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Abstract 

This study aims to analyze the role of accountants in supporting sustainable development, 

by looking at the challenges in the current digital era and the rapid development of 

technology, as well as the contribution of accountants in corporate sustainability 

reporting. The research method used in this study is a qualitative method with a 

descriptive analysis approach. Sources of data obtained through secondary data by 

conducting literature studies in journals, articles, and books. It was found that 

Accountants contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals 

(SDGs), one of which is to support sustainable economic growth by maintaining the 

quality of company financial reports and sustainability reports. To be able to maintain 

the capabilities and competitive advantages of accountants, it is necessary to have an 

accountant strategy in facing the digital era, including increasing the ability to master 

technology and business understanding, increasing Fundamental Data Skills to analyze 

data and risks, and having strategic skills to utilize technology. With this strategy, it is 

hoped that the Accountant profession will continue to exist in the current digital era, 

thereby increasing its contribution to sustainable development. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntan dalam mendukung 

pembangunan berkelanjutan, dengan melihat adanya tantangan pada era digital saat ini 

dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, serta besarnya kontribusi akuntan dalam 

pelaporan keberlanjutan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui data 

sekunder dengan melakukan studi pustaka pada jurnal, artikel, dan buku. Diperoleh 

bahwa Akuntan berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), 

salah satunya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan 

menjaga kualitas laporan keuangan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Untuk dapat 

menjaga kapabilitas dan keunggulan kompetitif Akuntan, perlu adanya strategi Akuntan 

dalam menghadapi era digital, diantaranya meningkatkan kemampuan dalam menguasai 

teknologi dan pemahaman bisnis, meningkatkan Fundamental Data Skill untuk 

menganalisis data dan risiko, serta memiliki keterampilan strategis untuk memanfaatkan 

teknologi. Dengan adanya strategi ini diharapkan profesi Akuntan tetap eksis dalam era 

digital saat ini sehingga meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan keberlanjutan.  

 

Kata Kunci: Akuntan, Era Digital, Pembangunan Berkelanjutan, SDGs.  
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PENDAHULUAN 

Saat ini teknologi mengalami 

perkembangan yang sangat pesat. 

Perkembangan teknologi juga diikuti 

dengan berkembangnya dunia bisnis 

yang semula berbasis konvensional 

kini semua mengarah pada basis 

digital. Hal ini ditandai dengan 

munculnya banyak perusahaan 

berbasis teknologi baik di bidang 

FinTech maupun E-commerce. 

Perkembangan teknologi informasi 

yang mendorong lahirnya Revolusi 

Industri 4.0 telah mengubah sebagian 

besar business model dan 

meningkatkan persaingan dalam 

dunia bisnis. Oleh karena itu, 

perusahaan harus selalu bersiap untuk 

menghadapi perubahan yang sangat 

cepat agar mampu bersaing pada era 

digital saat ini.   

Era digital yang tengah kita 

masuki memicu perdebatan di 

kalangan profesional bisnis. Ada yang 

melihat perkembangan yang ada 

sebagai peluang dan ada yang 

memandangnya sebagai ancaman. 

Salah satu profesional bisnis yang 

terdampak perkembangan teknologi 

adalah profesi akuntan. Masa depan 

profesi akuntan mulai dipertanyakan 

akankah tetap ada atau akan 

tergantikan oleh teknologi. Kemudian 

muncul pertanyaan, peran apa yang 

akan akuntan ambil di masa depan? 

Dan bagaimana profesi akuntan akan 

beradaptasi pada era digital? 

Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya 

perlu pembahasan lebih lanjut dengan 

menghubungkannya dengan isu-isu 

lain yang terjadi saat ini. 

