berpartisipasi di semua dimensi kehidupan masyarakat yang terus mengalami 

perubahan. 

 

2.5.3 Etika dalam Penyelenggara Pendidikan 

Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah dan institusi pendidikan. 

Pemerintah mengemban amanah rakyat melalui Majelis Permusyarawatan Rakyat 

(MPR) untuk menyelenggarakan pendidikan Nasional. Pendidikan nasional 

bertujuan untuk mencerdaskan manusia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, 

berbudi pekerti luhur dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk 
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memastikan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai maka pemerintah mengatur dan 

mengarahkan pendidikan dengan menerbitkan peraturan–peraturan, misal 

keputusan presiden, keputusan menteri, surat edaran dan lain sebagainya. 

Khusus untuk bidang akuntansi dalam rangka menyongsong globalisasi 

telah diatur tentang pendidikan profesi. Secara umum peraturan yang dibuat 

tersebut sudah baik, namun bila dikaji lebih jauh ternyata aplikasinya masih 

terdapat penyimpangan. Penyimpangan tersebut paling banyak berkaitan dengan 

akreditasi dan jenjang kepangkatan dosen. Hal ini dapat terjadi karena adanya 

pribadi (oknum) yang berperilaku amoral dimana penilaian akreditasi dan 

kepangkatan kurang objektif (Utami, 2005). 

Kelemahan tersebut dapat diminimalisir jika pemerintah dan seluruh 

aparatnya mempunyai komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik 

(good governance). Institusi pendidikan sekarang ini, disadari atau tidak, 

dibangun berdasarkan pada etika utilitarianisme yang berorientasi kepada 

pencapaian kepuasan materi yang hedonis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

institusi pendidikan yang berperilaku seperti pengusaha dengan membuka 

berbagai macam progam pendidikan yang dianggap laku untuk dijual kepada 

masyarakat. Program-program tersebut dijual dengan memperhatikan pangsa 

pasar yang bisa digarap, misal: adanya kelas eksekutif, ekstensi, dan reguler. 

Dengan corak seperti ini institusi pendidikan tidak mampu mengisi wawasan 

sikap dan pembentukan sikap dengan nilai-nilai etika yang dapat 

“memanusiawikan” ilmu dan praktik ilmu pengetahuan. Jika Institusi tidak 

memperhatikan muatan etika maka ia tidak akan berhasil memberikan kontribusi 
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dalam membangun manusia intelektual yang peka, mampu dan sadar menghayati 

nilai-nilai yang terkandung dalam keesaan Tuhan dan kemanusiaan yang beradab. 

Intitusi pendidikan dapat dipandang sebagai perusahaan yang bermodal 

maya. Modal maya adalah keseluruhan potensi insan dan orang-orang yang 

merupakan anggota, yang mempunyai komitmen yang besar pada institusi. 

Menurut Utami (2005), potensi insani ini sendiri terdiri dari 3 jenis modal yaitu: 

(1) modal “intelektual”, (2) modal “lunak” dan (3) modal “sosial”. 

Modal intelektual adalah keseluruhan intelek yang dimiliki anggota 

institusi, yang terbentuk dari keseluruhan pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, pengamalan profesional dan pemahaman kontekstual dari para 

anggota institusi. Modal intelektual ini sendiri dapat dibedakan menurut tingkat 

penghayatan pengetahuan yang dimiliki setiap orang, apakah pada tingkat 

kognitif, afektif, dan konatif. 

Modal lunak adalah kemampuan yang muncul dari keberadaan rasa saling 

percaya yang terdapat di sesama anggota institusi maupun di antara institusi 

dengan mitra dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Modal “lunak” atau rasa 

saling percaya adalah sumber asosiasi yang dilandasi etika, norma dan prinsip. 

Rasa saling percaya akan terbentuk bila diantara anggota institusi sebagai suatu 

komunitas terdapat kebiasaan yang berlandaskan pada moral yang tinggi, artinya 

bahwa perilaku yang etis akan dapat mewujudkan rasa saling percaya. Selanjutnya 

rasa saling percaya dapat dikembangkan di lingkungan institusi apabila dalam 

institusi tersebut ada keterbukaan, keadilan dan kebersamaan. 
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Modal sosial adalah jejaring kerja sama dari para anggota, mitra dan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang secara sadar memberikan komitmen 

mereka untuk maju bersama institusi. Modal sosial diwujudkan menjadi kinerja 

nyata melalui proses dialog, olah intelektual, pertukaran gagasan yang 

menghasilkan pengetahuan yang lebih kaya dan memiliki nilai guna yang tinggi 

bagi institusi dan semua pihak yang berkepentingan. 

Beberapa prinsip yang harus ada pada institusi agar tercapai institusi yang 

cerdas adalah sebagai berikut: 

1. Keterbukaan (transparansi). Transparansi merupakan prasyarat bagi 

terbentuknya masyarakat institusi yang madani. 

2. Keadilan. Keadilan yang dikembangkan sebaiknya tidak dibatasi pada 

pencapaian keadilan distributif saja, tetapi juga mengupayakan tercapainya 

keadilan procedural dimana semua orang mempunyai peluang yang sama 

untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 

3. Kebersamaan. Kegiatan institusi pendidikan adalah suatu kegiatan 

bersama dan perlu diusahakan agar benar-benar dijalankan sebagai 

kegiatan  yang memiliki semangat kooperatif yang tinggi. 

4. Akuntabilitas. Akuntabilitas harus dijunjung oleh semua pihak, karena 

pada hakekatnya semua kegiatan institusi harus dapat 

dipertanggungjawabkan dan dinilai. 
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2.5.4 Etika pada Pengajar 

Sebagian besar profesi mempunyai kode etik yang digunakan sebagai 

kontrol bagi anggotanya untuk bersikap dan berperilaku etis. Namun demikian, 

untuk profesi dosen tidak mempunyai kode etik yang dirumuskan secara eksplisit. 

Di Amerika Serikat, organisasi profesi akuntan pendidik yaitu American 

Accounting Assotiation juga tidak mengeluarkan kode etik tersendiri untuk para 

pendidik. Alasannya adalah bahwa profesi pendidik pada umumnya juga terlibat 

pada profesi lain yang juga mempunyai kode etik yang harus dipatuhi. 

Fenomena perilaku tidak etis pendidik (dosen) antara lain, berkaitan 

dengan plagiat hasil riset, memalsukan dokumen penelitian untuk pengajuan 

bantuan biaya penelitian, manipulasi data riset, menerima suap dari penerbit dan 

menerima uang atau sex untuk memberi nilai baik. Penelitian di Indonesia 

dilakukan oleh Ludigdo dan Machfoed (1999) yang bertujuan untuk menguji 

perbedaan persepsi akuntan dan mahasiswa terhadap etika bisnis, dan untuk untuk 

mengetahui kecukupan muatan materi etika bisnis. Kesimpulannya adalah, tidak 

ada perbedaan persepsi etika yang signifikan antara akuntan publik, akuntan 

pendidik yang merangkap akuntan publik dan akuntan pendidik. Namun 

demikian, akuntan publik diungkapkan mempunyai persepsi etika lebih baik, hal 

ini dikarenakan akuntan publik terlibat langsung dalam konflik yang berkaitan 

dengan etika. Kendala yang dihadapi akuntan pendidik dikarenakan kurangnya 

penguasaan wacana etika bisnis dan etika profesi, di samping itu juga kurang 

minatnya dosen pada bidang etika. Alasan ini juga disebutkan oleh Bok (1988): 
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“Courses in proffesional ethics are difficult to teach because they call for 

preparation in two entirely different subject: moral philosophy (on related 

dicipline) and some practical application as government law and business”. 

 

Dosen diharapkan mempunyai peranan penting dalam rangka 

mensosialisasikan etika bisnis dan profesi. Namun demikian sosialisasi ini dapat 

terhambat jika dosen tidak mempunyai interest dan pengetahuan tentang etika 

bisnis dan profesi. Dalam praktik terdapat kecenderungan dosen tidak membahas 

(melewati) kasus etika yang terdapat dalam buku teks akuntansi. Dengan melihat 

kondisi tersebut maka langkah yang harus ditempuh adalah memberikan pelatihan 

kepada dosen tentang pengetahuan etika yang diikuti dengan simulasi pembahasan 

kasus-kasus etika. Perancangan dan pembekalan yang kreatif akan memberikan 

daya tarik kepada dosen sehingga moral perception dan moral judgement dapat 

diasah yang selanjutnya dapat menumbuhkan moral intend yang diikuti dengan 

moral action. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Mintz (1995), mendeskripsikan arti dan tujuan dari teori virtue yakni 

kebaikan dan bagaimana pengaruhnya dalam pendidikan akuntansi dalam 

mengajarkan kebaikan kepada mahasiswa akuntansi. Dalam penelitiannya 

tersebut, Mintz menyatakan bahwa pendidikan etika di akuntansi harus mencakup 

diskusi. Selain itu, Mintz juga berpendapat bahwa pendidikan etika merupakan hal 

yang tidak dapat dielakkan, karena jika akuntan pendidik tidak menjelaskan secara 

spesifik mengenai perilaku etika, maka mahasiswa akan melakukan penilaian 

sendiri tentang etika melalui perilaku pendidik itu sendiri. 
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Vongalis dalam penelitiannya, Teacher’s Ethics: Education International 

and the Forging of Professional Unity menyimpulkan bahwa, pembangunan 

professional kode etik adalah sebuah gerakan kebijakan memicu solidaritas 

menuju integrasi yang lebih besar dan independensi guru di seluruh dunia, ini 

menjawab tantangan bagi guru untuk maju dan keluar ke komunitas global dan 

local untuk mencari kebaikan umum yang menangani kebutuhan social dan 

pendidikan untuk semua. Dengan mengartikulasikan guru di era global dan apa 

yang mereka perjuangkan, guru memperkuat kemampuan mereka untuk membuat 

kontribusi yang lebih signifikan untuk reformasi pendidikan. 

Penelitian mengenai persepsi atas etika bisnis telah banyak dilakukan. 

Ludigdo dan Machfoedz (1999), menemukan bahwa akuntan publik mempunyai 

persepsi etika lebih baik daripada akuntan pendidik, hal ini terjadi karena antara 

lain akuntan publik terlibat langsung dalam konflik yang berkaitan dengan etika 

selain itu, hal ini juga disebabkan karena kurangnya penguasaan wacana etika 

disamping itu juga kurangnya minat dosen pada bidang etika. 

Penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Retnowati (2003), mengenai 

persepsi akuntan pendidik, akuntan publik, dan mahasiswa akuntansi terhadap 

kode etik IAI, menunjukkan bahwa antara akuntan publik, akuntan pendidik, dan 

mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kode etik ikatan 

akuntan Indonesia. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa akuntan 

pendidik mempunyai persepsi yang lebih baik jika dibandingkan dengan akuntan 

publik dan mahasiswa akuntansi untuk prinsip-prinsip etika. 
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Pada kesempatan yang lain Meilisa (2009), melakukan penelitian 

mengenai “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Akuntan Pendidik Di 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya”, menyebutkan 

bahwa secara umum akuntan pendidik di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya telah memiliki etika yang baik dalam kegiatan di 

lingkungan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari penerapan delapan prinsip etika 

dalam kegiatan pengajaran, yakni; Standar Teknis, Kompetensi dan Kehati-hatian 

Profesional, Integritas, Kerahasiaan, Kepentingan Publik, Objektivitas, Perilaku 

Profesional, dan tanggung Jawab Profesi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada pembahasan tentang makna tanggung jawab 

dan profesionalisme akuntan pendidik pada sebuah institusi pendidikan yaitu 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Sesuai dengan 

rumusan masalah, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 

Metode  kualitatif  memberikan  informasi  yang  mutakhir  sehingga  bermanfaat  

bagi  perkembangan ilmu pengetahuan  serta  lebih banyak dapat  diterapkan pada  

berbagai  masalah (Umar, 1999:81). Penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah 

mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, 

berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya 

(Nasution, 1988:5, Sugiyono, 2005). Metode penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. 

Dengan digunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, maka data yang 

didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan 

penelitian dapat dicapai. Kelebihan metode kualitatif, tidak hanya bisa diteliti 

beberapa variabel saja, sehingga seluruh permasalahan yang telah dirumuskan 

tidak akan terjawab dengan pelitian kuantitatif. 

 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 
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Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah: 

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber informan 

pertama yaitu individu  atau  perseorangan  seperti  hasil  wawancara  

yang  dilakukan  oleh peneliti.  Ini  diperoleh  melalui  wawancara  

dengan dosen dan mahasiswa akuntansi yang menjadi objek 

penelitian dalam penelitian ini. 

2. Data  Sekunder  merupakan data  primer  yang  sudah diolah  lebih  

lanjut  dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak 

lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data 

ini digunakan untuk mendukung infomasi primer yang diperoleh baik 

dari dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan (Umar, 

1999). 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, 

pengamatan/observasi  dan  wawancara  mendalam (in-depth  interviews) 

(Chaedar, 2002: 154-156). Kedua metode/teknik tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Pengamatan/Observasi   

Pengamatan/Observasi yang  dimaksud  adalah  pengamatan  yang  

sistematis tentang  kejadian dan  tingkah  laku dalam  setting  sosial  

yang  dipilih untuk diteliti. 
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2. Wawancara mendalam (in-depth interviews) 

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan 

pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu dan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, (Moleong, 2006:186).  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara 

semiterstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-

depth interview dimana pelaksanaannya bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara tersetruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 

diwawancara diminta pendapatnya, dan ide-idenya. Dengan begitu 

penulis bias mendapatkan pendapat, ide, dan persepsi pihak yang 

diwawancara atas topik yang sedang diteliti. 

 

3.4 Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang yang telah menempuh mata 

kuliah etika bisnis dan profesi dan Dosen pengajar Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya. Informan berjumlah 10 orang yang terdiri 7 mahasiswa dan 3 dosen 

pengajar. Berikut di bawah ini daftar nama dan keterangan informan. 

 

Tabel 3.4. Daftar Nama Informan 

No. Nama Jenis Kelamin Keterangan 
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1 Pak Zaky Baridwan Laki-laki Dosen 

2 Pak Helmy Adam Laki-laki Dosen 

3 Bu Sari Atmini Perempuan Dosen 

4 Gisma Laki-laki Mahasiswa 2007 

5 Fury Perempuan Alumni 2007 

6 Iqbal Laki-laki Mahasiswa 2007 

7 Arlini Perempuan Mahasiswa 2008 

8 Hendra Laki-laki Mahasiswa 2008 

9 Dara Perempuan Mahasiswa 2008 

10 Rio Laki-laki Mahasiswa 2008 

 

Dalam penulisan penelitian, informan telah bersedia untuk disebut 

namanya dengan nama yang sebenarnya. Sedangkan untuk penulisan nama 

dosen yang disebut dalam wawancara, penulis rahasiakan untuk menghormati 

dan menghargai privasi dan nama baik dosen yang bersangkutan tersebut. 

