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Abstract  

 

This article aims to provide an overview of the quality of accountants that have been 

formed since the enactment of the ASEAN Economic Community (AEC) and the 

challenges that accountants will face in the Digitalization of Industry 4.0. Accountants 

are expected to be able to change the behavior of accountants in achieving their 

competencies so that they can achieve competent accountants in accordance with the 

needs of the business world and organizations. The accountants referred to in this article 

include professional accountants and educator accountants. The research method 

developed in this study is a literature study that collects research on accountants' efforts 

in dealing with the MEA and the results that have been achieved, collecting research on 

the challenges of accountants in facing Industrial Digitization 4.0 and the efforts to be 

achieved to be able to follow the needs of the business world and organizations today. . 

The results of this study are expected to be able to provide a solution for accountants in 

Indonesia to face Industrial Digitization 4.0 from the road prepared from the MEA to the 

present. 
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Abstrak  

 

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran kualitas akuntan yang telah terbentuk 

sejak mulai diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan tantangan yang akan 

dihadapi oleh akuntan dalam Digitalisasi Industri 4.0. Akuntan diharapkan dapat 

mengubah perilaku akuntan dalam mencapai kompetensinya hingga bisa mencapai 

akuntan kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis dan organisasi. Akuntan yang 

dimaksud dalam artikel ini melingkupi akuntan professional dan akuntan pendidik. 

Metode penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang 

menghimpun penelitian mengenai usaha akuntan dalam menghadapi MEA dan hasil yang 

telah dicapai, menghimpun penelitian tentang tantangan akuntan dalam menghadapi 

Digitalisasi Industri 4.0 serta usaha yang ingin dicapai untuk bisa mengikuti kebutuhan 

dunia bisnis dan organisasi saat ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi solutif kepada akuntan di Indonesia menghadapi Digitalisasi Industri 4.0 dari 

jalan yang dipersiapkan mulai dari MEA hingga saat ini.     

 

 

Kata Kunci: MEA, digitalisasi industry 4.0, akuntan, kompetensi akuntan. 
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PENDAHULUAN 

Penelitian mengenai kualitas akuntan 

tidak banyak. Fokus penelitian 

akuntan berada pada seputar 

kompetensi audit seperti kompetensi 

dan indepedensi. Kualitas akuntan 

terhadap kualitas audit paling 

dominan diantara analisis kebutuhan 

kompetensi yang perlu ditingkatkan 

oleh akuntan (Arisinta, 2013; 

Pratama, 2013). Christiawan 

mengungkapkan bahwa profesi 

akuntan mulai ditinggalkan oleh 

lulusannya dan berdampak pada 

penurunan kualitas lulusannya. 

(Yulius Jogi Christiawan, 2002). 

Lulusan akuntansi mulai 

meninggalkan profesi akuntan karena 

gaji yang relatif rendah dibandingkan 

dengan profesi lain seperti marketing 

atau teknisi teknologi informasi dan 

imbal hasil yang diberikan oleh 

pemberi kerja dibandingkan dengan 

profesi lain seperti marketing, 

pengusaha, dokter dan lainnya.  

Kesenjangan lainnya tampak pada 

penelitian kualitas akuntan masih di 

sekitar akuntan publik yang berkaitan 

dengan audit keuangan perusahaan. 

Profesi akuntan terbagi menjadi 

beberapa jenis seperti akuntan publik, 

akuntan internal, akuntan pemerintah, 

dan akuntan pendidik (Naukoko, 

2017).  

Kebutuhan profesi akuntan masih 

diperlukan di masa globalisasi untuk 

bisa memberikan pemahaman laporan 

keuangan yang berfungsi sebagai 

pembuat keputusan. Masa Masyarakat 

Ekonomi Asean (MEA) yang akses 

pasar bebas di sektor barang dan jasa, 

tidak ada peraturan diskriminatif bagi 

sumber daya yang tersedia baik 

sumber daya alam maupun sumber 

daya manusia. Menjadi tantangan 

sendiri bagi akuntan (Naukoko, 

2017). MEA bisa menjadi tantangan 

sekaligus ancaman bagi akuntan jika 

tidak dapat mengubah strategi mulai 

dari pembelajaran, kompetensi yang 

dimiliki, dan kompetensi lain selain 

akuntansi itu sendiri.  

Tantangan dan ancaman MEA pada 

profesi akuntan masih berlanjut 

sampai 2020. Di tahun 2020, terjadi 

pandemi virus COVID-19 yang 

menyebabkan perekonomian seluruh 

dunia mengalami krisis. Krisis yang 

terjadi mulai dari perekonomian, 

pendidikan, dan teknologi informasi. 

(Ananda et al., 2021; PH et al., 2020; 

widyaiswara, 2020). Bagi teknologi 

informasi, pandemi covid-19 

memberikan dampak positif seperti 

pemanfaatan teknologi informasi 

untuk aktivitas bisnis, sekolah, dan 

komunikasi secara luas. Perusahaan 

mulai beralih ke teknologi informasi 

digital untuk aktivitas bisnis dan 

transaksinya karena keterbatasan 

perusahaan akan aturan selama 

pandemi seperti PSBB (Pembatasan 

Sosial Skala Besar) tahun 2020 dan 

PPKM (Perlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat) tahun 2021 

sampai tahun 2022.  