 Ditengah perkembangan 

teknologi informasi yang sangat 

pesat, salah satu isu yang paling 

sering dibahas berkaitan dengan 

pembangunan berkelanjutan. Tujuan 

pembangunan berkelanjutan atau 

yang lebih dikenal dengan istilah 

SDGs (Sustainable Development 

Goals) memprioritaskan pada tiga 

aspek utama yaitu sosial, ekonomi, 

dan perlindungan lingkungan hidup 

juga melibatkan berbagai kepentingan 

di dalamnya termasuk bisnis. Setelah 

SDGs ditetapkan pada tahun 2015, 

Indonesia bersama dengan pemimpin 

dunia lainnya berkomitmen untuk 

melaksanakan agenda dunia ini 

hingga tahun 2030. Keikutsertaan 

Indonesia dalam mewujudkan SDGs 

ini dibuktikan dengan dikeluarkannya 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 

2017, tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan.  

Pemerintah mendorong 

perusahaan bisnis agar ikut 

berpartisipasi demi tercapainya tujuan 

pembangunan berkelanjutan. Salah 

satu isu prioritas terkait SDGs yaitu 

industrialisasi yang inklusif dan 

berkelanjutan melalui Industri 4.0. 

Pemerintah Indonesia mendorong 

terwujudnya berbagai terobosan 

untuk pemulihan ekonomi bersama 

dan pembangunan berkelanjutan. 

(Tira Santia, 2022) 
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Jika membicarakan isu 

pembangunan berkelanjutan, muncul 

lagi pertanyaan, apakah akuntan 

memiliki peran dalam mendukung 

SDGs. Profesi akuntan memiliki 

peran krusial dalam membantu 

mewujudkan tujuan-tujuan yang ada 

menjadi kenyataan. Menurut Direktur 

Keuangan International Federation of  

Accountants (IFAC), 8 dari 17 tujuan 

SDGs yang ada dibantu oleh peran 

akuntan dalam berbagai peran mereka 

dalam pekerjaan (Guthrie,2018). 

 Berdasarkan pentingnya peran 

akuntan dalam dunia bisnis di tengah 

isu pembangunan berkelanjutan, 

ditambah dengan adanya 

perkembangan teknologi yang sangat 

pesat saat ini, oleh karena itu 

dilakukan penelitian mengenai “Peran 

Akuntan Dalam Mendukung 

Pembangunan Berkelanjutan Pada 

Era Digital”. 

 Dari latar belakang di atas, 

maka permasalahan yang diangkat 

pada penelitian ini yaitu: 

(1)Bagaimana peran akuntan dalam 

mendukung pembangunan 

berkelanjutan?; (2)Bagaimana strategi 

akuntan dalam menghadapi 

perkembangan era digital saat ini?. 

Melalui penelitian ini diharapkan 

adanya rekomendasi strategi yang 

dapat membantu akuntan untuk 

mempersiapkan perubahan-perubahan 

yang akan dihadapi di masa depan 

terutama untuk dapat terus 

berkontribusi dalam pembangunan 

berkelanjutan.  

  

 

 

METODE PENELITIAN  

Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian yang 

dilakukan merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif.  Penelitian 

deskriptif yaitu mengumpulkan data 

berdasarkan faktor-faktor yang 

menjadi pendukung terhadap objek 

penelitian, kemudian menganalisa 

faktor-faktor yang menjadi 

pendukung terhadap objek penelitian 

(Utama, 2016). Penelitian deskriptif 

tidak memberikan perlakuan, 

manipulasi atau pengubahan pada 

variabel-variabel yang diteliti, 

melainkan menggambarkan suatu 

kondisi yang apa adanya. Penelitian 

kualitatif adalah jenis penelitian yang 

temuan-temuannya tidak diperoleh 

melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan, namun diperoleh dengan 

memahami dan menafsirkan makna 

suatu peristiwa atau objek yang 

diteliti serta menggunakan analisis.  

 

Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, seluruh 

analisis dijelaskan dengan 

menggunkan metode studi pustaka 

melalui data sekunder. Sumber dari 

studi pustaka ini bervariasi dari 

artikel maupun jurnal-jurnal nasional 

maupun internasional. Data juga 

diperoleh dengan metode internet 

searching, yaitu dengan 

mengumpulkan berbagai tambahan 

referensi yang bersumber dari internet 

guna untuk menemukan isu atau fakta 

terkait dengan permasalahan atau 

objek yang diteliti.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran Akuntan dalam Mendukung 

Pembangunan Berkelanjutan 

 Tujuan pembangunan 

berkelanjutan atau SDGs adalah 

agenda yang dibuat untuk mencapai 

dunia yang lebih baik di tengah 

perkembangan zaman yang ada. 

