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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran yang 
diterapkan oleh akuntan pendidik dalam menanamkan nilai moral dan 
etika sehingga mampu membuat mahasiswa memiliki kerangka berpikir 
dalam membuat keputusan-keputusan etika. Penelitian ini dilakukan pada 
Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya dan menggunakan dosen serta 
mahasiswa sebagai informan penelitian. Peneliti melakukan studi 
penelitian kualitatif dengan menggunakan reduksi data serta melakukan 
analisis deskriptif untuk menemukan peran akuntan pendidik dalam 
menanamkan nilai etika kepada mahasiswa. 

Hasil penelitian ini menemukan, bahwa peran dosen sangat penting 
dalam penanaman nilai moral dan etika kepada mahasiswa yaitu dilakukan 
secara formal dan informal. Secara informal, dosen dapat menanamkan 
sensitivitas terhadap nilai moral dan etika seperti menanamkan nilai 
ketakwaan, integritas, intelektualitas dan profesionalisme. Kepribadian 
dosen tidak hanya menjadi dasar bagi dosen untuk bertingkah laku yang 
bermoral, akan tetapi juga menjadi model keteladanan bagi para 
mahasiswa dalam perkembangannya. Oleh karena itu, kepribadian dosen 
perlu dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai moral.untuk 
menerapkan proses pembelajaran yang baik. Dosen harus menjaga standart 
mutu layanan atau status profesinya, sehingga dapat dihindarkan 
kemungkinan penyimpangan tugas yang tidak sesuai dengan etika dan 
moral pembelajaran. Dosen dalam membelajarkan mahasiswa harus 
memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji 
dan dapat dipercaya, sadar diri dan tidak boleh dogmatis serta penuh 
tanggung jawab. 

 
 Kata kunci: Peran Akuntan Pendidik, Nilai Etika 
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Abstract 

This research study aims to find an accountant employed by educators in 
instilling moral and ethical values so as to make students have a frame of mind in 
making ethical decisions. This research was conducted at the university majoring 
in accounting and use Brawijaya lecturers and students as research informants. 
Researchers conduct qualitative research studies using data reduction and 
descriptive analysis to find the accountans role in education to instill ethical 
values students. 

This research found that role is very important teachers in cultivation of 
moral and ethical values to student that is conducted in formal and informal. 
Informally, teachers can instill sensitivity to moral and ethical valued instilled 
values such as piety, integrity, intellect, and professionalism. Personality lecturers 
not only the basis for the lecturer to a moral act, but also the exemplary model for 
the student in their development. Therefore, the lecturers personality should be 
fostered and developed in accordance with moral values to apply a good learning 
process. Lecturers must maintain service quality standards or professional status 
in order to avoid the possibility of irregularities that do not work in accordance 
with the ethical and moral learning. Lecturer in to learning students must 
demonstrate a simple nature, humble, patient, keep their promises and can be 
trusted, self-aware and should not be dogmatic and full responsibility. 
 
Keywords: Accountant Role Educators, Ethical Values. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Mahasiswa pada dasarnya merupakan subjek atau pelaku di dalam 

pergerakan pembaharuan. Mereka adalah subjek yang akan menjadi generasi-

generasi penerus bangsa dan membangun bangsa dan tanah air ke arah yang lebih 

baik untuk itu mereka dituntut untuk memiliki etika. Etika bagi mahasiswa dapat 

menjadi alat kontrol di dalam melakukan suatu tindakan. Etika dapat menjadi 

gambaran bagi mahasiswa dalam mengambil suatu keputusan atau dalam 

melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Oleh karena itu, makna etika harus 

lebih dipahami kembali dan diaplikasikan di dalam lingkungan mahasiswa yang 

realitanya lebih banyak mahasiswa yang tidak sadar dan tidak mengetahui makna 

etika dan peranan etika itu sendiri, sehingga bermunculan mahasiswa-mahasiswi 

yang tidak memiliki akhlaqul karimah. Hal terkecil seperti menyontek disaat ujian 

dianggap hal biasa padahal menyontek merupakan salah satu hal yang tidak 

mengindahkan makna dari etika. Perlu diketahui bahwa realita banyaknya 

bermunculan para koruptor di Indonesia disebabkan oleh seseorang yang tidak 

memahami arti kata dari iman dan etika.  

Apabila mahasiswa masih belum menyadari betapa pentingnya etika di 

dalam pembentukan karakter-karakter seorang penerus bangsa dan negara, 

akankah bangsa Indonesia untuk di masa yang akan datang di isi oleh penerus-

penerus bangsa yang berakhlaqul karimah atau beretika. Akan diletakkan 
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dimanakah wajah Indonesia nanti apabila bangsa Indonesia dibangun oleh jiwa-

jiwa yang penuh dengan kecurangan atau dengan akhlaq-akhlaq tercela? 

Untuk mencermati hal di atas, sebagai calon profesional, mahasiswa harus 

diarahkan agar mempunyai perilaku profesional melalui lembaga pendidikan. 

Secara tidak langsung lembaga pendidikan dapat membentuk perilaku profesional 

mahasiswa melalui dua hal, yaitu kurikulum dan juga kualitas dari pendidik atau 

dalam hal ini dosen. Dosen atau akuntan pendidik dianggap harus mampu dalam 

membentuk mahasiswanya menjadi calon profesional yang menjunjung tinggi 

prinsip nilai-nilai etika. Menurut Ludigdo dan Machfoeds (1999) dunia 

pendidikan merupakan salah satu tempat yang strategis untuk pemupukan nilai-

nilai kehidupan sehingga persepsi yang dimunculkan oleh komunitas akademi 

seharusnya lebih baik dibandingkan dengan komunitas lainnya diluar pendidikan. 

Karena itu pemahaman terhadap etika profesi mutlak harus dimiliki oleh 

mahasiswa. Karena tanpa dibingkai oleh etika profesi maka hasil kerja mereka 

nantinya tidak akan bermanfaat sama sekali.   

