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Abstra k 
Pcran bisni-, dalam pcrckonomlan adalah untuk mcningkurkan pcndapamu per kapita aiuu dcngan kala 
lain bisnis mcndorong rncningkatnya taraf hidup masyarakat dalam witayaf pcrekoromian rcrscbur. 
Selama lni Akuntan dikenal sebegai pencatatan transaksi arau penyusunan laporan keuangan dalam dunia 
bisnis atau sebagai profesi di belakang layar perusebaan dan kaku. Sedangkan dunia bisnis adalah dunia 
yang Ilexibel dan dinamis ). Profesi akuman yang bekerja diba....-ah lini CFO mempunyai fungsi untuk 
rnenyediakan informasi yang berguna bagi manajer dalam hal pengambilan keputusan ekonomi guna 
mendukung Iangkah rnanejemen untuk petimbangan arab perusahaan kedepannya. Penelltian ini 
bertujuan untuk mengeksplorasi, melihat lebih dalam legl. menjelaskan peran seseorang dengan berbekal 
ilmu dan karakteristik seorang akuntan dapat menjadi B llsin ~ss Leader. 

Penelitian ini menggunakan metode archival research. yaitu penelitian dengan pengumpulan data 
yang umumnya berupa bukti, catatan, dan laporan historis. dengan analisis data menggunakan content 
based analysis, Penelittan kualnatlf adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskript if dan cendeung 
menggunakan analisis dengan pendeketan induktif. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah 
lnfoeman. Informan dalam penelitlan ini adalah orang-orang dengan latar belakang sarjana akuntansi yang 
berhasil mendudukijabatan CEO atau leaderdi bidangnyadi Indonesia. 

Berbicara ternang akuntansi memaksa seseorang untuk belajar cetil. deril tersebut menjadi dasar 
uruuk menjad i pemimpin. Dengan detil. memahami orang lain itu menjadi gampang. Akuman mempunyai 
sumbangsih yang cukup penting dalam dunia bisnis, seorang akuntan tidak hanya melihat secara 
historical saja tetepi dituntut juga untuk melihat jauh kedepan hal ini yang dlbutuhkan dalam dunia 
bisnis. Donia bisnis menuntut seseorang untuk bisa melihat apa yang akan terjadi jauh kedepan. seorang 
akursan dengan ilmu dan karakteristik yang dimiliki. sudah menganc ung skills atau keahlian dan ciri 
seorang leader atau pemimpin, apalagi bila di lambah dengan semangat mau belajar atau passion. 
Seorang akuntan lebih mampu dib3nding yang lain karera akuntan sudah dibekall dengan begitu banyak 
pengetahuan yang menyangkut mengenai pengelolaan perusahaan. rnaka dia sebarusnya lebih cepat 
menjadi pemimpin. 
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