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ABSTRAKSI 
 

Paper ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana filsafat ilmu mampu 
mendasari berbagai perkembangan ilmu terutama dalam bidang akuntansi. Dalam 
tulisan ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka teori akuntansi, metode ilmiah, 
arah penelitian akuntansi kedepannya. Pada dasarnya ilmu akuntansi berkembang 
dalam kerangka kerja filsafat ilmu yang menjadi dasar dan arah, yakni melalui 
ontology, epistemology dan axiology dan dibatasi oleh metodologis metode ilmiah 
serta perkembangan jaman mempengaruhi perkembangan ilmu akuntansi. Berbagai 
penelitian di bidang akuntansi baik yang bersifat mainstream ataupun non mainstream 
memberikan sumbangan besar dalam praktik akuntansi secara umum dan sekarang. 
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ABSTRACT 

 
This paper has the purpose to see how the philosophy of science is able to underlie 
the development of science , especially in the field of accounting . In this paper will be 
explained on a literature review of accounting theory , scientific method , accounting 
research direction in the future . Basically accounting science developed in the 
framework of the philosophy of science is the basis and direction , namely through the 
ontology , epistemology and axiology and limited by methodological scientific method 
as well as the development of the era influenced the development of the science of 
accounting. Various studies in the field of accounting both mainstream or non- 
mainstream big contribution in accounting practices in general. 
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1. Pendahuluan 

Filsafat ilmu adalah alat mencari 
kebenaran dari berbagai 
fenomena,mempertahankan atau berdiri 
netral dari filsafat lain, memberi 
pengertian tentang hidup, memberikan 
ajaran tentang moral dan etika,menjadi 
inspirasi dan pedoman untuk berbagai 
aspek kehidupan. Filsafat ilmu adalah 
cabang dari filsafat yang banyak 
digunakan sebagai pijakan untuk 
mengembangkan ilmu yang merupakan 
bagian dari ontologi yang membicarakan 
apa yang diketahui, berarti apa yang 
menjadi bidang studi ilmu (domain), yaitu 
membahas apa yang ingin kita ketahui 
dan sampai sejauh mana bidang telaah 
yang menjadi jangkaunnya. Epistemologi 
membicarakan apa yang ingin diketahui, 
maka epistemologi membicarakan 
bagaimana mendapatkan objek itu  

secara mendalam melalui segenap 
proses yang terlibat dalam usaha 
memperolehnya, yang dapat dicapai 
dengan metode keilmuan. Sedangkan 
Axiologi adalah membicarakan nilai 
kegunaan ilmu atau teori tentang nilai. 
Sehingga setiap bentuk pemikiran 
manusia dapat dikembalikan pada dasar-
dasar ontologi, epistemologi dan axiologi 
dari pemikiran yang bersangkutan 
(Suaria suamtri, 2001)    
 Filsafat ilmu merupakan salah 
satu cabang filsafat yang telah banyak 
digunakan oleh para pakar akuntansi 
untuk mengembangkan dalam bidang 
teori akuntansi. Perkembangan 
pemikiran akuntansi dan teori akuntansi 
sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi 
dasar yang digunakan. Davis et al (1982) 
mengklasifikasikan pemikiran akuntansi 
bersadarkan empat images, yang 
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memberlakukan akuntansi sebagai “a 
historical record, a current economic 
reality, an system dan a commodity”. 
Sedangkan Morgan (1980) 
menggunakan pendekatan sosiologi 
yang dikembangkan oleh Burrell and 
Morgan, dimana pemikiran akuntansi 
terdiri dari empat paradigma realitas 
sosial, yakni functionalist, interpretative, 
radical humanist dan radical structuralist 
paradigma. Dimana dalam functionalist 
didasarkan pada teori adalah untuk 
konfirmasi, objektif, apa yang dikatakan 
oleh data, peneliti dianggap pasif, antara 
teori dan praktek dianggap tidak ada 
perbedaan, hanya sebagai alat bukan 
tujuan. Interpretative didasarkan pada 
subjektifitas si peneliti, peneliti terlibat 
langsung dalam realitas, ada 
pemahaman pada perilaku sosial, 
pemahamannya sampai ke inti. Sedang 
radical humanist dan radical structuralist 
lebih menekankan pada aspek bahwa 
entitas dipengaruhi oleh faktor-faktor di 
sekelilingnya. Atas asumsi-asumsi 
tersebut maka ada asumsi yang 
menyatakan bahwa akuntansi 
merupakan pengetahuan mengenai 
orang, untuk orang dan lingkungan fisik 
atau sosial yang selalu berubah ubah 
(Tinker, 1975; Lowe dan Tinker, 1977)         
 Dari segi maknanya pengertian 
ilmu menunjukkan sekurang-kurangnya 
ada tiga hal yakni pengetahuan, aktivitas 
dan metode. Menurut The Liang Gie 
(2004) pengertian ilmu dapat diringkas 
yang pertama sebagai proses yakni 
aktivitas penelitian, yang kedua sebagai 
prosedur disini muncul metode ilmiahnya 
dan yang ke tiga sebagai produk disini 
ada pengetahuan yang sistematis. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitas 
penelitian adalah munculnya 
pengetahuan, kebenaran, pemahaman, 
penjelasan, peramalan. Pengertian dari 
metode ilmiah adalah merupakan 
prosedur yang mencakup berbagai 
tindakan pikiran, pola kerja, tata langkah 
dan cara tehnis untuk memperoleh 
pengetahuan baru atau 
memperkembangkan pengetahuan yang 
sudah ada. Sedangkan ilmu adalah 
pengetahuan yang sistematis adalah 
terdiri dari berbagai keterangan dan data 
yang tersusun sebagai kumpulan 

