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BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan semakin meningkatnya persaingan dan juga dengan adanya era 

globalisasi menyebabkan muncul tuntutan peningkatan kualitas dan juga 

profesionalisme bagi para akuntan. Kualitas akuntan sangat dipengaruhi dari 

kualitas pendidikannya, hal ini terjadi karena akuntan  merupakan produk dari 

proses belajar di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat belajar 

para calon-calon akuntan yang paling dominan, sehingga dengan berawal dari 

hal itulah ada hubungan yang jelas antara mahasiswa akuntansi sebagai calon-

calon akuntan dengan akuntan pendidik sebagai fasilitator dalam mentransfer 

ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi. Dengan melihat peran penting dari 

proses belajar dan juga peran akuntan pendidik maka seharusnya calon-calon 

akuntan sejak dini dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik dari segi teknis 

maupun non-teknis untuk menghadapi persaingan global. 

 Penguasaan keahlian teknis yang mantap mengakibatkan penguasaan 

yang baik terhadap standar profesi, seperti Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan juga peraturan teknis 
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lainnya, seperti peraturan pajak dan juga pasar modal. Baik atau tidaknya 

kualitas mahasiswa akuntansi ketika lulus dan menjadi sarjana akuntansi 

sangat dipengaruhi oleh kualitas belajar di perguruan tinggi dan juga tidak 

lepas dari peranan akuntan pendidik. Dosen akuntansi sebagai akuntan 

pendidik mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk mencetak 

lulusan yang berkualitas di bidang akuntansi. 

Agar bisa menjadi seorang akuntan yang profesional dan juga 

berkualitas tinggi maka mahasiswa akuntansi harus bisa memahami SPAP dan 

juga SAK. Disamping itu, sistem pendidikan yang baik dan juga penerapan 

kurikulum yang tepat juga bisa menjadi landasan yang kuat bagi mahasiswa 

untuk meningkatkan kualitasnya. Sistem pendidikan yang baik menyangkut 

aspek ketrampilan, pengembangan, wawasan dan juga daya nalar. Bagi para 

akuntan dan juga mahasiswa akuntansi, istilah SPAP dan SAK bukanlah 

merupakan sesuatu hal yang asing lagi. SPAP merupakan buku yang berisi 

kodifikasi berbagai pernyataan standar auditing, pernyataan standar atestasi 

dan juga pernyataan jasa akuntansi dan review yang telah diterbitkan oleh IAI. 

Sedangkan SAK merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan 

disetujui oleh kalangan akuntan Indonesia yang telah disepakati oleh 

organisasi profesi (penjelasan pasal 58 UU No.1 / 1995).  

Selain SPAP dan SAK, dalam dunia akuntansi juga dikenal tentang 

istilah Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) atau Prinsip 

Akuntansi yang Berterima Umum (PABU). Dewan standar profesional 

akuntan publik menerjemahkan istilah GAAP sebagai Prinsip Akuntansi yang 

Berlaku Umum (SPAP, 2001) sedangkan Suwardjono (1992: 4) dan 
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Machfoedz (1997) menyebutnya sebagai Prinsip Akuntansi Berterima Umum 

(PABU). Menurut mereka, istilah “berterima” lebih tepat digunakan sebagai 

padanan kata accepted. Sehingga disini penulis menggunakan istilah prinsip 

akuntansi yang berlaku umum sebagai terjemahan dari Generally Accepted 

Accounting Principles untuk semua ungkapan PABU yang dipetik dari 

pernyataan IAI. Sedangkan untuk pernyataan yang tidak berhubungan dengan 

sumber acuan PABU dari SPAP maka peneliti menyebutnya sebagai prinsip 

akuntansi berterima umum. Hal ini dilakukan agar tidak merubah konteks 

kalimat dan maknanya.  

Istilah PABU banyak dijumpai dalam SPAP, sedangkan istilah GAAP 

berasal dari Amerika. GAAP merupakan istilah teknis dalam akuntansi 

keuangan yang meliputi konvensi, peraturan dan prosedur yang diperlukan 

untuk mendefinisikan praktik akuntansi yang berterima umum pada waktu 

tertentu (APB Statement No.4). Sedangkan menurut SPAP tahun 2001 dalam 

standar auditing seksi 411 paragraf 02 dinyatakan bahwa PABU Indonesia 

adalah istilah teknis akuntansi yang mencakup konvensi, aturan dan juga 

prosedur yang diperlukan untuk membatasi praktik akuntansi yang berlaku 

umum di Indonesia pada saat tertentu. Di Indonesia, sumber-sumber acuan 

tentang PABU menjadi semakin jelas setelah terbitnya SPAP Per 1 Januari 

tahun 2001. Di dalam SPAP itu sudah secara jelas disebutkan sumber-sumber 

acuan tentang PABU dan juga bentuk tingkatan rerangka prinsip akuntansi 

yang berlaku umum Indonesia. Sedangkan dalam SPAP sebelumnya, yaitu 

SPAP 1994 hanya menyebutkan bahwa sumber acuan tentang PABU adalah 

prinsip akuntansi yang ditetapkan dan atau dinyatakan berlaku oleh IAI 
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(Standar Auditing seksi 411 paragraf 05, SPAP 1994). Disamping itu dalam 

