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EVOLUSI DALAM SAINS AKUNTANSI 

Oleh 

Ida Bagus Putra Astika 
 

Abstrak 

Akuntansi  merupakan  sains  terapan  (applied  science)  yang  berorientasi  pemakai 

informasi  (users).  Sebagai  sains  terapan  akuntansi  bersifat  sangat  dinamis  karena 

sangat  peka  terhadap  perubahan  lingkungan  terutama  situasi  ekonomi  dan situasi 

politik.  Sains akuntansi  membutuhkan  teori yang tumbuh  dan berkembang  secara 

evolusioner  seiring  dengan  perkembangan  bisnis.  Terdapat  dua  kelompok  teori 

dalam akuntansi yaitu teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Teori 

akuntansi normatif berbicara tentang kerangka konseptual akuntansi keuangan yang 

dipergunakan   oleh   dewan   standar   untuk   menyusun   standar-standar   akuntansi 

keuangan. Standar ini dipergunakan para praktisi akuntansi sebagai pedoman praktek 

akuntansi. Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan atau memprediksi 

fenomena  nyata dan mengujinya  secara empiris  atau menjelaskan  praktek-praktek 

akuntansi yang senyatanya. Dalam perkembangannya konsep paradigma 

mengakomudasi  kedua  teori  tersebut  sehingga  akuntansi  dikatakan  sebagai   sains 

terapan yang berlandaskan pada multi paradigma. Komponen dasar suatu paradigma 

adalah : 

− Adanya  akfivitas  yang dapat  dipergunakan  sebagai  model  oleh  individu  yang 

berbeda. 

−   Adanya pokok persoalan; 

−   Teori-teori (theories) 

−   Metode dan instrumen. 

Akuntansi memiliki semua syarat sebagai suatu sains. 

 
Kata kunci : normatif, positif dan multi paradigma 

 

 
Pendahuluan 

Akuntansi    merupakan    pengetahuan 

terapan  yang  berkembang  secara 

paralel dengan perkembangan dunia 

bisnis. Ciri mendasar perkembangan 

tersebut dapat dilihat dari difinisi 

akuntansi sebagai berikut : 

A Statement of Basic Accounting 

Theory (ASOBAT) mendefinisikan 

akuntansi sebagai suatu proses 

identifikasi, pengukuran dan meng- 

komunikasikan  kejadian  ekonomi 

untuk memberikan    pertimbangan- 

pertimbangan  dan  keputusan- 

keputusan  kepada pemakai  informasi. 

Definisi tersebut dikembangkan dalam 

tahun 1941 dan digunakan dalam 

Accounting   Terminologi   Bulletin 

(ATB) No.1 tahun 1953, dengan 

pernyataan  sebagai berikut: Akuntansi 

adalah seni pencatatan, klasifikasi dan 

pengikhtisaran dalam suatu prilaku 

(manner) yang signifikan dan dalam 

satuan uang, transaksi dan peristiwa 

yang merupakan bagian terkecil (least) 

dari suatu karakter keuangan, dan 

interpretasi   hasil-hasilnya.   (Wolk,et. 

al. 2001:172) 

Menurut APB Statement No. 4 

akuntansi merupakan   suatu kegiatan 

jasa yang berfungsi menyediakan 

informasi    kuantitatif    yang   bersifat 
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keuangan dari kesatuan ekonomi  yang 

dimaksudkan untuk dapat digunakan 

dalam  pembuatan  keputusan- 

keputusan ekonomi (AICPA: 1971). 

Difinisi yang dirumuskan oleh 

ASOBAT dan ATB lebih menekankan 

pada proses akuntansi dan ATB 

mengembangkannya   lebih  lanjut, 

bahwa akuntansi merupakan suatu seni 

(art). Diera APB melalui APB 

Statement no. 4  akuntansi   didifinisi- 

kan sebagai aktivitas jasa, yang secara 

inplisit menyatakan bahwa APB lebih 

berorientasi kepada pemakai informasi 

(users). 

Dari  sisi  perkembangan  difinisi 

akuntansi  terlihat  adanya  pergeseran 

tekanan  dari  akuntansi  sebagai  suatu 

proses  ke  akuntansi  sebagai  aktivitas 

jasa      (berorientasi      pada      users). 

Pergeseran          tekanan          tersebut 

menggambarkan     bahwa     akuntansi 

tumbuh dan mengalami perkembangan 

seiring        dengan        perkembangan 

kebutuhan   para   pemakai   informasi 

akuntansi         untuk         pengambilan 

keputusan bisnis (bersifat dinamis). 

Mengapa Akuntansi Membutuhkan 

Teori 

Watts     and     Zimmerman      (1986) 

menyatakan bahwa banyak individu 

harus  membuat  keputusan  bisnis 

dengan  menggunakan  laporan 

akuntansi eksternal. Manajer-manajer 

perusahaan harus memutuskan 

prosedur-prosedur  akuntansi  mana 

yang  akan  digunakan  untuk 

menghitung angka-angka yang akan 

dilekatkan dalam laporan keuangan. 

Sebagai contoh, mereka harus 

memutuskan  apakah  akan 

menggunakan metode garis-lurus 

ataukah metode terakselerasi untuk 

menghitung depresiasi. 

Akuntan publik sering dipanggil 

oleh para manajer untuk diminta 

sarannya  terkait  dengan   penggunaan 

prosedur-prosedur  akuntansi di dalam 

laporan keuangan. Selain itu, para 

akuntan  publik  juga  harus 

memutuskan apakah akan membuat 

representasi-representasi  tentang suatu 

standar akuntansi yang diusulkan 

ataukah tidak, dan jika membuat posisi 

mana yang akan diambil. 

Pejabat-pejabat pada institusi- 

institusi pemberi  pinjaman  (misalnya, 

bank dan perusahaan asuransi) harus 

memperkirakan kelayakan kredit dari 

perusahaan-perusahaan yang 

menggunakan prosedur-prosedur 

akuntansi berbeda-beda. Sebagai 

pemberi  pinjaman  atau  investor, 

mereka   harus   menimbang   implikasi 

dari prosedur-prosedur akuntansi yang 

berbeda-beda  dalam  membuat 

keputusan untuk memperbesar kredit 

atau menanamkan modal. Selain itu, 

kesepakatan-kesepakatan  piutang pada 

umumnya menentukan bahwa 

perusahaan  harus memenuhi 

persyaratan yang didasarkan pada 

angka-angka akuntansi atau piutang 

akan dibatalkan.  Pejabat-pejabat  pada 

institusi-institusi pemberi pinjaman 

harus memutuskan prosedur-prosedur 

akuntansi  apa  yang  akan  ditentukan 

(jika ada) untuk kalkulasi angka-angka 

semacam itu. 

