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ABSTRAK

Para akuntan, baik akademisi maupun praktisi, sering melupakan bahwa akuntansi memiliki 
sejarah  yang  panjang  dan  membanggakan.  Bahkan,  sejarah  itu  sudah  setua  peradaban 
manusia.  Artikel  ini  menguraikan  sejarah  akuntansi  sejak  jaman  kuno  (antiquity)  yang 
disusun  dalam  beberapa  bagian.  Pada  bagian  pertama,  sejarah  akuntansi  menguraikan 
akuntansi di zaman Mesopotamia, babak awal peradaban manusia, sekitar 10.000 tahun yang 
lalu. Akuntansi dikemukakan sebagai praktek pencatatan dan peringkasan melalui simbol-
simbol  dalam bentuk  tanah  liat.  Dalam perkembangannya,  akuntansi  berjalan  lebih  jauh, 
bahkan  merupakan  dasar  bagi  terbentuknya  tulisan  kuno  (cuneiform)  yang  selanjutnya 
membentuk tulisan modern. 

Kata kunci :  mesopotamia, uruk, token, abstract number, concrete number, sistem akuntansi

I. PENDAHULUAN

Untuk jangka waktu yang panjang, akuntan tidak menerima pemberitaan yang baik. 

Sering, menunjuk pada istilah beancounter, profesi akuntan dan akuntansi dipandang sebelah 

mata  oleh para penulis  lain terutama dari  disiplin yang lebih “ilmiah”  dan lebih dihargai 

seperti ilmu ekonomi. Hartfield(1924) mengekspresikan kondisi demikian sebagai berikut:

Para humanis melihat kita sebagai orang yang bermain-main dengan dolar dan 
sen  bukan  sebagai  orang  yang  mencari  jiwa  mengenai  hal-hal  yang  sukar 
dipahami  (elusif);  ilmuwan  dan  teknolog  memandang  rendah  terhadap  kita 
sebagai  orang  yang  hanya  mampu  mencatat  ketimbang  orang  yang  mampu 
berbuat sesuatu. 

Pandangan  ini  diperkuat  oleh  masyarakat  umum  dimana  penghargaan  terhadap 

akuntan lebih rendah ketimbang profesi lain seperti ahli hukum. Pandangan tersebut memiliki 

dampak  yang  berat  bagi  akademisi  dan  praktisi  yang  berbicara  atas  nama  akuntansi. 

Akademisi  akuntansi  telah  dan  sedang  mencari  beragam  skenario  sebagai  upaya  untuk 

menetapkan akuntansi sebagai disiplin yang dihargai.  Littleton (1933) mengemukakan tiga 

argumen:

- Asal usul dan keturunan akuntansi dicerminkan oleh Pacioli seorang ahli matematik yang 

sempurna  secara  akademik  dan  berteman  dengan  greatest  man pada  generasinya  yaitu 

Leonardo da Vinci.
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- Formulasi  awal  pembukuan  lebih  baik daripada  formulasi  pada ilmu-ilmu  alam.  Para 

ilmuwan dan ekonom yang brilian seperti Simon Stevin, Charles Hutton dan Robert Hamilton 

merasa  terhormat  untuk  menulis  pembukuan.  Argumen  ini  terutama  ditujukan  untuk 

melakukan serangan balik terhadap arogansi ilmu-ilmu alam.

- Akuntansi  melayani  komunitas.  Pembukuan  muncul  dan  berkembang  sebagai  hasil 

langsung ekspansi perdagangan dan dengan sendirinya merupakan justifikasi bagi pemenuhan 

kebutuhan sosial.

Littleton juga menyatakan bahwa penghargaan terhadap akuntansi diperlihatkan oleh 

pernyataan-pernyataan positif dari intelektual besar seperti Scott, Goethe dan Cavley.

Pencarian untuk penghargaan terhadap akuntansi juga diperlihatkan oleh akademisi 

masa  sekarang.  Berbagai  kelompok  ahli  menggunakan  pendekatan  interdisiplin  dengan 

meminjam  berbagai  disiplin  ilmu  pengetahuan  dalam  upaya  mengembangkan  akuntansi 

sebagai  disiplin  yang  lebih  ilmiah (Chariri  dan  Ghozali,  2001).  Sekelompok  ahli  lainnya 

berupaya meningkatkan derajat akuntansi melalui pendekatan kesejarahan. 

Artikel ini  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  calon 

akuntan  dan  para  akuntan  terhadap sejarah  akuntansi,  sehingga  diharapkan  memiliki  dan 

meningkatkan penghargaan terhadap profesi atau bidang ilmu yang mereka tekuni. Selain itu, 

pembaca diharapkan dapat memperoleh tambahan pemahaman mengenai peran-peran akuntan 

dan  akuntansi  dalam  organisasi  maupun  masyarakat.  Secara  akademis,  pentingnya 

pemahaman terhadap sejarah akuntansi memiliki sejumlah implikasi teoritis terhadap isu-isu 

akuntansi  keperilakuan  (Mouck,  2004),  sosial  (Ezzamel,  1997)  dan  teori  akuntansi 

(Mattesich, 2000). 

Mahasiswa  akuntansi  mungkin  tidak  mengalami  kesulitan  untuk  mengingat  nama 

Luca  Pacioli  berikut  jasa-jasanya  terhadap  akuntansi,  meskipun  studi  Boursy (1943) 

menyebutkan tidak kurang dari 27 nama/ejaan untuk Pacioli. Namun, bagaimana pemahaman 

mereka dan kita semua terhadap para pendahulu akuntansi lainnya? Apakah kita tahu bahwa 

akuntansi  telah ada jauh sebelum Pacioli  yaitu  sejak mulainya  peradaban manusia  sekitar 

10.000 tahun yang lalu? Atau bagaimana akuntansi pada masa Mesir Kuno, Cina Kuno atau 

masa Kekhalifahan Islam? Mahasiswa yang mempelajari sejarah akuntansi terlalu berfokus 

pada perkembangan pasca-Paciolian dan sepenuhnya hampir melupakan periode kuno dalam 

sejarah akuntansi(Keister, 1963). Littleton (1926) mengingatkan bahwa:

We need to know more about the manner in which accounting has evolved  
during its relatively long life. We need to see its development paralleling the  
development of civilization and to understand it as a part of civilization’s 
manifestations.

Tokoh penting akademisi akuntan seperti A. C. Littleton dari University of Illinois, 

serta sejarawan akuntansi seperti Richard Mattesich dari University of British Columbia, dan 
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Mahmoud  Ezzamel  dari  Cardiff  University  Inggris,  sedikit  sejarawan  akuntansi  lainnya 

merupakan orang-orang yang berdedikasi tinggi dan tidak pernah berhenti  mengemukakan 

pandangannya  bahwa  akuntansi  memiliki  akar  sejarah  yang  hebat  dan  membanggakan. 

Karenanya,  akuntansi  layak  memperoleh  kedudukan  yang  setara  dengan  bidang-bidang 

lainnya baik secara akademis maupun profesi.