standar auditing SPAP 1994 tersebut belum ada bentuk yang jelas tentang 

rerangka PABU Indonesia. Sehingga perbedaan antara konsep PABU 

berdasarkan standar auditing SPAP tahun 1994 dengan standar auditing SPAP 

2001 sangat jelas sekali, karena konsep PABU dalam SPAP 1994 berbeda 

dengan konsep GAAP Amerika. 

Banyak di kalangan mahasiswa dan akuntan pendidik yang 

menganggap PABU setara dengan SAK. Menurut mereka, kalau di Amerika 

ada GAAP maka di Indonesia ada PABU, yaitu SAK atau PAI. Bahkan dari 

hasil penelitian diperoleh fakta empiris bahwa dosen akuntansi Indonesia 

mempersepsi PABU setara dengan SAK (kustono, 2001). Hal ini sangatlah 

mengejutkan bagi dunia pendidikan akuntansi di Indonesia, khususnya 

berhubungan dengan pertanyaan tentang bagaimana kualitas dosen akuntansi 

di Indonesia. Adanya kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman 

akuntan pendidik terhadap PABU dan SAK masih keliru, padahal akuntan 

pendidik adalah pihak yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap dunia 

pendidikan akuntansi. Sebenarnya SAK bukanlah satu-satunya sumber PABU 

Indonesia dan ada perbedaan posisi atau kedudukan, perbedaan fungsi dan 

juga perbedaan sumber-sumber acuan antara PABU dan SAK. Persepsi 

memang mungkin berbeda diantara beberapa individu, tergantung bagaimana 

ia mengolah stimulusnya. Akan tetapi, perbedaan tersebut seharusnya tidak 

terjadi pada suatu hukum, prinsip, aturan atau standar. Seharusnya perbedaan 

persepsi atau kesalahan persepsi tentang PABU dan SAK bisa dihindari, 

karena kesalahan persepsi mengenai PABU dan SAK akan menyebabkan 
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kesalahan interpretasi dan akhirnya akan berujung pada malpraktik. Hal ini 

bisa terjadi karena PABU dijadikan dasar acuan utama dalam menyusun 

laporan keuangan dan juga digunakan untuk menilai kewajaran laporan 

keuangan. Bagaimana mungkin seseorang  melakukan audit dan menyatakan 

pendapat kalau kriteria untuk memberi pendapat tidak dipahami secara penuh 

dan hanya samar-samar (Suwardjono, 1992). 

Penelitian ini dilakukan karena termotivasi dari penelitiannya Kustono 

(2001) yang menunjukkan hasil empiris bahwa sebagian besar dosen 

akuntansi di Indonesia mempersepsi PABU setara dengan SAK. Disamping 

itu, peneliti juga termotivasi dari hasil penelitian Kusumawati yang 

menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi yang sangat signifikan tentang 

GAAP atau PABU dan SAK antara akuntan (akuntan publik dan akuntan 

pendidik) dan mahasiswa akuntansi. Dari hasil penelitian ini juga diketahui 

bahwa rata-rata tingkat pemahaman responden (akuntan publik, akuntan 

pendidik dan mahasiswa akuntansi) masih sangat rendah, yang berarti bahwa 

mereka belum paham benar tentang konsep PABU dan SAK. Oleh karena itu, 

penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari kedua penelitian 

diatas. Faktor lain yang juga melatarbelakangi peneliti untuk melakukan 

penelitian ini karena adanya perubahan yang sangat besar sekali pada sumber-

sumber acuan tentang PABU Indonesia. Hal ini terjadi karena pada waktu 

penelitian ini dilakukan, telah terbit SPAP Per 1 Januari 2001 yang berisi 

sumber acuan yang jelas tentang PABU Indonesia dan juga bentuk rerangka 

PABU Indonesia sudah semakin jelas. Sedangkan pada waktu kedua 

penelitian terdahulu tersebut dilakukan, sumber acuan tentang PABU masih 
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SPAP 1994  yang terdapat dalam standar auditing. Padahal dalam standar 

auditing SPAP 1994 tersebut memuat konsep PABU yang sangat berbeda 

dengan standar auditing dalam SPAP 2001. Sehingga sampai dengan 

selesainya kedua penelitian terdahulu diatas ternyata konsep dan gambaran 

tentang PABU Indonesia masih sangat terbatas dan belum tampak jelas. Pada 

SPAP 1994 yang digunakan sebagai sumber acuan tentang PABU  dari kedua 

peneliti terdahulu tersebut, disebutkan bahwa hanya ada satu sumber acuan 

PABU Indonesia, yaitu prinsip akuntansi yang dinyatakan berlaku oleh IAI 

dan juga belum ada bentuk yang jelas tentang rerangka PABU Indonesia. 