Pelaksanaan SDGs merupakan salah 

satu bentuk dukungan dalam 

mensejahterakan manusia, 

meningkatkan perekonomian dan 

perlindungan pada lingkungan hidup 

(Azzahra Belinda, 2021). 

 Akuntan memiliki peran yang 

penting dalam pembangunan 

berkelanjutan. Dari 17 tujuan yang 

ada pada SDGs, beberapa tujuan di 

antaranya didukung oleh profesi 

akuntan dalam berbagai jenjang 

profesi dan perannya. Tujuan 

pembangunan berkelanjutan yang 

didukung oleh peran akuntan salah 

satunya adalah tujuan kelima, yaitu 

kesetaraan gender. Menurut Hidayati 

(2019), saat ini profesi akuntan masih 

didominasi oleh akuntan laki-laki. 

Namun hal ini dapat menjadi motivasi 

bagi IAPI (Ikatan Akuntan Publik 

Indonesia) untuk mendorong 

bertambahnya jumlah akuntan 

perempuan agar dapat mendukung 

tujuan SDGs yaitu menjamin 

partisipasi penuh dan efektif serta 

memberikan kesempatan yang sama 

bagi perempuan untuk memimpin di 

semua tingkat pengambilan keputusan 

dalam kehidupan politik, ekonomi 

dan masyarakat.  

  

 

 

 Akuntansi sangat terkait 

dengan kemakmuran dan peningkatan 

standar hidup, terutama dalam hal 

memperkuat kapasitas akuntansi di 

negara-negara berkembang, dimana 

akuntan memiliki peran penting 

dalam memperkuat institusi yang 

akan meningkatkan kehidupan 

masyarakat (Firmansyah, 2016). 

Akuntan bertugas untuk 

menyusun dan melakukan review 

terhadap laporan keuangan 

perusahaan memiliki peran yang 

penting bagi perekonomian. Karena 

informasi-informasi dari laporan 

keungan tersebut yang akan dijadikan 

sumber pengambilan keputusan bagi 

para pengguna laporan untuk kegiatan 

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga 

erat kaitannya dengan fraud atau 

kecurangan, dimana akuntan berperan 

untuk melaporkan apabila ada laporan 

keuangan perusahaan yang 

mencurigakan. Apabila kejadian 

fraud dapat diminimalkan, 

harapannya dapat membantu 

pertumbuhan ekonomi.  

Penelitian dari Makarenko dan 

Plastun (2017) yang menjelaskan 

bahwa SDGs tujuan 8 yaitu pekerjaan 

layak dan pertumbuhan ekonomi 

merupakan tujuan yang paling relevan 

untuk profesi akuntan. Akuntan dapat 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan menjaga kualitas 

laporan keuangan dan laporan 

keberlanjutan perusahaan. Profesi 

akuntan dapat mengkonsolidasikan dan 

menyelaraskan upaya untuk melakukan 

standarisasi Sustainablity Reporting, 

untuk menghasilkan laporan perusahaan 

yang berkualitas dan transparan. 
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Akuntan dalam perusahaan 

berkontribusi untuk membangun tata 

kelola perusahaan dan rencana 

keberlanjutan perusahaan. Hal ini 

terkait dengan adanya Enviromental 

Accounting dan Carbon Accounting. 