Pemahaman mengenai sikap dan perilaku etis dapat terbangun melalui 

lembaga pendidikan, namun sikap dan pemahaman etis ini juga mampu terbentuk 

melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik. Melalui proses 

pembelajaran yang tepat, nilai-nilai dan pemahaman etika yang dimiliki oleh 

pendidik dapat dengan mudah ditransformasikan kepada mahasiswa. Pada 

kenyataannya pendekatan-pendekatan belajar dipengaruhi oleh lingkungan 

belajar-mengajar yang dibangun. Oleh karena itu etika yang dimiliki oleh 

mahasiswa nantinya dibentuk oleh pendekatan-pendekatan, atau pengajaran yang 
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dilakukan oleh akuntan pendidik. Menyadari pentingnya etika, lembaga 

pendidikan atau jurusan Akuntansi pada khususnya mulai menjadikan mata kuliah 

Etika Bisnis dan Profesi sebagai salah satu mata kuliah wajib tempuh. Namun 

tanggung jawab terbesar tidak hanya terletak pada mata kuliah ini, ada baiknya 

jika para pendidik menyisipkan nilai-nilai etika dalam setiap mata kuliah yang 

diajarkan. Akuntan pendidik harus mendiskusikan beberapa hal yang mampu 

membentuk kepercayaan dalam hubungan profesional dengan mahasiswanya 

(Mintz, 1995). 

Pendidikan moral merupakan hal yang tidak dapat dielakkan, karena jika 

akuntan pendidik tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perilaku etika 

kepada mahasiswa, maka mahasiswa akan melakukan penilaian sendiri tentang 

etika melalui perilaku pendidik itu sendiri (Mintz, 1995). Pendidikan Etika Bisnis 

dan Profesi sekarang tidak hanya berupa kata-kata dan teori namun juga tercermin 

melalui tindakan yang nantinya mampu dicontoh oleh peserta didik. Peserta didik 

ini cenderung menangkap pesan-pesan moral melalui tingkah laku yang 

ditunjukkan oleh akuntan pendidik. Waddock (2005, dalam Ria 2008) 

mengungkapakan bahwa perguruan tinggi perlu menerapkan mindfull accounting 

education untuk menciptakan akuntan yang beretika. Etika Bisnis dan Profesi 

akan terbentuk dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika pada setiap mata kuliah 

yang diajarkan, dan juga melalui profesionalitas akuntan pendidik itu sendiri. 

Kemampuan profesional yang dimiliki akuntan pendidik di bidang bisnis atau 

profesi seharusnya mampu diintegrasikan juga dalam proses belajar mengajar di 

kelas. Pendidik merupakan faktor penting dalam pembentukan intelegensia (IQ) 
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mahasiswa sehingga mampu menjadi lulusan yang berkualitas selain membentuk 

juga EQ (emotional quotient).  

Pendidik seharusnya mampu menjadi teladan sebab peserta didik tidak 

hanya menuntut ilmu namun juga membutuhkan bimbingan moral untuk 

menjalankan kehidupannya. Peserta didik memerlukan pedoman bagaimana 

bersikap terbaik dalam mengarungi kehidupan (Irmim dan Rochim, 2004). Oleh 

karena itulah penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran 

akuntan-akuntan pendidik dalam pendidikan di universitas, khususnya pada 

jurusan akuntansi, dalam menanamkan nilai etika sehingga dapat membuat 

mahasiswa memiliki kerangka untuk membuat keputusan etika. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Dari penjelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka 

fokus riset ini adalah: 

Mengeksplorasi peranan akuntan pendidik dalam penanaman nilai moral 

dan etika kepada mahasiswa. Hal ini coba digali berdasarkan alur pikir yang 

dikembangkan dalam landasan teori.  

 

1.3 Rumusan masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengenai: 

Mengetahui cara penanaman nilai moral dan etika yang dilakukan oleh 

akuntan pendidik kepada mahasiswa. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus masalah di atas, peranan akuntan pendidik bagi 

mahasiswa diharapkan dapat mewujudkan dan menumbuhkan etika dan tingkah 

laku yang positif. Namun secara umum skripsi ini bertujuan untuk: 

1. Mengeksplorasi cara akuntan pendidik dalam menanamkan nilai moral 

dan etika sehingga dapat membuat mahasiswa memiliki kerangka 

berpikir dalam membuat keputusan etika. 

2. Memahami peran penting akuntan pendidik dalam penanaman nilai     

moral dan etika kepada mahasiswa. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu 

pengalaman yang berharga terutama untuk mengetahui masalah yang 

sebenarnya dihadapi oleh dunia pendidikan dan dapat menerapkan 

teori-teori yang telah diterima penulis selama kuliah di perguruan 

tinggi. 

2. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan 

pengetahuan mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai etika dalam 

menjalankan suatu kegiatan khususnya diterapkan dalam praktik 

profesional. 

3.  Bagi Fakultas 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi fakultas 

dalam menanamkan nilai-nilai etika dalam progam studi akuntansi. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima sistematika pembahasan, yaitu: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas tentang latar belakang penulisan, fokus 

penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang berhubungan atau 

berkaitan dengan permasalahan yang dalam bab selanjutnya 

dipakai sebagai dasar untuk menganalisa dan memecahkan 

masalah. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi metode, sumber data dan teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, analisis data dan teknik pemeriksaan 

keabsahan data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari obyek 

penelitian, analisis masalah yang sedang dihadapi, serta 

pemecahan atas masalah yang dihadapi. 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi 

tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya dan saran-saran yang dipandang relevan dan 
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dengan pemecahan masalah yang ada diharapkan mampu 

membantu menciptakan kondisi yang lebih baik di masa yang 

akan datang.    
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus dan juga sesuatu 

yang tidak dapat dilihat tapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, 

pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk 

mengajar kebudayaan melewati generasi (Wikipedia, online). Pendidikan 

diartikan sebagai proses timbal-balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian 

dirinya dengan alam, dengan teman, dan dengan alam semesta. Pendidikan 

merupakan pula perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua 

potensi manusia; moral, intelektual dan jasmani (pancaindera), oleh dan untuk 

kepribadian individunya dan kegunaan masyarakatnya yang diarahkan demi 

menghimpun semua aktivitas tersebut bagi tujuan hidupnya (tim dosen FIP-IKIP 

Malang). 