Selayaknya,  akuntan  harus  berterima  kasih  pada  arkeolog  termashur  Denise 

Schmandt-Besserat  (seorang  perempuan!)  dari  University of  Texas  of  Austin  yang  karya-

karyanya  mengenai  peradaban  manusia  telah  menginspirasi  sejarawan  akuntansi  untuk 

mengeksplorasi sistem akuntansi mulai dari peradaban awal manusia, sekitar 10.000 tahun 

yang  lalu.  Thus,  nampaknya  akuntansi  telah  lama  meminjam  dan  memanfaatkan  ilmu 

arkeologi sebagai bangunan dasar dalam mencapai derajat keilmiahan. Daftar terima kasih 

bertambah panjang jika kita mempertimbangkan nama-nama besar lainnya  yang berada di 

luar disiplin akuntansi seperti ahli sastra Elizabeth Grier   (1932) yang mengupas akuntansi 

pada  zaman  romawi  kuno.  Jika  memang  akuntansi  memiliki  sejarah  yang  panjang  dan 

membanggakan, mengapa kebanggaan ini nyaris tidak muncul ke permukaan? 

II.  PERIODISASI SEJARAH AKUNTANSI

Terdapat  variasi  dalam pengklasifikasian sejarah akuntansi  berdasarkan kronologi. 

Profesor  Federigo Melis (Winjum,  1970)  mengklasifikasikan evolusi  akuntansi  ke dalam 

empat periode yang berbeda:

1. Seluruh abad kuno (antiquity age) dan awal abad pertengahan (early middle age).

2. Sejak 1202, masa Leonardo Pisano, sampai 1494 mengenai risalah pembukuan dari Luca 

Pacioli.

3. Sejak  Pacioli  sampai  1840  dan  publikasi  buku  Francesco  Villa.  De  Roover (1955) 

menyebutnya sebagai abad stagnasi dalam perkembangan akuntansi.

4. Sejak 1840 sampai sekarang.

Hannay (2003) membagi evolusi akuntansi ke dalam empat periode:

1. Pra-kapitalis, 4000 tahun Sebelum Masehi sampai tahun 1000.

2. Kapitalisme komersial, 1000 sampai 1760.

3. Kapitalisme industrial 1760 sampai 1830.

4. Kapitalisme finansial 1830 sampai sekarang.

Selain  adanya  variasi,  periodisasi  di  dalamnya  terkandung  berbagai  sub  periode 

bahkan sub-sub periode. Sebagai contoh, untuk abad kuno Stone (1969) memberikan sub-

klasifikasi  menurut  peradaban Mesopotamia-Babilonia dan Mesir  Kuno,  peradaban Persia, 

peradaban Cretan dan Hebrew, peradaban Yunani Kuno, dan Kekaisaran Romawi. Untuk sub-

sub  klasifikasi,  misalnya,  Richard  Mattesich (2002) membagi  peradaban  Mesopotania  ke 

dalam empat klasifikasi:
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1. 8000 Sebelum Masehi (SM), merupakan awal munculnya sistem akuntansi hasil pertanian 

dan peternakan dalam bentuk token.

2. 4400 SM, sistem akuntansi token yang lebih rinci untuk produk manufaktur.

3. 3250 SM, pengelompokkan sistem akuntansi token.

4. 3200 SM, sistem akuntansi token dalam bentuk tablet dan awal dari munculnya bentuk 

dasar tulisan kuno (proto-cuneiform).

5. 3100-3000 SM, munculnya tulisan kuno (cuneiform). 

Selain  itu,  juga  terdapat  perkembangan  akuntansi  lain  yang  berada  “di  luar” 

klasifikasi tersebut seperti Indian Peru Kuno dan Cina Kuno (Jacobsen, 1964). 

Artikel ini mencoba mendeskripsikan perkembangan akuntansi mulai pada peradaban 

Mesopotamia awal, dimana manusia mulai menetap dan menyimpan catatan akuntansi pada 

tanah  liat  yang  dikenal  dengan  istilah  token  atau  tokenisme.  Deskripsi  berkisar  tentang 

bagaimana  evolusi  sistem  akuntansi  token  sampai  pada  3000  SM  pada  peradaban 

Mesopotamia  awal  bukan saja menjadi  awal  terbentuknya  sejarah akuntansi,  namun juga, 

bagaimana  sistem  akuntansi  token  menjadi  landasan  bagi  terbentuknya  tulisan  kuno 

(cuneiform)  pertama  di  dunia.  Uniknya,  kehebatan  sistem  akuntansi  token  dalam 

mengembangkan  tulisan  justru  dikemukakan  oleh  seorang  arkeolog,  Denise  Schmandt-

Besserat.  Secara  garis  besar,  artikel  ini  mencoba  membagi  babakan  sejarah  akuntansi  ke 

dalam:

1. Abad kuno (antiquity)

2. Pasca abad kuno sampai abad kegelapan sekitar tahun 1830-an

3. Pasca abad kegelapan setelah tahun 1830-an.

III. SISTEM AKUNTANSI TOKEN PADA ZAMAN MESOPOTAMIA

Kehidupan  pada  neolithic menunjukkan  bahwa  manusia  hidup  bersama:  dalam 

keluarga besar, dalam klan atau kadang-kadang dalam sekelompok klan yang disebut dengan 

suku atau rumpun.  Mereka bergerak,  mencari,  berburu dan mengumpulkan makanan yang 

dari tumbuhan liar. Mereka menggunakan tongkat, kayu dan batu untuk membuat peralatan. 

Orang asing tidak dianggap sebagai anggota mereka atau tidak dipandang sebagai manusia. 

Komunitas zaman batu sangat etnosentris, dan memandang dirinya sebagai “orang” seolah-

olah tidak ada manusia lain di luar mereka. 

Pekerjaan dan identifikasi terhadap kesejahteraan maupun aspek ketuhanan bersifat 

kelompok. Mereka memiliki pemahaman sebab-akibat yang sederhana: saya minum air dan 

rasa haus hilang; kamu pukul saya dan saya merasa sakit. Mereka meyakini bahwa cerita atau 

dongeng sebagai suatu kebenaran, karena disampaikan oleh orang tua, leluhur dan pemimpin 

klan atau suku. 
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10000 SM, manusia menyebar ke tempat-tempat yang dapat memberikan kehidupan. 

Di  belahan  utara,  antara  10000  dan  8000  SM terjadi  pencairan  es,  sehingga  mendorong 

terjadinya agrikultur yang secara perlahan mulai menggantikan budaya berburu. Di area yang 

disebut  Fertile  Crescent,  para  pemburu  dan  pengumpul  makanan  berjalan  bersama 

kebudayaan  baru  yaitu  bercocok  tanam.  7000  SM,  pada  daerah  perbukitan,  terdapat 

perkampungan dengan 50 sampai 100 orang. Mereka memiliki tanah yang subur, sehingga 

orang mulai sepenuhnya bercocok tanam dan beternak.

Kebudayaan agrikultur juga menyebar ke Yunani, dan sekitar 6000 SM, agrikultur 

berkembang secara Mexico utara. Di Afrika Utara sepanjang hulu sungai Nile, orang-orang 

mulai  menanam sejenis gandum dan beragam padi-padian. Sekitar  5500 SM, orang mulai 

bercocok tanam di Cina. 4500 SM, agrikultur menyebar dari Yunani ke Eropa Tengah dan 

sekitar 4000 SM orang mulai menggunakan bajak dengan bahan kayu. Pertanian menciptakan 

lebih banyak makanan, dan sehingga memungkinkan bagi penambahan manusia.