pengetahuan yang memiliki hubungan-
hubungan ketergantungan dan teratur. 
Jadi ilmu adalah rangkaian aktivitas 
manusia yang rasional dan kognitif 
dengan berbagai metode berupa aneka 
prosedur dan tata langkah sehingga 
menghasilkan kumpulan pengetahuan 
yang sistematis mengenai gejala-gejala 
kealaman, kemasyarakatan, individu 
untuk mencapai kebenaran, memperoleh 
pemahaman, memberikan penjelasan 
ataupun melakukan penerapan. 
 Permasalahan perkembangan 
ilmu akuntansi banyak muncul karena 
ilmu akuntansi merupakan kategori ilmu 
sosial yang bergerak dinamis mengikuti 
perkembangan lingkungan sosial, 
dimana ilmu tersebut diterapkan. Namun 
pada perkembangannya banyak yang 
menyoroti dimanakah kedudukan disiplin 
ilmu akuntansi dalam struktur ilmu 
pengetahuan. Oler and Skousen (2008) 
membagi topik penelitian akuntansi 
menjadi beberapa topik, antara lain 
akuntansi keuangan, akuntansi 
manajerial, pengauditan, perpajakan, 
governance. Sebuah penelitian dapat 
dikatakan sebagai penelitian akuntansi, 
jika penelitian tersebut menunjukkan 
pengaruh kejadian ekonomi terhadap 
proses 
pengiktisaran,analisis,pemverifikasian 
dan pelaporan informasi keuangan yang 
terstandar, serta pengaruh dari informasi 
yang disajikan terhadap kejadian 
ekonomi (economic events). Contoh-
contoh penelitian di bidang akuntansi 
yang kemudian menjadi dasar 
pengembangan penelitian selanjutnya 
adalah antara lain tahun 1960 di Amerika 
Serikat yang digagas oleh APB 
(Accounting Principles Board) 
memunculkan konsep Full Costing 
sehingga banyak pakar yang kemudian 
memberikan argumentasinya dalam 
sistem pengukuran dalam akuntansi. 
Tahun 1970 terjadi pergeseran orientasi 
penelitian yakni pada capital market. 
Pada tahun 1990 banyak penelitian 
berkait dengan fenomena permasalahan 
diantarannya yang menimpa Enron, 
Arthur Anderson, Xerox (Bhasin, 2012). 
Disinilah peranan penelitian akuntansi 
sangat dibutuhkan, bagaimana rekayasa 
akuntansi mampu menjawab fenomena-
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fenomena yang terjadi. Melalui penelitian 
yang dilakukan diharapkan dapat 
melahirkan berbagai gagasan baru yang 
secara kreatif menjadikan ilmu akuntansi 
mempunyai peran yang sangat 
menentukan dalam masyarakat. Dalam 
tulisan ini akan dijelaskan mengenai 
tinjauan pustaka teori akuntansi, metode 
ilmiah, arah penelitian akuntansi 
kedepannya. 
 