Definisi Pendidikan Menurut GBHN: 

a) Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya 

Sebagai proses transformasi budaya pendidikan diartikan sebagai kegiatan 

pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi yang lain, namun bukan 



  9

berarti mengekalkan pewarisan budaya secara estafet, akan tetapi 

pendidikan bertugas menyiapkan peserta didik dihari esok. 

b) Pendidikan sebagai Proses pembentukan pribadi 

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang sistematis dan sistematik terarah kepada terbentuknya 

kepribadian peserta didik. Sistematis karena proses pendidikan 

berlangsung melalui tahap-tahap bersinambungan (procedural) dan 

sistemik karena berlangsung dalam semua situasi kondisi, di semua 

lingkungan yang saling mengisi. 

c) Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warga Negara 

Ini berarti pendidikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk 

membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. 

d) Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja  

Pendidikan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar 

untuk bekerja. Pembeklaan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan 

dan keterampilan kerja pada calon luaran. 

e) Definisi pendidikan menurut GBHN 

GBHN 1988 (Pusat, 1990:105) memberikan batasan tentang pendidikan 

nasional sebagai berikut: Pendidikan nasional yang berakar pada 

kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-

Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta 

harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat 

Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, 
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berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan 

masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan 

nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 

Menurut Makmun (2007), dalam arti luas pendidikan dapat mencakup 

seluruh proses hidup dan segenap interaksi individu dengan lingkungannya, baik 

secara formal, nonformal, maupun informal, dalam rangka mewujudkan dirinya 

sesuai dengan tahapan tugas perkembangannya secara optimal sehingga ia 

mencapai suatu taraf kedewasaan tertentu.  

Ahmadi dan Uhbiyati (2002) mengklasifikasikan lembaga pendidikan 

menjadi tiga bentuk: 

1) Informal, 

2) formal, dan 

3) nonformal. 

Pendidikan informal, atau pendidikan pertama adalah kegiatan pendidikan yang 

dilakukan oleh lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, hal ini 

adalah menjadi pendidikan primer bagi peserta dalam dalam pembentukan 

karakter dan kepribadian. Pendidikan nonformal, atau pendidikan kedua meliputi 

pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, 

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain 

yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan 

pendidikan nonformal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok 

belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), serta satuan pendidikan yang 
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sejenis. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program 

pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga 

yang ditunjuk oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dengan mengacu 

pada standart nasional pendidikan. Adapun pendidikan nonformal 

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau ingin melengkap pendidikan 

formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, yang berfungsi 

mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan 

kepribadian profesional. 

Pendidikan formal dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan 

masyarakat. Pendidikan tinggi yang merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah, pendidikan ini mencakup program pendidikan: 

1) Diploma 

2) Sarjana 

3) Magister 

4) Doktor. 

Perguruan tinggi memiliki beberapa bentuk 

1) Akademi 

2) Politeknik 

3) Sekolah tinggi 

4) Institut atau Universitas 
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yang secara umum lembaga-lembaga tinggi ini dibentuk dan diformat untuk 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta 

menyelenggarakan program akademik, profesi dan advokasi. 

 

2.1.1 Tujuan Pendidikan Tinggi  

Sebagai sebuah institusi, pendidikan tinggi memiliki beberapa tujuan 

diantaranya menurut Sudarman (2004;21) adalah: 

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan baik akademik dan/atau profesional yang dapat 

mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau seni serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan 

taraf kehidupan masyarakat. 

Terdapat beberapa tujuan pendidikan lainnya menurut UNESCO (dalam 

Sudarman, 2004;23): 

1. Mengembangkan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan 

2. Pengembangan masyarakat secara keseluruhan  

3. Memajukan, menciptakan dan menyebarluaskan budaya nasional 

4. Membantu melindungi dan memperluas nilai-nilai sosial 

5. Memberikan kontribusi kepada peningkatan dan pengembangan pada 

seluruh jenjang termasuk guru dan dosen. 
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Sedangkan tujuan pendidikan menurut Utomo dan Ruitjer (1985) ada 

beberapa tingkat. Tujuan pendidikan nasional merupakan rumusan umum tentang 

pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu 

lembaga pendidikan. Tujuan institusional ditentukan oleh tugas dan fungsi yang 

dipikul oleh lembaga tadi dalam rangka menghasilkan lulusan dengan kemampuan 

dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan pendidikan 

kurikuler adalah rumusan umum tentang macam pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan yang terdapat dalam masing-masing bidang studi sehingga dapat 

diberikan pengalaman yang sesuai kepada mahasiswa dalam rangka mencapai 

tujuan institusional lembaga pendidikan yang bersangkutan. 

 

2.1.2 Pendidikan Akuntansi  

Faktor pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku etis 

akuntan, sebab pendidikan tinggi akuntansi tidak hanya mengajarkan ilmu 

pengetahuan bisnis dan akuntansi (transformasi ilmu pengetahuan), tetapi juga 

mendidik mahasiswa agar memiliki kepribadian (personality) yang utuh sebagai 

manusia. Prakarsa (1996, dalam Ria 2008) menyatakan bahwa proses belajar 

mengajar pada pendidikan tinggi akuntansi hendaknya dapat mentransformasikan 

peserta didik menjadi lulusan yang lebih utuh sebagai manusia. Hal serupa 

diungkapkan oleh Waddock (2005, dalam Ria 2008) bahwa dalam menciptakan 

akuntan yang mumpuni maka pendidik harus mendidik mereka agar menjadi 

pribadi yang mindful yaitu, mengerti dan menyadari konsekuensi, keyakinan, dan 

kemampuan yang mereka miliki serta akibat yang mampu mereka timbulkan.  
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Jogiyanto (2006;11) mengungkapkan kritik pada pendidikan akuntansi. 

Kritik ini ditujukan pada proses pendidikan akuntansi. Permasalahan pedagogik 

yang dikritik berhubungan dengan cara mengajar sebagai berikut: 

a)   Banyak menekankan pada proses menghapalkan 

b)   Tidak banyak menggunakan pengalaman di luar kelas, seperti magang 

(internships), studi-studi lapangan (field studies), kunjungan-kujungan 

bisnis di luar negeri (foreign business trips), pengalaman-pengalaman 

online (online experiences), penugasan-penugasan pembelajaran-

pelayanan (service-learning assignment), dan membayangi professional 

(shadowing of professionals). 

c)   Kurangnya memberikan keahlian berpikir yang cukup relevan kepada 

mahasiswa, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Albrecht and 

Sack bahwa berpikir analitika (analythical thinking) atau berpikir kritis 

(critical thinking) merupakan keahlian yang penting yang harus dimiliki 

oleh akuntan menurut dosen maupun praktisi. 

d)   Terlalu banyak lecturing, menekankankannya pada materi buku teks dan 

cara-cara pembelajaran konvensional lainnya. 

e)   Keengganan untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif seperti 

bekerja team (team work), penugasan dengan perusahaan nyata 

(assignments with real companies), analisis kasus (case analysis), 

presentasi-presentasi oral (oral presentations), permainan peran (role 

playing), pembelajaran regu (team teaching), penugasan-penugasan 

teknologi (technology assignments), video-video (videos), penugasan-
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penugasan penulisan (writing assignments), melibatkan professional-

profesional bisnis ke dalam ruang kelas (involving business professionals 

in the classrooms) dan mempelajari peristiwa-peristiwa baru (studying 

current events). 

f)   Terlalu menyederhanakan masalah dengan melihat permasalahan 

permasalahan akuntansi sebagai sesuatu yang terstruktur dan sudah jelas. 