Munculnya  agrikultur  pada  masa  neolitik  (kemunculan  agrikultur  dan  binatang 

peliharaan), dan berikutnya pembentukan fondasi kota pada tahap awal di  Fertile Crescent 

(mulai dari  Persia dan Mesopotamia sampai  pada perbatasan Mesir), membutuhkan sistem 

pencatatan  kuantitatif  untuk  beragam komoditas (Ezzamel,  1994).  Keberadaan  komoditas 

tersebut  pada  berbagai  lokasi,  perpindahan,  kepemilikan  maupun  peminjaman  komoditas, 

adalah hal yang harus diidentifikasi dan dicatat oleh orang pada masa tersebut. Namun, pada 

masa  ini  tidak  terdapat  penghitungan (dalam arti  abstrak)  maupun  tulisan.  Pertanyaannya 

adalah: bentuk sistem akuntanbilitas bagaimana yang terjadi pada masa tersebut? 

William  Warburton  (1738)  mengemukakan  teori  evolusi  tulisan  pertama  yang 

disebutnya  sebagai  pictographic  theory (Mattesich,  1994).  Pictographic  theory 

mengemukakan tiga tahap terbentuknya tulisan yaitu: tulisan yang berbentuk gambar kasar 

yang ditemukan pada naskah kuno suku Aztec, gambar yang menyajikan ide-ide yang lebih 

abstrak seperti yang terdapat pada hieroglyphs Mesir, dan hieroglyph yang lebih halus seperti 

yang ditemukan pada karakter Cina. Pictographic theory dapat dikatakan tidak terbantahkan 

selama lebih dari 200 tahun. Meskipun tidak diterima secara universal, teori ini diakui sebagai 

doktrin yang dominan sampai tahun 1929 ketika penggalian di Uruk menghasilkan berbagai 

artefak  kuno  yang  selanjutnya  disebut  dengan  token.  Jika  token  dapat  disebut  dengan 

“gambar”, token   sangat berbeda dengan gambar yang dikemukakan dalam teori Warburton. 

Sebagian besar token bersifat abstrak dan membutuhkan kode atau konvensi yang berbeda 

dalam penafsirannya.

III.1. Lembah Mesopotamia

Di Lembah Mesopotamia,  antara sungai Tigris  dan Eufrat,  berkembang peradaban 

Chaldean-Babilonia dan Sumeria (Mesopotamia berarti tanah di antara sungai atau tanah di 
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antara  dua  sungai).  Pada  masa  sekarang  Lembah  Mesopotamia  sebagian  besar  berada 

disekitar  Irak,  serta  sedikit  berada  di  wilayah  Syiria  dan  Iran.  Secara  geografis,  Lembah 

Mesopotamia  tidak  terlalu  besar,  namun  dampak  historis  yang  dihasilkannya  begitu  luar 

biasa.

Lembah antara sungai Tigris dan Eufrat sangat rawan mengingat seringnya  terjadi 

banjir  secara  periodik.  Namun  demikian,  hal  tersebut  sangat  menguntungkan  bagi  petani 

karena setelah air surut, tanah di sekitarnya menjadi subur sehingga petani menikmati hasil 

panen  berlimpah  dan  terkadang  mencapai  tiga  sampai  empat  kali  dalam  setahun. 

Perekonomian didasarkan pada agrikultur yang didominasi oleh pengolahan gandum. Produk 

lainnya adalah bir, minyak, rami, holtikultura lainnya, serta peternakan. Produksi wol cukup 

besar  dan  diubah  kedalam  berbagai  jenis  tekstil.  Pada  wilayah  Mesopotamia  Utara, 

perekonomian berlandaskan pada perkebunan tanaman keras dan perikanan. Pada permulaan 

2400 SM terdapat berhektar-hektar perkebunan palma yang menopang perekonomian daerah 

tersebut (Pruessner, 2002). 

Dalam perkembangan berikutnya, setelah terbentuk negara-kota1, di kota-kota banyak 

dilakukan aktivitas bisnis seperti pembuatan batu bata, pangkas rambut, bertenun, perkayuan, 

dan perbankan. Produk pertanian dan bisnis diperdagangkan baik di dalam kerajaan maupun 

dengan  peradaban  lain  dengan  jarak  yang  jauh.  Faktanya,  bahasa  yang  digunakan  di 

Mesopotamia berkembang menjadi bahasa perdagangan dan politik dunia, dan Mesopotamia 

menjadi  pusat  jaringan perdagangan wilayah  timur.  Selain aktivitas  perdagangan,  terdapat 

banyak tempat peribadatan (kuil) yang dimiliki orang Mesopotamia dan kuil ini bertanggung 

jawab terhadap sejumlah tanah, bangunan dan pengikut. Kuil juga melakukan aktivitas bisnis 

di dalam kota maupun antar kota yang mencakup pelaksanaan pengorbanan, pajak dan jasa. 

Tidak  mengherankan,  dengan  perkembangan  yang  mengagumkan  Mesopotamia  disebut 

sebagai pusat dunia2. 

III.2. Deskripsi Token

Dennise  Schmandt-Besserat  (1981,  1982,  1983a,  1983b,  1983c)  merupakan tokoh 

penting  yang  menguraikan  dan  menganalisis  budaya  token  sebagai  sarana  penghitungan, 

pemrosesan data dan pemeliharaan pencatatan pada peradaban Mesopotamia.  Token dalam 

1 Negara-kota merupakan kota yang dikelilingi oleh tembok dan tanah pertanian
2  Pusat  dunia  bukan  saja  mencakup  budaya  melainkan  juga  agama  monoteis.  Terdapat 

pandangan bahwa Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia (Afif, Abdullah. Nabi-nabi dalam 
Al-Qur’an (Ma’a ‘l-Anbiya’ fi ‘l-Qur’ani ‘l-Karim). Alih Bahasa. Toha Putra, Semarang. 1985). Temuan 
arkeolog Universitas Pennsylvania menunjukkan terjadinya banjir besar zaman Nabi Nuh di antara 
Tigris dan Eufrat. Nabi Nuh menggunakan tukang kayu untuk merakit kapal, membawa semua jenis 
tumbuhan dan hewan masing-masing satu pasang. Jelas, hal ini hanya terjadi jika manusia sudah 
melampaui  peradaban  hunting dan  gathering.  Nabi  besar  Ibrahim  dibesarkan  di  wilayah  Uruk 
sekitar  2000  SM  yang  memiliki  peradaban  maju  dengan  mengenal  tulisan  kuno.  Karenanya, 
terdapat kemungkinan adanya kesejajaran atau jarak yang sangat dekat antara antara turunnya 
agama dan Rasul, peradaban manusia dan akuntansi.
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berbagai  bentuk  ditemukan  pada  situs  di  Timur  Jauh  dan  berasal  dari  8000-3000  SM 

merupakan fakta-fakta awal mengenai keberadaan akuntansi. 