2. Tinjauan Pustaka 
Teori Akuntansi 

Teori akuntansi adalah kesatuan 
yang koheren mengenai prinsip-prinsip 
yang logis, dengan maksud untuk 
menyajikan pengertian yang lebih baik 
mengenai keberadaan praktik-praktik 
akuntansi kepada para praktisi, investor 
dan manajer. Menyajikan kerangka 
konseptual untuk mengevaluasi 
keberadaan parktik-praktik akuntansi dan 
sebagai pedoman dalam pengembangan 
praktik-praktik serta prosedur baru. 
Menurut Hendriksen 1997, keberadaan 
teori akuntansi harus mampu 
menjelaskan sebagai theory as script 
yakni teori deskriptif (positif) dan teori 
preskriptif (normatif). Sebenarnya 
akuntansi keuangan di Amerika, sejak 
awal abad ke–20 sudah mulai dipikirkan 
untuk dikembangkan sebagai ilmu murni, 
dengan mengidentifikasikan teori-teori 
yang sesuai. Hal ini dapat dilihat dari 
beberapa karya Charles E. Sprague “ 
The Philosophy of Account” tahun 1908. 
William A. Patton “Accounting Theory – 
With Special Reference to the 
Coorporate Enterprise” tahun 1922. Pada 
awal perkembangannya teori akuntansi 
menghasilkan teori yang positif yang 
didefinisikan sebagai teori yang 
mengharuskan pada tahun 1960 
kemudian terjadi pergeseran di tahun 
1970 karena penelitian akuntansi 
normatif tidak dapat menghasilkan teori 
akuntansi yang siap pakai dalam praktek 
sehari-hari. Teori normatif pada awalnya 
belum menggunakan pendekatan 
investigasi formal, baru pada pendekatan 
berikutnya mulai digunakan pendekatan 
investigasi terstruktur formal yakni mulai 
dari proporsisi akuntansi dasar sampai 

dengan dihasilkannya prinsip akuntansi 
yang rasional sebagai dasar untuk 
mengembangkan tehnik-tehnik akuntansi 
(Anis dan Imam,2003). Berbagai teori 
positif berkembang pesat dalam 
akuntansi, dimana hal ini dibarengi 
dengan penekanan pada kegunaan 
pengambilan keputusan. 

Teori akuntansi kadang-kadang 
dibingungkan dengan pengertian positif 
dan normatif  Watts dan Zimmerman 
(1986) teori positif berusaha menjelaskan 
informasi apa yang seharusnya 
dikomunikasikan dan bagaimana 
akuntansi tersebut akan disajikan. 
Sehingga teori positif berusaha 
menjelaskan apa yang seharusnya 
dilakukan oleh akuntan dalam proses 
penyajian informasi keuangan kepada 
para pemakai dan bukan menjelaskan 
tentang apakah informasi keuangan itu 
dan mengapa hal tersebut terjadi. Teori 
positif sering dinamakan dengan teori a 
priori (dari sebab ke akibat dan bersifat 
deduktif) menjelaskan dan 
memprediksikan praktek akuntansi. 
Sebaliknya tujuan pendekatan teori 
normatif berusaha menguraikan dan 
menjelaskan apa dan bagimana 
informasi keuangan disajikan serta 
dikomunikasikan kepada para pemakai 
informasi akuntansi atau dengan kata 
lain pendekatan teori normatif bukanlah 
untuk memberikan anjuran mengenai 
bagaimana praktik akuntansi 
seharusnya, tetapi untuk menjelaskan 
mengapa praktik akuntansi mencapai 
bentuk seperti keadaannya sekarang. 
Pendekatan normatif maupun positivist 
hingga saat ini masih mendominasi 
dalam penelitian akuntansi. Banyak 
penelitian yang menggunakan 
mainstream (positif) dengan  ciri-ciri khas 
menggunakan model matematis dan 
pengujian hipotesis. Sejak tahun 1980 
telah muncul usaha-usaha baru untuk 
mengoyahkan pendekatan mainstream 
(positif) yakni pendekatan non 
mainstream. Pendekatan ini pada 
dasarnya tidak mempercayai dasar 
filosofi yang digunakan oleh pengikut 
pendekatan mainstream, sebagai 
gantinya mereka meminjam metodologi 
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dari ilmu-ilmu sosial yang lain seperti 
filsafat, sosiologi, antropologi untuk 
memahami akuntansi (Gozali,2000). 
 