Sehingga mungkin saja hal inilah yang menyebabkan adanya kesalahan 

persepsi yang terjadi pada akuntan pendidik. Dengan dasar itulah peneliti 

ingin melakukan penelitian lagi untuk melihat perbandingan hasil penelitian 

yang dilakukan setelah munculnya konsep yang lebih jelas tentang PABU 

dalam standar auditing SPAP Per 1 Januari 2001 dengan hasil penelitian 

terdahulu. 

Alasan dari peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah karena 

penelitian tentang PABU dan SAK masih jarang dilakukan, padahal konsep 

tentang PABU dan SAK sangatlah penting bagi seorang akuntan. Ada 

beberapa perbedaan antara penelitian ini dengan kedua penelitian diatas, yaitu: 

1. Perbedaan  pada permasalahan penelitian 

Dalam penelitiannya Kusumawati (2000) dilakukan penelitian 

tentang persepsi antara akuntan publik, akuntan pendidik dan mahasiswa 

akuntansi tentang GAAP atau PABU dan SAK, kemudian Kustono (2001) 

meneliti tentang persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan 
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SAK dan juga faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Faktor-faktor 

yang diteliti, yaitu: faktor instansi, tahun lulus, minat dalam pengajaran 

dan riset, pendidikan, pengalaman dan penguasaan bahasa inggris. 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang persepsi akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi tentang 

PABU dan SAK. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian 

Kusumawati (2000), yaitu peneliti ingin memperluas penelitian dengan 

menambah permasalahan penelitian dengan melakukan perbandingan 

tambahan persepsi antara mahasiswa akuntansi pria dan mahasiswa 

akuntansi wanita dan juga antara akuntan pendidik pria dan akuntan 

pendidik wanita. Disamping itu peneliti juga akan melakukan 

perbandingan persepsi antara akuntan pendidik dari Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Hal ini belum 

dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya. Penelitian 

kustono dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat dosen akuntansi 

yang mempersepsi PABU setara dengan SAK dan juga untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi dosen akuntansi 

terhadap kesetaraan PABU dan SAK. Sedangkan dalam penelitian ini 

peneliti tidak melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi tentang PABU dan SAK. Penelitian ini hanya 

bersifat komparatif untuk mengetahui perbedaan tingkat pemahaman 

tentang konsep PABU dan SAK antara akuntan pendidik dan mahasiswa 

akuntansi, antara akuntan pendidik dari PTN dan PTS, antara mahasiswa 
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akuntansi dari PTN dan PTS, antara akuntan pendidik pria dan wanita  

serta antara mahasiswa akuntansi pria dan wanita.  

 

 

2. Perbedaan pada hipotesis yang diajukan  

Dalam penelitiannya Kusumawati (2000) ada tiga hipotesis yang 

diajukan, yaitu: 

Ha1:   Ada perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan publik dan 

mahasiswa akuntansi terhadap GAAP/PABU dan SAK. 

Ha2:   Ada perbedaan persepsi antara akuntan publik dan akuntan pendidik 

terhadap GAAP/PABU dan SAK. 

Ha3: Ada perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi PTN dan 

mahasiswa akuntansi PTS terhadap GAAP atau PABU dan SAK. 

 Penelitian Kustono (2001) dilakukan untuk menguji delapan hipotesis, 

kedelapan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut ini. 

Ha1: Terdapat dosen akuntansi yang mempersepsi PABU sama dengan 

SAK atau PAI. 

Ha2: Persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan SAK   

dipengaruhi oleh status institusi. 

Ha3: Persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan SAK   

dipengaruhi oleh asal tempat menempuh S1. 

Ha4: Persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan SAK   

dipengaruhi oleh pengalaman.   
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Ha5: Persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan SAK   

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. 

Ha6: Persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan SAK  

dipengaruhi oleh tingkat penguasaan bahasa inggris. 

Ha7: Persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan SAK    

dipengaruhi oleh tahun lulus S1. 

Ha8: Persepsi dosen akuntansi terhadap kesetaraan PABU dan SAK  

dipengaruhi oleh minat konsentrasi dalam pengajaran dan riset. 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji lima hipotesis 

berikut ini. 

Ha1: Ada perbedaan persepsi tentang PABU dan SAK antara akuntan 

pendidik dan mahasiswa akuntansi. 