Investor  dan  analis  finansial 

yang  bekerja  di  perusahaan- 

perusahaan pialang dan dana pension, 

dan sebagainya menginterpretasikan 

angka-angka akuntansi sebagai input 

bagi keputusan-keputusan investasi. 

Secara  khusus,  mereka  memperkira- 

kan  investasi  di  perusahaan- 

perusahaan yang menggunakan 

prosedur-prosedur  dan auditor-auditor 

berbeda. Sama seperti akuntan publik 

dan eksekutif  perusahaan,  para analis 

finansial juga membuat representasi- 

representasi pada standar-standar 

akuntansi potensial. 
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Yang terakhir,  individu-individu 

pada badan-badan pengatur standar 

akuntansi   seperti   Financial 

Accounting Standards Board (FASB) 

dan Securities and Exchange 

Commission (SEC) bertanggung jawab 

untuk menetapkan standar-standar 

akuntansi. Mereka memutuskan 

prosedur-prosedur  mana  yang 

digunakan untuk memberikan sanksi 

atau batasan prosedur-prosedur 

akuntansi yang tersedia bagi 

perusahaan-perusahaan secara 

individual. Mereka juga memutuskan 

isu-isu  seperti  seberapa  sering 

korporasi harus memberikan laporan 

(misalnya, bulanan, triwulanan, 

setengah-tahunan,  atau  tahunan)  dan 

apa harus diaudit. 

Kontribusi Kongres Amerika 

terhadap Perkembangan Teori 

Akuntansi 

Pada   awalnya   akuntansi   merupakan 

sekumpulan teknik yang dipergunakan 

untuk mengolah input (data transaksi) 

menjadi  output  dalam  bentuk 

informasi     keuangan.  Praktek ini 

tumbuh dan berkembang sejak orang- 

orang mulai mengenal pertukaran atau 

perdagangan. Sistem double entry 

terdokumentasi  pada  abad  15 dengan 

diterbitkannya tulisan   Luca Pacioli. 

Pencatatan dilakukan dibawah sumpah 

yaitu   “kebenaran   atas  nama   Tuhan 

Yang Maha Kuasa” (Baridwan, 2000). 

Pencatatan   dibawah   sumpah   secara 

tidak  langsung  menunjukkan 

pentingnya keberadaan suatu standar 

yang  didukung  oleh  teori  yang  kuat 

yang dapat dipergunakan untuk 

melandasi praktek-praktek akuntansi. 

Teori  akuntansi  berkembang 

sejak  awal  abad  20  (duapuluh)  dan 

dapat  dikatakan  diawali  oleh 

tulisannya Patton and Littleton (1940) 

yang berjudul An Introduction to 

Corporate       Accounting   Standards. 

Awal perkembangan teori akuntansi 

menghasilkan   teori   akuntansi 

normatif. Dikatakan normatif karena 

teori akuntansi bersifat mengharuskan 

(Baridwan, 2000) dan dalam teori 

normatif digunakan kebijakan nilai 

(value judgement) yang minimum 

mengandung sebuah premis. 

Di awal perkembangannya, 

penulisan teori akuntansi normatif 

belum mempergunakan pendekatan 

investigasi formal dan teori disusun 

terutama   sekali   untuk 

mengembangkan potulat akuntansi, 

sehingga bermunculan banyak postulat 

akuntansi.  Para akhli akuntansi mulai 

mengembangkan teori akuntansi 

normatif tanpa metodelogi formal. 

Pengembangan  teori sebagai dasar 

untuk     mengembangkan postulat 

akuntansi memiliki dampak yaitu para 

akhli  merumuskan  konsep  atau 

postulat berdasarkan teorinya masing- 

masing, sehingga munculah berbagai 

postulat akuntansi. 

Kongres Amerika memiliki 

kontribusi yang sangat besar terhadap 

perkembangan    teori    akuntansi 

normatif (Belkaoui, 2006). Pada tahun 

1934   kongres   Amerika   membentuk 

SEC yang bertugas melaksanalan 

pengaturan  investasi,  termasuk 

undang-undang sekuritas 1933 yang 

mengatur tentang penerbitan sekuritas 

dan    uandang-undang 1934 yang 

mengatur tentang perdagangan 

sekuritas. Tahun 1938 SEC 

mengirimkan pesan difinitip bahwa, 

“jika  profesi  tidak membentuk  badan 

penyusun   standar   akuntansi,   maka 

SEC akan menggunakan mandat yang 

dimilikinya untuk mengembangkan 

prinsip   akuntansi”.      Pesan   difinitif 

SEC terhadap profesi mengundang 

berbagai reaksi. Publikasi Zipley 

mengkritik teknik pelaporan sebagai 

sesuatu    yang    dapat    memperdaya 
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publik. George O.May mengusulkan 

agar American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA) mulai 

melakukan kerja sama dengan bursa 

saham. Setelah SEC menerbitkan ASR 

No.4   yang   sekaligus       menantang 

profesi untuk menyediakan “dukungan 

autoritatif”  bagi  prinsip  akuntansi 

yang      berterima   umum,   disamping 

juga karena meningkatnya kritik dari 

American Accounting Association 

(AAA),  maka  barulah  AICPA 

terdorong untuk memberdayakan 

Committee on Accounting Prosedure 

(CAP) pada tahun 1938. CAP 

menerbitkan  12 Accounting   Reseach 

Bulletins (ARBs) selama kurun waktu 

11  tahun.  Namun  dalam 

perjalanannya, muncul ketidak puasan 

terhadap kerja CAP. Melalui 

pernyataannya,   Presiden   AICPA 

Alvin.  R.  Jennings  menyatakan 

bahwa, “seberapa berhasilkah kita 

mempersempit  perbedaan dan ketidak 

konsistenan dalam menyiapkan dan 

menyajikan informasi keuangan?”. 

Ketidak   puasan   Jennings 

menyebabkan AICPA membentuk 

komite  khusus  yang  menangani 

program  riset  pada  tahun  1957,  dan 

pada tahun 1958 AICPA mengusulkan 

pembubaran CAP serta departemen 

risetnya. Pada tahun 1959 AICPA 

mendirikan The Accounting Principles 

Board (APB) dan The Accounting 

Research Division (ARD). 

Dalam   kurun  waktu  14  tahun 

yaitu dari 1959 – 1973, APB 

menerbitkan 31 opini yang membahas 

isu-isu kontroversial. AAA juga 

berpartisipasi dalam proses tersebut 

melalui beberapa riset dan berusaha 

mengembangkan pernyataan yang 

terintegrasi dengan teori akuntansi. 