 

3.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Waktu, penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan Juli 2011. 

2. Lokasi dibatasi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya yang berada di kota Malang,  Jawa Timur 

3. Masalah dibatasi pada analisis makna tanggung jawab dan 

profesionalisme akuntan pendidik dari persepsi dosen dan mahasiswa. 

 

 

 

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
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Teknik analisi data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode 

ilmiah karena menggunakan analisis. Data-data yang diperoleh dapat diberi arti 

dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Untuk  

menganalisis  penelitian  ini,  maka  dilakukan  dengan  langkah-langkah sebagai 

berikut yang merujuk pada teori Miles dan Huberman, (1992: 18):  

1. Classifiying, setelah data atau hasil wawancara dan jawaban dari 

responden diperoleh, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan 

masalah atau jenis pertanyaannya. 

2. Reduksi. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang 

sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. 

3. Penyajian. Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam 

bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan. 

4. Interpreting, selanjutnya data atau jawaban dari responden tersebut 

dianalisa dan diinterpretasikan  serta berupaya mencari solusi dan 

akhirnya ditarik suatu kesimpulan. 

5. Teknik analisis baik itu penyusunan pertanyaan, kategorisasi jawaban, 

penarikan kesimpulan sampai pada penemuan makna,  menggunakan 

pemetaan atas dasar persepsi seperti yang digambarkan di gambar 2.2.  
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BAB IV 

MENELUSURI TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN 

PROFESIONALISME AKUNTAN PENDIDIK 

 

 Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab dan Profesionalisme Akuntan 

Pendidik (Studi pada persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Dosen Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya)” dilaksanakan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya dengan informan penelitian dosen dan mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Universitas Brawijaya. Peneliti melakukan wawancara dengan 

informan yang akan diteliti untuk mendapatkan makna bagaimanakah tanggung 

jawab dan profesionalisme akuntan pendidik Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya sehingga nantinya baik dosen maupun mahasiswa akuntansi dapat lebih 

memahami peran, tugas, tanggung jawab, dan profesionalisme dari seorang 

akuntan pendidik. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hasil penelitian. 

 

4.1. Profesi Akuntan Pendidik 

Dalam pendidikan, seorang pengajar/pendidik senantiasa menanggung beban 

mental dan tanggung jawab masa depan bangsa. Setiap pengajar/pendidik dituntut 

untuk mampu melakukan yang terbaik, dan senantiasa bersikap arif dan bijaksana. 

Tanggung jawab yang ada pada setiap pendidik menuntut adanya sebuah sikap 

profesional yang mengharuskan pendidik tersebut tidak cukup hanya dengan mengajar 

dan menyampaikan ilmu (transfer knowledge) saja, tetapi juga menjadikan dirinya 

sebagai sumber bimbingan, konsultasi, dan contoh perilaku bagi setiap peserta didik. 
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Terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan dari seorang pendidik. 

Pertama, adalah tentang keilmuan. Keilmuan disini harus sesuai dengan profesi 

yang akan digeluti, contohnya saja seorang akuntan pendidik, berarti semua ilmu 

akuntansi yang harus benar-benar dikuasai yang nantinya akan diberikan kepada 

peserta didik. Kedua, adalah tentang keperilakuan. Menjelaskan bagaimana ketika 

seseorang belajar ilmu tersebut dan menggunakan ilmu itu untuk hal-hal yang 

baik. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Zaky. 

“Kalau pendidik itu ga tentu ya.. Ada dua aspek yang harus 

diperhatikan. Satu adalah keilmuan bahwa, keilmuan sesuai 

dengan profesi yang akan digeluti, kalau kita kan akuntansi, jadi 

ilmu akuntansi yang diberikan. Dan yang kedua adalah 

keperilakuan. Jadi keperilakuan tentang bagaimana ketika dia 

belajar ilmu dan dia menggunakan ilmu itu pada hal-hal yang baik. 

Jadi ada dua hal penting tadi yang harus diberikan.” 

Dalam dunia akuntansi sendiri, terdapat profesi akuntan yang bertugas atau 

mendedikasikan dirinya untuk pendidikan dan menjadi seorang pendidik, yaitu akuntan 

pendidik. Seperti yang telah diungkapkan Ibu Sari, saat di wawancarai. 

“…akuntan pendidik itu, ya akuntan atau semua orang yang memiliki 

gelar akuntan yang memilih profesi untuk menjadi pendidik.” 

 

 Akuntan pendidik merupakan seseorang yang mendedikasikan dirinya untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari anak didiknya, selalu berinovasi untuk 

meningkatkan iklim pendidikan, seperti memperbarui lingkup pembelajaran, selalu 

meng-update referensi akuntansi, dengan selalu melakukan penelitian-penelitian terkait 

di bidang ilmu akuntansi. Seperti yang diungkapkan oleh Fury. 

“Kalau menurut saya akuntan pendidik adalah seseorang yang 

mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas dari anak didiknya, terutama kalau misalnya di tingkat 

perkuliahan adalah mahasiswa. Dan tentunya juga tidak pelit ilmu, 

jadi dalam artian tidak pelit ilmu kemudian saling berbagi 
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keilmuan tidak untuk kepentingannya pribadi dan juga selalu 

berinovasi untuk meningkatkan iklim pendidikan. Mengingkatkan 

inovasi maksudnya apa? Yaitu memperbarui dalam lingkup 

pembelajarannya, referensi-referensi juga selalu di update dan juga 

kualitas dari akuntan pendidiknya itu sendiri yang tentunya terkait 

dengan keilmuan akuntansi.” 

 

Sedangkan menurut Gisma, akuntan pendidik adalah akuntan yang pernah 

mengemban profesi setelah bertahun-tahun dalam dunia praktek dan mempunyai 

pengalaman yang cukup di bidangnya kemudian barulah dia menjadi seorang 

pendidik. Menurutnya, akan percuma sekali ketika seorang akuntan pendidik 

tersebut tidak memiliki pengalaman melakukan praktek langsung dalam dunia 

akuntansi. 

Intisari pendapat informan-informan di atas kurang lebih sama 

sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 

tentang dosen/pendidik, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan 

ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, ketika berbicara 

tentang akuntan pendidik, maka transformasi ilmu pengetahuan, pendidikan, 

penelitian dan pengabdian masyarakat terfokus pada ilmu akuntansi. 

 

4.2. Tugas dan Kewajiban Akuntan Pendidik 

Layaknya pendidik di pendidikan tinggi lainnya, seorang akuntan pendidik 

juga mempunyai tugas dan kewajiban seperti yang telah di tetapkan dalam Tri-

Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian 
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masyarakat. seperti yang telah diungkapkan oleh Pak Helmy. 

“Ya karena akuntan pendidik itu ya mempunyai tanggung jawab di 

pendidikan tinggi, berarti menerapkan atau melakukan tri-dharma 

perguruan tinggi. Pengajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat.” 

 Seorang akuntan pendidik juga harus tetap mengembangkan wawasannya 

di bidang akuntansi. Karena ilmu akuntansi itu sendiri sering mengalami banyak 

perubahan maka adalah tugas dari seorang akuntan pendidik untuk selalu meng-

update seputar informasi, isu, dan ilmu akuntansi itu sendiri. Seperti yang 

diungkapkan oleh Arlini tentang tugas dan kewajiban akuntan pendidik. 

“..dia harus mengembangkan wawasannya di bidang akuntansi, 

jadi kan disini akuntansi itu sering terjadi banyak perubahan, nah 

disitu adalah tugas dari akuntan pendidik selalu mengupdate terus, 

seputar info-info akuntansi itu, kemudian selain itu, disitu dia juga 

harus mengajarkan kepada anak didiknya seputar akuntansi namun 

disini dengan metode-metode yang sesuai dan tentunya disini harus 

di sesuaikan lagi dengan kode etik profesi akuntan.” 

 

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, akuntan pendidik juga 

tidak boleh sembarangan dalam melaksanakannya. Akuntan pendidik mempunyai 

tugas utama yaitu mencerdaskan mahasiswa, baik dari segi pengetahuan, maupun 

dari segi etika dan moralnya pun harus cerdas. Oleh karena itu, dalam mengajar 

pun akuntan pendidik harus bisa mengetahui kapasitas dan kemampuan dari 

masing-masing anak didik yang di ajarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Gisma. 

 

“Kalau menurut saya, tugas dan kewajiban akuntan pendidik itu, 

mencerdaskan mahasiswa. Layaknya dosen harus tau bagaimana 

kapasitas dan kemampuan dari masing-masing mahasiswa, kadang 

ada dosen atau akuntan pendidik itu yang mengajar seenaknya saja, 

tidak pernah bertanya pada mahasiswa, bagaimana dan apa yang 

mereka peroleh. Itu tugas dan kewajiban akuntan pendidik yang 

pertama. Yang kedua, akuntan pendidik itu, sekali lagi saya 

tekankan, harus mededikasikan dirinya untuk pendidikan. Setelah 
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tentunya tadi berpengalaman. Karena begini, namanya juga 

akuntan pendidik, bukan akuntan praktisi, bukan juga akuntan 

pengajar, jadi mendidik itu bukan memberikan ilmu jebret ngene 

tok,, ora. Tapi garai didik arek iku alon-alon sampe arek iku isok, 

koyok guru SD. Guru SD kan yo ngono, ngajari murid’e pelan-

pelan sampe iso. Iku sing jenenge akuntan pendidik, bukan hanya 

dike’i tugas, presentasi ben minggu, opo kuwi?? itu bukan 

pendidik namanya, Cuma fasilitator, moderator…” 

 

Dari pendapat diatas jelas bahwa tugas dan kewajiban seorang akuntan 

pendidik yang paling penting adalah terletak pada proses dimana ketika dia 

mendidik anak didiknya, dalam artian, tidak hanya sekedar mengajar akan tetapi 

juga membimbing anak didik agar yang bersangkutan memiliki kompetensi yang 

relevan dengan keahliannya. 

Pendapat mengenai tugas dan kewajiban seorang akuntan pendidik di atas 

sejalan dengan Pedoman Beban Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010. Di dalam pedoman tersebut 

dijelaskan bahwa tugas utama seorang dosen/pendidik adalah melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 

(dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai 

dengan kualifikasi akademik, yaitu (1) di bidang pendidikan dan pengajaran, (2) 

di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah, dan (3) tugas-tugas di 

bidang pengabdian masyarakat. 

4.3. Tanggung Jawab Akuntan Pendidik 

Para pendidik mestinya memahami bahwa tanggung jawab itu bukan 

sekedar jenis tanggung jawab terhadap (responsibility to), yang secara sempit di 

definisikan secara formal melalui struktur kelembagaan seperti, tanggungjawab 
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terhadap siswa, orang tua para staf guru, melainkan juga tanggung jawab untuk 

(responsibility for), yaitu tanggung jawab untuk menciptakan sebuah lingkungan 

belajar yang aman, nyaman dan teduh bagi berlangsungnya proses pembelajaran. 

Lebih dari itu, para pendidik sesungguhnya memiliki tanggungjawab sebagai 

(responsibility as), yaitu, sebuah esensi tanggung jawab berdasarkan keluasan 

identitas dirinya. Pendidik bertanggung jawab sebagai sesama manusia, karena itu 

apa saja yang berkaitan dengan promosi kebaikan, keadilan, kehidupan dan 

penghargaan martabat manusia merupakan bagian dasar dari tanggung jawabnya. 

(Koesoema, 2007). Hal ini hampir serupa dengan apa yang diungkapkan Gisma. 

“Tanggung jawab itu kan selalu Hablumminallah dan 

Hablumminannas.  Sekarang begini, akuntan pendidik kuwi, 

dikasih jam/waktu untuk mengajar kan dua setengah jam, sing 

jenenge tanggung jawab kuwi, dua setengah jam ya manfaatkan 

seluruhnya. Tanggung jawab kuwi maneh, akan 

dipertanggungjawabkan kepada Gusti Allah, seperti korupsi waktu. 

njenengan lebih mentingno proyek akhir’e ninggalno kelas toh. 

Nah, akuntan pendidik itu juga harus bertanggung jawab kepada 

orang tua dari mahasiswa, wong mahasiswane kene yo mbayar, 

wong mahasiswane kene iku ada secara tidak langsung ada 

peletakan perpindahan tanggung jawab dari orang tua ke dosen, 

jadi dosen itu harus bertangung jawab atas nilai mahasiswa, nilai 

intelektualitas, yang tidak bisa di visualkan dengan angka, begitu.” 

Tanggung jawab seorang akuntan pendidik, tidak hanya terbatas dengan 

dia memberikan ilmu-ilmu dan kerangka ilmu yang benar tentang mata kuliahnya 

saja, tetapi juga harus memberikan pandangan-pandangan bagaiamana dan apa-

apa yang terjadi dalam dunia praktek/kerja. Karena ilmu akuntansi, tidak bisa 

hanya didapat dengan cara menghapal dan sekedar membaca buku dan referensi 

ilmu semata. Oleh karena itulah, seorang akuntan pendidik harus seorang yang 

benar-benar ahli di bidang akuntansi dan mempunyai pengalaman tentang ilmu 



 

82 
 

 

tersebut. Dengan begitu, transfer-knowledge yang dilakukan oleh akuntan 

pendidik dapat diimbangi dengan transfer-experience akuntan pendidik itu 

sendiri, sehingga ilmu yang nantinya diberikan pun dapat 

dipertanggungjawabkan. Seperti yang telah diungkapkan oleh Pak Zaky. 

“Tanggung jawab akuntan pendidik adalah selain dia memberikan 

semua ilmu-ilmu yang benar dan memberikan kerangka ilmu yang 

benar tentang mata kuliah yang diberikan dan dia juga harus 

memberikan pandangan-pandangan tidak hanya normatifnya tapi 

bagaimana apa-apa yang terjadi di dunia praktek. Karena itu 

akuntan pendidik harusnya tidak hanya mengerti apa yang di buku, 

teapi dia juga harus mengerti dunia bisnis. Seharusnya dia 

memiliki pengalaman di bidang praktisi, karena sangat aneh sekali, 

kalau misalnya seorang dokter ya, mengajarkan bedah, bedah itu 

seperti apa, dll., tapi dia sendiri tidak pernah melakukan 

pembedahan. Padahal di dunia nyata itu kemungkinan ada 

penyimpangan-penyimpangan. Pertanyaan kita adalah bagaimana 

kita bisa membaca penyimpangan itu, kalau pendidik itu sendiri 

tidak memiliki pengalaman itu….” 