Ha2: Ada perbedaan persepsi tentang PABU dan SAK antara akuntan 

pendidik PTN dan akuntan pendidik PTS. 

Ha3: Ada perbedaan persepsi tentang PABU dan SAK antara mahasiswa 

akuntansi PTN dan PTS 

Ha4: Ada perbedaan persepsi tentang PABU dan SAK antara akuntan 

pendidik pria dan wanita. 

Ha5: Ada perbedaan persepsi tentang PABU dan SAK antara mahasiswa 

akuntansi pria dan wanita. 

3. Perbedaan waktu, tempat, dan juga responden 

Waktu, tempat, dan responden yang diteliti dalam penelitian ini 

sangat jelas berbeda dengan penelitian terdahulu. Dalam penelitian 

terdahulu, yaitu penelitian Kusumawati, dilakukan pada tahun 2000 dengan 
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populasi seluruh akuntan pendidik,  akuntan publik dan juga mahasiswa 

akuntansi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Kustono melakukan 

penelitian pada tahun 2001 dengan populasi seluruh dosen akuntansi di 

Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini  dilakukan penelitian dengan 

populasi seluruh akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi di Surakarta 

dan dilaksanakan pada tahun 2003. Adanya perbedaan waktu dan juga 

tempat penelitian kemungkinan juga bisa mempengaruhi hasil penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu.  

 

B. Perumusan Masalah  

Dari hasil uraian latar belakang masalah diatas maka muncul beberapa 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut ini. 

1. Apakah ada perbedaan persepsi tentang PABU dengan SAK antara akuntan 

pendidik dan mahasiswa akuntansi ? 

2. Apakah ada perbedaan persepsi tentang PABU dan SAK antara akuntan 

pendidik dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta? 

3. Apakah ada perbedaan persepsi tentang PABU dan SAK antara mahasiswa 

akuntansi dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta? 

4. Apakah ada perbedaan persepsi tentang PABU dan SAK antara akuntan 

pendidik pria dan akuntan pendidik wanita ? 

5. Apakah ada perbedaan persepsi tentang PABU dan SAK antara mahasiswa 

akuntansi pria dengan mahasiswa akuntansi wanita ?  

6. Bagaimana pendapat responden tentang sistem pendidikan tinggi akuntansi 

di Indonesia secara umum ? 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi tentang PABU dengan 

SAK antara akuntan pendidik dan mahasiswa akuntansi. 

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi atau pemahaman 

terhadap konsep PABU dan SAK antara akuntan pendidik dari 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).  

3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi atau pemahaman 

terhadap konsep PABU dan SAK antara mahasiswa akuntansi dari 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

4. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi atau pemahaman 

terhadap konsep PABU dan SAK antara akuntan pendidik pria dan 

akuntan pendidik wanita.  

5. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi atau pemahaman 

terhadap konsep PABU dan SAK antara mahasiswa akuntansi pria dan 

wanita. 

6. Untuk mengetahui bagaimana pendapat responden tentang sistem 

pendidikan tinggi akuntansi di Indonesia sehingga bisa dijadikan sebagai 

dasar evaluasi tentang sistem pendidikan tinggi akuntansi yang sudah 

ada. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu seluruh 

responden akan bisa mengetahui bagaimana tingkat pemahaman mereka 

tentang konsep PABU dan SAK. Disamping itu, bagi lembaga pendidikan 

tinggi akuntansi bisa dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi tentang sistem 

pendidikan tinggi akuntansi dan kualitas dari hasil proses pendidikan 

akuntansi. Peneliti juga berharap bahwa hasil dari penelitian ini nanti bisa 

memberi kontribusi pada IAI dalam upaya untuk meningkatkan kualitas dari 

standar atau peraturan yang dikeluarkan. Informasi yang disimpulkan dalam 

penelitian ini  bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merenovasi 

proses pengajaran auditing, akuntansi keuangan, teori akuntansi, dan mata 

kuliah lainnya. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I     PENDAHULUAN 

                        Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

                        Bab ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran 

dan  hipotesis. Dalam tinjauan pustaka akan dibahas tentang 

pengertian persepsi dan perkembangan akuntansi, pengertian 

PABU, SAK, GAAP, dan SPAP. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

                        Bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, populasi 

penelitian,  sampel penelitian,  data dan metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel dengan pengukurannya serta metode 

analisis data. 

BAB IV   ANALISIS HASIL PENELITIAN 

                        Bab ini berisi hasil analisis data yang telah diperoleh dengan 

menggunakan alat analisis yang sesuai dan juga interpretasi dari 

hasil pengolahan data. Dalam bab ini juga dibahas hasil pengujian 

hipotesis dan juga analisis deskriptif hasil-hasil penelitian. 
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BAB V    KESIMPULAN 

                        Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan hasil penelitian dan 

juga saran untuk penelitian selanjutnya. 
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