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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindak pidana korupsi adalah masalah yang dibenci seluruh masyarakat 

Internasional termasuk masyarakat Indonesia. Sejak reformasi di Indonesia 

masalah korupsi mendapat prioritas untuk diberantas. Republik Indonesia 

telah banyak mengeluarkan berbagai peraturan untuk mencegah dan mengatasi 

terjadinya tindak pidana korupsi.  

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang 

dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai 

hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum melalui 

pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, 

independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan 

tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, 

intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. 

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah merasuk ke semua tiang 

penyangga perekonomian yaitu pada BUMN (Badan Usaha Milik Negara), 

Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Milik Swasta. Dari Ketiga 

badan usaha ini yang paling banyak jumlahnya dan juga besar volume 

usahanya adalah Badan Usaha Milik Swasta. 

Badan Usaha Milik Swasta dilihat dari jenis usahanya dapat dibagi 

menjadi tiga yaitu usaha produksi, usaha perdagangan dan usaha jasa. Badan 
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Usaha Milik Swasta dapat dipisahkan berdasarkan sektor usaha. Sektor usaha 

swasta terdiri dari, sektor industri, sektor perhotelan, sektor angkutan, sektor 

pertambangan, sektor keuangan dan perbankan, sektor akuntansi dan lain-lain. 

Semua sektor yang ada pada Badan Usaha Milik Swasta ini juga telah banyak 

dilanda korupsi. 

Sektor Jasa Akuntansi berhubungan erat dengan semua sektor usaha. 

Karena lembaga ini merupakan lembaga yang berhak memberikan pendapat 

terhadap laporan keuangan dari suatu perusahaan. Pendapat ini diberikan 

setelah mereka memeriksa (mengaudit) laporan keuangan tersebut.  

Pelaksanaan audit di Indonesia pantas disayangkan karena seolah-olah hanya 

mencocokkan apa yang ditulis di dalam laporan keuangan dengan bukti 

dokumen dan jarang yang melihat bukti fisiknya, padahal laporan ini secara 

formal telah diterima oleh pemegang saham maupun pihak ekstern 

perusahaan.1  

Permasalahan di atas, jelas tidak lepas dari masalah etika dan moral 

Akuntan Publik. Chua dkk (1994) mengungkapkan bahwa  etika profesional  

juga berkaitan dengan perilaku moral.  Masyarakat atau publik meletakkan 

harapan yang besar terhadap profesi akuntan publik untuk bersikap etis agar 

dapat menghasilkan opini yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya 

dari laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga laporan keuangan tersebut 

dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Oleh 

karena itulah profesi ini merupakan profesi “kepercayaan” yang harus 
                                                 

1 Darmanto. 1996. Korupsi di Badan Usaha Milik Swasta dan Pemberantasannya. Media 
Akuntansi. STIE Pignatelli. Surakarta hal 30-37 
 



 3

senantiasa dijaga oleh akuntan publik sendiri dengan jalan selalu menegakkan 

etika profesi akuntan publik yang telah dirumuskan oleh IAI sebagai 

organisasi profesi dalam bentuk kode etik. Perilaku profesional bagi akuntan 

publik adalah prilaku untuk bertanggunb jawab terhadap profesinya, diri 

sendiri, peraturan, undang-undang, klien, dan masyarakat termasuk para 

pemakai laporan keuangan.2  

Pekerjaan akuntan mempunyai arti penting bagi masyarakat. Hal ini 

disebabkan hubungan ekonomi yang makin sulit, meruncingnya persaingan, 

dan naiknya pajak-pajak para pengusaha dagang dan kerajinan, sehingga 

makin sangat dirasakan kebutuhan akan penerangan dan nasehat para ahli 

untuk mencapai perbaikan dalam sistem administrasi dan dalam pengawasan 

atas perusahaan. Perlidungan Hukum terhadap profesi Akuntan Publik secara 

jelas terdapat dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 

Tentang Pemakaian Gelar Akuntan, yang berbunyi: 

Pasal 1 

”Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan gaji resmi mengenai 
berbagai jabatan pada Jawatan Akuntan Negeri dan Jawatan Akuntan Pajak, 
hak memakai gelar "akuntan" ("accountant") dengan penjelasan atau 
tambahan maupun tidak, hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai 
ijazah akuntan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan undang-undang ini. 
  