Upaya APB mengalami kegagalan 

karena: 

− Opini  yang  bersifat  ad  hoc  atau 

kontroversial, termasuk APB.8 

tentang akuntansi pensiun, APB 11 

tentang alokasi pajak penghasilan 

(income taxes), APBs 2 dan 4 

tentang kridit pajak investasi. 

− Kegagalan    dalam    menyelesaian 

masalah akuntansi untuk 

penggabungan  usaha       dan 

goodwill. 

Kegagalan CAP dan APB 

menunjukkan bahwa asosiasi 

profesional dan manajemen memiliki 

keterbatasan dalam merumuskan  teori 

akuntansi. Keterbatasan tersebut 

mendorong diadopsinya pendekatan- 

pendekatan yang lebih deduktif. 

Pengadopsian  kepentingan- 

kepentingan para pemakai informasi 

dalam menyusunan standar akuntansi 

menjadikan standar akuntansi 

dipengaruhi dengan sangat kuat oleh 

kondisi ekonomi dan politik (Wolk 

et..al,  2001).  Politisasi  proses 

penetapan standar merupakan suatu 

pandangan  yang ternyata  diterima 

secara luas bahwa angka-angka 

akuntansi mempengaruhi prilaku 

ekonomik dan sebagai konsekuensi- 

nya, standar-standar akuntansi harus 

ditetapkan      dalam  arena  politis. 

Hongren menyatakan bahwa “standar 

akuntansi merupakan produk temuan 

logis atau empiris sekaligus produk 

tindakan politis, karena penetapan 

standar merupakan keputusan sosial. 

Standar menentukan batasan prilaku, 

sehingga harus diterima oleh pihak- 

pihak lain yang dipengaruhi dan 

penerimaan ini mungkin dipaksakan 

atau secara sukarela, atau keduanya” 

(Belkaoui, 2006). 

Financial Accounting Standars 

Board (FASB) sebagai dewan standar 

yang menggantikan  posisi APB, telah 

mengadopsi pendekatan deduktif dan 

kuasi-politis       untuk      merumuskan 
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prinsip-prinsip      akuntansi.      Prilaku 

FASB dapat ditandai dengan: 

− Adanya             upaya            untuk 

mengembangkan kerangka 

konseptual atau konstitusi 

akuntansi. 

− Timbulnya    berbagai    kelompok 

kepentingan  yang berpartisipasi 

dan memberikan kontribusi yang 

diperlukan bagi penerimaan 

“umum” standar baru. Proses 

tersebut menjadikan proses 

penetapan standar memiliki aspek 

politis. 

Proses  perumusan   standar  akuntansi 

menjadi   bersifat   politis   dinyatakan 

dengan   baik   dalam   laporan   yang 

diterbitkan        oleh       the       Senate 

Subcommittee  on  Report,  Accounting 

and  Management,  yang  berjudul  The 

Accounting     Establishment.     Dalam 

laporan   tersebut   dinyatakan   bahwa 

kantor     akuntan     “delapan     besar” 

memonopoli  pengauditan  perusahaan 

besar    dan    mengendalikan     proses 

penetapan standar akuntansi. 

Perkembangan Teori Akuntansi 

Positif 

Watts     and     Zimmerman      (1986) 

berpendapat bahwa upaya untuk 

menentukan hubungan antara 

keputusan-keputusan pelaporan 

akuntansi dan variabel-variabel yang 

mempengaruhi kesejahteraan individu 

adalah  sulit.  Hubungan  antara 

prosedur-prosedur  akuntansi dan nilai 

pasar   saham   adalah   kompleks   dan 

tidak dapat ditentukan hanya dengan 

mengamati  apakah  harga  saham 

berubah ketika prosedur akuntansi 

berubah. Demikian pula, dampak dari 

prosedur-prosedur akuntansi alternatif 

dan metode-metode pelaporan serta 

pengauditan pada harga obligasi, pada 

laba  dari  praktek-praktek   akuntansi, 

dan sebagainya, adalah kompleks dan 

tidak  dapat  ditentukan  hanya  melalui 

observasi semata. Akuntan publik atau 

manajer  perusahaan  dapat mengamati 

suatu asosiasi antara variabel-variabel 

seperti perubahan-perubahan dalam 

prosedur dan perubahan-perubahan 

dalam harga saham, tetapi tidak bisa 

mengatakan  apakah  asosiasi  itu 

bersifat  kausal  ataukah  tidak. 

Perubahan harga saham bisa saja tidak 

disebabkan oleh perubahan prosedur; 

yang   dimaksud   yaitu,   kedua 

perubahan  itu  bisa  merupakan  hasil 

dari kejadian  tertentu  lainnya.  Dalam 

kasus   tersebut,   mengubah   prosedur 

tidak akan selalu menghasilkan  suatu 

efek pada harga pasar saham 

perusahaan.  Untuk  membuat 

interpretasi kausalitas, praktisioner 

memerlukan suatu teori yang 

menjelaskan   hubungan   antara 

variabel-variabel. Teori itu 

memungkinkan praktisioner untuk 

mengkaitkan kausalitas kepada suatu 

variabel  tertentu,  seperti  misalnya 

suatu perubahan prosedur. 

Dengan menggunakan sejumlah 

besar observasi dan dengan cermat 

menyusun tes-tes empirik, diharapkan 

bahwa para peneliti dapat 

mengembangkan teori-teori yang 

memberikan  penjelasan tentang dunia 

yang secara intuitif lebih menarik dan 

memiliki kekuatan prediktif yang lebih 

baik  dari  pada  teori  normatif.  Jadi, 

para  peneliti  harus  mampu 

memberikan teori-teori yang lebih 

bermanfaat kepada para pembuat 

keputusan dalam memaksimalkan 

kesejahteraan mereka. 

Godfrey et al (1997) dalam 

Baridwan (2000) menyatakan bahwa, 

teori akuntansi normatif menunjukkan 

cara terbaik untuk melakukan sesuatu 

berdasarkan  premis,  norma,  atau 

standar. Sedang teori positif berusaha 

untuk menjelaskan atau memprediksi 

fenomena    nyata    dan    mengujinya 
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secara   empiris.   Peran   kedua   teori 

akuntansi   tersebut   terhadap   praktek 

akuntansi  dapat  digambarkan  sebagai 

berikut: 
 

 

Gambar.1 
 

Hubungan  Teori Akuntansi Normatif dan Teori Akuntansi Positif 

pada Praktek Pelaporan Keuangan 

 

TEORI AKUNTANSI 
 
 
 

Teori Akuntansi Positif 

(Positive Accounting Theory) 
 

 
Praktek Akuntansi Khususnya 

Praktek Pelaporan Keuangan. 