 

Selain itu, tanggung jawab akuntan pendidik terletak bagaimana dia dapat 

menerapkan visi dari kode etik profesi akuntan pada anak didiknya dan kualitas 

anak didik itu sendiri. Dengan begitu anak didik yang merupakan calon akuntan 

masa depan diharapkan dapat membawa nilai-nilai etis dan keprofesionalannya 

dalam bekerja di dunia praktek pada saat dia menjadi seorang akuntan. Seperti 

yang diungkapkan oleh Arlini dan Hendra. 

“Kalau menurut aku tanggung jawab akuntan pendidik itu sendiri 

lebih pada bagaimana dia menerapkan visi dari kode etik profesi 

akuntan itu sendiri pada anak didik, jadi nantinya, calon-calon 

akuntan itu, tidak hanya bekerja sebagai akuntan saja tetapi dia 

tetap menerapkan kode etik dan hal-hal yang mungkin bisa 

membawa mereka ke dalam keprofesionalan mereka dalam 

bekerja. (Arlini) 

“Tanggung jawabnya adalah bagaimana dia bisa menghasilkan 

output akuntan-akuntan muda yang tidak hanya mengerti ilmu 

akuntansi tetapi juga beretika, intinya seperti itu.” (Hendra) 
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Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang akuntan pendidik itu 

sangatlah besar, baik kepada anak didik atau dalam hal ini mahasiswa, orang tua 

mahasiswa, lembaga/institusi/universitas, masa depan mahasiswa itu sendiri dan 

yang paling penting adalah tanggung jawab pribadi dengan Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 

4.4. Profesionalisme Akuntan Pendidik 

Profesionalisme merupakan sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh 

setiap anggota profesi. Dengan adanya profesionalisme diharapkan nantinya para 

pemilik profesi tidak hanya sekedar menjalankan profesinya tetapi juga dapat 

mengamalkannya dalam kehidupan nyata sehingga tidak terjadi kecurangan-

kecurangan. Seperti yang diungkapkan oleh Iqbal. 

“Intinya profesionalisme itu, di semua bidang profesi itu ada. 

Dokter mempunyai ciri profesionalisme yang berbeda, misalnya 

dokter ya dengan profesionalismenya bagaimana caranya dengan 

treatments-nya bisa membantu pasien agar bisa sembuh dan 

sebagainya. kalau akuntan, ya bagaimana bisa menyajikan laporan 

keuangan yang benar dan wajar untuk akuntansi tanpa adanya 

campur tangan pihak lain, terkait dengan itu” 

 

Akuntan pendidik merupakan salah satu profesi akuntan yang harus 

memiliki sikap profesionalisme. Profesionalisme akuntan pendidik disini bisa 

dilihat dari tugas dan kewajiban utamanya yaitu mengajar/mendidik dan 

bagaimanakah dia dapat memenuhi Tri-Dharma Perguruan Tinggi. Sama halnya 

dengan profesi akuntan lain saat melaksanakan tugasnya, akuntan pendidik juga 

harus memiliki nilai-nilai profesional seperti integritas, jujur, konsisten, dan 

sebagainya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Fury. 
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“Profesionalisme akuntan pendidik adalah dia harus mengajar 

kemudian dan memenuhi tri dharma perguruan tinggi yaitu mulai 

dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat begitu kan 

akuntan pendidik itu. Dan bidangnya pun juga harus konsisten 

yaitu bidang akuntansi, itu kan profesionalismenya disitu. 

Kemudian apa kaitannya dengan akuntan atau akuntan professional 

itu seperti apa yang jelas ya itu tadi dia harus konsisten, dan pada 

saat dia mengajar dia harus jujur, berintegritas, menjadi seorang 

akuntan pendidik juga harus berintegritas, karena apa? Supaya dia 

diakui kedudukannya dimata mahasiswa, dimata khalayak umum 

karena pada saat dia meleset gt, pada saat menyampaikan ilmu 

salah, maka saat itu juga dia tidak akan dipercaya oleh 

mahasiswanya, seperti itu.” 

Pendapat di atas di dukung oleh pernyataan Pak Helmy tentang profesionalisme 

akuntan pendidik dalam mengajar. 

 “Profesionalisme akuntan pendidik tentunya didasarkan 

atas ketentuan undang-undang, terkait dengan pendidikan atau 

pengajaran, terus terkait dengan proses belajar-mengajar baik di 

kelas maupun di luar kelas, kemudian kalau penelitian itu ya 

kewajiban untuk meneliti dll. Akuntan pendidik itu bertanggung 

jawab mendidik, calon-calon akuntan jadi profesionalisme akuntan 

pendidik ya beda sm profesionalisme akuntan publik, atau akuntan 

lainnya. Jadi profesionalisme disini lebih dalam mengajar, kan ada 

etika dan ketentuan dalam mengajar, kemudian menyampaikan apa 

yang harus disampaikan, mempersiapkan bahan sesuai dengan 

silabus, kemudian tepat waktu, melakukan penilaian atau evaluasi, 

obyektif, dan seterusnya” 

 

Pendapat tersebut serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Arlini. 

“Sebenarnya pada intinya kalau menurut saya itu sama. Karena 

disini, dia harus menerapkan, pertama kejujuran dalam 

menjalankan profesinya. Jadi semua profesi akuntan disini juga 

diharapkan untuk mengembangkan sisi-sisi dari kejujuran itu 

sendiri dalam bekerja. Karena disini mungkin banyak ya dari 

kasus-kasus yang ada itu para akuntan itu sendiri tidak 

menerapkan, adanya kejujuran dalam bekerja, misalnya saja 

korupsi dan sebagainya itu kan terlihat bahwa mereka telah 

mengesampingkan sisi-sisi kejujuran itu. Kemudian yang kedua 

dilihat cara mereka menerapkan kode etik itu sendiri.” 
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Pertanyaannya sekarang adalah apakah benar profesionalisme yang 

dimiliki oleh akuntan pendidik itu sama dengan profesi akuntan lainnya? Dari 

beberapa informan, penulis menemukan berbagai macam jawaban tentang hal ini. 

Pendapat di atas adalah beberapa contoh dari mereka yang berpendapat bahwa 

profesionalisme akuntan pendidik itu pada intinya sama dengan profesionalisme 

profesi akuntan lainnya. Tetapi terdapat beberapa pendapat yang mengungkapkan 

bahwa profesionalisme akuntan pendidik itu jauh lebih berat dan sulit. 

Dikarenakan tanggung jawab akuntan pendidik tadi yang besar. Seperti yang 

diungkapkan oleh Pak Zaky. 

“Agak berbeda. Kalau di dalam akuntan pendidik itu jauh lebih 

berat, dibanding dengan profesi akuntan lainnya. Menurut saya ya. 

Karena saya di dunia ini masuk, saya masuk di dunia akuntan 

pendidik, saya masuk di dunia akuntan publik, saya masuk di dunia 

akuntan manajemen. Jadi saya memegang dan bekerja di beberapa 

perusahan. Kalau di akuntan manajamen itu adalah diri saya, ilmu 

saya yang saya berikan kepada mereka, dan itu judgementnya 

adalah judgement saya individu, tanggung jawab saya individu, 

dan ketika saya memberikan ilmu saya kepada mereka, mereka 

membayar kepada saya, that’s it, just take and give. Kalau saya di 

akuntan publik, lebih berat dibanding dengan akuntan manajemen, 

karena saya dibayar dan tidaknya oleh mereka itu tergantung pada 

pekerjaan auditing, jadi independesinya itulah yang kemudian 

apakah saya akan mengorbankan independensi dalam pengambilan 

keputusan atau tidak, hanya tapi, keputusannya tetap di saya. Jadi 

itu hanya masalah keberanian mengambil keputusan, apakah 

memang akuntan yakin dan berani bahwa kalau nanti judgement 

itu nati bertentangan dengan perusahaan itu digunakan lagi atau 

tidak, hanya itu saja. Hanya sebatas itu saja, tidak ada aspek yang 

lain. Tetapi kalau dunia pendidikan itu agak berbeda. Saya dalam 

memberikan pengalaman-pengalaman sebagai dosen atau akuntan 

pendidik, dan memberikan ilmu yang saya miliki, dan saya 

sampaikan kepada mereka, dengan harapan mereka menjadi orang 

yang professional. Dan tanggung jawab saya tidak hanya saya 

memberikan ilmu kemudian saya dapat uang, tetapi memberikan 

apa, membangun moral, membangun orang-orang yang akan 

memegang bangsa ini di masa depan. Jadi berkelanjutan. Inilah 
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yang saya katakan agak berat, tanggung jawab moralnya jauh lebih 

berat dibanding dengan profesi akuntan lainnya.” 

 

Pemaknaan mengenai profesionalisme akuntan pendidik tidak hanya 

cukup dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan profesionalisme akuntan 

pendidik saja, tapi bagaimana cara merealisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. 

Seperti bagaimana seorang akuntan pendidik harus bersikap dan berperilaku yang 

dapat menunjang ke profesionalannya dalam bekerja. Seperti yang diungkapkan 

oleh Bu Sari. 

 “Sebenarnya kalau berbicara profesionalisme ya tergantung 

dari dirinya sendiri, jadi kalau sudah memilih untuk menjadi 

seorang akuntan pendidik ya harus bertanggung jawab penuh. 

Salah satu contoh profesional yang paling sederhana, misalnya 

ngajar itu ya ketika berkomitmen mau ngajar ini ya dia harus 

benar-benar. Katakanlah waktunya atau durasi waktunya tepat, 

berapa kali harus mengajar dalam 1 semester dll.” 

 

 Untuk menjadi profesional, akuntan pendidik itu harus mempunyai etika. 

Salah satu prinsip etika adalah memiliki rasa empati terhadap orang lain, dalam 

hal mengajar yang dimaksud adalah empati kepada anak didiknya. Dengan adanya 

rasa empati tersebut profesi akuntan pendidik dapat bertanggung jawab atas 

profesinya. Seperti yang di ungkapkan oleh Gisma. 

 “Profesionalisme akuntan pendidik kalau menurut saya, dia 

mau meluangkan waktu dan berkorban. Akuntan itu orang yang 

beretika, mereka memegang etika akuntan. Yang namanya etika, 

itu salah satu prinsip etika adalah berempati, tanggung jawab ke 

orang. Nah sekarang, kalau sampai akuntan pendidik tersebut, 

tidak berempati ke orang, hanya memberikan ilmu begitu saja, 

ternyata murid didiknya juga ga bisa, ga peduli, itu kan ga 

berempati, berarti ya ga professional. Dan salah satu prinsip etika 

yang lain adalah, berkorban untuk sesama, itu salah satu prinsip 

etika, pasti mereka tahu. Jadi mereka harus rela berkorban 

mendidik anak didiknya….” 
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 Diharapkan dengan memaknai profesionalisme akuntan pendidik, Dosen 

sebagai penanggung jawab terbesar calon akuntan dimasa akan datang dapat 

bersikap professional. Dengan bersikap professional secara tidak langsung akan 

menghindarkan akuntan-akuntan masa depan tersebut dari tindakan yang tidak 

professional dan kredibilitas dari profesi akuntan tidak perlu dipertanyakan dan 

diragukan lagi oleh publik. 

Menurut Rice dan Bishoprick, (1971) dosen yang profesional adalah dosen 

yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

sehari-hari. Sedangkan menurut Bafadal, (2004) seorang dosen dapat dikatakan 

professional bilamana memiliki kemampuan tinggi (high level of abstract) dan 

motivasi kerja tinggi (high level of commitment). Dan dari beberapa teori yang ada 

dapat disimpulkan bahwa dosen yang profesional adalah dosen yang memiliki visi 

yang tepat dan berbagai aksi inovatif. 

 

4.5. Kompetensi (Skill) Akuntan Pendidik Profesional 

 Untuk menjadi seorang yang profesional di bidangnya, jelas sekali bahwa 

seseorang tersebut harus mempunyai banyak kompetensi (skill) untuk mendukung 

keprofesionalannya, tidak terkecuali seorang akuntan pendidik. Sebagai profesi 

yang memiliki tanggung jawab yang besar, integritas adalah salah satu kompetensi 

yang harus dimiliki seorang akuntan pendidik. Seperti yang di ungkapkan oleh 

Pak Helmy ketika ditanya kompetensi apa yang harus dimiliki akuntan pendidik 

yang profesional. 

“Integritas ya. Integritas itu ya misalnya bertanggung jawab atas 

profesi ya. Jadi misalnya, kalu dia mengajar materi yang 
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seharusnya diajar, kemudian mempersiapkan materi secara tepat, 

kemudian bersikap akomodatif, menjadi fasilitator, mampu 

mengevaluasi, melakukan penilaian, dst. 

Seorang akuntan pendidik sudah tentu dia harus memiliki general 

knowledge tentang ilmu akuntansi itu sendiri. Sangat disayangkan apabila akuntan 

pendidik tersebut hanya sekedar tahu, atau menghapal dari buku. Seorang akuntan 

pendidik yang profesional harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang 

ilmu yang menjadi kewajibannya untuk diberikan kepada anak didik. Misal 

seorang dosen yang mengajarkan mata kuliah akuntansi manajemen, berarti dosen 

tersebut harus mempunyai pengalaman praktek di bidang akuntansi manajemen 

selama beberapa waktu. Keahlian, pengetahuan, dan pengalaman itulah yang 

nantinya menjadikan akuntan pendidik tersebut bisa lebih profesional. Seperti 

yang diungkapkan oleh Pak Zaky. 

“Skillnya adalah dia tinggal mengajarkan apa, misalnya begini, 

kalau dia,., kebetulan saya di S1 mengajarkan sekarang ini adalah 

system informasi akuntansi, maka skill yang harus saya miliki 

adalah saya harus tau bagaimana men-design system informasi 

akuntansi di suatu perusahaan. Karena skill itu yang harus saya 

miliki, saya harus punya pengalaman yang begitu banyak di dunia 

itu, sehingga saya tau persis apa buku yang dibaca dan mengapa 

seperti itu. Jadi dia tidak hanya sekedar menghapal karena memang 

tulisan, buku dalam sistem informasi akuntansi itu memiliki latar 

belakang mengapa di tulis seperti itu. Ya itu skill. Artinya bahwa 

memang harus ahli di bidang itu, berarti bahwa dosen pengajar di 

bidang itu dia memang memiliki pengalaman yang banyak di dunia 

bisnis. Maka, mengapa saya mengajar di bidang itu karena 

memang saya berfikir dunia saya di kantor akuntan publik dan saya 

tau bagaimana mengajar di dunia itu. Kalau saya tidak punya 

pengalaman itu saya tidak berani untuk mengajar ilmu itu, karena 

nanti sifatnya hafalan, nanti ilmunya bias jadi ilmu sesat.” 