Secara  umum terdapat  dua  tipe  token (dengan berbagai  sub-tipe)  yaitu:  (1)  plain 

tokens,  yang berbentuk lingkaran, cakram, silinder, segitiga, segiempat, kerucut, ovoid dan 

tetrahedrons,  yang  dapat  ditelusuri  sampai  pada   8,000  sebelum  masehi  (SM),  dan  (2) 

complex tokens, dengan beradam irisan atau tanda dan sering memiliki lubang serta memiliki 

bentuk yang beragam seperti  parabola,  dan terutama digunakan di  perkotaan serta tempat 

peribadahan. 

Token merupakan artefak kecil  yang dibuat  dari  tanah liat  yang dibakar sehingga 

bersifat tahan lama, dengan ukuran antara satu sampai empat sentimeter. Pemilihan tanah liat 

sebagai bahan token sangat menguntungkan. Bahan cukup lentur dan dengan sedikit imajinasi 

dan beberapa upaya, dapat dibuat berbagai model token. Token dapat dibagi ke dalam lima 

belas jenis atau karakteristik bentuk yaitu: lingkaran, cakram, kerucut, tetrahedron, biconoid, 

ovoid,  gulungan  bengkok,  segitiga,  parabola,  silinder,  segiempat,  jajaran  genjang,  botol, 

binatang, dan lainnya. Jenis-jenis tersebut dapat dibagi lagi ke dalam beberapa beberapa sub-

jenis lainnya seperti irisan, peluru dsb., yang ditambahkan pada permukaan artefak (Gambar 

1).

Tiap-tiap  bentuk  dan  tanda  pada  token  memiliki  arti  spesifik.  Tiap-tiap  token 

mewakili  unit  ekonomi  barang  atau  komoditas  tertentu,  yakni,  menunjukkan  kuantitas 

komoditas tertentu secara eksplisit seperti ukuran jumlah biji-bijian, guci bir, guci minyak, 

atau ukuran bulu domba untuk wol. Bentuk kerucut dapat disamakan dengan takaran atau ban 

dan bentuk lingkaran dapat disamakan dengan gantang atau bariga. 

Tidak ada alasan yang pasti mengapa bentuk-bentuk token digunakan sebagai ukuran 

komoditas tertentu. Kemungkinan besar, alasan yang paling sederhana adalah hukum upaya 

paling ringan (the law of least effort): sebagian besar barang biasanya dipertukarkan, seperti 

gandum, dan dinyatakan dengan bentuk yang paling mudah dibuat.

7



Gambar 1. Token dari Susa, Iran

IV. EVOLUSI SISTEM AKUNTANSI TOKEN

Meskipun manusia  modern  (homo sapiens  sapiens3)  telah muncul  sekitar  150.000 

tahun yang  lalu,  manusia  secara  bertahap  menjadi  spesies  dominan  selama  10.000  tahun 

terakhir  dengan  munculnya  pemeliharaan  pencatatan  (recordkeeping)  dan  kebudayaan 

manusia yang kompleks. 

Token ditemukan pada situs arkeologi mulai dari Turki sampai Israel dan mulai dari 

Syiria sampai Iran. Jumlah token pada tiap-tiap situs arkeologi dapat mencapai jumlah yang 

besar. Sebagai contoh, situs Jarmo di Irak yang berasal dari tahun 6500 SM dengan jumlah 

1.500 spesimen. Penyebaran token dengan jumlah besar mengindikasikan bahwa, pada akhir 

periode Neolitik, pemeliharaan pencatatan merupakan hal yang biasa di Asia Tengah. Evolusi 

sistem akuntansi token dapat digolongkan ke dalam 4 tahap.

Tahap 1

Token pertama yang ditemukan di daerah Fertile Crescent4 seperti Tell Mureybet dan 

Tell Aswad di Syiria serta Tepe Asiab dan Ganj Dareh Tepe di Iran sekitar 8000 SM memiliki 

bentuk  kerucut,  lingkaran,  cakram,  dan  silinder.  Bentuk-bentuk  token  tersebut  digunakan 

untuk  menunjukkan  biji-bijian  (gandum)  dan  hewan ternak.  Token tersebut  kemungkinan 

besar  hanya  mencatat  bahan-bahan  pokok.  Lebarnya  distribusi  geografis  sangat  menarik 

karena  bersinggungan  dengan seluruh  region  bagi  peristiwa  sosial-ekonomi  penting  yang 

terjadi di sekitar Asia Barat Daya yaitu dimulainya peradaban menetap, bercocok-tanam dan 

pemeliharaan  binatang  (peternakan).  Periode  ini  sangat  penting  karena  berkenaan  dengan 

periode  transisi  menuju  masyarakat  agrikultural  di  Asia  Tengah.  Sebagai  bukti,  di  Tell 

Mureybet  tidak ditemukan  adanya  token ketika  peradaban masih  ditopang oleh dua level 

pertama  kehidupan yaitu  level  I  perburuan  (hunting)  dan  level  II  pengumpulan  makanan 

(gathering).  Token  muncul  pada  level  III  (agrikultur)  dimana  terjadi  kenaikan  tajam 

kandungan  biji-bijian  dan  tepung  dalam  lapisan  arkeologi  yang  mengindikasikan 

pertamakalinya  adanya  aktivitas  pengolahan.  Pada  intinya,  distribusi  dan  kronologi  token 

menunjukkan  bahwa  peningkatan  aktivitas  agrikultur  di  Asia  Baratdaya  menciptakan 

kebutuhan terhadap pemrosesan data. 

Sekitar 4400 SM, muncul token yang lebih kompleks dengan berbagai bentuk dan 

tanda. Sebagian besar token mewakili barang jadi (finished products), seperti roti, minyak, 

3  Para ahli sering menambahkan “sapiens” kedua untuk mengklasifikasikan manusia modern sebagai 
sub-spesies yang berbeda dari pendahulu terdekatnya (Basu dan Waymire, 2006).

4  Fertile Cresent merupakan wilayah yang subur

8



parfum, wol dan tali serta item-item yang dihasilkan lainnya seperti metal, gelang, jenis-jenis 

pakaian,  garmen,  furnitur,  keset,  peralatan,  serta  beragam  batu  dan  tembikar.  Dengan 

demikian,  objek  akuntansi  menjadi  bervariasi,  karena  selain  berkaitan  dengan 

pertanian/peternakan, juga berkaitan dengan barang yang diproduksi.

Tiap-tiap bentuk,  ukuran dan tanda pada token memiliki  arti  masing-masing serta 

digunakan untuk menunjukkan dan menghitung item-item tertentu. Sebagai contoh, biri-biri 

dihitung dengan cakram.  Konsekuensinya,  sistem token secara  ekslusif  merupakan sarana 

pencatatan data  ekonomi. 

Pada  tahap  ini,  token  digunakan  untuk  tujuan  stewardship dalam  hubungannya 

dengan identifikasi  dan pencatatan surplus  pertanian,  dan tidak  digunakan sebagai  sarana 

perdagangan atau pertukaran. Token juga berfungsi sebagai tanda liguistik-numerikal, dimana 

masing-masing  token  menandai  dan  menghitung  kuantitas  komoditas  tertentu.  Secara 

linguistik  menetapkan  perbedaan  objek  (lingkaran,  kerucut  dll.),  dan  secara  numerik 

merapkan prinsip kardinal (7 ovoid menandakan 7 guci minyak). Sistem tersebut sama sekali 

tidak  mengindikasikan  linguistik  murni  (tulisan)  atau  numerikal  murni  (penghitungan 

abstrak).  Sistem  akuntansi  token  beroperasi  sebagai  “tanda  yang  berbeda.”  Menurut 

Schmandt-Besserat, penyimpanan transaksi atau data ekonomi pada token serta penambahan 

atau  pengurangan  token  mencerminkan  saldo  suatu  entitas.  Meskipun  sederhana,  metode 

pemeliharaan catatan merupakan fungsi manajemen data yang esensial yang diperlukan oleh 

seluruh sistem akuntansi, yaitu pengorganisasian, penyimpanan, pengambilan dan pemrosesan 

data aktivitas ekonomi.