Pengajaran akuntansi sebaiknya merupakan kombinasi dari tatap muka, 

diskusi, latihan, pemecahan soal, studi kasus dan pengamatan lapangan 

(magang).  

 

2.2  Pembelajaran Moral dan Etika 

Setiap masalah pembelajaran adalah masalah moral. Hal ini benar ketika 

kita mengacu pada sebuah pertanyaan yang merupakan dasar bagi semua etika: 

”Bagaimana seharusnya saya membelajarkan mahasiswa?”. Kita dapat berharap 

bahwa pembelajaran yang kreatif akan berbeda dengan pembelajaran lainnya 

dalam hal mengasosiasikan hubungan moral dalam proses pembelajaran secara 

tepat dan memadai. Disini kita dapat menetapkan suatu prinsip dasar bahwa 

tujuan dari pembelajaran yang berhasil ialah penyesuaian moral secara konstruktif 

terhadap kehidupan mahasiswa. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh dosen 

yang belum berpengalaman ialah berusaha mengambil jalan pintas menuju tujuan 

pembelajaran tanpa memperhatikan implikasi moral dari proses pembelajarannya 

terhadap mahasiswa. 
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2.2.1 Pembelajaran 

Definisi pembelajaran menurut Jogiyanto (2006;12) merupakan suatu 

proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari satu 

situasi yang dihadapi, dengan keadaan bahwa karakteristik-karakteristik dari 

perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan 

reaksi asli, kematangan atau perubahan-perubahan sementara dari organisme. 

Berdasarkan definisi tersebut pembelajaran terjadi ketika seseorang berubah 

karena suatu kejadian dan perubahan terjadi bukan karena perubahan secara alami 

atau karena menjadi dewasa yang dapat terjadi dengan sendirinya atau karena 

perubahannya sementara saja tetapi lebih karena reaksi dari situasi yang dihadapi. 

Uno (2007:20) memandang pembelajaran sebagai upaya mempengaruhi 

siswa agar belajar. Atau secara singkat pembelajaran sebagai upaya 

membelajarkan siswa. Akibat yang mungkin tampak dari tindakan pembelajaran 

adalah siswa akan (1) belajar sesuatu yang mereka tidak akan pelajari tanpa 

adanya tindakan sesuatu dari pembelajar, atau (2) mempelajari sesuatu dengan 

cara yang lebih efisien. 

2.2.1.1 Sasaran Pembelajaran 

Jogiyanto (2006:20) mengungkapkan pembelajaran yang baik mempunyai 

sasaran-sasaran yang harusnya berfokus pada hal-hal berikut ini: 

1. Meningkatkan kualitas berpikir (qualities of mind) yaitu berpikir dengan 

efisien, konstruktif, mampu melakukan judme (judgment) dan kearifan 

(wisdom). Wisdom dapat diperoleh dari pengalaman-pengalaman dosen, 

teman diskusi atau manajer-manajer yang sudah berpengalaman. 
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Pendidikan yang baik menggandengkan pengalaman-pengalaman masa 

lalu dengan pengalaman sekarang yang akan digunakan untuk 

mengantisipasi keadaan masa depan. Proses belajar harus menekankan 

pada pengembangan, pemahaman, penilaian, pengalaman-pengalaman dan 

bahkan intuisi. 

2. Meningkatkan attitude of mind, yaitu menekankan pada keingintahuan 

(curiosity), aspirasi-aspirasi dan penemuan-penemuan. Pembelajaran juga 

merupakan suatu kegiatan “seni” untuk mendorong orang menemukan 

sesuatu (discovery process). 

3. Meningkatkan kualitas personal (qualities of person) yaitu karakter 

(character), sensitivitas (sensitivity), integritas (integrity), tanggung jawab 

(responsibility). 

4. Meningkatkan kemampuan untuk menerapkan konsep-konsep dan 

pengetahuan di situasi spesifik. 

2.2.1.2 Aspek-Aspek dalam Pembelajaran 

Jogiyanto (2006;20) menerangkan pembelajaran harus melibatkan dua hal, 

yaitu aspek kognitif dan aspek afeksi (hati). Aspek kognitif berhubungan dengan 

menggunakan otak. Jogiyanto mengutip Bloom (1956) sasaran-sasaran kognitif 

dapat dikelompokkan menjadi bagian sebagai berikut: 

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu mengidentifikasi, mengambil, 

menumpulkan fakta dan informasi. 

2. Pemahaman (comprehension), yaitu menggunakan fakta-fakta atau ide-ide 

untuk memahami, menginterpretasikan atau membandingkan. 
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3. Aplikasi (application), yaitu menggunakan fakta-fakta, informasi, 

pengetahuan, teori-teori atau prinsip di situasi-situasi tertentu. 

4. Analisis (analysis), yaitu memisahkan yang utuh kedalam bagian-bagian 

untuk melihat hubungan-hubungannya dan menemukan struktur dari ide 

atau konsep, mengidentifikasikan bagian-bagian, hubungan-hubungan dan 

prinsip-prinsip. 

5. Sintesis (synthesis), yaitu menggabungkan bagian-bagian atau fakta-fakta 

untuk membangun ide yang baru dan kreatif, menciptakan sesuatu yang 

baru, solusi dan mengusulkan tindakan-tindakan. 

6. Evaluasi (evaluation), yaitu mengembangkan opini-opini atau membuat 

keputusan-keputusan pada materi-materi informasi, atau permasalahan-

permasalahan situasional yang didasarkan pada nilai, logika, dan 

kegunaannya. 