Pengetahuan akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba 

mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan 

pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokan kedalam 
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account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya 

dan laba (Ruswandi, 2007). Pengetahuan akuntansi bagi seorang akuntan pendidik 

yang profesional adalah dia harus dapat menjelaskan perkembangan standar 

akuntansi, perkembangan teori akuntansi, menjelaskan hubungan perkembangan 

model perusahaan, menguraikan akuntansi kontemporer, menyisipkan kasus-kasus 

dalam dunia bisnis yang melibatkan peran akuntan, dan lain sebagainya. Oleh 

karena itu dalam setiap mengajar sebaiknya akuntan pendidik juga harus 

memberikan pengetahuan tentang bidang akuntansi secara luas. 

Selain general knowledge tentang akuntansi, Pak Zaky juga menambahkan 

bahwa skill lain yang harus dimiliki akuntan pendidik itu adalah komunikasi dan 

etika. Dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam dunia praktek 

akuntansi, akuntan pendidik tersebut harus mampu mengkomunikasikan dan 

mengungkapkan kepada anak didiknya tentang hal-hal tersebut. Sehingga mereka 

dapat menghindarkan diri dari penyimpangan-penyimpangan yang melanggar 

moral. 

“Selain general knowledge tentang akuntansi itu sendiri, skill lain 

yang harus dimiliki itu misalnya tentang komunikasi, komunikasi 

bisnis, etika, bahwa dalam dunia bisnis itu kan kita harus 

ungkapkan kepada mahasiswa bahwa di dunia bisnis itu banyak 

penyimpangan penyimpangan yang terjadi yang kaitannya dengan 

etis, contohnya misalnya begini, ketika kita belajar tentang 

akuntansi keuangan atau tentang perpajakan, normatifnya kan 

seperti itu, nanti dalam dunia bisnis itu kan ada penyimpangan-

penyimpangan. Pertanyaannya adalah apakah penyimpangan-

penyimpangan itu melanggar etika, melanggar moral ataukah 

tidak. Karena itulah kita harus memperhatikan banyak hal, jadi 

tidak hanya debet-kredit, yaa mungkin juga ilmu keperilakuan, 

ilmu judgement, pengambilan keputusan, seperti itu.” 

 

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Hendra. 
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“Yaah namanya juga akuntan pendidik, akuntan. Berarti dia harus 

punya basic akuntansinya. Kemudian, pendidik, berarti ya basic-

basic dari pendidik, communication skill, kemudian bagaimana dia 

bisa masuk ke kelompok yang dia ajar, bagaimana dia bisa 

memposisikan dirinya sebagai anak didiknya……” 

 

Pendapat tentang communication-skill juga diungkapkan oleh Bu Sari. 

“yang jelas communication-skillnya itu yaa, cara berkomunikasi, 

misalnya saja dengan anak didiknya bagaimana. Ya kalau menurut 

saya itu sih yang paling penting.” 

 

Selain itu, akuntan pendidik juga harus mempunyai kompetensi-

kompetensi abstrak yang ada di dalam diri pribadi pendidik tersebut atau biasa 

disebut dengan interpersonal skill atau personal appearance. Akuntan pendidik 

dapat dikatakan profesional apabila dia memiliki sifat, sifat dan perilaku yang 

baik dalam dirinya, seperti sabar, telaten, disiplin, dan sebagainya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Fury. 

“Skill ini tidak ada di teori ya, yang jelas yaitu harus sabar, telaten, 

jangan emosian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana 

memahami psikologi mahasiswa tu di kelas. Psikologi pada saat 

mahasiswa itu sedang semangat, kemudian ada yang down, 

kemudian ada yang mempunyai masalah, paling nggak dosen itu 

sudah mulai tau kedaan mahasiswa tersebut di awal, dan apa yang 

diinginkan mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi, 

yang saya yakin semua dosen wajib memiliki skill ini, tapi yang 

penting adalah bagaimana dosen tersebut dapat memotivasi 

mahasiswa tersebut” 

Interpersonal skill dan personal appearance lebih memfokuskan pada 

sesuatu hal yang melekat pada pribadi seorang dosen, baik dilihat dari segi sifat, 

sikap, dan penampilannya. Interpersonal skill dan personal appearance ini akan 

menjelaskan apakah dosen tersebut dapat dikatakan sebagai dosen yang 

professional jika dilihat dari sifat, sikap, dan penampilan yang tentu saja diluar 

kepintaran seorang dosen (Eichinger dan Lombardo, 2003). Keprofesionalan 
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dosen disini dapat diketahui dengan cara melihat apakah dosen menjaga 

keserasian penampilannya setiap dia berada di lingkungan kampus, apakah dia 

bisa memisahkan antara masalah pribadi dengan masalah pekerjaan, dapat 

mengolah waktu dengan baik, apakah dosen tersebut aktif dalam berbagai 

organisasi dan sebagainya yang berhubungan dengan kepribadiaanya. 

Dari pendapat dan hasil wawancara dengan informan-informan di atas, 

penulis dapat memberikan kesimpulan untuk bab ini bahwa seorang akuntan 

pendidik itu adalah seorang “akuntan” dan sekaligus seorang “pendidik”. Dengan 

kata lain, seorang akuntan pendidik adalah seorang yang berprofesi dan 

mempunyai gelar akuntan yang mendedikasikan dirinya untuk dunia pendidikan 

dengan menjadi seorang pendidik. Kata pendidik dipakai karena seorang akuntan 

pendidik bukan sekedar “pengajar” atau orang yang sekedar mentransfer ilmu 

akuntansi saja kepada anak didiknya tetapi juga mendidik, membimbing, 

memberikan pandangan, pengalaman tentang nilai moral dan etika yang tercakup 

dalam kode etik profesi akuntan di Indonesia. 

Tugas dan kewajiban seorang akuntan pendidik jelas mengikuti peraturan 

dan undang-undang pemerintah yang ada yaitu melaksanakan Tri-dharma 

perguruan tinggi, antara lain, (1) pendidikan dan pengajaran, (2) penelitian, dan 

pengembangan karya ilmiah, dan (3) pengabdian masyarakat. 

Ruang lingkup tanggung jawab seorang akuntan pendidik, tidak hanya 

terbatas dengan dia memberikan ilmu-ilmu dan kerangka ilmu yang benar tentang 

ilmu akuntansi saja, tetapi juga harus memberikan pandangan-pandangan 

bagaimana dan apa-apa yang terjadi dalam dunia praktek/kerja. Karena ilmu 
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akuntansi, tidak bisa hanya didapat dengan cara menghapal dan sekedar membaca 

buku dan referensi ilmu semata. Dengan begitu, transfer-knowledge yang 

dilakukan oleh akuntan pendidik dapat diimbangi dengan transfer-experience 

akuntan pendidik itu sendiri, sehingga ilmu yang nantinya diberikan pun dapat 

dipertanggungjawabkan. Seorang akuntan pendidik juga tidak hanya bertanggung 

jawab kepada mahasiswa akuntansi yang dididik tetapi dia juga bertanggung 

jawab kepada orang tua mahasiswa, instansi penyelenggara pendidikan dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Profesionalisme akuntan pendidik dapat dilihat dari bagaimana dia 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam Tri-Dharma Pendidikan dan 

bagaimana dia dapat meningkatkan kompetensi-kompetensi (skills) yang dapat 

menunjang kemampuan dia dalam menjadi seorang akuntan pendidik yang 

profesional. 

 

 

 

4.6. Perbedaan Persepsi Tentang Makna Tanggung Jawab dan Profesionalisme 

Akuntan Pendidik Antara Mahasiswa dan Dosen Akuntansi 

Setelah pemaparan tentang makna tanggung jawab dan akuntan pendidik 

di atas, penulis menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan persepsi tentang 

makna tersebut antara informan mahasiswa dan informan dosen akuntansi yang 

sekaligus merupakan akuntan pendidik. Dalam memberikan makna tanggung 

jawab dan profesionalisme akuntan pendidik, terlihat jelas dosen akuntansi dapat 
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lebih menjelaskan lebih rinci tentang makna tersebut. Seperti Pak Zaky misalnya, 

beliau lebih dapat menjelaskan makna tanggung jawab dan profesionalisme 

akuntan pendidik berdasarkan persepsi beliau sebagai seorang akuntan pendidik. 

“Tanggung jawab akuntan pendidik adalah selain dia memberikan 

semua ilmu-ilmu yang benar dan memberikan kerangka ilmu yang 

benar tentang mata kuliah yang diberikan dan dia juga harus 

memberikan pandangan-pandangan tidak hanya normatifnya tapi 

bagaimana apa-apa yang terjadi di dunia praktek. Karena itu 

akuntan pendidik harusnya tidak hanya mengerti apa yang di buku, 

teapi dia juga harus mengerti dunia bisnis. Seharusnya dia 

memiliki pengalaman di bidang praktisi, karena sangat aneh sekali, 

kalau misalnya seorang dokter ya, mengajarkan bedah, bedah itu 

seperti apa, dll., tapi dia sendiri tidak pernah melakukan 

pembedahan. Padahal di dunia nyata itu kemungkinan ada 

penyimpangan-penyimpangan. Pertanyaan kita adalah bagaimana 

kita bisa membaca penyimpangan itu, kalau pendidik itu sendiri 

tidak memiliki pengalaman itu, artinya kalaupun dia membaca di 

buku kemudian memberikan kepada mahasiswa dan mahasiswa itu 

ternyata menerima apa yang dibuku, jangan-jangan dunia praktek 

sudah menyimpang dari itu. Arinya ilmunya jangan-jangan ilmu 

hitam? Hahaha.. sehingga timbul tanda tanya di benak mahasiswa, 

“lho apa yang diberikan di kuliah kok ternyata berbeda di dunia 

praktek?”. 

 

Sebagai seorang akuntan pendidik, Pak Zaky menekankan bahwa seorang 

akuntan pendidik itu bertanggung jawab tidak hanya sekedar memberikan ilmu 

dan kerangka ilmu yang benar saja, tetapi juga harus memberikan pandangan-

pandangan yang terjadi dalam dunia praktik profesional akuntansi. Hal ini sedikit 

berbeda dengan persepsi tentang makna tanggung jawab akuntan pendidik yang 

diberikan oleh salah satu informan mahasiswa akuntansi yaitu Dara. Dara hanya 

menjelaskan sekedarnya berdasar pengalamannya sebagai mahasiswa berinteraksi 

dengan akuntan pendidik. 

“Selain mungkin memberikan materi yang sesuai dengan 

kurikulumya itu, ada kayak sisi menjelaskan mengenai mungkin 
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etika, moral dan sebagainya sebagai seorang akuntan. Karena kita 

tahu bahwa akuntan itu adalah sebuah profesi.” 

Pernyataan Dara hampir serupa dengan apa yang di ungkapkan oleh Rio. 

Rio mengungkapkan bahwa tanggung jawab seorang akuntan pendidik itu hanya 

sekedar memberikan ilmu yang seharusnya disampaikan secara luas kepada anak 

didiknya. 

“Kalau tanggung jawabnya sih seharusnya itu, apa yang harus 

disampaikan, ilmu apa yang harus diberikan itu harus di 

evaluasikan kepada anak didiknya secara luas.” 

Perbedaan pemahaman dan persepsi tentang makna tersebut di atas bisa 

terjadi karena dosen akuntansi berperan langsung menjadi seorang akuntan 

pendidik, sehingga dapat merasakan tanggung jawab secara langsung dari apa 

yang telah dilakukan dalam kegiatan sehari-hari sebagai seorang akuntan 

pendidik. sedangkan mahasiswa hanya melihat dari sisi bagaiamana seorang 

akuntan pendidik tersebut bersikap dan melaksanakan tugasnya selama berada di 

institusi pendidikan tempat dia bekerja. 
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BAB V 

ANALISIS PERILAKU TANGGUNG JAWAB DAN PROFESIONALISME 

AKUNTAN PENDIDIK 

 

Pada bab sebelumnya telah diberikan penjelasan mengenai makna 

tanggung jawab dan profesionalisme akuntan pendidik. Penulis menyadari bahwa 

tanggung jawab dan profesionalisme seorang akuntan pendidik memiliki 

pengaruh/implikasi yang besar terhadap baik didunia pendidikan akuntansi 

maupun dunia praktik kerja akuntansi profesional. Dengan akuntan pendidik 

memiliki tanggung jawab dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi nilai 

etika, maka hampir bisa di pastikan lulusan mahasiswa akuntansi yang dididik 

tersebut juga akan memiliki sikap tanggung jawab, profesional dan beretika. 

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut hasil penelitian dan wawancara 

penulis dengan informan mengenai faktor-faktor yang mendorong seorang 

akuntan pendidik bersikap profesional dan bertanggung jawab, perlunya 

profesionalisme dan tanggung jawab dan pengaruhnya terhadap perkembangan 

mahasiswa dan contoh-contoh perilaku akuntan pendidik yang kurang profesional 

dan bertanggung jawab yang penulis temukan di Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya. 
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5.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab dan Profesionalisme 

Akuntan Pendidik 

Profesionalisme dan tanggung jawab terjadi karena adanya beberapa faktor 

yang mendorong. Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa 

informan, penulis menemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau 

mendorong akuntan pendidik tersebut untuk dapat bersikap profesional dan 

bertanggung jawab. Secara garis besar faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal memiliki pengaruh paling besar terhadap profesionalisme 

seorang akuntan pendidik. Faktor ini berkaitan langsung dengan, 

kesadaran diri akan profesi dan tanggung jawab, komitmen, dan 

pemahaman karakter diri. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bu Sari. 

“Harusnya kalau menurut saya lebih ke faktor internal ya yang 

paling berpengaruh, internal pribadi itu ya. Ya berarti dia harus 

sadar, pendidik itu ya suatu profesi. Biasanya ada kan ya yang 

merasa itu tidak sebagai suatu profesi sendiri gt ya. Nahh itu 

kalau dia sadar seperti profesi-profesi yang lain, ya itu 

komitmen pribadinya saja. Walaupun misalnya lingkungan 

katakanlah di fakultas atau universitas dibentuk macem-macem 

tetapi ketika dari internal pribadinya itu tidak ada kesadaran 

atau komitmen kan itu juga percuma.” 

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Fury. 

“Yang jelas adalah pada saat dia menetapkan dirinya menjadi 

seorang akuntan pendidik maka pada saat itulah dia harus 

bersikap professional, mulai dari awal, komitmennya dia, itulah 

yang mempengaruhi dia untuk menjadi seorang akuntan 

pendidik yang professional, selain itu juga faktor-faktor lainnya 

adalah, tanggung jawab dan konsekuensi nanti ke depan, 

karena pada saat mengajar itu kan ilmu tidak hanya 

disampaikan pada saat di kelas saja tetapi juga dibawa sampai 

dia nanti mati dan dipake di pekerjaannya nanti yang berkaitan 

dengan akuntan.” 
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Faktor internal disini lebih banyak kepada kesadaran diri seorang akuntan 

pendidik tersebut. Jika akuntan pendidik tadi sadar akan tanggung 

jawabnya sebagai seorang pendidik, maka dia akan sadar bahwa dia 

sedang membangun manusia yang mempunyai dampak yang sangat 

panjang. Dari awal, anak didik tersebut mendapatkan pendidikan sampai 

dia menjadi seorang akuntan profesional yang menjunjung tinggi nilai-

nilai etis dan moral. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Zaky. 