Environmental accounting disusun 

untuk mengidentifikasi, mengukur, 

dan mengkomunikasikan aktivitas 

perusahaan yang berkaitan dengan 

lingkungan. Carbon accounting 

adalah proses perhitungan banyaknya 

karbon yang dikeluarkan oleh proses 

industri, penetapan target 

pengurangan, pembentukan system 

dan program untuk mengurangi emisi 

karbon (Puspita, 2015). Pelaporan ini 

bisa dimasukkan sebagai 

pengungkapan sukarela oleh 

perusahaan dan menjadi bagian dalam 

CSR perusahaan. Pengungkapan-

pengungkapan CSR menjadi 

kontribusi profesi akuntan dalam 

agenda SDGs untuk laporan keungan 

dan keberlanjutan (Sustainabilty 

Reporting) yang mana sesuai dengan 

tujuan 12 yakni mendorong 

perusahaan, terutama perusahaan 

besar dan transnasional untuk 

mengadopsi praktek-praktek 

berkelanjutan dan mengintegrasikan 

informasi keberlanjutan dalam siklus 

pelaporan mereka.  

Untuk dapat mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan, akuntan 

berperan menjadi “value Reporter” 

yang melaporkan nilai–nilai 

perusahaan kepada stakeholders. 

Selain sebagai penyusun laporan, 

akuntan juga berperan sebagai “value 

keeper” yang menjaga perusahaan 

tetap pada komitmennya dalam 

menjaga nilai – nilai perusahaan 

untuk berkontribusi pada 

pembanguan berkelanjutan (Karyanto 

& Martina, 2020).  

 Akuntan harus membangun 

awareness perusahaan akan 

pentingnya memasukkan SDGs dalam 

strategi perusahaan mereka. Bukan 

untuk terlihat lebih keren, melainkan 

karena memang hal tersebut akan 

menguntungkan perusahaan dalam 

jangka panjang. Lihatlah perusahaan-

perusahaan dunia yang langgeng 

sampai puluhan bahkan ratusan tahun, 

biasanya adalah mereka yang setia 

menjunjung etika bisnis dan 

kelestarian lingkungan.  

Sehingga harapannya dengan 

mempertahankan nilai dan 

keberlanjutan perusahaan, maka 

sesuai dengan tujuan SDGs yang 

kesembilan, yaitu membangun 

infrastruktur kuat, mempromosikan 

industrialisasi berkelanjutan dan 

mendorong inovasi. 

 

Strategi Akuntan dalam 

Menghadapi Era Digital  

Untuk menghadapi era digital 

yang menyebabkan perubahan 

fundamental di Indonesia, diperlukan 

strategi untuk dapat bersaing pada era 

digital saat ini. Dengan 

memanfaatkan peluang 

perkembangan teknologi canggih dan 

didukung kapabilitas profesi akuntan 

dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan, diperlukan adanya 

strategi-strategi yang harus 

dipersiapkan oleh akuntan, yaitu 

sebagai berikut :  
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(1) Awareness; menjadi aware 

dan sadar terhadap perkembangan 

teknologi saat ini dengan melihat 

peluang yang akan muncul. Saat ini 

akuntan tidak hanya cukup menguasai 

ilmu dan wawasan tentang standar 

akuntansi, tetapi juga harus mau 

belajar untuk menggunakan teknologi 

dalam membantu praktik-praktik 

akuntansi. Selain itu, dalam mengolah 

dan menginterpretasikan data, 

akuntan dapat mulai menggunakan 

software yang sederhana terlebih 

dahulu, seperti Microsoft Excel dan 

Microsoft Access. Ketika software 

Microsoft Excel dan Access tidak lagi 

optimal dalam mengolah data dan 

menghasilkan informasi yang relevan 

dengan perkembangan zaman, maka 

akuntan tidak boleh alergi pada 

penggunaan teknologi baru yang lebih 

canggih dan harus mampu 

menguasainya. 

(2) Fundamental Data Skill 

untuk Menganalisis Data dan Risiko; 

Fundamental data skill adalah 

kemampuan mengelola dan membaca 

data untuk kepentingan bisnis. Kita 

saat ini sedang memasuki era berbasis 

data, di mana data bernilai sangat 

mahal bagi perusahaan, apalagi 

sekarang dengan berkembangnya big 

data dapat memberikan hasil analisis 

yang jauh lebih baik dari sebelumnya. 