Pasal 2 

Dengan ijazah tersebut dalam pasal 1 dimaksud:  
a.ijazah yang diberikan oleh sesuatu universitas Negeri atau badan 

perguruan tinggi lain yang dibentuk menurut undang-undang atau diakui 
Pemerintah, sebagai tanda bahwa pendidikan untuk akuntan pada badan 
perguruan tinggi tersebut telah selesai dengan hasil baik;  

                                                 
2 Unti Ludigdo. 1999. Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Bisnis. 

Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. ISSN 1410-6817. Vol. 2 No. 1 Januari 1999 hal 8 
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b.ijazah yang diterima sesudah lulus dalam sesuatu ujian lain yang menurut 
pendapat Panitia Ahli termaksud dalam pasal 3, guna menjalankan 
pekerjaan akuntan dapat disamakan dengan ijazah tersebut pada huruf a 
pasal ini 

 
Korupsi yang terjadi dalam sektor jasa akuntansi yaitu Akuntan menerima 

fee atau hadiah dari klien karena pekerjaannya (menuruti kemauan clientnya). 

Akuntan  hanya menerima fee atau hadiah yang tidak seberapa (kecil) tetapi 

dapat menimbulkan  korupsi yang besar dalam dunia usaha. Korupsi dalam 

sektor jasa akuntansi juga berakibat terhadap perpajakan yaitu rendahnya 

penerimaan pajak. 

Pada tahun 1999, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) telah melakukan penelitian terhadap 82 Kantor Akuntan Publik 

(KAP) dengan hasil bahwa selama tahun 1994 sampai dengan 1997 sebanyak 

91,81% KAP tidak memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), 

82,39% tidak menerapkan Sistem Pengendalian Mutu, 9,93% melakukan 

pelanggaran kode etik, dan 5,26% melanggar peraturan perundang-undangan.3  

Banyak fakta yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini, baik di 

Indonesia maupun di negara lain, yang membuktikan bahwa profesi akuntan 

publik mulai turun citranya di mata publik disebabkan oleh dugaan-dugaan 

pelanggaran yang dilakukannya mengakibatkan kerugian bagi publik. Yang 

masih segar dalam ingatan kita adalah skandal Enron di Amerika Serikat pada 

akhir tahun 2001, akuntan publik dari KAP Arthur Andersen telah dituduh 

melakukan pelanggaran terhadap kode etik akuntan karena bersikap tidak 

                                                 
3 Unti Ludigdo. 1999. Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Akuntansi terhadap Etika Bisnis. 

Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. ISSN 1410-6817. Vol. 2 No. 1 hal 8 
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independen, tidak objektif, dan tidak fair dalam menjalankan penugasan audit 

dan memberikan opininya mengenai perusahaan Enron, suatu perusahaan 

energi besar yang sahamnya dimiliki oleh publik sangat sehat tersebut ternyata 

sangat sakit dan pada akhimya mati.4  

Di Indonesia, faktanya lebih menyakitkan lagi karena akuntan telah 

dituduh oleh publik sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi seiring 

dengan bangkrutnya banyak bank yang berdasarkan hasil audit seolah-olah 

tidak bermasalah namun ternyata penuh dengan masalah yang sudah sangat 

kronis dan tidak dapat diselesaikan lagi. Jika ditilik secara mendalam, kondisi-

kondisi tersebut di atas lebih banyak dipicu oleh kurangnya Tanggung Jawab 

Akuntan Publik  sebagai profesional.  