“Yaa, satu dia harus sadar bahwa ketika menjadi seorang 

akuntan pendidik ini adalah kita membangun manusia, bahwa 

yang kita bangun ini bukan hanya bangunan, tetapi 

membangun manusia. Ketika kita berbicara membangun 

manusia, itu dampaknya sangat panjang seperti yang saya 

ceritakan tadi dan apa yang kita sampaikan itu diserap oleh 

mereka yang memang pada mahasiswa S1, itu kan masih 

kosong, tergantung mau diisi apa, warna merah atau warna 

lainnya itu tergantung pada akuntan pendidik. Ya jadi harus 

sadar, kita ini membangun manusia. Kedua kita harus sadar 

bahwa keahlian para penimba ilmu, mahasiswa ini, sebenernya 

tergantung kepada keahlian seorang akuntan pendidik 

bagaiman mentransfer ilmu kepada mereka. Ketika dia ahli 

mentransfer ilmu kepada mereka, dengan segala keahlian yang 

dimiliki maka, dia akan menjadi professional atau tidak. Jadi 

dua hal itu yang harus di terapkan. 

 

2. Faktor Lingkungan 

Seseorang akan lebih dapat bersikap profesional ketika dia berada di suatu 

lingkungan yang kondusif untuk mendukung keprofesionalannya. Penulis  

menemukan dua faktor lingkungan disini, yang pertama yaitu lingkungan 

keluarga, dan yang kedua lingkungan kerja. Lingkungan keluarga 

merupakan awal dari seseorang memperoleh pendidikan etis sebelum dia 

mendapat pendidikan etis dari dunia pendidikan dan tempat lainnya, 

apakah dalam lingkungan keluarga tersebut menanamkan nilai-nilai 
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kebaikan seperti kejujuran, kedisiplinan, dan sebagainya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Dara. 

“Mungkin dari latar belakang keluarganya dia, atau mungkin 

dari pendidikannya, atau mungkin dari lingkungan kerjanya 

juga bisa. Latar belakang keluarga itu mungkin apakah 

keluarganya itu menanamkan kejujuran, kan sudah membawa 

dirinya sejak kecil kepada pribadi yang memang jujur.” 

 

Pendapat tentang faktor lingkungan keluarga juga diungkapkan oleh 

Gisma. 

“Biasanya kalau menurut saya sih, apapun itu lingkungan yang 

paling utama adalah lingkungan keluarga, misale bojo njaluk 

klambi, atau sing lain, “pak aku tukokno emas, iki, iku,…. dll” 

akuntan pendidik akhirnya bingung, mau mencari uang 

dimana, akhirnya ikut proyek, dsb…..” 

Lingkungan kerja berarti lingkungan dimana seseorang bekerja dan 

beraktivitas sehari-hari. Lingkungan ini mencakup budaya organisasi, 

rekan kerja sesama pendidik, dan lingkungan anak didik itu sendiri. 

Seperti yang diungkapkan oleh Hendra. 

“…….Lingkungan yang kondusif yang bisa mendukung 

akuntan pendidik tersebut bisa bertindak profesional. Jadi 

misalkan akuntan pendidik nih duwe lingkungan tapi konco”ne 

iku ga seperti dia, jadi lingkungannya itu bisa mempengaruhi 

dia untuk bersikap tidak profesional.” 

 

Lingkungan peserta didik dalam proses belajar-mengajar juga 

mempengaruhi akuntan pendidik untuk bersikap profesional. Ketika 

peserta didik memiliki niat untuk belajar, biasanya akan memacu akuntan 

pendidik tersebut bersikap profesional, begitu juga sebaliknya. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Gisma dan Iqbal. 

“Adalagi, lingkungan dari sekitar atau teman-teman, lek onok 

koncone sing bisnis, dijak-dijaki akhir’e katut, akhirnya lupa 

sama mahasiswa iya toh.. Kemudian, selain keluarga sama 
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lingkungan sekitar, ada pula mahasiswanya itu sendiri, 

mahasiswane males-males dosen yo males.” (Gisma) 

 

“Yang kedua mungkin faktor lingkungan ya, misalkan peserta 

didiknya sendiri ternyata walaupun sepintar-pintarnya orang 

ngajar tetapi, kalau peserta didiknya sendiri ugal-ugalan, ga ada 

niat untuk mempelajari akuntansi, akhirnya transfer 

knowledge-nya jadi terganggu.” (Iqbal) 

 

3. Faktor Regulasi dan Kode Etik 

Faktor regulasi disini mencakup peraturan-peraturan yang dibuat, biasanya 

oleh institusi pendidikan atau perguruan tinggi itu sendiri, yang menuntut 

sikap profesional dari para pendidiknya. Kode etik disini terkait dengan 

kode etik profesi akuntan, sehingga menjadi suatu kewajiban akuntan 

pendidik tersebut melaksanakan apa yang sudah di amanahkan, salah 

satunya adalah bersikap profesional. Seperti yang di ungkapkan oleh 

Arlini. 

“.....Kedua mungkin dari segi peraturan yang sudah ada. Jadi 

dari kode etik yang ada, tentunya disini kan sudah menjadi 

kewajiban sebagai akuntan pendidik untuk melaksanakan apa 

yang sudah di amanatkan.” 

 

4. Faktor kesejahteraan 

Faktor kesejahteraan disini berkaitan dengan kesejahteraan akuntan 

pendidik tersebut, dalam hal ini misalnya saja, upah, gaji, insentif, 

fasilitas, dan sebagainya. Seperti yang diketahui bahwa seorang pendidik 

itu harus melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat 

tanpa melihat seberapa besar imbalan yang didapat. Tetapi tidak dapat 

dipungkiri juga faktor ini mau tidak mau ikut mempengaruhi sikap 
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profesional dari seorang akuntan pendidik. Seperti yang diungkapkan oleh 

Iqbal. 

“Ya pendidik tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pendidik, faktor 

kesejahteraan ya. Misalkan sekarang di logika saja, dosen yang 

beban sksnya banyak tapi oleh jurusan atau universitas hanya 

dikasih insentif yang kecil misalkan, otomatis mungkin, 

walaupun ini perlu penelitian lebih lanjut, tapi menurut saya 

secara logika, akhirnya membuat seorang akuntan pendidik itu 

juga menjadi terganggu tingkat profesionalismenya dalam 

memberikan pengetahuan akuntansinya terhadap peserta 

didiknya. 

Dari keempat faktor yang mempengaruhi seorang akuntan pendidik dapat 

bersikap profesional dan bertanggung jawab, faktor internal lah yang menurut 

pendapat penulis mempunyai memberikan pengaruh yang paling signifikan. 

Karena ketika berbicara tentang tanggung jawab dan profesionalisme yang itu 

merupakan suatu nilai moral dari diri sendiri, maka hanya kesadaran dari diri 

sendiri akuntan pendidik itulah yang dapat membuat seorang akuntan pendidik 

tadi dapat bersikap profesional dan tanggung jawab. 

 

5.2. Perlunya Sikap Profesionalisme dan Tanggung Jawab Akuntan Pendidik, 

dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Mahasiswa. 

Akuntan pendidik harus memiliki sikap profesionalisme dan tanggung 

jawab. Mereka merupakan pilar utama pendidikan untuk calon-calon akuntan 

profesional. Segala sesuatu yang diucapkan, dilakukan, dan diajarkan, biasanya 

akan membawa dampak terhadap anak didik itu sendiri dan dibawa sampai 

mereka terjun ke dalam dunia praktek profesional. Selama pendidikan 

berlangsung, akuntan pendidik itu harus bisa menjadi inspirasi dan contoh, 
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bagaimana seorang akuntan profesional itu seharusnya bersikap. Oleh karena itu 

sikap profesional dan tanggung jawab sangat diperlukan oleh akuntan pendidik 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Arlini dan Hendra. 

“iya sangat perlu. Karena disini sebagai akuntan pendidik kan dia 

menjadi contoh bagi anak didiknya bahwa disinilah akuntan yang 

sebenarnya. Tentunya nanti kan dari pendidikan yang telah 

diberikan oleh akuntan pendidik itu sendiri akan membawa 

generasi akuntan itu sendiri ke dalam dunia kerjanya. Jadi, kalau 

misalnya dalam profesi akuntan pendidik hanya menerapkan 

sebagian saja atau mungkin tidak melakukan secara keseluruhan 

tanggung jawab dia sebagai seorang akuntan pendidik maka disini 

sebagai generasi muda yang diajarnya mungkin akan berpandang 

bahwa “oh sebagai akuntan itu harusnya begini ya, harusnya begitu 

ya, dst” kemudian kalaupun misalnya akuntan pendidik itu tidak 

menerapkan profesionalisme dalam pekerjaannya, maka tentunya 

disini akan berpengaruh buruk pada dunia kerja itu sendiri ke 

depannya.” (Arlini) 

 

“Perlu sekali. Karena dia itu inspirasi, dia itu contoh, dan inspirasi 

iu tidak hanya dari ucapan, tapi tindakan. Jadi secara tidak 

langsung anak didiknya itu mendapat contoh sosok akuntan yang 

profesional itu seperti apa.” (Hendra) 

 

Sikap profesionalisme dan tanggung jawab akuntan pendidik akan 

menginspirasi anak didiknya yang merupakan calon akuntan untuk dapat bersikap 

secara profesional, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai etika dan 

moral di kedepannya. Oleh karena itu, inilah mengapa kedua hal tersebut sangat 

diperlukan. 

Tentunya apa yang diterapkan oleh akuntan pendidik dalam proses 

pendidikan pasti akan membawa pengaruh yang cukup besar terhadap anak 

didiknya. Ketika penulis menanyakan kepada informan apakah terdapat pengaruh 

antara sikap profesionalisme dan tanggung jawab akuntan pendidik terhadap 

perkembangan mahasiswa, semua serentak menjawab ada. Mendidik bagi seorang 
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akuntan pendidik, itu tidak hanya dalam pemberian materi atau ilmu semata, tetapi 

juga membentuk pola pikir, perilaku, dan tindakannya. Seperti yang diungkapkan 

oleh Pak Helmy. 

“Ya tentunya sangat berpengaruh karena dosen itu, dinilai bukan 

hanya terkait dengan ilmu yang diterapkan saja, tetapi juga 

perilaku, sikap, dan ingat bahwa pendidik itu bukan hanya 

pengajar, pendidik itu ya termasuk di dalamnya perilakunya, 

karena dalam pembelajaran itu ada pemahaman tentang kognitif, 

afektif dan psikomotorik, ya mendidik pola pikir ya, jadi pinternya 

itu dididik, tetapi perilakunya juga harus dididik, tindakannya juga 

harus dididik.” 

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Bu Sari. 

“Mestinya harusnya ada gitu ya. Tapi saya ga tau pastinya seberapa 

besar pengaruhnya. Tapi salah satu keberhasilan dosen, pendidik 

itu ya yang lebih umum ya, ketika dia bisa mempengaruhi sikap 

perilaku pemikiran menjadi lebih baik. Namun saya sebagai dosen 

sendiri juga belum merasa kalau saya sendiri sudah baik.” 

Secara tidak langsung, apabila seorang akuntan pendidik tadi tidak dapat 

memberikan keteladanan, sikap profesionalisme, dan tanggung jawab kepada 

anak didiknya, itu akan membawa pengaruh buruk terhadap mereka kedepannya. 

Tidak hanya masalah masa depan calon akuntan itu saja tetapi juga menyangkut 

kredibilitas seorang akuntan pendidik. Akuntan pendidik juga bisa kehilangan 

kepercayaan dan rasa hormat dari anak didiknya, sehingga akan 

mengenyampingkan nilai-nilai etika dan moral. Seperti yang diungkapkan oleh 

Fury. 

“Iya, inilah yang saya bilang bahwa akuntan pendidik itu pada saat 

di depan kelas tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap 

materi yang disampaikan, tetapi dia juga membawa tanggung 

jawab moral. Contohnya apa ? yaitu keteladanan. Pada saat dosen 

tesebut berada di depan itu sudah semua pandangan akan otomatis 

tertuju pada akuntan pendidiknya, mulai dari ujung atas sampai 

bawah, apa yang diucapkan, pengalamannya, dan pastinya secara 

otomatis akan mempengaruhi psikologi dari mahasiswa, 
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mahasiswa pasti akan terinspirasi, “oh iya ya, dosen saya seperti 

ini, saya harus bersikap seperti ini, kalu tidak akibatnya seperti 

ini…” seperti itu.” 

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Gisma dan Iqbal. 

“….saya yakin. Kalau dosen itu tadi masih seperti tadi keadaannya, 

ikut proyek dan segala macamnya, seenaknya sendiri, 

mengacuhkan mahasiswa, mahasiswa pasti nanti meremehkan, iya 

ga? apalagi datang-datang ngasih nilai “A”, opoo iku?, kredibiltas 

lho mau dibawa kemana? Mahasiswa jadi bodoh.” (gisma) 

 

“….katakanlah kalau misal dosen atau akuntan pendidiknya itu 

ugal-ugalan dalam mengajar, di kelas seperti ngajarnya ga jelas, 

sering out of topic, maka disini ya sangat berdampak pada 

mahasiswanya, banyak yang tidak ngerti, kurang paham dan 

sebagainya. Pas ujian tidak tau apa ini yang musti dikerjakan, dan 

lain sebagainya, seperti itu.” (iqbal) 

Seperti pepatah “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”, maka 

sikap dan perbuatan apapun yang dilakukan oleh seorang guru/dosen/pendidik 

sangat berpengaruh besar terhadap anak didiknya dimasa mendatang. Ketika 

mahasiswa terbiasa dengan pengajaran seorang dosen/pendidik yang tidak 

bertanggung jawab dan kurang professional, maka dia akan bercermin dan besar 

kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, dengan akuntan 

pendidik memahami dengan benar-benar makna tanggung jawab dan 

profesionalismenya, diharapkan dalam praktek dunia kerja nanti, mahasiswa 

tersebut juga dapat menjadi akuntan-akuntan professional yang bertanggung 

jawab dan menjunjung tinggi nilai norma dan etika. Sehingga isu-isu negatif dan 

kasus yang selama ini menimpa dan membawa profesi akuntansi dapat 

diminimalisir seminimal mungkin. 
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5.3. Perilaku akuntan pendidik yang kurang bertanggung jawab dan profesional 

di Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

Seperti yang telah dipaparkan di atas, sikap tanggung jawab dan 

professional yang dimiliki oleh seorang akuntan pendidik sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan mahasiswa/anak didik di kedepannya. Ketika pendidik 

tersebut tidak dapat bersikap etis ataupun berperilaku profesional dan bertanggung 

jawab, maka pendidik tersebut akan kehilangan rasa hormat (respect) dari 

mahasiswa/anak didiknya. 