 
Normatif Accounting Theory 

(Kerangka Konseptual) 
 
 
 

 
Tujuan Pelaporan Keuangan                                 Standar Akuntansi Keuangan 

 
 
 

Selanjutnya, Godfrey juga menyatakan 

bahwa,   teori   akuntansi   positif 

berusaha  untuk menjawab  pertanyaan 

pertanyaan yang muncul, sebagai 

berikut: 

–  Apakah   jenis   biaya   dan   bentuk 

manfaat  metode  akuntansi 

alternatif? 

–  Apakah   jenis   biaya   dan   bentuk 

manfaat regulasi dan proses 

penentuan standar? 

–  Apakah dampak laporan keuangan 

yang dipublikasikan pada harga 

saham? 

Godfrey mengembangkan teori 

akuntansi positif yang dikelompokkan 

menjadi dua bagian yaitu: 

–  Penelitian   akuntansi   dan  prilaku 

pasar modal. Pada tahap ini tidak 

terdapat   penjelasan   tentang 

praktek akuntansi, tetapi dilakukan 

penelitian      terhadap     hubungan 

pengumuman laba dengan harga 

saham dengan mempergunakan 

hipotesis pasar efisien (Efficient 

Market Hypothesis) yang disingkat 

dengan EMH (Fama, 1970) dan 

Model Penilaian Modal-Aset 

(Capital   Asset   Pricing     Model) 

yang disingkat dengan CAPM oleh 

Sharpe et al (1974). 

–  Penelitian        tentang        praktek 

akuntansi  yang  berfokus  pada 

alasan oportunistik dan   efisien. 

Pada tahap ini teori akuntansi 

menjelaskan dan memprediksi 

praktek akuntansi antar perusahaan 

yang difokuskan pada alasan 

oportunistik dalam hal perusahaan 

memilih    metode    akuntansi 

tertentu, atau alasan efisien yaitu 

metode akuntansi dipilih untuk 

mengurangi biaya kontrak antara 

perusahaan   dengan   stakeholder- 
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nya. Penelitian dibidang ini sering 

dilakukan     dengan     mengadopsi 

teori keagenan. 

Selain kedua tahap tersebut, penelitian 

akuntansi yang dijiwai oleh teori 

akuntansi positif juga ditujukan pada: 

–  Pembuatan       dan       penggunaan 

informasi pada tingkat individual 

yang disebut dengan penelitian 

akuntansi keprilakuan (behavior 

research in accounting). BRIA 

mempergunakan ilmu prilaku 

dengan arah untuk mengobservasi 

manusia    sebagai individu dan 

kelompok dalam hubungannya 

dengan akuntansi. 

–  Teori     akuntansi     positif     juga 

dihubungkan   dengan 

perkembangan  sumber  daya 

manusia dan akuntansi sosial. 

Dalam penelitian prilaku pasar 

modal, hipotesis  pasar efisien (EMH) 

memainkan peranan penting dalam 

evolusi riset akuntansi. EMH 

menelurkan literatur empiris tentang 

hubungan-hubungan antara laba 

akuntansi dan harga saham dan juga 

antara perubahan-perubahan    dalam 

prosedur  akuntansi  dan harga  saham. 

Hipotesis tersebut menyadarkan 

regulator akan arti penting 

pengungkapan perusahaan dalam 

laporan   keuangan   yang 

dipublikasikan.    Penelitian empiris 

dalam  akuntansi      menjadi  lebih 

mungkin dengan diperkenalkannya 

EMH   dan   CAPM.   Asumsi   bahwa 

pasar modal efisien memungkinkan 

dilakukannya penelitian mengenai 

hubungan laba akuntansi dengan harga 

saham,  seperti  yang  dilakukan  oleh 

Ball and Brown (1968). Penelitian ini 

dikatakan telah memicu penelitian- 

penelitian  empiris  berikutnya.  Watts 

and Zimmerman menyebutnya sebagai 

economic-based accounting research. 

Sumbangan  yang  sangat  berarti 

dalam  teori  akuntansi  positif  terjadi 

dengan    diterbitkannya    buku    yang 

berjudul “Positive Accounting Theory” 

yang  sering   disingkat   dengan   PAT 

yang     disusun     oleh     Watts     and 

Zimmerman  (1986).  Penulis  melekat- 

kan asumsi bahwa perilaku politisi dan 

regulator  dilandasi  oleh  kepentingan 

diri  sendiri  pada  PAT.  Asumsi  ini 

kemudian   digunakan   sebagai   dasar 

untuk  menjelaskan  mengapa  manajer 

melakukan      perubahan      kebijakan 

akuntansi.    Penelitian-penelitian     ini 

membuka  jalan  bagi  pengembangan 

teori akuntansi positif, yaitu teori yang 

dapat menjelaskan praktek akuntansi. 

Sebagai teori, PAT menempatkan dua 

komponen  sebagai  syarat  suatu  teori 

yaitu: 

–  Asumsi, definisi dan logika untuk 

mengorganisasi dan menganalisis 

fenomena empiris. 

–  Seperangkat   hipotesis.   Hipotesis 

merupakan prediksi yang dapat 

dihasilkan melalui pengamatan 

suatu fenomena. 

PAT  membahas  tiga  hipotesis  utama 

yaitu: 

–  Bonus    Plan    Hyphotesis,    yang 

menyatakan bahwa para manajer 

perusahaan    yang    memiliki 

program   bonus   lebih   cendrung 

untuk memilih prosedur-prosedur 

akuntansi yang memindahkan laba 

periode mendatang ke periode 

berjalan. 

–  Debt  Covenant  Hyphotesis,  yang 

menyatakan  bahwa semakin dekat 

perusahaan ke arah pelanggaran 

persyaratan   hutang   yang 

didasarkan atas angka akuntansi 

maka manajer perusahaan lebih 

cenderung  untuk  memilih 

prosedur-prosedur akuntansi yang 

memindahkan laba periode 

mendatang ke periode berjalan. 
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–  Political   Cost   Hyphotesis,   yang 

menyatakan  bahwa semakin besar 

biaya politik yang dihadapi 

perusahaan      maka manajer 

cendrung  untuk  menangguhkan 

laba berjalan ke masa mendatang. 