Sekitar  tahun 3350 SM, token mengalami  beberapa perubahan dengan munculnya 

beberapa tanda seperti irisan dan lubang pada permukaan token, serta terdapat tiga jenis token 

baru yaitu gulungan bengkok, parabola dan jajaran genjang. Jenis baru ini mengindikasikan 

adanya  kebutuhan  terhadap  ketelitian  yang  lebih  tinggi  dalam  menangani  data.  Sebagai 

contoh, pencatatan padi-padian dapat dibedakan menjadi gandum atau jenis lainnya. Adanya 

token dalam bentuk yang lebih rumit  pada pada periode ini  merupakan hal  yang penting 

karena  berkenaan  dengan  munculnya  arsitektur  monumental  pertama.  Peristiwa  ini,  pada 

gilirannya,  menandai  mulainya  bentuk  pemerintahan  formal  dan  munculnya  negara-kota. 

Dengan  kata  lain,  perubahan  pada  sistem  token  dapat  dikaitkan  dengan  peningkatan 

kebutuhan  birokrasi,  khususnya,  pengumpulan  pajak  yang  sangat  esensial  bagi 

penyelenggaraan negara.

Tahap 2

Sistem  token  mengalami  modifikasi  pada  abad  milenium  ke  4  ketika  akuntan 

Mesopotamia  mulai  mengarsipkan  token  pada  envelope  atau  bullae.  Envelope pertama 

ditemukan di Faukhabad sekitar 3500-3300 SM. Di Chogha Mish ditemukan envelope yang 
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diperkirakan berasal dari fase awal pengembangan bentuk dasar tulisan (protoliterate) sekitar 

3300 SM. Di Uruk (Mesopotamia) envelope ditemukan pada periode akhir Uruk sekitar 3200-

3100 SM. Di Tepe Yahya (Iran) envelope diperkirakan 2800-2600 SM, dan envelope di Nuzi 

(Irak)  diperkirakan  datang  berikutnya  sekitar  pertengahan  milenium  kedua  SM.  Fakta 

kronologi mengenai  munculnya  envelope masih belum tegas mengingat sedikitnya temuan 

arkeologi. Namun demikian diduga bahwa penggunaan envelope dimulai pada abad keempat 

milenim SM sampai  pada abad kedua milenium SM, dan pada periode berikutnya  masih 

digunakan bersama dengan sistem akuntansi yang menggunakan tulisan kuno.

Envelope dibuat dari tanah liat berlubang (Gambar 2) dan digunakan sebagai tempat 

untuk menyimpan token. Secara umum  envelope berbentuk lingkaran dengan diameter 5-7 

sentimeter.  Sedikit perbedaan, di Nuzi ditemukan  envelope berbentuk telur. Token dicetak 

pada sisi luar envelope yang masih lembek sebelum menutup token tersebut, supaya isi tiap-

tiap  envelope (yaitu  token)  dapat  dibaca  dari  sisi  luar  envelope.  Selanjutnya  envelope 

dipanaskan  sehingga  pencatatan  menjadi  permanen  dan  sulit  untuk  dirubah.  Hal  ini 

merupakan inovasi penting, karena, jika  envelope dipanaskan dan menjadi keras, di dalam 

envelope terdapat token dan pada sisi luar token terdapat grafis yang menunjukkan token di 

dalam envelope.

Gambar 2. Envelope dan Token dari Susa Iran

Pada umumnya, token yang disimpan pada envelope memiliki kesamaan bentuk dan 

tanda.  Homogenitas  token  mengindikasikan  adanya  fungsi  yang  identik  dan  data  yang 
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terkandung pada token dapat dipahami.  Homogenitas token pada envelope dapat ditafsirkan 

berikut.

1. Kuantitas diindikasikan oleh pengulangan unit penghitungan

Envelope yang ditemukan di Nuzi berisi  48 token yang menunjukkan 48 binatang: 21 

biri-biri betina, 6 anak biri-biri betina, 6 kambing betina, 1 kambing jantan, dan dua anak 

kambing. Envelope Nuzi menunjukkan bahwa masing-masing token mewakili 1 binatang 

tertentu dan token bersifat korespondensi satu-satu. Prinsip yang sama digunakan pada 

envelope di  Habuba  Kabira  (di  Siria)  yang  berisi  token  bentuk  ovoid yang  diulang 

berkali-kali. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa token mengindikasikan sifat komoditas 

dan kuantitas disajikan oleh jumlah unit yang diwakili.

2. Lingkaran, kerucut dan segitiga merupakan unit pengukuran biji-bijian  

Kerucut  dan  lingkaran  merupakan  unit  pengukuran  jenis  gandum  (barley).  Barley 

merupakan saranan pertukaran dan banyak digunakan dalam transaksi ekonomi. Sejumlah 

kecil  dan  besar  gandum diukur  dengan  kerucut  dan  lingkaran.  Bentuk  kerucut  dapat 

disamakan dengan takaran atau  ban (satu  ban kira-kira 6 liter biji-bijian) dan lingkaran 

dengan gantang gandum atau  bariga. Besarnya  bariga sekitar 6 kali  ban. Suatu bagian 

dari  ban  disajikan  dalam  bentuk  segitiga,  sedangkan  kelipatan  dari  ban  dan  bariga 

disajikan dalam bentuk kerucut yang lebih besar dan lingkaran yang lebih besar.

Gambar 3. Ukuran Gandum

3. Kerucut dan lingkaran juga digunakan sebagai unit pengukuran tanah

Secara  tradisional,  pengukuran  tanah  didasarkan  pada  rasio  yang  diperlukan  untuk 

penyebaran  bibit.  Namun,  temuan  berikutnya  menunjukkan  bahwa  simbol-simbol 

penghitungan biji-bijian juga digunakan untuk pengukuran areal.  Pengukuran unit area 

tanah mencakup tanda kerucut dan lingkaran yang ekivalen dengan  iku (3.258 m2) dan 

bur (6.3504  m2)  serta  kelipatannya.  Karenanya,  cukup  logis  untuk  mengasumsikan 

bahwa,  dalam  konteks  pengukuran  tanah,  kerucut  dan  lingkaran  merupakan  unit 

pengukuran tanah. 
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Gambar 4. Ukuran Tanah

 

4. Cakram (Disk) digunakan untuk penghitungan binatang

Cakram-cakram dengan pola garis irisan berbeda dapat diterjemahkan ke dalam beberapa 

komoditas seperti biri-biri, biri-biri betina, anak biri-biri, wol, dan garmen. Joran Friberg 

(dikutip oleh Schmandt-Besserat) mengidentifikasi cakram sebagai sistem akuntansi yang 

khusus. Tanda yang menunjukkan seekor binatang (kemungkinan besar biri-biri) adalah 

irisan panjang (Gambar 8a). Jumlah total  binatang, tanpa membedakan jenis kelamin dan 

usia direpresentasikan oleh cakram tanpa irisan (Gambar 1a-4a)., 

Gambar 5. Cakram sebagai unit penghitungan binatang

5. Ovoid

Ovoid dengan  garis  irisan  diterjemahkan  sebagai  minyak  dan  digunakan  untuk 

menghitung  jumlah  guci  minyak.  Envelope yang  ditemukan  di  Uruk  6  ovoid beriris 

ditafsirkan sebagai 6 guci minyak. 