Selama melakukan penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat 

beberapa dosen akuntansi, dalam hal ini akuntan pendidik di Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya yang memiliki sikap yang kurang bertanggung jawab dan 

profesional, dan beberapa ada yang bersikap kurang etis selama proses belajar-

mengajar. Informasi ini penulis peroleh dari hasil kegiatan wawancara mendalam 

dengan beberapa informan mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

dan observasi penulis sendiri selama menjadi mahasiswa.  

Seorang pendidik dituntut untuk memiliki pemahaman tentang etika dan 

moral yang lebih dibanding anak didiknya, sehingga selama proses belajar-

mengajar berlangsung pendidik tersebut dapat bersikap selayaknya pendidik yang 

beretika. Dengan begitu mahasiswa dapat lebih menghormati (respect) dan proses 

belajar-mengajar dapat dilaksanakan dengan suasana yang nyaman dan 

mendukung. Salah satu informan, Fury mengungkapkan contoh perilaku seorang 

akuntan pendidik yang menurutnya kurang etis dan kurang bertanggung jawab. 
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“Kurang bertanggung jawab disini misalnya adalah Pak 𝑅𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡1 

menurut saya. Mengapa? Karena gini, perilaku beliau itu kadang 

kurang menyenangkan atau tidak patut dicontoh lah seperti itu, 

karena dari kata-kata pernah ada yang terucap kata-kata kotor, 

kemudian perilaku di kelas juga tidak saling menghargai begitu ya, 

misalnya pada saat mahasiswa mengkritik, beliau selalu tidak mau 

mengalah, padahal sebenernya dibuku itu sudah ada jawabannya 

dan itu salah, jadi tidak mau menerima kritik begitu dengan lapang 

dada dari mahasiswa.” 

Pendapat dan pengalaman serupa tentang akuntan pendidik yang bersikap 

kurang etis selama proses belajar-mengajar di dalam kelas juga diungkapkan oleh 

Dara. Menurutnya tidak menjadi masalah ketika seorang dosen tadi bersikap 

disiplin terhadap mahasiswanya, yang penting masih dalam batas wajar moral dan 

sesuai etika. 

“Pastinya ada ya, pernah. Misalnya saja dalam segi waktu. Kadang 

telat, atau mungkin ga datang. Padahal itu kan kewajibannya 

mereka kan. Ya aku sih ga ngejudge langsung ada sih yang gosip” 

misalnya ada beberapa dosen itu yang tidak berlaku etis di depan 

kelas. Contohnya seperti merokok di dalam kelas, terus 

mengeluarkan kata-kata kotor. Ada juga yang istilahnya itu berkata 

kasar sama mahasiswa. Iya mungkin itu salah satu tindakan dan 

sikap disiplin, tapi kan ya harus tau batas, seperti itu.” 

Selain dosen yang bersikap kurang etis, penulis juga menemukan beberapa 

dosen akuntansi yang kurang bertanggung jawab terhadap tugas dan profesinya 

sebagai seorang akuntan pendidik. Sudah sangat jelas bahwa tugas utama seorang 

dosen adalah memberikan/transformasi ilmu, pendidikan, dan pengajaran kepada 

mahasiswanya dimana hal itu merupakan hak dari setiap mahasiswa. Maka akan 

tidak bertanggung jawab sekali apabila dosen tersebut tidak melakukan tugas 

pengajarannya kepada mahasiswa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Gisma. 

“Pak Kieso, wong‟e males ngajar, omongane yo ga jelas, selalu out 

of topic. Keluar dari ilmu yang seharusnya diberikan. Kemudian 

Pak Vijay, itu malah datang cuma dua kali satu semester, apaaa 

orang ini…” 

1  Nama dosen yang disebutkan oleh informan, penulis rahasiakan dan penulis ubah dengan 
nama samaran untuk menghormati dan menghargai privasi dan nama baik dari dosen tersebut, 
sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan penelitian ini. 
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Ketika dosen tersebut melakukan tugasnya yaitu mengajar, ilmu yang 

diberikan kepada mahasiswapun harus sesuai dengan koridor ilmu yang harus dia 

berikan. Waktu mengajar pun juga harus diperhatikan oleh seorang pendidik. 

Selain itu pendidik juga harus memahami apa yang menjadi kewajiban dosen dan 

apa yang menjadi hak mahasiswa. Pendapat ini diungkapkan oleh Iqbal. 

“Menurut pengalaman saya ya mungkin Pak Gordon ya, terus Bu 

Nathalie, dan Bu Agatha. 

Kalau Pak Gordon sih dalam mengajar selalu full ya, dari segi 

durasi waktu, benar-benar dua setengah jam itu yang dipakai, tapi 

selama itu tuh ga ada sama sekali dibahas tentang ilmu dari mata 

kuliah yang terkait, contohnya kemaren penganggaran, jadi out of 

topic sekali. Jadi isu yang saat itu dibahas, ya itulah yang dibawa 

ke kelas. Misalnya saja waktu itu sedang membahas kedatangan 

miyabi ya, isu itulah yang dibahas di dalam kelas selama 

perkuliahan berlangsung. 

Kalau Bu Nathalie dan Bu Agatha sih mungkin karena dosen muda 

ya, jadi kurang berpengalaman dalam mengajar, masih butuh 

banyak belajar dan pengalaman. Disiplinnya kurang sekali, masa‟ 

mengajar datang jam satu, selesainya jam setengah dua, Cuma 

setengah jam ngajarnya, terkadang pun sering telat datangnya, ya 

itulah, masalah korupsi waktu.” 

Pada kesempatan yang lain, Hendra juga mengungkapkan pengalamannya 

dengan dosen akuntansi yang menurutnya kurang bertanggung jawab. Masih pada 

masalah yang sama, yaitu ketidakhadiran dosen ketika dia harus mengajar di 

kelas. Masalah yang lain, adalah communication-skill yang harus selalu 

ditingkatkan oleh seorang dosen/pendidik, karena apabila dosen tersebut sudah 

sangat expert dalam ilmu akuntansi yang dia miliki tetapi tidak dapat 

mengkomunikasikan atau mentransfer ilmu tersebut dengan baik kepada 

mahasiswa, hal itupun akan menjadi percuma. 
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“Pernah lah pastinya ya. Karena ini nyata banget gitu lho, dia ga 

ngajar, tahu kenapa? Karena liftnya mati, kebetulan kelasku di 

lantai empat, dan itu di gunakan alasan untuk meniadakan kelas. 

Padahal dosen tersebut masih muda. Adalagi waktu itu, ketua kelas 

itu sms “kelasnya ga ada, hari ini kosong” dan terus teman saya ke 

matos sm temene, lhaa kok ya dosennya itu lagi ada di matos, 

makan siang. Waduhh, kita mahasiswa ini sudah rela-rela datang,  

lha kok dosennya seperti itu. 

Kalau aku mungkin melihatnya, Pak Beasley ya. Karena ketika 

mengajar, Cuma membuat rangkuman materi kuliah, presentasi, 

kayak gitu aja lah. Itupun RMKnya ga dikumpulin. 

Terus, Pak George. Kalau aku menilainya dia kurang bisa untuk 

menjelaskan dengan baik, mentransfer ilmu dengan baik. Jadi 

slidenya itu banyak, tapi ketika kita atau mahasiswa nanya, kita 

jadi bingung sendiri gitu.” 

Selain itu, salah satu informan, Rio mempunyai pengalaman yang berbeda 

dengan dosen yang menurutnya kurang bertanggung jawab dan profesional. Dia 

menilai dosen yang pernah mengajarnya tersebut kurang dapat bersikap adil dan 

kurang bisa menghargai mahasiswa yang dia ajar. 

“Pernah ada ya. Awal semester dulu, itu dulu dosennya tidak 

pernah masuk, begitu sekali masuk itu hanya waktu uas saja dan 

itu hanya memberikan tugas take home dan kebetulan ujian 

beberapa teman saya itu hilang dan akhirnya saya terpaksa harus 

mengulang lagi, akhirnya mendapatkan nilai yang tidak sesuai 

dengan jerih payah saya. 

Tidak bertanggung jawabnya itu karena dia menghilangkan 

karyanya mahasiswa dalam arti tugas-tugasnya, yang sudah 

dikerjakan mahasiswa dengan baik-baik kok dihilangkan. Dia tidak 

minta maaf, malah menyalahkan teman-teman saya katanya kok 

tidak mengumpulkan tugas. 

Contoh lain mungkin pak Robert ya, karena sering meninggalkan 

kelas. Terus kalau menilai mahasiswa itu langsung “dipukul rata” 

gitu. Kurang menghargai mahasiswa, seperti itulah.” 

 

Pendapat dan pengalaman-pengalaman informan di atas juga ada yang 

pernah dialami sendiri oleh penulis sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya selama kuliah. Penulis sebagai peneliti dalam penelitian ini 

juga secara langsung melakukan pengamatan/observasi perilaku akuntan pendidik 
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yang ada di universitas tersebut. Adanya dosen yang sering tidak on-time, 

merokok di kelas, kurang bisa menghargai mahasiswa, tidak adil dalam 

pemberian nilai, tidak memenuhi kewajibannya mengajar, dan perilaku-perilaku 

lainnya yang kurang bertanggung jawab dan kurang etis menjadi wacana yang 

biasa dibicarakan sesama mahasiswa. Hal inilah yang mendorong dan memberi 

motivasi penulis untuk membuat penelitian ini. Tujuan penulis tentu bukan untuk 

menjelek-jelekkan atau memberikan citra buruk kepada universitas dan pihak-

pihak yang bersangkutan, tetapi dengan niat dan harapan untuk dapat lebih 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya dibidang ilmu 

akuntansi. 

Dari pengalaman mengenai perilaku dosen akuntansi yang kurang 

profesional, bertanggung jawab dan kurang etis di atas, penulis dapat memberikan 

kesimpulan bahwa informan menilai seorang akuntan pendidik itu tidak 

bertanggung jawab dan kurang profesional antara lain dari: (1) ketidakkonsistenan 

ucapan dan tindakan/perilaku pendidik; (2) mengabaikan tugas dan kewajiban; (3) 

ketidakadilan dalam memperlakukan mahasiswa; (4) tingkat disiplin yang kurang; 

(5) ketidakjelasan dalam penyampaian materi baik yang terkait dengan 

communication-skill pendidik maupun ilmu akuntansi itu sendiri; (6) kurang 

menghargai mahasiswa; dan (7) perilaku-perilaku tidak etis lainnya. 

Melihat masih adanya beberapa dosen/pendidik yang bersikap seperti di 

atas, penulis dan informan berharap  akuntan pendidik di Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya dapat meningkatkan pemahamannya mengenai tugas, 

kewajiban,  dan tanggung jawab serta dapat bersikap profesional dan menjunjung 
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tinggi nilai etika agar dapat menghasilkan lulusan calon akuntan yang berkualitas, 

karena apapun yang dilakukan oleh akuntan pendidik selama perkuliahan pasti 

akan berdampak pada mahasiswa calon akuntan di masa mendatang. Ketika 

seorang akuntan pendidik tersebut hanya menekankan pendidikan pada ilmu 

akuntansi semata dan memandang remeh nilai-nilai etika akuntan yang ada, maka 

dunia praktek kerja akuntansi profesional akan diisi oleh akuntan-akuntan yang 

“profesional” dalam mengejar materi dan mengabaikan nilai etika dan moral. 
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BAB VI 

MEMBANGUN KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PENDIDIK 

 

Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh 

sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada 

anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi 

itu dimata masyarakat. Apabila anggota kelompok profesi itu menyimpang dari 

kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh 

karena itu, kelompok profesi harus mencoba menyelesaikan berdasarkan 

kekuasaannya sendiri. Dalam kaitannya dengan profesi, kode etik merupakan tata 

cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode 

etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke 

dalam standar perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah 

keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai hasil penelitian dan 

wawancara dengan informan tentang peran etika dalam akuntan pendidik dan 

pendidikan akuntansi, dan nilai-nilai yang nantinya dapat dipakai sebagai bahan 

evaluasi untuk menjadi dasar penyusunan kode etik profesi kompartemen akuntan 

pendidik di Indonesia. 
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6.1. Peran Etika dalam Akuntan Pendidik 

 

Akuntan pendidik diharapkan mempunyai peranan penting dalam rangka 

mensosialisasikan nilai-nilai etika dan moral kepada anak didiknya. Namun 

demikian sosialisasi ini dapat terhambat jika akuntan pendidik tidak mempunyai 

interest dan pengetahuan tentang etika itu sendiri. Dalam praktek terdapat 

kecenderungan akuntan pendidik tidak membahas kasus etika yang terdapat dalam 

buku teks akuntansi. Dengan melihat kondisi tersebut maka langkah yang harus 

ditempuh adalah memberikan pelatihan kepada akuntan pendidik tentang 

pengetahuan etika yang diikuti dengan simulasi pembahasan kasus-kasus etika. 

Perancangan dan pembekalan yang kreatif akan memberikan daya tarik kepada 

dosen sehingga moral perception dan moral judgement dapat diasah yang 

selanjutnya dapat menumbuhkan moral intend yang diikuti dengan moral action. 

Etika merupakan pandangan hidup seseorang, sehingga sangat sulit untuk 

dihilangkan. Berbeda dengan peraturan yang bisa dilanggar, secara tidak 

langsung, etika sudah mengatur perilaku seseorang tanpa ada peraturan secara 

sadar dan tanpa ada intervensi dari eksternal. Seperti yang diungkapkan oleh Fury 

ketika ditanya seberapa besar peran etika dalam akuntan pendidik. 

“Sangat penting sekali begitu ya. Karena etika itu ada sebelum 

peraturan itu ada, jadi etika itu sangat luas sekali. Oleh karena itu, 

sangat penting sekali karena secara tidak langsung itu sudah 

mengatur perilaku kita tanpa ada peraturan sehingga kita sadar 

sendiri. Justru itulah yang paling penting karena peraturan bisa saja 

dilanggar, ada sanksi, ada pengacara, ada hukum gitu kan, jadi 

masih bisa dimainkan. Tetapi kalau sudah berbicara etika, dia 

sudah melekat dalam diri akuntan pendidik atau anak didiknya, nah 

itu yang sangat susah dihilangkan karena itu adalah pandangan 

hidup seseorang. 
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Pendapat serupa diungkapkan oleh Gisma. Ia menyatakan bahwa etika, 

khususnya untuk akuntan pendidik mempunyai peran yang penting sekali. 