Proses Kematangan Sains 

Akuntansi 

Seperti    yang    sudah    disampaikan 

sebelumnya,  akuntansi  merupakan 

sains terapan. Dalam perkembangan 

bisnis keberadaan akuntansi sangat 

dibutuhkan yang berlanjut pada proses 

pembelajaran. Proses tersebut   dapat 

mengambil bentuk pengembangan 

konsep dan teori yang mengarah pada 

penyempurnaan standar-standar 

akuntansi melalui cara-cara normatif 

maupun   positif.   Pembelajaran   juga 

dapat mengambil bentuk pembelajaran 

formal. Pembelajaran inilah yang 

mendorong formulasi        ilmu 

pengetahuan    (sains)    akuntansi. 

Muncul berbagai pandangan yang 

mengarah pada kesamaan (dukungan) 

dan  perbedaan  yang  mendorong 

inovasi-inovasi  dalam sains akuntansi 

yang bersifat berkesinambungan. 

Pandangan-pandangan tersebut antara 

lain sebagai berikut. 

Dalam sebuah artikel “Toward 

Science Of Accounting” dan buku, 

Sterling (1975) telah mencoba untuk 

mengklarifikasi   opini   tentang 

akuntansi  menjadi suatu sains, karena 

menurut pandangannya  akuntansi 

belum merupakan suatu sains dan 

menunjukkan    bahwa   akuntansi 

sebagai suatu seni karena titik berat 

pandangan terletak pada praktisi 

akuntansi  secara  individu.      Ide 

dasarnya  adalah  kalau  akuntansi 

sebagai profesi ingin eksis, maka 

akuntansi harus diubah menjadi suatu 

sains  (science)  karena  sifatnya 

objektif, sedang seni (art) sifatnya 

subjektif yang berarti bahwa akuntansi 

bisa      digunakan      sesuai      dengan 

pandangan individu pemakainya. 

Kondisi tersebut menunjukkan  bahwa 

akuntansi  telah  kehilangan  relevansi 

dan empirical test significant sehingga 

permasalahan-permasalahan  akuntansi 

yang    muncul     tidak    terselesaikan 

dengan       baik       atau       terabaikan 

dikarenakan   difinisi   akuntansi   yang 

sulit     diuji     dan           menyebakan 

pendifinisian         fenomena-fenomena 

juga menjadi sulit. 

Sterling  juga  menyatakan 

bahwa suatu sains mempunyai syarat 

relevan  dan  empirical   test  stability 

dan syarat tersebut harus dipenuhi bila 

akuntansi sebagai suatu sains, dan 

selanjutnya      semua fenomena- 

fenomena yang dihasilkan dijadikan 

sebagai hukum dan hukum tersebut 

nantinya  dipergunakan  sebagai 

landasan praktek-praktek akuntansi. 

Dari  sisi  tujuan  suatu  sains  dengan 

seni (art)    mempunyai perbedaan 

sebagai berikut : 

− Tujuan      suatu      sains      adalah 

mendiskripsikan    fenomena 

empiris dan menetapkan general 

priciples  yang akan dipergunakan 

untuk membuat generalisasi atas 

fenomena  yang  telah 

didiskripsikan.  Sedang  tujuan 

suatu  seni  (art)  adalah 

menyatakan interprestasi personal 

atas suatu objek. 

− Sains  mengutamakan  pengukuran 

fenomena bukan alokasi seperti 

yang  dipergunakan  dalam 

akuntansi sebagai suatu seni. 

Penggunaan  alokasi  sifatnya 

sangat subjektif. 

Menjadikan akuntansi sebagai suatu 

sains   empiris   merupakan   tantangan 

berat khususnya menyangkut masalah- 

masalah pengukuran. Oleh sebab itu 

redifinisi harus dilakukan yang 

didasarkan    atas    hukum    bukannya 
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konvensi,  walaupun  tidak bisa 

dihindari bahwa penggunaan konvensi 

masih sangat diperlukan dan konvensi 

dalam akuntansi bukan untuk 

dipertentangkan tapi untuk dipilih dan 

dilaksanakan secara konsisten. 

Kesalahan lain terjadi dalam 

mendifinisikan  item-item  atau 

kejadian-kejadian ekonomi, karena 

banyak terdapat  difinisi yang disusun 

sedemikian  rupa sehingga  sulit untuk 

dilakukan pengujian yang sifatnya 

empiris. Contoh, kebijakan depresiasi 

yang merupakan penurunan nilai 

moneter yang didasarkan  atas alokasi 

angka-angka aktiva tetap perusahaan 

dalam setahun, merupakan suatu 

konvensi  (kesepakatan)  yang sifatnya 

tidak perlu diuji. Menurut Sterling 

depresiasi merupakan penurunan exit 

value dari aktiva produktip perusahaan 

yang didasarkan atas tarip. Sebagai 

ilustrasi,    gedung  disusutkan  selama 

20 tahun,  konvensi tersebut tidak bisa 

diuji atau kalau akan diuji dasar 

pengujiannya     apa?.     Permasalahan 

yang timbul akan menjadi lain 

seandainya  penyusutan  gedung  = 5% 

dan bentuk pengujiannya adalah 

benarkah perurunan exit value nya = 5 

%, dan pengujian empiris dapat 

dilakukan. 

Jadi, ketika fenomena-fenomena 

akuntansi yang sudah dijadikan hukum 

disepakati,  pada  saat itulah  akuntansi 

sebagai suatu ilmu. 

Pendapat   yang      dikemukakan 

Sterling terkait Toward Science Of 

Accounting   ditanggapi   dengan  bijak 

oleh Stamp (1981). Didalam sebuah 

artikel yang berjudul “Why Can 

Accounting   Not  Become   A  Science 

Like Physics” Stamp secara umum 

setuju dengan pendapat Sterling dan 

akan sangat baik jika akuntansi dapat 

menjadi sains. Namun   dia menggaris 

bawahi  suatu  disiplin  berhak  hidup 

atau tidak, tidaklah mesti merupakan 

sains seperti ilmu fisika dan kalaupun 

akuntansi tidak menjadi suatu sains, 

tidak   berarti   akuntansi   akan   mati 

karena ada juga disiplin yang tetap 

hidup dan dibutuhkan walaupun tidak 

memenuhi kaidah-kaidah scientific, 

seperti ilmu matematika. Menurutnya, 

dari sisi manfaat, akuntansi sudah 

memenuhi  syarat  sebagai  suatu 

disiplin yang tetap hidup     dan 

berkembang  karena relevansinya,  dan 

kalau yang dipertanyakan Sterling 

adalah objektivitas, akuntansi sudah 

memilikinya yaitu relevan dan 

reliability. 