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan pada 14 Kantor 

Akuntan Publik di Semarang diperoleh hasil bahwa adanya kondisi buruk 

perusahaan klien yang semakin besar akan memberikan deteksi kecurangan 

manajemen yang semakin tinggi, motivasi dari manajemen untuk bertindak 

curang tinggi akan meningkatkan adanya deteksi kecurangan yang dilakukan 

oleh manajemen, dan sikap yang tinggi dari manajemen mengenai kecurangan 

akan meningkatkan adanya deteksi kecurangan yang dilakukan oleh 

manajemen.5 

Penelitian tersebut diatas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Gusnardi. Penelitian ini  menghasilkan temuan bahwa salah satu 

                                                 
4 Gusnardi. 2007. Etika Professional Sebagai Prinsip-prinsip Moral Akuntan Publik. Jurnal 

Ichsan Gorontalo Volume 2, No.1. hal  590 - 599  
5 Dhiyas Widigjaya. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan 

Akuntan Publik dalam Mendeteksi Kecurangan Manajemen (Studi Kasus Pada 14 Kantor 
Akuntan Publik di Semarang). Tesis. Tidak Dipublikasikan. Semarang: UNDIP hal 48 
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karakteristik yang membedakan setiap profesi dengan masyarakat awam 

adalah adanya kode etik (etika), yang mengatur perilaku para anggota yang 

tergabung didalamnya. Khusus untuk akuntan publik, sudah diatur secara 

khusus dalam standar profesi akuntan publik (SPAP). Perilaku atau kegiatan-

kegiatan yang dilakukan para anggota dalam wadahnya memerlukan peraturan 

perilaku yang mengatur kegiatan-kegiatan berkenaan profesi sebagai akuntan 

publik yang dipercaya masyarakat. Etika profesional diperlukan setiap profesi 

karena kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap 

mutu jasa yang diserahkan, siapapun orangnya. Masyarakat akan menghargai 

profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan 

anggota profesinya, karena masyarakat merasa terjamin akan memperoleh jasa 

yang dapat diandalkan. Begitu juga terhadap profesi akuntan publik, 

kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika 

profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap 

pelaksanaan pekerjaan audit.6  

Bagi profesi akuntan, etika profesional semacam ini dikenal dengan 

nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Anggota IAI yang berpraktik sebagai 

akuntan publik bertanggung jawab mematuhi pasal-pasal yang tercantum 

dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, terrnasuk juga semua orang yang bekerja 

dalam praktik profesi akuntan publik, seperti karyawan, partner, dan staf. 

Seorang akuntan mungkin saja memiliki keahlian dan keterampilan 

teknis yang sangat tinggi, namun jika tidak dilengkapi dengan etika maka 
                                                 

6 Gusnardi. 2007. Etika professional sebagai prinsip-prinsip moral akuntan public. Jurnal 
Ichsan Gorontalo Volume 2, No.1. Februari l- April 2007, hal 590 - 599 
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semua keahlian dan keterampilan itu menjadi sia-sia. Profesi akuntansi yang 

seharusnya diabdikan  untuk kepentingan publik dengan bersikap independen 

dan objektif akan berbalik menjadi profesi yang dimanfaatkan untuk 

mendapatkan keuntungan material secara pribadi. Inilah awal dari kehancuran. 

Fenomena di atas mengidentifikasikan bahwa etika profesi akuntan publik 

seharusnya menjadi landasan berperilaku dalam melaksanakan aktivitas 

profesional akuntan publik. 

Sebagaimana diketahui, sebagian besar kejahatan kerah putih yang 

dilakukan di korporasi dapat dipastikan menggunakan teknik-teknik 

manipulasi dan rekayasa laporan keuangan. Kasus Enron, Xerox, Adelphia 

yang ada di Amerika Serikat hingga kasus Bank Summa dan Bank Bali yang 

ada di Indonesia menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan sering 

dijadikan modus operandi dalam menjarah dana perusahaan dan pihak-pihak 

lain yang dirugikan. Oknum-oknum penjahat kerah putih berasal dari 

kelompok yang bervariasi, bisa manajemen, pemegang saham, karyawan 

perusahaan atau pihak eksternal perusahaan. 