Jogiyanto juga menjelaskan mengenai aspek afeksi yaitu merasakan 

dengan menggunakan hati. Yang harus menggunakan hati dalam proses 

pembelajaran tidak hanya mahasiswa tetapi juga dosen. Di dalam proses belajar, 

mahasiswa tidak hanya diajarkan untuk dapat berpikir dengan baik tetapi juga 

harus dapat merasakan bagaimana  suatu proses dilakukan oleh orang lain. Dosen 

harus mempunyai afeksi yang positif di dalam pembelajaran. Dosen harus 

mempunyai hati yang tulus, penuh cinta, tanggung jawab, komitmen, hangat dan 

empati yang diarahkan untuk kepentingan mahasiswa dengan membuat suasana 

kelas dan suasana hati menyenangkan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya 

yaitu aspek psikomotorik yang berkaitan erat dengan keterampilan. Kemampuan 



  19

psikomotorik merupakan kemampuan-kemampuan motorik dalam menggiatkan 

dan mengkoordinasikan berbagai gerakan, yaitu: 

1. Gerakan refleks, yaitu kemampuan melakukan tindakan-tindakan yang 

terjadi secara tidak sengaja dalam menjawab suatu perangsang. 

2. Gerakan dasar, yaitu kemampuan melakukan pola-pola gerakan yang 

bersifat pembawaan dan terbentuk dari kombinasi gerakan-gerakan refleks. 

3. Kemampuan perseptual, yaitu kemampuan menterjemahkan perangsang 

yang diterima melalui alat indra menjadi gerakan-gerakan yang tepat. 

4. Kemampuan jasmani, yaitu kemampuan dan gerakan-gerakan dasar 

merupakan inti untuk mengembangkan gerakan-gerakan terlatih. 

5. Gerakan-gerakan terlatih, yaitu kemampuan melakukan gerakan-gerakan 

canggih dan rumit dengan tingkat efisien tertentu. 

6. Komunikasi non-diskursif, yaitu kemampuan melakukan komunikasi 

dengan isyarat gerakan badan. 

Namun penelitian ini tidak menyebutkan adanya aspek psikomotorik 

sehubungan dengan penanaman nilai moral dan etika kepada mahasiswa Jurusan 

Akuntansi karena di dalam aspek psikomotorik dianggap tidak pernah ada 

pembelajaran untuk memasukkan unsur nilai moral dan etika. 

2.2.1.3 Metode Pembelajaran 

Secara umum, metode pembelajaran dibagi menjadi dua metode, pasif dan 

aktif. Metode pasif yaitu metode pembelajaran satu arah dari dosen ke mahasiswa, 

sedangkan metode aktif mendorong mahasiswa untuk aktif berdiskusi dalam kelas 

(Jogiyanto;23). 
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Jogiyanto juga menjelaskan metode pasif merupakan metode pembelajaran 

tradisional yang disebut lecturing, metode ini terkesan lebih mudah dibandingkan 

denga metode aktif. Sedangkan metode aktif berupa pembelajaran diskusi dimana 

mahasiswa harus bertanggung jawab terhadap pembelajaran, pembelajaran 

berpusat pada mahasiswa. Dosen menyediakan tidak hanya teori dan pengetahuan 

saja, tetapi juga metode pembelajaran dan keahlian mengajar yang 

memaksimumkan kesempatan mahasiswa untuk belajar dan menemukan sesuatu. 

Metode aktif dapat berupa bekerja team (team work), penugasan dengan 

perusahaan nyata (assignments with real companies), analisis kasus (case 

analysis),  presentasi-presentasi oral (oral presentations), permainan peran (role 

playing), pembelajaran regu (team teaching), penugasan-penugasan teknologi 

(technology assignments), video-video (videos), penugasan-penugasan penulisan 

(writing assignments), melibatkan profesional-profesional bisnis ke dalam ruang 

kelas (involving business professionals in the classrooms), dan mempelajari 

peristiwa-peristiwa baru (studying current events). 

2.2.1.4 Saran-Saran Pembelajaran 

Rogers dalam Sukmadinata (1988) mengemukakan saran tentang langkah-

langkah pembelajaran yang perlu dilakukan oleh dosen. Saran pembelajaran itu 

meliputi hal berikut: 

1. Dosen memberi kepercayaan pada kelas agar kelas memilih belajar secara 

terstruktur 

2. Dosen dan mahasiswa membuat kontrak belajar  

3. Dosen menggunakan merode inkuiri atau belajar menemukan (discovery 
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learning) 

4. Dosen menggunakan metode simulasi 

5. Dosen menggunakan latihan kepekaan agar siswa mampu menghayati 

perasaan dan berpartisipasi dengan kelompok lain 

6. Dosen bertindak sebagai fasilitator belajar 

7. Sebaiknya dosen menggunakan pengajaran berprogram agar tercipta 

peluang bagi mahasiswa untuk timbulnya kreativitas. 

 

2.3 Pihak-Pihak yang Terkait dalam Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran melibatkan berbagai hal. Mahasiswa, dosen dan juga 

metode-metode pembelajaran yang dikembangkan dalam proses tersebut. Proses 

pembelajaran diharapkan akan mampu memberikan hasil yang positif kepada 

pendidik ataupun terdidik. Peran penting dosen menurut Utomo dan Ruitjer 

(1991: 69-83) diuraikan menjadi beberapa bagian, antara lain: 

1. Peranan penting dosen dalam acara pembelajaran. Peranan dosen tersebut, 

antara lain: 

a. Membuat desain pembelajaran secara tertulis, lengkap dan 

menyeluruh. 

b. Dapat menjadi panutan mahasiswa/peserta didiknya. 

c. Melakukan pembelajaran sesuai dengan berbagai model pembelajaran 

yang disesuaikan dengan kondisi mahasiswa, bahan belajar dan kondisi 

perguruan tinggi setempat. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk 

peningkatan mutu belajar. 
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d. Dalam berhadapan dengan mahasiswa, dosen berperan sebagai 

fasilitator belajar, pembimbing belajar dan pemberi balikan belajar. 

Dengan adanya peran-peran tersebut maka sebagai pembelajar, dosen 

adalah pembelajar sepanjang hayat. 

2. Dosen sebagai fasilitator belajar. Tujuannya adalah untuk mempermudah 

proses belajar. Cara yang dilakukan oleh dosen adalah: 

a. Membimbing mahasiswa belajar. 

b. Penyediaan media dan sumber belajar. 

c. Memberi penguatan belajar. 

d. Menjadi teman dalam mengevaluasi pelaksanaan, cara dan hasil    

belajar. 

e. Memberi kesempatan siswa unuk memperbaiki diri. 