Menurut     Stamp,     akuntansi 

lebih  dekat  dengan  ilmu  hukum  dari 

pada  ilmu  alam  karena  ilmu  hukum 

merupakan      suatu      sistem      yang 

dikembangkan     oleh     manusia     itu 

sendiri.    Karena    akuntansi    sangat 

terkait   dengan   suatu   sistem   yang 

diciptakan    manusia    serta    didesain 

untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia 

(usefullness)  maka  hukumnya  adalah 

hukum   kesepakatan   yaitu   konvensi 

sebagai dasar hukumnya. Sains seperti 

ilmu  hukum  sangat  berbeda  dengan 

ilmu    alam    dimana    ilmu    hukum 

merupakan justice, equity, fairness dan 

penyelesaian   konflik.   Jadi,   ditinjau 

dari segi filosofinya, akuntansi bersifat 

lebih paralel dengan ilmu hukum dari 

pada    ilmu    alam    dan    akuntansi 

merupakan   disiplin   yang   normatif. 

Sedang ilmu alam bersifat positif dan 

harus memiliki karakteristik deskriptif 

serta menjelaskan apa yang terjadi. 

Lebih   lanjut   Stamp   menyampaikan 

bahwa,     dalam     akuntansi     angka 

menjadi sangat penting dan jika terjadi 

kesalahan   pengukuran   secara  fisika, 

kesalahan tersebut tidak menimbulkan 

dampak   apapun   terhadap   fenomena 

yang   diukur   tapi   jika   jika   terjadi 

kesalahan         pengukuran         dalam 
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akuntansi   maka   dampaknya   sangat 

fatal dan konflik interes (conflict of 

interest)    tidak bisa diselesaikan. 

Akuntansi menggunakan  angka-angka 

kuantitatif sebagai media dalam 

menyelesaikan  conflict  of  interest 

antar individu maupun kelompok yang 

berbeda. 

Dari kedua pendapat diatas, 

terdapat perbedaan cara memandang 

akuntansi  sebagai  ilmu  antara  Stamp 

dan  Sterling.  Menurut  Stamp 

akuntansi  layak  hidup  dan 

berkembang        karena  memiliki 

relevansi dan reliabilitas.  Menurutnya 

akuntansi lebih paralel dengan ilmu 

hukum sedang  Sterling  mengidentik- 

kan akuntansi dengan ilmu alam 

(natural science) dan menganggap 

permasalahan akuntansi bisa 

diselesaikan bila akuntansi menjadi 

science. 

Machfoedz (1992) dalam artikel 

yang berjudul “Teory and Practice  In 

Accounting” melakukan telaah atas 

perkembangan akuntansi dan banyak 

difinisi atau pernyataan para akhli 

tentang akuntansi. Speller (1964), 

Sterling (1975) mengatakan akuntansi 

sebagai seni (art), Littleton (1956) 

mengatakan akuntansi sebagai proses 

rekayasa (engineering) dan Cullather 

(1959) mengatakan  akuntansi  sebagai 

human disiplin. Kontroversi yang 

muncul menjadikan akuntansi 

menghadapi pilihan dalam 

pengembangan  antara praktek dengan 

teori. Machfoedz menanyakan mana 

yang lebih penting antara 

pengembangan praktek atau 

pengembangan teori? 

Selanjutnya Machfoedz juga 

menyampaikan bahwa terdapat 

kontroversi dalam akuntansi dimana 

konsep-konsep  akuntansi  dapat 

diterima   saat  metode   ilmiah   dalam 

teori akuntansi  belum dikembangkan. 

Namun diera yang modern 

perkembangan lingkungan bisnis, 

keterlibatan  pihak  ketiga  atau  pihak 

lain selain  pemilik  dan kreditor  serta 

kemajuan  teknologi  mengharuskan 

atau mengisyaratkan kepada akuntan 

untuk mengembangkan teori akuntansi 

yang   lebih baik dalam mengarahkan 

praktek akuntansi. Kontroversi yang 

terjadi  dalam  akuntansi   dipengaruhi 

oleh kondisi sebagai berikut : 

− Akuntansi       dirancang       untuk 

mendukung praktek, pengendalian 

dan book keeping. 

− Akuntansi                      kehilangan 

karakteristik atau tidak memiliki 

karakteristik teori yang baik untuk 

mendukung praktek. 

Pada tahap awal pengembangan 

akuntansi,   hubungan   antara   praktek 

dan teori terdapat kondisi sebagai 

berikut : 

− Seringkali         dicoba         untuk 

membedakan antara praktek dan 

teori, padahal dalam kenyataan 

keduanya tidak dapat dipisahkan. 

− Zimmerman   mengatakan   bahwa 

suatu teori harus mampu 

menjelaskan dan memprediksi 

praktek  akuntansi.  Sementara 

yang lain berpandangan bahwa 

praktek akuntansi dideduksi dari 

teori akuntansi. 

Berdasarkan  kenyataan  tersebut 

tidaklah mungkin untuk memisahkan 

perkembangan  antara  praktek 

akuntansi dengan   teorinya. Sebagai 

contoh,   APB   dibentuk oleh AICPA, 

yang keberadaannya dimaksudkan 

mendorong teori akuntansi, padahal 

sebenarnya  organisasi  AICPA 

mewakili praktek akuntansi. 

Jadi praktek dan pemakai informasi 

membutuhkan guidance, auditor perlu 

memberikan    pengarahan    pada 

kliennya mengenai prosedur akuntansi 

yang  mana  yang  sebaiknya  diadopsi. 
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Para investor dan para analis 

menggunakan angka-angka akuntansi 

sebagai dasar atau input dalam 

pengambilan keputusan investasi. 

Kondisi  tersebut  memberikan 

gambaran bahwa    praktek-praktek 

akuntansi  membutuhkan  formulasi 

teori akuntansi,  atau dengan kata lain 

bahwa   praktek   dan   teori   akuntansi 

tidak bisa dipisahkan karena 

dikembangkan dari fenomena yang 

sama. 

Machfoedz menyimpulkan sebagai 

berikut: 

− Menjelaskan     hubungan     antara 

praktek  dan  teori  akuntansi 

sebagai konsekuensi  diskusi yang 

panjang  dimana  seharusnya 

domain disiplin ini apakah 

akuntansi merupakan seni, 

humanitis,  engineering  atau 

science. Sebagai akuntan kita 

mempunyai kewajiban   menjawab 

secara scientific. 

− Praktek dan teori akuntansi seperti 

dua  sisi  pada  sebuah  koin,  tidak 

bisa  dipisahkan  antara  head  dan 

tile serta keduanya dibutuhkan. 

Praktek akuntansi dibutuhkan 

karena menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan oleh para 

pemakainya. Disisi yang lain 

akuntansi  membutuhkan  guide 

agar dapat berperan dengan baik 

dalam mengolah bukti transaksi 

menjadi informasi.  Guidenya 

adalah   teori   akuntansi.   Praktek 

yang baik didasarkan pada teori 

akuntansi  yang  baik,  dan 

keduanya       didasarkan  pada 

sumber   yang  sama   yaitu   even- 

even bisnis     dan transaksi. 