Para akuntan publik, auditor internal perusahaan dan aparat penegak 

hukum sering tidak mampu mendeteksi teknik-teknik creative accounting 

semakin canggih yang dilakukan para penjahat kerah putih. Skill dan keahlian 

para penegak hukum di Indonesia sangat minim  dalam bidang akuntansi 

keuangan. Mustahil dapat mendeteksi penyelewengan yang dilakukan para 

penjahat kerah putih tanpa memahami celah-celah Standar Akuntansi 

Keuangan yang dapat dimanfaatkan dalam memanipulasi laporan keuangan. 
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Berdasarkan pada paparan di atas, penulis ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Perspektif Sistem 

Akuntansi Bisnis terhadap Pemberantasan Korupsi” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan paparan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana peran Akuntan Publik dalam perspektif sistem akuntansi bisnis 

terhadap pemberantasan korupsi ? 

2. Bagaimana  bentuk pelanggaran dalam praktek Akuntan Publik ? 

3. Bagaimana komitmen profesi Akuntan Publik dalam pemberantasan 

korupsi ? 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena 

tujuan akan menjadi pedoman dalam mengadakan penelitian. Adapun tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan  peran Akuntan Publik dalam perspektif sistem 

akuntansi bisnis terhadap pemberantasan korupsi.  

2. Untuk mendeskripsikan  bentuk pelanggaran dalam praktek Akuntan 

Publik.  

3. Untuk mengetahui  komitmen profesi Akuntan Publik dalam 

pemberantasan korupsi  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat 

berupa : 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum  

Bisnis.  

b. Mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep atau teori di 

bidang hukum, khususnya mengenai Tanggung Jawab Akuntan Publik 

dalam Perspektif Sistem Akuntansi Bisnis terhadap Pemberantasan 

Korupsi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti. 

b. Untuk memberikan gambaran lebih nyata mengenai Tanggung Jawab 

Akuntan Publik dalam Perspektif Sistem Akuntansi Bisnis terhadap 

Pemberantasan Korupsi.  

c. Sebagai pengetahuan tambahan untuk dibaca dan dipelajari lebih lanjut 

khususnya oleh mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum. 

E. Kerangka Berpikir 

Di Indonesia sampai saat ini hanya ada satu perkara saja yang 

menempatkan korporasi sebagai terdakwa. Korporasi melakukan 

perbuatan pidana dan atas perbuatannya tersebut korporasi dimintai 

pertanggungjawaban secara pidana sebenarnya bukanlah hal yang baru. 

Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi Tahun 1955 sudah mengenal 

korporasi sebagai subjek hukum selain orang pribadi. Pasal 15 ayat (1) 

Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana 

Ekonomi berbunyi :  
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Djika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama 
suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan jang lainnya, 
atau suatu jajasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman 
pidana serta tindakan tata tertib didjatuhkan, baik terhadap badan 
hukum, perseroan perserikatan atau jajasan itu, baik terhadap mereka 
jang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau 
jang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, 
maupun terhadap kedua-duanja.  
 
Korporasi dapat saja melakukan delik korupsi.  Dalam hal tindak 

pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka 

tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan 

atau pengurusnya.  

Korupsi yang terjadi di dalam korporasi dalam hal ini Badan Usaha 

Milik Swasta dapat mengakibatkan harga barang dan jasa yang dihasilkan 

akan lebih tinggi daripada  yang tidak ada korupsinya  sehingga tidak 

mampu bersaing. Kontribusi Badan Usaha Milik Swasta terhadap korupsi 

yang terjadi di Indonesia ini dapat dikatakan sangat tinggi. Hal ini tidak 

lepas dari adanya krisis etika dan moral yang dimiliki Auditor. 

Audit merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan 

ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok/lembaga yang 

independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur 

lembaga/perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan 

criteria yang telah ditentukan, untuk kemudian mengkomunikasikannya 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Dalam proses pengumpulan dan penilaian bukti atau pengevaluasian 

bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat 
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kesesuaian antar informasi tersebut dan kriteria yang ditetapkan. Auditing 

harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. 

Akuntan Publik adalah seorang praktisi dan gelar profesional yang 

diberikan kepada akuntan di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari 

Menteri Keuangan RI untuk memberikan jasa audit umum dan review atas 

laporan keuangan, audit kinerja dan audit khusus serta jasa dalam bidang 

non-atestasi lainnya seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi, dan jasa-jasa 

lainnya yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Ketentuan 

mengenai praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 1954 yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya 

dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari 

perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen keuangan R.I. 