Terutama dalam salah satu prinsip etika, terdapat empati atau caring for others 

yang harus dipegang teguh setiap akuntan pendidik dalam mendidik. 

“….bahwa etika adalah caring for others, kemudian prinsip etika 

peduli, empati, itu prinsip etika sebenarnya. Etika disini itu sebagai 

pegangan, pegangan yang tidak nampak, tidak tertulis, orang-orang 

hanya bisa menggunakan hati nuraninya untuk melihat apakah ini 

sudah sesuai etika atau belum. Etika disini itu, pegangan yang 

tidak tampak, sebeneranya kita lahir itu sudah ada etikanya, karena 

kita lahir juga beradasarkan lingkungan, lingkungan itu yang 

membentuk etika. Jadi menurut saya etika disini, itu nomor satu.” 

 

Dalam perkembangannya etika terbukti memiliki peran penting di 

kehidupan bermasyarakat. Adapun prinsip etika menurut Joshepson (1994) antara 

lain: 

1. Honesty. Berkata sebenarnya, tulus, berterus terang, tidak curang, tidak 

mencuri, dan lain-lain. 

2. Integrity. Berprinsip, menghormati, teguh hati, berani,  dan berpendirian 

kuat, tidak bermuka dua.  

3. Promise-Keeping. Dapat dipercaya, menepati komitmen.  

4. Fidelity. Loyal pada keluarga, tempan, pekerja, dan negara, dalam konteks 

profesional menjaga kemampuan untuk tetap independen dalam 

memutuskan sesuatu dan dengan teliti serta menghindari pengaruh buruk 

maupun konflik kepentingan. 

5. Fairness. Adil dan pikiran terbuka, berani mengakui kesalahan, toleransi 

pada perbedaan. 
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6. Caring for others. Ramah dan berempati, berbagi, memberi pada lainnya, 

mencegah bahaya bagi lainnya. 

7. Respect for others. Menghormati martabat, urusan pribadi, sopan, tidak 

merendahkan diri dan mempersulit 

8. Responsible Citizen. Menaati hukum, menggunakan hak demokratis dan 

berkesadaran sosial 

9. Pursuit of excellence. Mengejar kesempurnaan di semua hal, rajin, tekun, 

berkomitmen, memaksimalkan kemampuan, memelihara tingkat 

kompetensi  

10. Accountability. Tanggung jawab terhadap hasil keputusan dan konsekuensi 

dari perbuatan 

Pendapat Gisma di atas dapat diartikan bahwa sebagai seorang pendidik 

yang mempunyai ruang lingkup tanggung jawab yang luas dan besar, sangat 

penting sekali memegang teguh pada etika. Dia menekankan seorang pendidik 

untuk dapat memahami salah satu prinsip etika yaitu caring for others  atau 

memiliki rasa empati/peduli dengan orang lain. Jelas bahwa sebagai seorang 

akuntan pendidik dituntut tidak hanya memberikan ilmu akuntansi saja,tetapi dia 

harus peduli akan keberlangsungan moral dan etika dari mahasiswa akuntansi 

tersebut sampai nanti mereka bisa menjadi akuntan profesional yang bisa peduli 

dengan orang lain tanpa terfokus pada materi semata. Pendapat tersebut juga 

diungkapkan oleh Pak Helmy. 

“Oh ya sangat penting. Etika akuntan pendidik itu sangat penting 

karena disini pendidik bukan hanya dia bertanggung jawab untuk 

mentransfer saja, tetapi juga bertanggung jawab anak yang dididik 

ini mau jadi apa ke depannya. Itulah yang perlu dijaga jangan 
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sampai akuntan pendidik itu, seolah pekerjaannya setelah mengajar 

selesai begitu saja, tetapi tanggung jawabnya juga sangat besar.” 

Iqbal menambahkan bahwa semua profesi termasuk disini akuntan 

pendidik harus berdasar pada etika. Etika itu adalah suatu koridor batas yang 

dapat membedakan yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang 

boleh dan yang tidak boleh. Etika berkaitan erat dengan moral seseorang. Seperti 

yang diungkapkan oleh Iqbal. 

“Etika itu sangat penting sekali, semua itu berdasarkan etika. 

Kalau ga ada etika yaaa,… etika itu intinya koridor batas ya, 

maksudnya mana boleh mana yang tidak. Dan soal etika, kembali 

lagi itu soal moral dan sebagainya bagaimana caranya, prinsip-

prinsip moral yang paling urgent itu tidak dilanggar oleh 

profesional seperti akuntan pendidik, sehingga masih terjaga, etika 

akuntan pendidik itu tadi.” 

 

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Arlini. Dia mengungkapkan 

bahwa peserta didik akan melihat seperti apa yang seharusnya dilakukan nanti di 

kedepannya, dalam lingkungan kerja. Disinilah akuntan pendidik seharusnya lebih 

mengajarkan lagi ke mahasiswa akuntansi, faktor-faktor etis yang mungkin dapat 

diterapkan pada saat pengajaran dan pendidikan di perguruan tinggi. 

“Ya besar pengaruhnya karena disini anak didik sendiri akan 

melihat sperti apa sih yang harus dilakukan nantinya, dalam 

lingkungan kerja dan kemudian disinilah akuntan pendidik 

seharusnya lebih mengajarkan lagi ke anak didiknya faktor-faktor 

etis yang mungkin diterapkan mulai pengajaran, mungkin mulai 

dari metode pengajarannya bisa dilihat dari model diskusi dan 

sebagainya yang mungkin nantinya mahasiswa itu sendiri akan 

menerapkan model diskusi dimana akuntan pendidik akan meminta 

anak didiknya untuk memberikan contoh kasus lah di indonesia itu 

seperti apa, nah disitu kan mahasiswa bisa belajar “oh ini yang 

salah, ini yang benar, ini yang harusnya dilakukan nantinya, dst.” 

yang tentunya nanti akan berpengaruh dalam dunia kerja mereka.” 

Dari beberapa penjelasan pendapat informan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa peran etika dalam pendidikan akuntansi maupun untuk 
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akuntan pendidik sangat penting sekali, mengingat besarnya peran dan tanggung 

jawab yang dimiliki. Dengan memegang teguh etika, maka rasa tanggung jawab 

dan profesionalisme dari akuntan pendidik tersebut dapat tumbuh lebih besar. 

Seperti yang diketahui, etika kerja merupakan roh profesionalisme, karena 

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan etika memungkinkan terselenggaranya 

hubungan yang menghargai dan meningkatkan harkat dan martabat manusia 

sebagai manusia. 

 

6.2. Kode Etik Profesi –Kompartemen Akuntan Pendidik 

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi 

merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan 

dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas 

dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya 

norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode 

etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas 

serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang 

salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang 

profesional. 

Dewasa ini, sampai sekarang Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) belum 

menyusun tentang kode etik profesi yang khusus ditujukan untuk kompartemen 

akuntan pendidik. Meskipun terdapat kode etik profesi akuntan, itu hanya dibuat 

secara umum untuk profesi akuntan yang praktisi seperti akuntan publik dan 

akuntan manajemen. Penulis menilai bahwa setiap profesi harus memiliki kode 
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etik profesi, tak terkecuali akuntan pendidik. Melihat begitu besarnya tanggung 

jawab yang diemban seorang akuntan pendidik, maka seharusnya memang 

diperlukan sebuah kode etik profesi yang mengatur akuntan pendidik untuk dapat 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. 

Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara kepada informan dan 

menanyakan kira-kira nilai-nilai seperti apakah yang dapat digunakan sebagai 

dasar penyusunan kode etik profesi untuk kompartemen akuntan pendidik. 

Harapannya, nilai-nilai ini dapat dijadikan pertimbangan oleh IAI sebagai dasar 

penyusunan kode etik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, penulis 

menemukan 8 (delapan) nilai yang harus dimiliki oleh seorang akuntan pendidik, 

yang sebagian telah tersirat dalam kode etik akuntan. Nilai-nilai tersebut adalah: 

(1) Ketuhanan; (2)Moral; (3) Kejujuran; (4) Integritas; (5) Profesionalitas; (6) 

Kedisiplinan; (7) Keadilan; dan (8) Saling Menghormati. Berikut di bawah ini 

penjelasan lebih lanjut mengenai nilai-nilai tersebut: 

1. Nilai Ketuhanan 

Nilai ketuhanan merupakan nilai yang paling krusial dari setiap manusia di 

dunia. Nilai ini menerangkan bagaimana seorang manusia harus berbuat 

dan mempertanggung-jawabkan dihadapan Sang Pencipta. Seorang 

akuntan pendidik pun tidak bisa lepas begitu saja dari nilai ketuhanan. 

Karena seperti yang dijelaskan di atas tentang tanggung jawab akuntan 

pendidik, mereka mempunyai tanggung jawab tidak hanya kepada anak 

didik saja, tetapi kepada Tuhan atas apapun semua yang diberikan kepada 

anak didiknya tadi. Seperti yang diungkapkan oleh Fury. 
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“Kalau menurut saya yang pertama adalah, nilai-nilai agama 

atau ketuhanan, itu yang pertama, karena tanggung jawab 

dosen tidak hanya seperti yang saya bilang tadi, jangka panjang 

kan ya, amal, ya sesuai dengan amal jariyah seperti itulah yang 

InsyaAllah tdak akan putus.” 

 

 Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Iqbal. 

 

“Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan keuangan yang maha 

kuasa ya, susah kalo seperti itu nanti. Ketuhanan itu paling ga 

menjadi pondasi yang utama, sehingga nantinya bagaimana 

caranya supaya para akuntan pendidik itu mempunyai 

tanggung jawab yang lebih tidak hanya kepada tugas yang 

diberikan tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, intinya dia mempunyai rasa malu dll, 

ketika dia melanggar itu, dengan apa yang telah disepakati 

sebelumnya dengan yang telah memberikan dia pekerjaan 

sebagai akuntan pendidik tersebut.” 

 

Nilai ketuhanan membuat kita mempunyai rasa percaya pada Tuhan, Yakin 

pada Tuhan dan akan merasa selalu diawasi oleh Tuhan. Sehingga akuntan 

pendidik tersebut akan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang 

bertentangan dengan etika dan moral, dan melanggar apa yang dilarang 

oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti yang diungkapkan oleh Gisma. 

“Nilai ketuhanan yang pertama. Karena gini, kalau ditafsirkan 

ya kata Ketuhanan itu bukan suatu kata yang simpel. 

Ketuhanan, berarti disitu ada rasa kita peracaya pada Tuhan, 

rasa kita yakin kepada Tuhan, dan kita selalu merasa diawasi 

Tuhan. Kalau toh, setelah tau kita diawasi, eh ternyata kita 

berbuat salah, tidak sesuai tanggung jawab profesi kita, berarti 

kan sudah melanggar janji dengan Tuhan.” 

 

Nilai ketuhanan inilah yang membedakan dengan prinsip etika akuntan 

yang telah disusun IAI. Penulis yakin bahwa ketika seorang itu memegang 

teguh pada prinsip ketuhanan dalam setiap profesinya, maka secara 

otomatis dia akan melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya tanpa 

diimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. 
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2. Nilai Moral 

Nilai moral, mencakup segala sesuatu tentang moral itu sendiri, hati 

nurani, dan fitrah manusia itu sendiri. Sebagai akuntan pendidik yang 

profesional, dia harus menjunjung tinggi moralitas. Karena ketika moral 

itu tertanam dalam dunia pendidikan secara baik, maka dalam dunia 

praktek, akuntan tersebut akan berusaha untuk tidak melakukan sesuatu 

yang bertentangan dengan moral. Seperti yang diungkapkan oleh Pak 

Zaky. 

“Nilai-nilai moral, penekanannya pada moral, hati nurani, dan 

sebagai fitrah manusia itu sendiri, itu yang harus di tetapkan. 

Ketika moral itu mengatakan No ya katakan No. memang 

moralitas disini yang harus dijunjung tinggi. Karena itu 

kaitannya begini, ketika pendidikan itu bagus, moral itu 

tertanam lebih tinggi di dalam mahasiswa, maka dia ketika 

praktek dia akan berhubungan dengan moral yang tinggi itu. 

walaupun kemudian dia menyimpang ataukah tidak itu 

tergantung dirinya sendiri, tetapi paling tidak kita membekali. 

Tetapi kalau di dunia pendidikan itu tidak ada nilai moral 

sebagai akuntan, maka kerusakan pada saat praktek itu akan 

semakin besar. Kalau boleh saya hipotesiskan, jadi ada 

hubungan yang positif, antara proses pendidikan dengan dunia 

praktek ketika mereka bekerja.” 

 

Batasan nilai moral menjadi definisi esensial bagi tanggung jawab sebagai 

seorang pendidik. Karena itu, entah di dalam ruang pembelajaran maupun 

di luar kelas, para pendidik tetap memiliki tanggung jawab moral untuk 

mengatasi persoalan moral dan etika dalam dunia professional sehari-hari. 

Ketika moralitas menjadi dasar yang mendefinisikan tanggung jawab 

sebagai seorang pendidik, maka dua jenis orientasi tanggung jawab 

menjadi bagian penting dari kinerjanya. Pertama, pendidik 

mengidentifikasikan tanggung jawab melalui prinsip dasar tidak 
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melakukan tindakan yang merusak (doing no harm). Prinsip tanggung 

jawab ini sifatnya ex post facto. Ini berarti bahwa pendidik 

bertanggungjawab atas tindakan yang telah dilakukan. Karena itu, ia mesti 

mengevaluasi terus menerus apakah keputusan dan tindakan yang telah 

dilakukannya memiliki dampak merusak, baik itu dari segi moral, mental 

dan fisik. Kedua, pendidik melangkah dari prinsip doing no harm menuju 

proactive responsibility. Ini berarti bahwa pendidik mesti menemukan 

niat-niat baik yang secara kelembagaan ingin direalisasikan demi 

berlangsungnya kinerja pendidikan, seperti, kualitas pembelajaran, relasi 

yang sehat antar individu sebagai warga negara, dll. Cakupan tanggung 

jawab yang demikian ini sifatnya antisipatif sebab terjadi sebelum 

tindakan itu sendiri (ex ante facto) (Jonsen, 1968; Starrats, 2004). 