Metode Ilmiah 
 Akuntansi termasuk dalam 
rumpun ilmu sosial, objek yang diteliti 
ilmu-ilmu sosial memiliki karakteristik 
berbeda dibandingkan dengan ilmu alam. 
Oleh karena itu metode yang digunakan 
tidak harus selalu sama dengan metode 
baku yang digunakan dalam ilmu alam. 
Pembahasan metodologi akan dikaitkan 
dengan filsafat. Menurut Mantra (2004) 
metodologi penelitian adalah suatu ilmu 
tentang kerangka kerja melaksanakan 
penelitian yang bersistem. Metode 
adalah cara kerja yang sistematik, dalam 
rangka menemukan kebenaran ilmiah. 
Sedangkan fungsi filsafat adalah untuk 
menguji metode yang digunakan untuk 
menghasilkan pengetahuan yang valid. 
Prosedur yang diambil dari argumen 
filosofi, didasarkan pada pengetahuan 
yang diperoleh dari filsafat, sedangkan 
pengetahuan filsafat tersebut dihasilkan 
dari ontologi, epistimologi dan aksiologi 
(Abdullah,2007). Ontologi adalah konsep 
mengenai subsistem keberadaan yaitu 
apa yang ada itu. Metodologi yang 
diturunkan dari ontologi berhubungan 
dengan hakikat “ada” yang menjadi objek 
investigasi, sehingga menjawab 
pertanyaan “apa”. Sehingga ada 
anggapan bahwa ontologi dan 
epistemologi adalah menjadi penentu 
metodologi (Abdullah,2007). 
Epistemologi adalah penetapan kriteria 
untuk mendapatkan pengetahuan yang 
sesungguhnya mengenai sesuatu yang 
riil dengan kesesuaian antara 
pengetahuan riil dengan konsep.  

Dalam metode ilmiah dimulai 
dengan munculnya fenomena  kemudian 
diwujudkan dalam bentuk seperangkat 
pernyataan logis dalam bentuk hipotesis 
(abstract world/rasional) lalu dilakukan 
pengujian (test) terhadap hipotesis 
dengan fakta empirik (real world/empirik) 
kemudian diakhiri dengan konklusi yang 
dihubungkan dengan fenomena yang 
diteliti sebelumnya. Aksiologi adalah 
mengungkapkan kegunaan ilmu bagi 
manusia. Francis Bacon dalam Abdullah 
(2007) menyatakan pengetahuan adalah 

power, yang merupakan cerminan 
betapa pentingnya pengetahuan 
tersebut. Namun demikian kekuatan 
yang dimiliki pengetahuan tersebut 
sangat tergantung kepada manusia 
sebagai pemakai ilmu pengetahuan, 
karena ilmu pengetahuan itu sendiri 
bersifat netral. Bentuk umum kerangka 
analisis yang diusulkan dalam penelitian 
akuntansi menurut Kumala Hadi (1999), 
pada umumnya disusun dengan urutan 
pernyataan masalah  (munculnya 
problem), pernyataan masalah, dasar 
teori lalu dilengkapi dengan penelitian 
terdahulu, muncul variabel yang 
digunakan, hipotesis, metode yang 
digunakan, analisis data dan kesimpulan.      
 
Arah Pengembangan Penelitian Ilmu 
Akuntansi 
 Penelitian akuntansi sebenarnya 
dapat dibagi kedalam dua periode besar 
yakni periode sebelum Ball dan Brown 
(1968) dimana akuntansi penelitiannya 
lebih bersifat positif yaitu bagaimana 
seharusnya kejadian ekonomi dicatat 
dan dilaporkan. Setelah tahun periode 
tahun 1968 banyak penelitian empiris 
mengenai dampak dari angka laba 
terhadap harga saham, dimana 
penelitian mulai bergeser ke arah 
normatif. Riset seperti ini lebih 
difokuskan kepada prediksi bagaimana 
dampak dari informasi akuntansi 
terhadap perekonomian. Banyak 
pendekatan yang dilakukan dalam 
penelitian yang bersifat normatif, antara 
lain pendekatan sosiologis dimana 
penekanan akuntansi pada aspek 
kesejahteraan sosial (social welfare), hal 
ini berarti bahwa dalam merumuskan 
teori akuntansi dan penelitian akuntansi 
harus mampu mengungkapkan dampak 
sosialnya dalam kehidupan masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan tersebut 
pendekatan sosiologi dalam 
merumuskan teori akuntansi menetapkan 
keberadaan nilai-nilai sosial sebagai 
kenyataan yang pasti ada dalam 
kehidupan masyarakat.  