6. Tetrahedron Mewakili Jasa

Tetrahedron merupakan  token  lain  yang  juga  sering  ditemukan  dalam  envelope. 

Tetrahedron mewakili  unit  jasa,  dan  ditafsirkan  oleh  Rene Labat  sebagai  jasa  tenaga 

kerja. Cukup logis untuk mengasumsikan bahwa beragam ukuran tetahedron merupakan 

unit waktu yang digunakan tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan.

Temuan  envelope merupakan  inovasi  dalam  perkembangan  pemrosesan  data. 

Envelope yang di dalamnya  berisi token dan tanda grafis pada sisi luar  envelope memiliki 

fungsi  sebagai  rekening  pribadi  pemilik  dan  sekaligus  merupakan  daftar  investasinya 

(Carmona dan Ezzamel, 2005). 

Perkembangan  berikutnya  dicapai  sekitar  tahun  3200  SM,  dimana  ditemukan 

envelope padat yang menggantikan bola tanah liat berlubang. Peradaban yang brilian pada 
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periode  Uruk,  melandaskan  pemrosesan  data  hanya  pada  token,  sebelum  ditemukannya 

tulisan sekitar tahun 3150 SM.

Token pada akhir tahap 1 dan pada tahap 2 memiliki fungsi tambahan sejalan dengan 

berkembangnya negara-kota. Token digunakan sebagai pencatatan penarikan pajak dan upeti. 

Mattesich (1998) menyatakan  bahwa  penggunaan  envelope merupakan  prototype double-

entry. Mattesich mengajukan sejumlah argumen untuk mendukung pandangannya tersebut.

1. Secara  individual,  token  merupakan  aset  yang  dikelompokkan  dalam  envelope. 

Memasukkan  token  (sebagai  aset)  ke  dalam  envelope dapat  disamakan  dengan  debit  

entry.

2. Mencetak token yang sama pada permukaan envelope sebagai “totalitas tak terpisahkan” 

adalah credit entry, sebagai manifestasi modal.

3. Simetri  antara  token  di  dalam  envelope dan  cetakan  pada  permukaan  envelope 

mengkonfirmasikan  kesamaan  dalam  double-entry  dimana  sebagian  besar  manifestasi 

fisik dicatat pada sisi debit sedangkan hubungan-hubungan sosial muncul pada sisi kredit.

4. Envelope dapat  dianggap  sebagai  self-contained  entity,  yang  meringkaskan  akuntansi 

perusahaan secara periodik seperti halnya neraca.

5. Envelope memungkinkan  bagi  pengendalian  secara  tautologis  (tautological  control), 

identik dengan matematika pengendalian pada akuntansi modern dimana total debit pada 

neraca percobaan harus sama dengan total kredit.

6. Envelope memungkinkan  bagi  pengendalian  fisik  (physical  control)  dengan 

membandingkan terhadap jumlah komoditas yang dicatat pada token dalam envelope.

Pencatatan transaksi pada token yang disimpan dalam envelope dibakar dan menjadi 

keras merupakan hal yang menguntungkan.  Catatan-catatan transaksi  (token) yang dicetak 

pada permukaan  envelope dan disimpan dalam  envelope keras tidak dapat diubah, kecuali 

dihancurkan,  sehingga  data  dapat  tersimpan  degan  aman.  Dalam  perspektif  Yuri  Ijiri, 

pengendalian  internal  dan  verifikasi  oleh  auditor  mentransformasikan  catatan-catatan  ke 

dalam “hard information” sehingga menyulitkan orang-orang untuk tidak setuju (Basu dan 

Waymire, 2006). Selanjutnya Basu dan Waymire menyatakan bahwa catatan transaksi yang 

kuat  (hard)  melembagakan  memori  pertukaran  masa  lalu  sehingga  memungkinkan  bagi 

dilakukakannya  verifikasi  mengenai  peristiwa  masa  lalu  oleh  pihak  ketiga  dan  tanggung 

jawab  pihak  ketiga  untuk  menyelesaikan  perselihan.  Karenanya,  pihak-pihak  yang 

berkepentingan akan kesulitan untuk tidak menyetujui catatan-catatan yang tersimpan dalam 

token dan envelope.

Tahap 3

Pada  pertengahan  milenium  ke  empat  sekitar  3200  SM,  envelope dan  token 

mengalami  perubahan.  Beberapa akuntan kuno mulai  mencetak token secara  langsung ke 
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dalam  lempengan  tanah  liat  padat  (solid  clay  tablet).  Pada  permukaan  tablet  yang  rata, 

akuntan mencetak tanda dan tanda tersebut sekaligus merupakan pesan yang terkandung pada 

token. Temuan ini membuat penggunaan  envelope dan token mulai ditinggalkan. Jika pada 

envelope dan token pesan disimpan pada token yang terdapat di dalam envelope, pada tablet 

pesan tersebut dicetak secara langsung pada tablet. 

Tablet  biasanya  merujuk  pada  tablet  numerikal,  karena  hanya  berisi  catatan 

numerikal. Tablet secara sederhana berisi jumlah atau kuantitas komoditas, tanpa referensi 

mengenai tujuan maupun konteks penggunaannya.  Tingkat kerincian yang terkandung pada 

tablet  bervariasi  menurut  tingkatan administratif,  semakin  tinggi  kerincian semakin  tinggi 

tingkatan administratif.

Gambar 6. Tablet dari Godin Tepe, Iran

Tablet pada gambar tersebut ditafsirkan sebagai: dua ukuran “besar” dan tiga ukuran 

“kecil” biji-bijian (kira-kira 90 liter). Tiga irisan merupakan ban (pada token awal berbentuk 

kerucut) kira-kira menunjukkan 18 liter biji-bijian (satu ban kira-kira 6 liter), dua lingkaran 

adalah  bariga (besarnya 6 kali  ban) kira-kira berjumlah 72 liter (2 x 6 x 6 liter), atau total 

berjumlah sekitar 90 liter.