Auditor yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang 

diterbitkan oleh perusahaan. Praktik akuntan publik harus dilakukan 

melalui suatu Kantor Akuntan Publik. 

Dengan berkembangnya dunia usaha maka permasalahan yang harus 

dihadapi akan semakin kompleks. Oleh karena itu, dalam membuat 

laporan keuangan yang dibuat manajemen selaku agen agar dapat 

dipercaya oleh pemilik serta entitas lain dalam kontrak (misal kreditur) 

selaku principal maka diperlukan pengujian oleh pihak ketiga yaitu 

akuntan publik. Akuntan publik sebagai salah satu profesi yang diandalkan 

dalam dunia usaha. Salah satu fungsi dari akuntan publik adalah 
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menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk 

pengambilan keputusan. 

Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat 

dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri atas klien pemberi kredit, 

pemerintah, pemberian kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan 

keuangan, dan pihak lainnya bergantung pada informasi keuangan yang 

dapat diandalkan dan terpercaya sebagai dasar untuk memutuskan alokasi 

sumber-sumber ekonomi. 

Tujuan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor 

yang kompeten adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam 

hal yang meteril, posisi keuangan dan usaha serta arus kas sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dengan demikian tujuan audit 

umum akan tercapai bila auditor yang memeriksa adalah auditor yang 

kompeten. Dengan adanya akuntan pablik yang kompeten tersebut tentu 

diharapkan permasalahan korupsi yang akhir-akhir ini menjadi fenomena 

akan dapat diminimalkan.  

Alasan yang mendasari diperlukannya perilaku beretika tinggi pada  

profesi Akuntan Publik adalah kebutuhan akan kepercayaan terhadap 

kualitas jasa yang diberikan, terlepas dilakukan secara perorangan. 

Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa profesional Akuntan 

Publik akan meningkat, jika profesi mewujudkan standar yang tinggi dan 

memenuhi semua kebutuhan. Akuntan publik penting untuk menyakinkan 

klien dan pemakai laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lainnya. 
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Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka kerangka berpikir  

penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akuntan Publik 

Audit Perusahaan 

UU NO  34 tahun 1954 

Tidak berperan 
memberantas korupsi 

Berperan 
memberantas korupsi 

Tidak Efektif Efektif 

Friedman 
• Struktur 
• Substansi 
• Kulture 
• Dampak 
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F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan  

Penelitian hukum dapat dilakukan berdasarkan beberapa konsep hukum 

yaitu;  

Pertama, Hukum adalah asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai 

universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, atau bahkan 

tak jarang dipercaya juga sebagai bagian dari kaidah-kaidah yang 

supranatural sifatnya.  

Kedua, Hukum adalah kaidah-kaidah yang positif yang berlaku umum 

pada suatu waktu tertentu dan disuatu wilayah tertentu dan menjadi 

sumber suatu kekuasaan politik tertentu yang terligitimasi atau lebih 

dikenal hukum nasional atau hukum Negara.   

Ketiga, Hukum adalah keptusan-keputusab yang diciptakan oleh hakim 

(in konkreto) dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya 

hakim untuk menyelesaikan kasus atau perkara dan mempunyai 

kemungkinan sebagai precedent bagi kasus atau perkara-perkara 

berikutnya.  

Keempat, Hukum adalah institusi nasional yang riil dan fungsional di 

dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses 

pengarahan dan pembentukan pola perilaku yang baik.  