3. Peranan dosen dalam merencanakan kegiatan belajar, antara lain: 

a. Membantu merencanakan kegiatan belajar mahasiswa, membuat 

program belajar sesuai kemampuan mahasiswa; dengan musyawarah 

guna membantu mahasiswa menetapkan tujuan belajar. 

b. Membicarakan pelaksanaan belajar, menentukan waktu dan kondisi 

belajar. 

c. Berperan sebagai penasihat/pembimbing, dan  

d. Membantu mahasiswa dalam penilaian hasil belajar dan kemajuan 

sendiri. 
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4. Peranan dosen dalam menciptakan hubungan terbuka dengan mahasiswa 

bertujuan untuk menimbulkan perasaan bebas dalam belajar. Hubungan 

tersebut dilakukan dengan cara: 

a. Membuat hubungan akrab dan peka terhadap kebutuhan siswa. 

b. Mendengar secara simpatik terhadap segala ungkapan jiwa 

mahasiswa. 

c. Tanggap dan memberi reaksi positif kepada mahasiswa. 

d. Membina hubungan saling mempercayai. 

e. Kesiapan membantu mahasiswa. 

f. Membina suasana aman sehingga mahasiswa leluasa bereksplorasi, 

memberikan kemungkinan penemuan-penemuan dan mendorong 

terjadinya emansipasi dengan penuh tanggung jawab.  

 

2.2.2 Moral 

Moral menurut kamus lengkap bahasa Indonesia memiliki arti ajaran baik-

buruk yang diterima umum mengenai akhlak. Sedangkan menurut Wibowo 

(2001:8) moral adalah hal yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan-

tindakan yang baik sebagai “kewajiban” atau “norma”. Moral dapat diartikan 

sebagai sarana untuk mengukur benar-tidaknya tindakan manusia. 

Moral memuat dua segi yang berbeda, yakni segi batiniah dan segi 

lahiriah. Orang yang baik adalah orang yang memiliki sikap batin yang baik dan 

melakukan perbuatan-perbuatan yang baik pula. Dan moral dapat diukur secara 

tepat jika kedua seginya diperhatikan. 
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Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, kiranya dapat dikatakan bahwa 

sekurang-kurangnya dikenal adanya dua ukuran moral yang berbeda, yakni 

ukuran yang ada dalam hati kita dan ukuran yang dipakai oleh  orang waktu 

mereka menilai diri kita. Dalam hati kita ada ukuran subjektif, sedang orang lain 

mungkin memakai ukuran lebih objektif. Kita menilai diri kita dengan ukuran kita 

sendiri, sedangkan mereka menilai diri kita dengan ukuran yang umum. 

Berhubungan dengan masalah ukuran moral itu, sering didengar istilah hati nurani 

dan norma. Hati nurani menyediakan ukuran subjektif, sedang norma menunjuk 

ukuran objektif. Moral secara singkat dapat dihubungkan dengan  dua hal penting 

yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah ukuran subjektif diri kita tentang kebaikan 

yang harus kita kejar atau hati nurani, kewajiban adalah tuntutan kebanyakan 

orang yang didasarkan ukuran objektif atau norma. Hubungan dua kategori ini 

terlihat pada gambar 2.1 dengan berbekal pada ukuran moral yang termuat dalam 

dua ketegori ini maka unsur moral atau moralitas dari suatu masalah dapat dikaji 

dan dianalisis. 

  

 

 
Gambar 2.1.  Hubungan Hak dan Kewajiban dalam Konsep Moral 

Sebagai contoh mengenai moralitas mengenai kehidupan. Adalah hak dan 

kewajiban manusia untuk memelihara dan melindungi kehidupan. Hak dan 

kewajiban yang berupa norma ini mengharuskan manusia untuk mensyukuri 

anugerah yang diberikan oleh Tuhan yaitu kehidupan. Dengan kata lain manusia 

dilarang membunuh atau mengakhiri kehidupan manusia lainnya. Jika mereka 

 

Moral        Kebaikan   Batiniah  

Lahiriah  
Ukurannya  Subjektif  

Objektif  

Hati Nurani (Hak)
Norma (Kewajiban)  
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melakukan pembunuhan maka tindakan tersebut dianggap tidak bermoral. Tidak 

bermoral karena tidak sesuai dengan norma bahkan dalam suatu kasus juga 

bertentangan dengan hati nurani. 

Namun masalah moral dalam kehidupan ini tidak berhenti disini. Manusia 

mengalami perkembangan. Dan hubungan dalam masalah kependudukan, individu 

kemudian memiliki hak dan juga kewajiban untuk merencanakan dan mengatur 

kehamilan sehingga dapat membentuk keluarga yang diharapkan dapat hidup 

lebih sejahtera. Disini masalah moral muncul, dan tidak lagi sesederhana bahwa 

membunuh adalah tidak bermoral dan tidak membunuh adalah bermoral. 

Masalahnya adalah sampai batas mana seseorang yang merencanakan dan 

mengatur kehamilan dianggap tidak melakukan pelanggaran moral terhadap 

norma dilarang membunuh? Maka kemudian analisa moral dilakukan dengan 

mengetahui terlebih dahulu kapan manusia dianggap sudah memiliki kehidupan. 

Kemudian baru dilakukan  penilaian dan jikalau pencegahan kehamilan untuk 

merencanakan dan mengatur kehamilan dilakukan setelah calon bayi atau manusia 

sudah dianggap memiliki kehidupan maka tindakan tersebut masuk dalam 

kategori tidak bermoral. 

 

2.2.3 Etika 

Pengertian etika dalam bahasa latin "ethica", berarti falsafah moral. Ia 

merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, 

susila serta agama. Menurut Keraf (1997, dalam Ludigdo 1999) etika secara 

harfiah  berasal dari kata Yunani Ethos, yang artinya sama dengan persis dengan 
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moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik. Adat kebiasaan yang baik ini lalu 

menjadi sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur tingkah laku 

yang baik dan buruk. Lebih lanjut Barney (1992, dalam Ludigdo, 1999) 

menyatakan: 

“Ethics may be defined as the set of moral principles that distinguish 

what is right from what is wrong. It is a normative field because at 

prescribes what one should do or abstain from doing.” 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia etika dijelaskan dengan 

membedakan tiga arti yaitu: “1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk 

dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); 2) Kumpulan asas atau nilai yang 

berkenaan dengan akhlak; 3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu 

golongan atau masyarakat”. 