Dalam hubungan itu, pendekatan 
sosiologis dalam merumuskan akuntansi 
telah memberikan sumbangan bagi 
evolusi perkembangan sub disiplin baru 
yakni Akuntansi Sosial Ekonomi 
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(sosioeconomic accounting). Kemudian 
ada pendekatan peristiwa, dimana dasar 
dari pemikiran pendekatan peristiwa ini, 
beranggapan bahwa laporan keuangan 
itu berguna bagi masyarakat luas, tidak 
hanya terbatas bagi para pemakai 
informasi tertentu, seperti yang 
diasumsikan dalam pendekatan nilai, di 
sisi lain menunjukkan pula bahwa, 
pendekatan nilai tidak dapat memberikan 
jawaban yang optimal terhadap 
kebutuhan berbagai pihak yang 
berkepentingan. Pendekatan perilaku 
(behavioral approach), dalam 
merumuskan teori akuntansi, 
menekankan pada relevansi suatu 
informasi yang dikomunikasikan 
terhadap proses pengambilan 
keputusan. Karenannya, informasi yang 
dikomunikasikan harus berorientasi pada 
proses pengambilan keputusan. Dalam 
hal ini, yang menjadi jangkauannya 
adalah sampai sejauh mana informasi itu 
berpengaruh dengan cukup berarti, baik 
terhadap pemakai informasi maupun 
kelompok kepentingan lainnya. Sehinnga 
muncul sebutan akuntansi perilaku 
(behavioral accounting). Tujuannya 
adalah untuk menjelaskan dan 
meramalkan semua aspek perilaku 
manusia dalam konteks akuntansi. 
Akuntansi sumberdaya manusia adalah 
sebagai suatu proses mengidentifikasi, 
mengukur data tentang SDM dan 
mengkomunikasikan informasi ini kepada 
pihak yang berkepentingan. Dari definisi 
ini terdapat tiga tujuan akuntansi sumber 
daya manusia, yakni mengidentifikasikan 
nilai sumberdaya manusia, mengukur 
biaya dan nilai manusia yang 
dikontribusikan kepada perusahaan dan 
mengkaji pengaruh pemahaman 
informasi ini dan dampaknya pada 
perilaku manusia (Belkaoui, 1995) 

Paradigma adalah pemikiran 
konseptual dan instrumen kerangka 
kerja, yang dimaksudkan untuk 
menciptakan model-model melalui 
penelitian ilmiah. Belkaoui 
mengidentifikasikan 7 paradigma 
akuntansi yang dapat dikembangkan 
dalam proses penelitian ilmiah yakni 
paradigma antropologi, paradigma 

perilaku pasar, paradigma peristiwa 
ekonomi,  paradigma proses 
pengambilan keputusan, paradigma 
penentuan income yang ideal, paradigma 
informasi ekonomi, paradigma perilaku 
pemakai informasi. 

Pertanyaan yang mendasar dan 
harus dikedepankan adalah bagaimana 
sebenarnya peranan penelitian akuntansi 
bagi praktik akuntansi. Ini adalah sisi 
aksiologi yang merupakan bagian dari 
suatu filsafat ilmu. Apakah peran 
penelitian akuntansi mampu memberikan 
solusi bagi berbagai permasalahan yang 
ada dalam akuntansi. Penelitian positif 
akuntansi lebih berada pada wilayah 
untuk mengurangi timbulnya informasi 
asimetris. Menurut Amstrong, 1989  
penelitian yang lebih rinci untuk melihat 
praktik akuntansi dalam organisasi 
secara lebih luas, mempertimbangkan 
konteks sosial dan politik selalu berkaitan 
dengan praktek organisasi lainnya. 

 
 

3. Kesimpulan 
Pada dasarnya ilmu akuntansi 

berkembang dalam kerangka kerja 
filsafat ilmu yang menjadi dasar dan 
arah, yakni melalui ontology, 
epistemology dan axiology dan dibatasi 
oleh metodologis metode ilmiah serta 
perkembangan jaman mempengaruhi 
perkembangan ilmu akuntansi. Berbagai 
penelitian di bidang akuntansi baik yang 
bersifat mainstream ataupun non 
mainstream memberikan sumbangan 
besar dalam praktik akuntansi secara 
umum dan sekarang bagaimana kita 
mengunakan hasil penelitian tersebut 
sesuai dengan keinginan filsafat ilmu 
yang menuju pada kearifan baik secara 
pikir maupun rasa (hati). 
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