Kelima, Hukum adalah makna-makna simbolik sebagaimana 

termanifestasi dalam dan dari aksi-aksi serta interaksi warga 

masyarakat.  
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Dalam penelitian ini penulisan menggunakan konsep hukum yang 

keempat, yaitu hukum dikonsepkan sebagai pola-pola perilaku sosial 

yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik. Oleh 

karena itu, hukum di sini bukan dikonsepkan sebagai rules tetapi 

sebagai regularitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini 

hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang 

secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau 

aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam 

pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang 

mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau 

perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), 

penelitian empiris atau penelitian non doktrinal. Tipe kajian ini adalah 

kajian keilmuan dengan maksud hanya hendak mempelajari saja dan 

bukan hendak mengajarkan suatu doktrin. Maka metodenya disebut 

sebagai metode non doktrinal.7  

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskriptif, karena dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran mengenai Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam 

Perspektif Sistem Akuntansi Bisnis terhadap Pemberantasan Korupsi. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan;  

                                                 
7 Burhan Ashshofa.2006. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta, hal 32-34 
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a. Kantor Akuntan Publik yang terdapat di Kota Surakarta 

b. Perusahaan di Manufaktur di Surakarta 

c. Kantor Pelayanan Pajak Kota Surakarta 

d. Masyarakat Surakarta   

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

 Jenis Data Primer adalah data yang berupa keterangan atau 

penjelasan dari subjek penelitian, guna mendapat penjelasan yang  

lebih mendalam.  

b. Sumber Data 

Dalam hal ini sumber data, penulis peroleh dari : 

Data berupa keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung 

dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang 

dipandang mengetahui obyek yang diteliti yaitu mengenai 

Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Perspektif Sistem 

Akuntansi Bisnis terhadap Pemberantasan Korupsi. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (depth 

interview) dengan wawancara tidak berpatokan atau bebas 

terpimpin. Alasan penggunaan jenis ini adalah dengan wawancara 
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tidak berpatokan atau bebas terpimpin akan dicapai kewajaran 

secara maksimal, dapat diperoleh data secara mendalam dan akan 

dimungkinkan masih dipenuhinya prinsip batas keabsahan data 

hasil wawancara yang masih berada dalam garis kerangka 

pertanyaan serta dapat diarahkan secara langsung pada pokok 

permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara ini bertujuan untuk 

mendapat keterangan atau untuk keperluan informasi. Oleh karena 

itu, individu yang menjadi sasaran wawancara adalah informan. 

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui 

tentang Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam Perspektif Sistem 

Akuntansi Bisnis terhadap Pemberantasan Korupsi.   

b.   Observasi 

Agar penelitian lapangan ini membuahkan hasil yang optimal, 

dipandang penting dilakukan observasi langsung terhadap objek 

penelitian.  Observasi ini bertujuan untuk melihat Tanggung Jawab 

Akuntan Publik dalam Perspektif Sistem Akuntansi Bisnis 

terhadap Pemberantasan Korupsi. Hasil observasi sebagai kerangka 

acuan untuk mendalami persoalan Tanggung Jawab Akuntan 

Publik dalam Perspektif Sistem Akuntansi Bisnis terhadap 

Pemberantasan Korupsi. 

c.   Studi Pustaka 

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari  

buku-buku perpustakaan, artikel-artikel dan laporan-laporan yang  
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berhubungan dengan Tanggung Jawab Akuntan Publik dalam 

Perspektif Sistem Akuntansi Bisnis terhadap Pemberantasan 

Korupsi. 

6. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan                            

model analisis interaktif yang prosesnya meliputi:8 

a. Reduksi data  

Reduksi data adalah bagian dari analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak 

penting dan mengatur data sehingga simpulan penelitian dapat 

dilakukan. 

b. Sajian data 

Sajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis 

dan sistematis, sehingga mudah dipahami dan memungkinkan 

peneliti berbuat sesuatu pada analisis atau tindakan lain 

berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data mengacu pada 

rumusan masalah, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi 

mengenai kondisi rinci menceritakan dan menjawab permasalahan 

yang ada.  

c. Penarikan simpulan dan verifikasi 

                                                 
8 Sutopo. 2002. Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : UNS Press hal  91-

96 
 
 



 19

Setelah memperoleh data, peneliti menarik kesimpulan dari data 

yang diperoleh. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan dapat 

diverifikasi dengan mengumpulkan data baru agar semakin jelas 

dan kesimpulan yang diambil benar-benar dapat dipertanggung-

jawabkan. Model analisis interaktif dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

Gambar 1 
Model Analisis Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Sumber : HB Sutopo (2002 : 96) 
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