Akuntan harus memiliki kemampuan 

statistik dan matematik yang 

mumpuni untuk dapat memahami 

perusahaan atau klien dengan 

berbagai data dan kebijakan yang 

berbeda-beda. Kemampuan data 

strategy dan data processing sangat 

fundamental untuk dapat memahami 

data yang bersifat numerik dan 

mengubahnya menjadi data visual 

yang dapat digunakan untuk 

menganalisis situasi yang ada dan 

pengambilan keputusan (Azzahra 

Belinda, 2021). 

 (3) Memiliki Keterampilan 

Strategis; Di era digital saat ini, 

dikenal adanya Artificial Intelligence 

(AI), yaitu kecerdasan buatan yang 

ditambahkan kepada suatu sistem. 

Dengan adanya AI, hampir seluruh 

transaksi perusahaan menjadi 

terotomatisasi dan akuntan dapat 

memperoleh tren/hasil data keuangan 

perusahaan secara cepat. 

Keterampilan memanfaatkan AI dapat 

memberikan nilai tambah atau 

kemampuan strategis bagi para 

akuntan, karena akuntan perlu 

mengolah data yang dimiliki untuk 

menjadi landasan dalam pengambilan 

keputusan strategis. Dimana pada era 

digital saat ini akuntan diharapkan 

memiliki nilai strategis untuk dapat 

menyediakan insight atas data, 

menganalisis, mengecek dan juga 

menginterpretasikan hasil (Kurniawan 

& Badriatin, 2019).  

 Pada era digital saat ini, 

seorang profesi akuntan harus 

profesional dan mampu 

bertransformasi terhadap revolusi 

industri 4.0 yaitu dengan 

meningkatkan keahlian (mastering 

skills), wawasan dan terbuka terhadap 

perubahan serta mempertahankan 

nilai dan etika yang baik untuk 

berkontribusi. Profesi akuntan juga 

harus dikelola sedemikian rupa 

sehingga tetap berintegritas, dimulai 

dari pengaturan, standar, sistem, 
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proses, sampai tenaga 

manusia/profesi yang melakukannya. 

Selanjutnya Kompetensi profesi 

akuntan harus ditingkatkan yaitu 

dengan menguasai data non-keuangan 

seperti data analysis, information 

technology development, dan 

leadership skills (Rosmida, 2019). 

 Seiring dengan perkembangan 

teknologi saat ini, akuntan agar selalu 

bersiap untuk menghadapi perubahan 

yang sangat cepat. Akuntan harus 

dapat beradaptasi dan menyesuaikan 

diri pada era digital saat ini, agar 

dapat terus bersaing dan 

meningkatkan kemampuannya untuk 

memberikan dukungan dan kontribusi 

bagi pembangunan berkelanjutan.  

 

SIMPULAN  

 Sebagai salah satu profesi 

yang berkontribusi dalam mendukung 

pembangunan berkelanjutan, akuntan 

memiliki peran dan mendukung 

SDGs diantaranya adalah mendukung 

kesetaraan gender dengan mendorong 

akuntan perempuan di Indonesia, hal 

ini dapat dilihat dari banyaknya 

perempuan yang mengikuti 

pendidikan akuntansi di Indonesia. 

Akuntan juga berperan meningkatkan 

perekonomian, yaitu dengan menjaga 

kualitas laporan keuangan dan laporan 

keberlanjutan perusahaan, serta 

melakukan review laporan keuangan 

untuk mendeteksi adanya fraud. Dan 

juga akuntan dalam perusahaan 

memeiliki peran untuk melaporkan 

kegiatan CSR perusahaan dalam 

bentuk laporan keberlanjutan 

(sustainability report).  

Era digital saat ini 

memberikan peluang sekaligus 

tantangan bagi profesi akuntan. 

Akuntan harus memiliki strategi 

untuk menghadapi perkembangan 

teknologi, yaitu dengan meningkatkan 

kemampuan dalam menguasai teknologi 

dan pemahaman bisnis, meningkatkan 

Fundamental Data Skill untuk 

menganalisis data dan risiko, serta 

memiliki keterampilan strategis. Akuntan 

diharapkan mampu untuk memanfaatkan 

teknologi untuk meningkatkan 

kontribusinya dalam pembangunan 

berkelanjutan.  
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