Pendekatan induktif dan deduktif 

diperlukan untuk membangun 

pengembangan teori dan praktek 

akuntansi,   namun   sayang      kita 

belum   memiliki   teori   akuntansi 

yang baik. 

Akuntansi : Sains dengan Multi 

Paradigma 

Wells  (1976)  dalam  Belkaoui  (2006) 

menunjukkan  bahwa  kejadian- 

kejadian dalam akuntansi terlihat 

mengikuti pola keberhasilan revolusi 

yang diuraikan Kuhn. Pemikiran Kuhn 

yang diyakini secara luas menyatakan 

bahwa sebuah ilmu diwarnai oleh 

paradigma tertentu dalam setiap 

waktunya.  Keadaan  tersebut mungkin 

kemudian akan diikuti oleh berbagai 

anomali dan situasi yang gawat, dan 

diakhiri dengan revolusi di mana 

paradigma  yang  ada  digantikan 

dengan  dominasi  paradigma  yang 

baru. Selanjutnya Wells menyatakan 

bahwa,  ilmu  akuntansi  telah  muncul 

dari kondisi krisis sehingga layak 

sebagai sains karena memiliki 

pendukung yang besar.    Menurut 

pandangan Ritzer (1975) dalam 

Belkaoui (2006), akuntansi merupakan 

suatu  applied  science  yang  bersifat 

multi paradigma karena akuntansi 

memiliki   komponen    dasar   sebagai 

suatu paradigma yaitu, 

− Adanya akfivitas yang berfungsi 

sebagai model bagi individu yang 

berbeda untuk menggunakan suatu 

paradigma; 

− Gambaran (images) dari pokok 

persoalan; 

−   Teori-teori (theories); dan 

−   Metode dan instrumen. 

Berdasarkan komponen dasar suatu 

paradigma,   maka   paradigma   dalam 

ilmu  akuntansi  dapat  dibedakan 

sebagai berikut. 

Paradigma Antropological / 

Inductive 

Pengguna  paradigma  ini  melihat 

persoalan  praktik-praktik  akuntansi 

yang ada, dan sikap manajemen 

terhadap     praktik-praktik      tersebut. 
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Sebagai konsekuensinya peneliti harus 

memahami, mampu menjelaskan dan 

memprediksi praktik-praktik akuntansi 

yang  diamati  termasuk  sikap 

manajemen terhadap praktek-praktek 

tersebut. Empat teori dapat 

dipertimbangkan sebagai bagian dari 

paradigma ini yaitu, 

informasi ekonomis, model 

analitis/agensi, hipotesis income 

smoothing/ eamings management; dan 

teori akuntansi positif. 

Dari sisi teknik, para pengguna 

cenderung untuk menggunakan salah 

satu dari tiga teknik berikut yaitu; 

− Teknik-teknik yang digunakan 

dalam penelitian income 

smoothing; 

− Teknik-teknik yang digunakan 

dalam penelitian eamings 

management; dan 

− Teknik-teknik yang digunakan 

dalam penelitian teori positif. 

Paradigma True Income / Deductive 

Pengguna   paradigma   ini   menyusun 

teori  akuntansi  dengan  menggunakan 

dasar  logika,   alasan  normatif,   serta 

konsep yang baku dan konsep income 

yang    ideal    berdasarkan    sejumlah 

metode  lain  selain  metode  historical 

cost,      sehingga       paradigma       ini 

menyajikan    sistem    altematif    dari 

sistem akuntansi biaya historis. Secara 

umum terdapat  lima teori yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut. 

− Price-level adjusted (atau 

current-purchasing-power) 

accounting. 

−   Replacement-cost accounting. 

−   Deprival-value accounting 

(Likuidasi). 

−   Continuously contemporary 

(net-realizable-value) accounting. 

−   Present-value accounting. 

Masing-masing teori menyajikan 

altematif  metode penilaian  assets dan 

penentuan      income      yang      dapat 

mengatasi   akuntansi   biaya   historis. 

Para pendukung paradigma ini 

umumnya mengawali tujuan dan 

postulat lingkungan ke metode yang 

spesifik. 

Paradigma Decision-Usefulness / 

Decision - Model 
Pengguna paradigma ini berhubungan 

dengan manfaat informasi akuntansi 

dalam   model   keputusan.   Informasi 

yang   relevan   dengan   model   atau 

kriteria keputusan ditentukan dan 

diterapkan dengan memilih altematif 

akuntansi terbaik. Model keputusan 

memiliki manfaat yang sama dengan 

model keputusan yang relevan. 

Dua bentuk teori yang dapat 

dimasukkan sebagai bagian paradigma 

ini yaitu; 

− Teori  yang  berhubungan   dengan 

model   keputusan   dalam 

pembuatan  keputusan  bisnis 

(seperti; EOQ, PERT, linear 

programming,  penganggaran 

modal, beli vs sewa beli (lease), 

membuat atau membeli dan 

sebagainya). 

− Teori  yang  berhubungan   dengan 

kejadian  ekonomis  yang mungkin 

mempengaruhi going concem 

perusahaan (seperti; kebangkrutan, 

pengambil  alihan,  merger, 

peringkat obligasi, dan lainnya). 

Teori yang menghubungkan 

informasi akuntansi dengan 

kejadian-kejadian tersebut banyak 

yang tidak dapat diketahui. 

Para  pengguna  paradigma  cenderung 

untuk  tergantung  pada  teknik-teknik 

empirik          dalam          menentukan 

kemampuan   prediktif   dari   elemen- 

elemen informasi yang terpilih. 

Paradigma Decision-Usefullness / 

Decision-Maker / Agregat-Market- 

Behavior 

Pengguna paradigma ini berhubungan 

dengan  respon  pasar  secara  agregat 
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terhadap variabel-variabel akuntansi. 

Menurut Gonedes dan Dopuch, 

pemilihan sistem informasi akuntansi 

ditentukan  oleh perilaku  pasar  secara 

keseluruhan. Hubungan ini didasarkan 

pada teori efisiensi pasar modal. 

Menurut  teori  ini,  pasar  akan 

dikatakan efisien jika harga pasar 

mencerminkan secara penuh (fully 

reflect)  seluruh  informasi  yang 

tersedia untuk umum. Jadi harga pasar 

merespon  secara cepat seluruh 

informasi  baru (tidak  bias).  Teori  ini 

secara jelas menyatakan bahwa 

umumnya dalam kondisi pasar efisien, 

abnormal retum yang dapat diperoleh 

dari pemanfaatan informasi yang lebih 

luas    dalam    hubungannya    dengan 

setiap pola perdagangan adalah nol. 