 

Tahap 4

Perkembangan signifikan berikutnya mulai sekitar 3100 SM, ketika benda semacam 

jarum terbuat dari buluh (stylus) digunakan untuk menggambar token pada tablet (pada tahap 

sebelumnya token dicetak pada tablet). 
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Gambar 7. Tablet Piktograf Tentang Catatan Produksi Bir, Uruk, Irak

Nissen et al., menyajikan fakta mengenai akuntansi untuk beragam domain, dan salah 

satunya berkaitan dengan  Kushim5 yang bertanggung jawab terhadap fasilitas penyimpanan 

bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan bir seperti gandum. Tablet mencatat aktivitas 

jumlah  produk  tertentu,  kualitasnya,  lokasi  atau  tanggung  jawab  untuk  periode  tertentu 

(Carmona dan Ezzamel, 2006). Gandum yang diambil dari lumbung untuk digunakan dalam 

proses  pembuatan  bir,  terjadi  penambahan  kuantitas  gandum  pada  pada  proses  (identik 

dengan T-account pada barang dalam proses). Tiap-tiap entri menyebutkan nama pegawai dan 

ditandangani baik oleh pegawai tersebut maupun Kushim, sehingga dengan tegas menyatakan 

tanggung jawab lokasi  terhadap pengalokasian gandum.  Jenis-jenis bahan baku dibedakan 

berdasarkan  jenis  bahan,  kuantitas  individual  selanjutnya  diagregasikan  ke  dalam jumlah 

total, terakhir kuantitas individual dijumlahkan ke dalam jumlah total keseluruhan. Pada tablet 

yang lain ditemukan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat 9 jenis sereal dan 8 jenis 

bir  dalam bentuk tabular.  Menurut  Nissen et  al.,  dokumentasi  yang dilakukan sedemikian 

baik.  Sebagai  contoh,  untuk  bir  yang  diproduksi,  terdapat  pencatatan  jumlah  bir  yang 

dihasilkan secara aktual serta nama orang yang menerima bir, dan meskipun sifatnya masih 

kemungkinan, waktu (jam) tenaga kerja yang dibutuhkan.  John dan Snyder menyebut sistem 

tablet ini sebagai bentuk pembukuan double-entry bangsa Sumeria (Kee, 1993).

Tablet  juga  merupakan  fakta  nyata  keberadaan  auditor  untuk  pertamakalinya  dan 

sekaligus merupakan contoh pertama pengendalian internal. Menurut Kenneth S. Moss:

“It was customary for summaries to be prepared by scribes other than those who 
had provided original  list  of  payments.  Further,  the documents of  the period  
reveal tiny marks, dots, ticks, and circles at the side of the figure, indicating that  
checking had been performed.” (Stones, 1969).

V. SISTEM AKUNTANSI TOKEN, PERHITUNGAN ABSTRAK DAN TULISAN

Perkembangan sistem akuntansi token berkaitan dengan pengembangan angka dan 

perhitungan abstrak (abstract  counting).  Berdasarkan fakta  arkeologis,  Schmandt-Besserat 

mengemukakan bahwa modifikasi  gradual  sistem akuntansi  mendorong terciptanya  bentuk 

perhitungan abstrak. Perubahan bentuk token dalam bentuk tanah liat  menuju penggunaan 

envelope dan tablet merupakan suatu pergeseran menuju abstraksi yang lebih tinggi. 

V.1. Tesis Schmandt-Besserat : Evolusi Penghitungan

5 Arti Kushim masih belum jelas, apakah menunjuk pada pegawai atau institusi
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Schmandt-Besserat mengemukakan tiga fase evolusi penghitungan (counting) yaitu 

fase (a)  one-to-one correspondence seperti  melalui  kerikil,  (b)  concrete counting,  terutam 

dengan menggunakan token, dan (c) abstract counting, penghitungan secara numeral.

a. One-to-One Correspondence

Penghitungan  ini  menyesuaikan  satu-satu  antara  suatu  tanda  (misalnya  noktah  pada 

tulang, kerikil atau kerang laut) dengan suatu komiditas. Sebagai contoh, jumlah kelapa 

merupakan pengulangan tanda untuk setiap penambahan unit kelapa. Korespondensi satu-

satu ini nampaknya merupakan salah satu dari dua prinsip penghitungan primitif. Cara 

tally pada  teknik  statistik  sederhana  atau  pelajaran  berhitung  pada  anak  pra-sekolah 

merupakan contoh penggunaan korespondensi satu-satu. Prinsip universal lainnya berasal 

dari  fakta  bahwa banyak  suku primitif  melakukan perbedaan  terhadap  satu,  dua,  dan 

banyak dalam menghitung,  thus,  hanya  memiliki  tiga  tanda  penghitungan.  Schmandt-

Besserat menyebutkan suku Weddas di Ceylon (Sri Lanka), yang menerapkan metode ini 

sampai  abad  yang  lalu.  Dalam  menghitung  kelapa,  misalnya,  suku  ini  menumpuk 

potongan kayu  kecil  dan  menambahkan  potongan untuk  setiap  kelapa  yang  dihitung. 

Selanjutnya, jumlah kelapa dikorespondensikan dengan jumlah potongan.

b. Concrete Counting

Concret counting berkenaan dengan penghitungan melalui tokens kongkrit serta jumlah 

kata-kata  yang  spesifik.  Dalam banyak  bahasa ditemukan bahwa benda yang  berbeda 

dihitung  oleh  jumlah  kata-kata  yang  berbeda  pula.  Di  Inggris  misalnya,  ekspresi  ‘a 

couple’,  'a  brace'  dan  'a  pair',  mengindikasikan  angka  dua,  namun  tidak  dapat 

dipertukarkan  satu  sama  lain.  Juga perlu  diperhatikan bahwa penghitungan tidak  bisa 

berlanjut terlalu jauh dan biasanya berakhir dengan kata ‘banyak’ dan tidak digunakan 

sebagai  penghitungan  nampun  digunakan  untuk  pengklasifikasian  secara  numerik. 

Karenanya, karakteristik utama concrete counting adalah indentifikasi sekumpulan kata-

kata atau token dengan sukumpulan benda tertentu.

Schmandt-Besserat meyakini bahwa tanda cardinality telah ada pada tahap penghitungan 

kongkrit. Sistem kelompok token tidak lagi menyajikan satu unit (dan satu unit lainnya) 

melainkan  merupakan  ekspresi  dari  angka  kardinal  dimana  beberapa  token  mewakili 

suatu susunan tertentu (x = n). Sebagai contoh, tetrahedrons memiliki dua sub-tipe yang 

berbeda yaitu  'kecil'  dan 'besar'  yang menunjukkan dua unit  berbeda untuk komoditas 

yang sama.

Sistem  token  awal  menggunakan  konsep  numerikal  yang  memiliki  makna  kongkrit 

(concrete meaning) dimana konsep angka tidak memiliki perbedaan dengan konsep jenis 

item yang dihitung, atau disebut dengan korespondensi satu-satu. Bentuk ovoid, misalnya, 

digunakan untuk menghitung guci minyak dan lingkaran digunakan untuk mengukur biji-

bijian, vice versa, guci minyak hanya bisa diukur oleh ovoid dan ukuran biji-bijian hanya 
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bisa diukur oleh lingkaran. Suatu jumlah tertentu seperti tiga ekor biri-biri diwakili oleh 

tiga token biri-biri,  sehingga kelompok token tersebut mengindikasikan “biri-biri,  biri-

biri, biri-biri.”