Aturan etika menjelaskan kapan suatu perilaku dapat diterima dan kapan 

suatu perilaku tidak dapat diterima atau dianggap salah. Etika sangat erat kaitannya 

dengan hubungan yang mendasar antar manusia dan berfungsi untuk mengarahkan 

perilaku yang bermoral, (Khomsiyah dan Indriantoro, 1998). Dari penjelasan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa, etika merupakan kumpulan prinsip moral yang 

digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hal ini yang 

bisa dimisalkan adalah seperti pasal yang terdapat dalam dan membentuk  PSAK 

dimana moral merupakan pasal-pasal yang terdapat dalam dan membentuk etika. 

Menurut Ludigdo (1999) dinyatakan bahwa perilaku moral lebih terbatas pada 

pengertian yang meliputi kekhasan pola etis yang diharapkan. 
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Dalam buku yang membahas tentang etika seringkali tidak terdapat 

perbedaan istilah antara moral dan etika. Dalam contoh kasus pun antara etika dan 

moral memakai contoh kasus yang sama. Moral dan etika saling berkaitan, sebab 

kalau kita berbicara moral sudah tentu kita berbicara tentang etika, dan 

sebaliknya, (Wibowo, 2001:10). 

 Dengan demikian pemakaian istilah moral dan etika dalam hal ini dapat 

dikatakan memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Singkatnya moral yang 

dikembangkan dalam berbagai wacana untuk menghasilkan suatu teori ataupun 

dalam perkembangannya menjadi aturan-aturan yang dibelakukan bagi suatu 

profesi sebagai suatu standar disebut etika, (Haricahyono, 1995). Dengan 

penjelasan inilah maka penggunaan istilah moral dan etika akan digunakan 

sebagai dasar pemikiran selanjutnya. 

 Dalam contoh teori-teori etika menurut Bertens (2000) dalam buku 

pengantar etika bisnis disebutkan, terdapat beberapa teori yang menjadi dasar 

penentuan suatu dikatakan baik atau salah. 

 Pertama teori utilitarisme berarti bermanfaat. Menurut teori ini suatu 

perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut 

bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat secara keseluruhan. 

Teori deontologi berarti kewajiban. Menurut teori ini yang menjadi dasar 

bagi baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Suatu perbuatan dikatakan baik 

jika memang sesuai dengan kewajiban, atau jika dilakukan sesuai prinsip. 
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Teori hak yang menjadi dasar bagi baik-buruknya perbuatan adalah hak 

manusia. Dimana hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua 

manusia itu sama. Teori ini cocok dengan suasana pemikiran demokratis. 

Yang terakhir teori keutamaan. Teori ini memfokuskan pada seluruh 

manusia sebagai pelaku moral. Atau dengan kata lain tidak dipertanyakan apakah 

perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati melainkan pada apakah orang 

itu bersikap adil, jujur, murah hati. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi 

watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah 

laku baik secara moral. Contoh suka bekerja keras adalah keutamaan yang 

membuat seseorang mengatasi kecenderungan spontan untuk bermalas-malasan. 

Seseorang adalah orang yang baik jika memiliki keutamaan, hidup yang baik 

adalah hidup menurut keutamaan. 

Keutamaan tidak boleh dibatasi pada taraf pribadi saja, tetapi selalu harus 

ditempatkan dalam konteks komuniter. Aspek komuniter ini menandai juga situasi 

kita. Keutamaan dala komunitas Jepang tidak sama dengan keutamaan dalam 

komunitas Amerika Utara. Keutamaan ditandai oleh situasi dan kebudayaan 

setempat. Diantara keutamaan yang harus menandai pebisnis perorangan bisa 

disebut: kejujuran, fairness, kepercayaan dan keuletan. 

Gough (1998, dalam Armstrong, Ketz, dan Owsen 2002) seorang profesor 

filosofi dan etika mengajak para mahasiswa dan pembaca untuk mengubah etika 

pribadi dalam kehidupan sehari-harinya untuk meningkatkan sifat dan karakter 

budinya yang akhirnya akan mampu memimpin untuk menjadi pribadi yang 

memiliki kepandaian yang sempurna dari tujuan masing-masing individu. 
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Rumusnya dalam mencapai etika yang utama antara lain dengan: 

Pikiran  Perbuatan   Kebiasaan        Karakter     Tujuan. 

 

2.3 Pendidikan untuk Pembelajaran Moral dan Etika Sesuai dengan 

Penelitian Terdahulu 

Sesuai penelitian dari Ria (2008), bahwa dalam melakukan pembelajaran 

yang mampu memberikan pemahaman ada tiga unsur penting, yaitu yang paling 

signifikan adalah contoh-contoh kasus, disusul oleh teori dan yang ketiga adalah 

contoh perilaku dan tindakan. Tetapi alangkah lebih baiknya jika ketiga hal 

tersebut dapat saling melengkapi. Peneliti merumuskan metode pembelajaran 

yang tepat dalam mengembangkan pemahaman terhadap nilai-nilai etika. Pola 

pembelajaran ini melibatkan unsur yang utuh, antara kemampuan pengajar dalam 

mengintegrasikan isu-isu etis dalam materi perkuliahan yang diajarkan dan juga 

mengajak mahasiswa ikut terlibat dalam menemukan isu-isu etis dan 

mendiskusikannya dengan melibatkan seluruh mahasiswa. Pemberian pemahaman 

isu-isu etika juga harus dilengkapi dengan sikap dan perilaku dosen yang 

mendukung semua pemahaman etika yang akan dan telah diberikan. Diharapkan 

dengan pola tersebut dosen mampu memberikan teladan kepada mahasiswa secara 

utuh baik secara teoritis dan juga melalui perilaku sehari-hari. 

Melibatkan mahasiswa untuk terlibat aktif dalam menemukan masalah 

etika bisa dilakukan dengan metode pasif ataupun aktif. Dosen tetap dapat 

menggunakan metode pasif dalam pengajarannya, terutama untuk mata kuliah 

mainstream akuntansi yang memerlukan penjelasan secara rinci dari dosen. 
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Sedangkan pemahaman mengenai isu-isu etika dapat diungkapkan oleh dosen 

berkaitan dengan teori yang ada, sehingga dalam mengajar dosen tidak hanya 

mengajar teori tapi juga memberikan pengalaman dan pemahaman mengenai 

dunia nyata. Metode pasif ini juga harus dilengkapi dengan interaksi dengan 

mahasiswa, sehingga mahasiswa tetap dapat terlibat dalam proses perkuliahan.  