Teori yang menegaskan perilaku pasar 

meliputi: 

−   The efficient market model; 

−   The efficient market hypothesis; 

−   The capital asset pricing model; 

−   The arbitrage pricing theory; 

− The equilibrium theory of option 

pricing. 

Paradigma Decision-Usefullness / 

Decision Maker / Individual - User 

Pengguna paradigma ini berhubungan 

dengan   respon   pengguna   individu 

terhadap  variabel-variabel  akuntansi. 

Para     pendukung     paradigma     ini 

berpendapat    bahwa    secara    umum 

manfaat  variabel  akuntansi  terhadap 

pembuatan   keputusan   dapat   dilihat 

dari  sudut  perilaku  manusia.  Tujuan 

penelitian     akuntansi     keperilakuan 

adalah  untuk  memahami,  mengurai- 

kan,     dan     memprediksi     perilaku 

manusia  dalam  hubungannya  dengan 

akuntansi. Paradigma ini berhubungan 

dengan       kepentingan        pengguna 

akuntansi   secara   internal,   prosedur 

dan       penilai       informasi,       serta 

masyarakat              umum             atau 

perwakilannya. 

Sebagian besar penelitian yang 

berhubungan dengan paradigma ini 

meminjam   teori   dari   disiplin   ilmu 

yang lain. Teori-teori  pinjaman ini di 

antaranya: 

−    Relativisme kognitif (kesadaran) 

dalam akuntansi; 

− Relativisme budaya dalam 

akuntansi; 

− Pengaruh keperilakuan dari 

informasi akuntansi; 

− Relativisme linguistik dalam 

akuntansi; 

− Hipotesis fiksasi fungsional dan 

fiksasi data; 

−    Hipotesis information inductance; 

− Hipotesis slack organisasional dan 

penganggaran; 

− Pendekatan kontinjensi dalam 

penyusunan sistem akuntansi; 

− Penganggaran partisipatif dan 

kinerja; 

− Model pengolahan informasi yang 

berhubungan dengan manusia 

Paradigma Information / Economics 

Para      pengguna      paradigma      ini 

berhubungan  dengan  persoalan  yang 

berhubungan  dengan  informasi  yang 

merupakan suatu komoditas ekonomis. 

Nilai    informasi    akan   dinilai    dari 

kriteria   cost-benefit   dalam   struktur 

formal teori pembuatan keputusan dan 

teori ekonomi. 

Informasi akuntansi akan 

dievaluasi dalam hubungannya dengan 

keputusan yang harus diselesaikan 

individu atau sejumlah individu dalam 

kelompok yang heterogen. Dalam 

kaitannya dengan hal ini, informasi 

diperlukan untuk revisi probabilitas 

outcomes sesungguhnya. Jadi individu 

akan mengahadapi dua tahapan proses 

yaitu saat sistem informasi 

menghasilkan sinyal-sinyal yang 

berbeda dan saat ketaatan sinyal 

menghasilkan  revisi  probabilitas  dan 
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pemilihan kondisi dengan tindakan 

terbaik. 

Para pengguna paradigma ini 

umumnya  memanfaatkan  alasan 

analitis dengan dasar teori keputusan 

secara statistik dan teori ekonomi. 

Asumsi  utama  pendekatan  ini adalah 

rasionalitas. 

Simpulan 

Sains    akuntansi    terbentuk    melalui 

suatu proses evolusioner. Akuntansi 

tumbuh  dan  berkembang  seiring 

dengan perkembangan bisnis dan 

keberadaan  akuntansi  sangat 

dibutuhkan yang berlanjut pada proses 

pembelajaran. Proses tersebut dapat 

mengambil bentuk pengembangan 

konsep dan teori yang mengarah pada 

penyempurnaan standar-standar 

akuntansi melalui cara-cara normatif 

maupun   positif.   Pembelajaran   juga 

dapat mengambil bentuk pembelajaran 

formal. Pembelajaran mendorong 

formulasi   ilmu pengetahuan (sains) 

akuntansi. 

Sebagai suatu ilmu pengetahuan 

(sains) akuntansi memiliki dua 

kelompok  besar  teori akuntansi  yaitu 

teori akuntansi normatif yang 

melahirkan standar-standar akuntansi 

keuangan yang dipergunakan untuk 

melandasi praktek akuntansi dan teori 

akuntansi  positif  yang bermanfaat 

untuk menjelaskan praktek-praktek 

akuntansi yang senyatanya. Standar- 

standar akuntansi disusun oleh dewan 

standar.  Standar-standar  tersebut 

sangat peka terhadap perubahan 

lingkungan  terutama  perubahan 

kondisi ekonomi dan politik. 

Dalam perkembangannya konsep 

paradigma     mengakomudasi     kedua 

teori    tersebut    sehingga    akuntansi 

dikatakan sebagai   sains terapan yang 

berlandaskan pada multi paradigma. 

Komponen dasar suatu paradigma 

menurut definisi Ritzer adalah: 

− Adanya akfivitas yang dapat 

dipergunakan sebagai model oleh 

individu yang berbeda. 

−   Adanya pokok persoalan; 

−   Teori-teori (theories) 

−   Metode dan instrumen. 

Akuntansi memiliki semua syarat 

sebagai suatu sains seperti yang 

dikemukakan oleh Ritzer. 

Saran 

Sebagai suatu sains yang bersifat multi 

paradigma, skup akuntansi menjadi 

sangat luas. Perkembangan kondisi 

ekonomi  dan  politik  menjadikan 

praktek dan penelitian akuntansi 

menjadi berkembang secara paralel 

dengan  perkembangan  kondisi 

ekonomi  demikian  juga  dengan 

kondisi politik. Terkait dengan kondisi 

tersebut  maka  dapat  disarankan 

sebagai berikut. 

Dewan standar agar dapat 

memainkan perannya dengan lebih 

objektif dalam menciptakan standar- 

standar akuntansi yang melibatkan 

pertimbangan teori, kondisi ekonomi 

dan kondisi politik. 

Para peneliti  agar lebih berhati- 

hati  dalam  memilih  isu dan 

menentukan teori terkait dengan isu 

yang akan diinvestigasi, karena sangat 

mungkin  fenomena  yang dihadapinya 

mirip  sehingga  peneliti  akan 

mengalami kesulitan dalam 

mengklasifikasikan  paradigma  dan 

teori yang akan dipergunakan untuk 

mendukung hipotesis penelitiannya. 
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