c. Abstract counting

Metode  ini  melepaskan  diri  dari  simbol  bend-benda  tertentu  dan  menciptakan  sistem 

numerals  yang  bersifat  umum untuk  menghitung segala  hal  serta  menciptakan  tanda-

tanda abstrak seperti ‘oneness', 'twoness', 'threeness', dst. Schmandt-Besserat menyatakan 

bahwa  berbeda  dengan  concrete  counting (yang  memiliki  keterbatasan  penghitungan 

untuk  skor  maupun  objek),  abstract  counting tidak  memiliki  batas  serta  merupakan 

permulaan  bagi  aritmetika  dan  matematika  yang  lebih  tinggi.  Schmandt-Besserat 

menekankan bahwa  akuntan pada periode Uruk IVa menemukan sistem numeral  dan 

dengan  demikian  merevolusikan  akuntansi  dan  manipulasi  data.  Berdasarkan  fakta, 

akuntan  pada  Uruk  IVa  memiliki  dua  jenis  tanda  yaitu  numerals (sebagai  simbols 

enkoding angka abstrak) dan  pictographs  (pengekspresian komoditas).  Masing-masing 

tipe dapat ditelusuri sampai pada suatu perbedaan teknik dimana pictographs memiliki 

irisan sedangkan numerals memiliki cetakan 

Berdasarkan evolusi token menuju penggunaan tablet, tanda cetakan token pada tablet 

mengindikasikan berkembangnya konsep penghitungan abstrak (abstract counting). Cetakan 

pada tablet  bukan saja  mempertahankan makna  utama,  misalnya  sebagai  ukuran gandum, 

jumlah  binatang  atau  luasnya  tanah,  tetapi  juga  memiliki  makna  tambahan  yaitu  sebagai 

angka. Sebagai contoh, sebuah tablet pada periode Uruk memiliki dua catatan untuk 5 biri-biri 

yang ditunjukkan oleh piktograf untuk biri-biri (sebuah lingkaran dengan tanda silang) dan 

‘5’ yang muncul sebagai lima irisan. Contoh ini mengindikasikan pemisahan yang jelas antara 

concrete meaning dengan  abstract counting (“5 biri-biri” pada  abstract counting memiliki 

perbedaan dengan “biri-biri,  biri-biri,  biri-biri,  biri-biri,  biri-biri” pada  concrete meaning). 

Dengan  demikian,  menurut  Schmandt-Besserat,  akuntan  mesopotamia  sekitar  3100  SM 

merupakan penemu pertama angka-angka. 

Penghitungan abstrak dapat dengan lebih mudah dimodifikasi dan diperluas ke dalam 

konsep yang secara tidak langsung memiliki hubungan dengan penghitungan. Tanda irisan 

pada token (3100 SM) berfungsi sebagai tanda linguistik murni (purely linguistic), dan ini 

mengindikasikan bahwa tulisan berkembang sebagai hasil dari  abstract counting (Ezzamel 

dan  Hoskin,  2002).  Karenanya,  Schmandt-Besserat  juga  mengajukan  pandangan  bahwa 

sistem  akuntansi  token  yang  berkembang  di  Mesopotamia  merupakan  anteseden  bagi 

munculnya sistem penulisan kuno.

Dengan  demikian,  secara  keseluruhan,  Schmandt-besserat  menyimpulkan  bahwa 

sistem akuntansi token tanah liat Mesopotamia memainkan peranan utama dalam penemuan 

sistem numeral dan tulisan. 
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V.2. Kritik Terhadap Tesis Schmandt-Besserat

Kesimpulan Schmandt-Besserat  memperoleh kritik dari  peneliti  lainnya. Demikian 

pula,  Lieberman(1980)  mengemukakan  keberatan  atas  kesimpulan  Schmandt-Besserat. 

Lieberman menyatakan bahwa token pada dasarnya bersifat penghitungan yang sepenuhnya 

numerikal, sementara non-numerikal sepenuhnya muncul dalam tulisan.

Michalowski  (1993)  menyatakan  bahwa  sistem  penulisan  kuno  tidak  memiliki 

hubungan dengan sistem penghitungan abstrak. Tiga keberatan yang diajukan Michalowski, 

dan  dua  keberatan  disajikan  berikut.  Pertama,  berkenaan  dengan  identitas  objek  (token). 

Schmand-Besserat  berpandangan  bahwa  lebih  dari  sepuluh  ribu  token  dengan  bentuk 

geometrik sederhana, berasal dari beragam budaya arkeologis, yang digunakan untuk tujuan 

yang sama selama ribuan tahun. Muncul keraguan keraguan terhadap pandangan ini. Karena 

sifat temuan,  tidak dapat ditetapkan dengan pasti  konteks arkeologis untuk sebagian besar 

token. Token sering ditemukan bukan pada lapisan tanah utama.  Beberapa token dibuat dari 

batu  dan  diantaranya  digali  dari  pemakaman,  bahkan  dari  makam anak  kecil.  Schmand-

Besserat dengan sederhana membedakan dua fungsi token: sebagian besar  clay (tanah liat) 

merepresentasikan unit biji-bijian, sementara batu merepresentasikan unit tanah baik panjang 

maupun area. Pandangan ini kurang memperoleh dukungan kuat. Temuan mengenai adanya 

token pada pemakaman menolak pandangan Schmand-Besserat. Mungkin benar bahwa pada 

beberapa tempat dan waktu tertentu token digunakan sebagai sarana penghitungan barang dan 

sebagai alat bantu berlangsungnya transaksi, namun sulit untuk dapat diterima bahwa seluruh 

token memiliki fungsi yang sama, memiliki semantik umum yang sama, bahkan kalimat yang 

sama seperti yang yang dinyatakan oleh Schmand-Besserat.

Kedua,  berkenaan  dengan  kronologi,  konteks  dan  clay  envelopes  dan  impressed 

tablets.  Schmand-Besserat  mengemukakan  bahwa  secara  kronologis  sebagian  besar  clay 

envelopes dan  impressed  tablets mendahului  tulisan.  Namun  demikian,  hubungan  antara 

objek-objek tersebut masih merupakan persoalan, dan masih belum diketahui,  untuk kasus 

kota  Uruk  Mesopotamia,  dimana  tulisan  pertama  didokumentasikan,  mengingat  sebagian 

besar  token  digali  bukan  dari  lapisan  utama.  Token  yang  kompleks  sangat  sulit  untuk 

ditafsirkan. Sebagai contoh, bagaimana mungkin sebuah token dapat menjelaskan 241 sub-

jenis di antara 812 token yang ditemukan di Uruk? 

Namun  demikian,  kritik-kritik  tersebut  tidak  mengganggu  makna  tesis  yang 

dikemukakan oleh Schmandt-Besserat bahwa akuntansi token memiliki dampak yang besar 

terhadap pengembangan tulisan.

Selain  itu,  kesimpulan  Schmandt-Besserat  memiliki  efek  lanjutan  terhadap 

persyaratan  utama akuntansi.  Jika  kesimpulan  Schmandt-Besserat  benar,  maka  pernyataan 

seperti yang dikemukakan oleh A. C Littleton tahun 1933 bahwa persyaratan utama akuntansi 
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adalah tulisan (writing) dan abstract counting, adalah salah. Namun, terlepas dari perdebatan 

tersebut,  temuan-temuan  Schmandt-Besserat  memberikan  makna  penting  bagi  evolusi 

akuntansi sejak peradaban manusia di Mesopotamia. Schmand-Besserat, menegaskan bahwa 

token bukan hanya sekedar counting symbols tetapi terutama merupakan accounting symbols.
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