Ernawan (2007) menjelaskan bahwa moral dan etika mempunyai fungsi 

yang sama, yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana harus 

melangkah dalam hidup, namun sedikit perbedaan bahwa moralitas 

langsung menunjukkan inilah caranya untuk melangkah sedangkan etika 

justru mempersoalkan apakah harus melangkah dengan cara tersebut dan 

mengapa harus dengan cara tersebut. Dengan kata lain moralitas adalah 

suatu pranata, sedangkan etika adalah sikap kritis setiap pribadi atau 

kelompok masyarakat dalam merealisasikan moralitas. Pada akhimya etika 

memang menghimbau orang untuk bertindak sesuai dengan moralitas. 
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3. Nilai Kejujuran 

Mengingat betapa banyak kasus-kasus korupsi, manipulasi, dan fraud 

dalan dunia bisnis yang melibatkan para akuntan saat ini, nilai kejujuran 

dianggap nilai yang sangat penting yang dapat digunakan dasar untuk 

solusi atas permasalahan seperti itu. Kejujuran menuntut pribadi diri 

seseorang untuk bisa bertindak yang benar dan tanpa manipulasi. Banyak 

sekali dalam dunia praktek sekarang yang mengesampingkan kejujuran, 

dan yang dicari adalah keuntungan diri sendiri sehingga menghalalkan 

segala cara termasuk tidak berbuat jujur. Oleh karena itulah akuntan 

pendidik harus mempunyai nilai kejujuran juga dalam mendidik. Seperti 

yang diungkapkan oleh Arlini dan Hendra. 

“pertama dari sisi kejujuran. Karena disini sudah terlihat kan 

sisi kejujuran seorang akuntan itu banyak yang 

dikesampingkan.” (Arlini) 

 

“Kalau nilai-nilai pastinya adalah nilai kejujuran, kemudian 

apa namanya. saya lihat kejujuran itu memang yang paling 

penting ya. Karena yaitu, kita melihat sekarang banyak 

manipulasi-manipulasi,dll. orang banyak yang bilang kejujuran 

itu akan menghacurkan, tapi sebenarnya kejujuran itu adalah 

kunci utama mencapai kebahagiaan.” (Hendra) 

 

Pendapat serupa tentang nilai kejujuran adalah penting bagi akuntan 

pendidik juga diungkapkan oleh Gisma, 

“Nilai kejujuran saja. Karena kejujuran ini, pangkal kaya, lho? 

Pangkal kaya darimana? Kaya amal, lek dosen’e kuwi jujur, 

jujur dalam arti begini, ndak ngajari mahasiswane sing aneh-

aneh, terus mahasiswanya juga ga dibiarkan menyontek, mau 

mencari cara agar mahasiswa mau berlaku jujur, dan dia mau 

berkata apa adanya lah, intinya tentang semua ilmu yang dia 

miliki.” 
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4. Nilai Integritas 

Seperti halnya profesi akuntan lainnya, akuntan pendidik juga harus 

memiliki integritas yang tinggi kepada dunia pendidikan. Hal ini sangat 

perlu untuk bisa menjaga kredibilitas seorang akuntan pendidik itu sendiri. 

Nilai integritas diungkapkan oleh Bu Sari dan Fury. 

“Integritas menurut saya yang paling penting, kemudian 

kejujuran. Sikap moral itu ya. Karena  akuntan pendidik itu kan 

tanggung jawabnya itu kan ga hanya dunia toh.. dia juga harus 

bertanggung jawab kepad Tuhan dan nilai moral, itu lah yang 

mungkin bisa di tonjolkan.” (Bu Sari) 

“kemudian integritas, juga nilai-nilai integritas, kemudian juga 

jujur dan obyektif, itu yang utama dan konsistensi.” (Fury) 

Integritas meupakan salah satu prinsip yang masuk dalam Legal 

framework akuntan yang disusun oleh IAI. Disebutkan bahwa integritas 

mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa 

harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan 

publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat 

menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang 

jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. 

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

terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat 

yang bertentangan, seseorang harus menguji keputusan atau perbuatannya 

dengan bertanya apakah dia telah melakukan apa yang seorang 

berintegritas akan lakukan dan apakah dia telah menjaga integritas dirinya. 

(http://www.iaiglobal.or.id/tentang_iai.php?id=3) 
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5. Nilai Profesionalitas 

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, seorang akuntan 

pendidik harus bisa bersikap profesional dalam dunia pendidikan, baik itu 

mengajar, meneliti ataupun pengabdian masyarakat. Akuntan pendidik 

harus sadar bahwa dia sebagai tenaga edukatif mempunyai tanggung 

jawab yang cukup besar. Seperti yang diungkapkan Pak Helmy. 

“Yaa pertama adalah nilai profesionalitas sebagai tenaga 

edukatif, dia itu menjadi seorang akuntan pendidik itu harus 

mempunyai tanggung jawab seperti apa. Nah itu bisa mengacu 

pada undang-undang universitas terkait dengan bagaimana 

tanggung jawabnya.” 

 

Seorang akuntan pendidik dituntut untuk berperilaku yang konsisten 

dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat 

mendiskreditkan profesi. 

6. Nilai Menghormati 

Proses pendidikan akan bisa berjalan lancar dan baik apabila ada nilai 

saling menghormati antar pendidik dan peserta didik. Akuntan pendidik 

juga harus bisa menghormati peserta didik, karena bagaimanapun juga, 

mereka adalah tanggung jawab penuh pendidik saat masih dalam proses 

belajar-mengajar. Ketika nilai menghormati ini tidak ada, maka antar 

pendidik dan peserta didiknya akan saling meremehkan satu sama lain. 

Seperti yang diungkapkan oleh Gisma. 

“Nilai yang kedua, saya ingin menanamkan nilai Menghormati. 

Sekarang banyak nilai menghormati itu terbalik menjadi 

meremehkan. Dosen meremehkan mahasiswa, mahasiswa juga 

meremehkan dosennya, soalnya saling meremehkan. Coba 

kalau saling menghormati. Menghormati itu contohnya gini, 

“lu datang, gua menghormati lu. Setelah lu datang, gua datang 
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juga ngasih ilmu” lak enak toh.. tapi kalau “lu sudah ga datang, 

ngeremehin gua, mana gua suka ?”.” 

Mungkin nilai inilah yang seringkali diabaikan oleh baik pendidik maupun 

peserta didik dalam dunia pendidikan. Yang terjadi saat ini adalah terlalu 

mengutamakan “hak” dan mengabaikan “kewajiban”. Dalam realitasnya, 

peserta didik sering tidak menghormati pendidiknya, dengan berperilaku 

tidak etis, begitu juga sebaliknya. Oleh karena ini, nilai saling 

menghormati ini sangat diperlukan agar proses belajar mengajar dalam 

pendidikan dapat berjalan lancer dan terkendali. 

7. Nilai Keadilan 

Seorang pendidik jelas dituntut untuk bisa bersikap adil terhadap anak 

didiknya selama proses pendidikan. Keadilan ini mencakup, sikap yang 

diberikan kepada anak didik, pemberian tugas, pemberian nilai sesuai jerih 

payah masing-masing, obyektif, tidak membeda-bedakan, dan sebagainya. 

Karena pada umumnya, keadilan inilah yang biasa dituntut oleh peserta 

didik. Ketika pendidik tersebut tidak bisa berlaku adil, maka tidak salah 

kalau peserta didik kemudian meremehkan pendidik. Seperti yang 

diungkapkan oleh Arlini. 

“Terus yang kedua adalah dari sisi keadilan. Seorang akuntan 

pendidik harus bisa bersikap sedail mungkin terhadap murid 

didiknya, tidak membedakan ini anaknya siapa dan dari 

kalangan apa, dan mungkin dari sisi keadilan adalah akuntan 

pendidik tetap memberikan contoh bahwa bagaimana sih cara 

mereka dalam menerapkan sisi dari sisi etika itu sendiri kepada 

anak didiknya.” 
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8. Nilai Kedisiplinan 

Sama halnya dengan profesi lain pada umunya, semua harus dilandasi 

dengan kediplinan. Sebagai seorang akuntan pendidik, sikap disiplin dapat 

ditunjukkan dengan cara misalnya, datang lebih awal, tidak pernah 

terlambat, tidak jarang meninggalkan kelas dan sebagainya. Seperti yang 

diungkapkan oleh Arlini. 

“mungkin disini dari sisi, kedisiplinan. Karena disini mungkin 

banyak yang bisa kita lihat dari profesi akuntan itu sendiri, 

khususnya akuntan pendidik yang disini menjadi contoh bagi 

anak didiknya adalah bagaiamana mereka terbiasa untuk 

datang lebih awal, jadi mahasiswa bisa melihat bahwa “ohh 

beginilah seharusnya seorang akuntan pendidik itu” dimana dia 

harus selalu ontime, karena dilihat dari sisik keterlambatan, 

akan membuyarkan atau apa ya,.. membuat semuanya itu 

menjadi serba tidak karuan.” 

 

Kedelapan nilai di atas itulah yang menjadi harapan penulis dan informan 

untuk dapat dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seorang akuntan pendidik, yang 

nantinya juga dapat dijadikan suatu usulan prinsip dasar penyusunan kode etik 

kompartemen akuntan pendidik di Indonesia. Sehingga nantinya pendidikan 

akuntansi di Indonesia tidak hanya menghasilkan lulusan yang berkompeten 

dibidang akuntansi melainkan juga menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kode 

etik dari akuntan itu sendiri. Dengan adanya kode etik akuntan pendidik,  maka 

kualitas akuntan pendidik di seluruh Indonesia dapat lebih meningkat, baik dari 

segi kualitas kinerjanya, kualitas ilmu akuntansinya, kualitas kontribusi kepada 

perkembangan ilmu akuntansi, dan yang paling penting dari segi kualitas etika 

akuntan pendidik itu sendiri. 
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BAB VII 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN, DAN IMPLIKASI 

 

7.1. Kesimpulan Penelitian 

  Berdasarkan penelitian mengenai Tanggung Jawab dan Profesionalisme 

akuntan pendidik pada persepsi dosen dan mahasiswa akuntansi, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Akuntan pendidik merupakan profesi seorang akuntan yang 

mendedikasikan dirinya untuk dunia pendidikan, mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas dari setiap anak didiknya baik dari segi ilmu 

akuntansi maupun dari segi etika dan moral. 

2. Akuntan pendidik mempunyai tugas dan kewajiban seperti yang telah 

tertulis dalam Tri-Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, 

dan pengabdian masyarakat. 

3. Ruang lingkup tanggung jawab seorang akuntan pendidik terletak tidak 

hanya pada peserta didik, tetapi juga orang tua, institusi pendidikan tempat 

dia bekerja, dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, akuntan 

pendidik tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan ilmu 

akuntansi, tetapi juga mempunyai tanggung jawab dalam membangun 

manusia,  memberikan pandangan, pengalaman, inspirasi, nilai moral dan 

nilai etika. 
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4. Profesionalisme akuntan pendidik adalah ketika akuntan pendidik tersebut 

dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung 

jawab. Profesionalisme disini dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti 

penguasaan ilmu akuntansi yang dia punya, mempunyai pengalaman 

dalam dunia praktek sesuai bidang ilmu yang ditekuninya, memiliki 

kompetensi (skill) yang memadai, dan dapat menjunjung tinggi nilai etika 

dan moral. 

5. Etika memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan 

akuntan pendidik itu sendiri. Akuntan pendidik sebagai teladan dari 

peserta didik, harus memberikan nilai-nilai etis, baik itu yang berupa 

ucapan  maupun tindakan akuntan pendidik itu sendiri. 

6. Mahasiswa dapat memaknai tanggung jawab dan profesionalisme akuntan 

pendidik dengan cara mengetahui langsung berdasarkan pengalaman 

mahasiswa itu sendiri sebagai perserta didik akuntan pendidik dan dari isu-

isu yang berkembang mengenai profesionalisme. 

7. Akuntan pendidik harus memiliki kode etik profesi untuk dapat 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Nilai-nilai yang dapat 

dijadikan sebaga dasar adalah, nilai Ketuhanan, Moral, Kejujuran, 

Integritas, Profesionalitas, Menghormati, Keadilan, dan Kediplinan. 
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7.2. Keterbatasan 

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini memiliki 

beberapa kelemahan dan keterbatasan antara lain: 

1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melibatkan mahasiswa Jurusan 

Akuntansi dan Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

saja sebagai sumber wawancara utama. 

2. Keterbatasan waktu dan sulitnya bertemu dosen untuk bisa dijadikan 

informan, sedikit menghambat penelitian ini. 

3. Terdapat beberapa informan yang tidak terlalu paham tentang topik 

penelitian ini, sehingga jawabannya tidak dapat dijadikan sebagai suatu 

acuan persepsi atau teori. 

4. Dalam penelitian ini mahasiswa memberikan pemahaman dari persepsi 

tentang makna tanggung jawab dan profesionalisme akuntan pendidik 

hanya terbatas dari kegiatan proses belajar mengajar di kelas tanpa melihat 

aktifitas lain di luar. 

7.3. Saran 

Peneliti memiliki beberapa saran mungkin dapat dijadikan pedoman untuk 

penelitian dengan topik yang serupa terkait dengan akuntan pendidik, antara lain: 

1. Sampai sekarang penelitian tentang akuntan pendidik masih sedikit 

dilakukan oleh akademisi, penulis memberi saran bagi para peserta didik 

akuntansi untuk lebih banyak melakukan penelitian tentang hal ini. 

Mengingat peran akuntan pendidik sendiri yang sangat penting dalam 

dunia pendidikan akuntansi. 
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2. Bagi akademisi yang ingin meneliti terkait akuntan pendidik, diharapkan 

bisa mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan 

penelitian ini, sehingga nantinya bisa dijadikan suatu literatur dan dasar 

penelitian tentang akuntan pendidik. 

 

7.4. Implikasi Hasil Penelitian 

Terlepas dari keterbatasan peneliti di atas, diharapkan penelitian ini akan 

dapat membawa manfaat bagi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya dan 

perguruan tinggi lainnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan kualitas baik dosen akuntansi sebagai akuntan pendidik maupun 

mahasiswa akuntansi itu sendiri. Pemaknaan terhadap tanggung jawab dan 

profesionalisme akuntan pendidik yang berkembang di dunia pendidikan dan 

bisnis merupakan bekal yang akan mampu digunakan akuntan pendidik dalam 

menjalankan tugasnya secara professional dan penuh tanggung jawab. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif dalam 

menanamkan makna tanggung jawab dan profesionalisme akuntan pendidik yang 

dilakukan oleh dosen, sehingga mampu menciptakan mahasiswa yang mengerti 

dan paham mengenai kewajiban dan peranan akuntan pendidik. 

Penulis berharap, penelitian ini dapat menginspirasi seluruh akuntan di 

Indonesia untuk bisa bersikap profesional dan sadar akan tanggung jawab yang 

diembannya. Penulis juga berharap penelitian ini bisa dijadikan masukan bagi 

Ikatan Akuntan Indosesia (IAI) sebagai institusi yang sah untuk menyusun kode 

etik profesi kompartemen akuntan pendidik. 
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