Perubahan perilaku bisnis berubah 

dengan adanya kebutuhan besar untuk 

bisa beralih ke proses bisnis digital di 

entitas bisnis di Indonesia baik 

perusahaan besar maupun perusahaan 

kecil. Bagi perusahaan besar, 

digitalisasi hanya perlu ditingkatkan 

kapasitasnya karena seluruh 
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pengendalian bisnis sudah mengarah 

ke digitalisasi. Berbeda dengan 

perusahaan kecil, mereka harus 

mengubah strategi manual menjadi 

digital. (Hardilawati, 2020).  

Dampak pada sumber daya manusia 

juga cukup signifikan, karena semua 

proses bisnis dikendalikan oleh sistem 

dan terdigitalisasi. Maka proses 

akuntansi yang berjalan sudah 

otomatis. Tugas akuntan baik akuntan 

internal perusahaan, akuntan publik, 

dan akuntan pemerintahan bertindak 

sebagai pengguna dan penarik data 

keuangan yang sudah terinput 

otomatis di sistem. Proses pencatatan 

hanya di awal saja, kemudian akuntan 

tinggal menarik data tanpa perlu 

melalui proses Panjang dari siklus 

akuntansi seperti buku besar.   

Menurut Sri Mulyani pada tahun 

2018 menyatakan bahwa profesi jasa 

akuntansi, jasa penilaian dan aktuaria 

dalam lima tahun mendatang akan 

tergantikan dengan robot. 

(Liputan6.com, 2019). Kembali lagi, 

akuntan dihadapkan dengan tantangan 

sekaligus ancaman dalam 

mempertahankan profesinya agar bisa 

bertahan di bidangnya dan terus 

dibutuhkan oleh masyarakat.  

Artikel ini membahas Langkah-

langkah solutif bagi akuntan untuk 

bisa meningkatkan kualitas akuntan 

menhadapi MEA dan digitalisasi 

industry 4.0.  

 

METODE PENELITIAN  

Artikel ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan menggunakan 

metode studi pustaka untuk bisa 

memberikan hasil kesimpulan yang 

diharapkan dari penelitian. Studi 

pustaka dalam penelitian kualitatif 

memberikan deskripsi komprehensif 

mengenai suatu situasi, kualitas 

hubungan, aktivitas, atau berbagai hal 

(Rijal Fadli, 2021). Studi pustaka 

merupakan sebuah konsep kualitatif 

yang menganalisis suatu tema, konsep 

yang bersifat umum, dan ide-ide yang 

sedang popular dan kemudian 

membentuk konsep baru dalam dalam 

lingkup narasi dan deksriptif 

(Cawelty, 1972). Analisis data 

menggunakan analisis yang 

dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman yang ada tiga jenis 

kegiatan reduksi data, display data, 

dan kesimpulan (Rijal Fadli, 2021).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Profesi akuntan kondisi tahun 2022 

hingga ke depannya memiliki 

tantangan dan ancaman dari 

digitalisasi proses bisnis maka yang 

harus dilakukan oleh akuntan  

pertama, meningkatkan kompetensi 

dengan memiliki sertifikasi akuntan 

professional. Sertifikasi akuntan 

professional sudah mulai dilakukan 

sejak isu MEA mulai digulirkan. 

(Putri, 2016). Pemerintah Indonesia 

melalui Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP) yang mana membuat 

aturan sertifikasi kompetensi seluruh 

Indonesia untuk menghadapi MEA. 

(Iswanto & Wahjono, 2019; Nyoman 

et al., 2015) 

Kedua, akuntan perlu untuk 

meningkatkan softskill (Putri, 2016). 

Softskill terbagi dalam 2 bagian yaitu 

interpersonal skill seperti leadership, 

motivasi, komunikasi efektif, 
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negosiasi dan problem solving. 

Bagian kedua yaitu intra-personal 

skills seperti integritas, professional, 

pembangunan karakter, dan berpikir 

kreatif.  

Ketiga, akuntan perlu untuk 

membangun networking (Putri, 2016). 

Networking bermakna hubungan 

jejaring baik interpersonal maupun 

organisasi untuk membentuk karakter 

personal dan oganisasi, semangat 

untuk berkembang dan tumbuh 

Bersama secara komprehensif.  

Keempat, akuntan perlu untuk 

menguasai teknologi informasi (Rini, 

2019). Akuntan perlu dikembangkan 

dengan berinvestasi di bidang 

teknologi informasi. Investasi dalam 

teknologi informasi bisa dimulai dari 

belajar mendalam mengenai teknologi 

komputasi awan, mengembangkan 

pengetahuan mengenai robotic atau 

data analitic atau big data sehingga 

akuntan bisa menjadi pembuat sistem 

untuk bisa membantu proses bisnis 

yang sudah terdigitalisasi.  

 

SIMPULAN  

Penelitian mengenai kualitas akuntan 

tidak banyak karena fokus penelitian 

banyak ke kompetensi dan 

independensi terhadap keualitas audit. 

(Arisinta, 2013). Kebutuhan untuk 

menjaga kualitas akuntan di era mulai 

MEA hingga digitalisasi industri 4.0 

yang perubahannya cukup signifikan 

terhadap profesi akuntan karena 

proses bisnis sudah tidak dilakukan 

secara manual (Hardilawati, 2020). 

Kebutuhan akuntan dalam 

menghadapi MEA dan digitalisasi 

industri 4.0 dalam meningkatkan 

kualitasnya antara lain meningkatkan 

kompetensi dengan memiliki 

sertifikasi akuntan professional, 

meningkatkan softskill, membangun 

networking, dan menguasai teknologi 

informasi (Putri, 2016; Rini, 2019) 
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