Metode aktif dapat digunakan oleh dosen-dosen yang bidang kajiannya 

memang memerlukan mahasiswa untuk terlibat secara aktif menemukan, 

mengungkapkan dan memecahkan masalah. Dosen dalam metode ini berperan 

sebagai fasilitator dan counselor yang mengarahkan pemahaman akhir 

mahasiswa. 

 

2.4 Peran Pendidik dalam Pendidikan dan Pembelajaran 

Menurut Utomo dan Ruitjer, (1991: 69-83) di dalam menjalankan 

profesinya dosen memiliki beberapa peranan, diantaranya adalah: 

1. Peran  dosen dalam acara pembelajaran: 

a. Membuat desain pembelajaran secara tertulis, lengkap dan 

menyeluruh. 

b. Dapat menjadi panutan untuk mahasiswanya. 

c. Bertindak sebagai dosen yang mendidik. 

d. Meningkatkan profesionalitas. 

e. Melakukan pembelajaran sesuai dengan berbagai model pembelajaran 

yang disesuaikan dengan kondisi mahasiswa, bahan belajar dan 
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kondisi perguruan tinggi setempat. Penyesuaian tersebut dilakukan 

untuk peningkatan mutu belajar. 

f. Dalam berhadapan dengan mahasiswa, dosen berperan sebagai 

fasilitator belajar, pembimbing belajar dan pemberi balikan belajar. 

Dengan adanya peran-peran tersebut maka sebagai pembelajar, dosen 

adalah pembelajar sepanjang hayat. 

2. Dosen sebagai fasilitator belajar. Tujuannya adalah untuk mempermudah 

proses belajar. Cara yang dilakukan oleh dosen adalah: 

a. Membimbing mahasiswa belajar. 

b. Penyediaan media dan sumber belajar. 

c. Memberi penguatan belajar. 

d. Menjadi teman dalam mengevaluasi pelaksanaan, cara dan hasil    

belajar. 

e. Memberi kesempatan siswa unuk memperbaiki diri. 

3. Dosen sebagai perencana kegiatan belajar, antara lain: 

a. Membantu merencanakan kegiatan belajar mahasiswa, membuat 

program belajar sesuai kemampuan mahasiswa; dengan musyawarah 

guna membantu mahasiswa menetapkan tujuan belajar. 

b. Membicarakan pelaksanaan belajar, menentukan waktu dan kondisi 

belajar. 

c. Berperan sebagai penasihat/pembimbing, dan  

d. Membantu mahasiswa dalam penilaian hasil belajar dan kemajuan 

sendiri. 
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4. Peranan dosen dalam menciptakan hubungan terbuka dengan mahasiswa 

bertujuan untuk menimbulkan perasaan bebas dalam belajar. Hubungan 

tersebut dilakukan dengan cara: 

a. Membuat hubungan akrab dan peka terhadap kebutuhan siswa. 

b. Mendengar secara simpatik terhadap segala ungkapan jiwa 

mahasiswa. 

c. Tanggap dan memberi reaksi positif kepada mahasiswa. 

d. Membina hubungan saling mempercayai. 

e. Kesiapan membantu mahasiswa. 

f. Membina suasana aman sehingga mahasiswa leluasa bereksplorasi, 

memberikan kemungkinan penemuan-penemuan dan mendorong 

terjadinya emansipasi dengan penuh tanggung jawab.  

2.5 Pendidikan dan Pembelajaran  Moral/Etika dalam Pendidikan 

Akuntansi 

Etika bisnis mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam 

kurikulum perguruan tinggi. Di Amerika Serikat perkembangan Etika Bisnis 

dimulai sejak tahun 1970-an. Sedangkan di Eropa Etika Bisnis berkembang mulai 

awal 1980-an dan menjadi fenomena global pada tahun 1990-an (Bertens, 

2000;40). Di Indonesia, perkembangan mata kuliah Etika Bisnis (dan Profesi) 

secara nasional berlangsung semenjak dibukanya Program Pendidikan Akuntansi 

(PPAk) pada tahun 2003 untuk menghasilkan profesional akuntan, dimana mata 

kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah intinya. Perintisan perkembangan ini 

sebelumnya telah berlangsung di Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya pada 
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tahun 1999 menjadi salah satu mata kuliah pilihan dalam kurikulumnya (Ludigdo 

2007, dalam Ria 2008) dan seiring perkembangannya saat ini mata kuliah Etika 

Bisnis dan Profesi telah menjadi mata kuliah wajib tempuh dalam kurikulum 

Akuntansi. 

 

2.6 Sikap dan Perilaku Etis Akuntan 

Sikap merupakan evaluasi positif–negatif ambivalen individu terhadap 

objek atau peristiwa, orang atau ide tertentu (Wikipedia, online). Dalam 

pengertian lain, sikap diartikan sebagai perbuatan yang berdasar pada pendirian 

(pendapat atau keyakinan). Crow (1948) mendefinisikan sikap sebagai suatu 

bagian dari kepribadian individu itu sendiri disamping ia dipengaruhi oleh sikap 

dan kelakuan kelompok dimana ia berhubungan.  

Sedangkan menurut Azwar (1998, dalam Ludigdo 2001) sikap merupakan 

pernyataan yang didasari oleh emosi berfungsi sebagai semacam penyaluran 

frustasi atau pengalihan bentuk ego. Sikap yang dipengaruhi oleh emosional 

tersebut dapat bersifat sementara dan dpaat pula merupakan sikap yang lebih 

persisten (bertahan lama).  

Menurut terdapat beberapa aksioma tentang sikap yang dapat membantu 

untuk lebih mendalami bagaimana sikap itu mempengaruhi kehidupan seseorang, 

antara lain:  

1. Sikap kita menentukan pendekatan kita terhadap kehidupan. 

Aksioma ini mencoba menunjukkan, bahwa sikap kita dan perbuatan kita 

dalam kehidupan membantu menentukan apa yang terjadi kepada kita. 
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Misalnya kita mencoba mempertahankan sesuatu yang sesungguhnya kita 

benci, dengan berharap orang lain akan mengerti dan mengubah sikapnya 

namun tidak menyadari bahwa sikap kita itulah yang mempengaruhi itu 

dan harus terlebih dulu diubah. 

2. Sikap kita menentukan hubungan kita dengan orang lain. 

Ketika sikap kita mendahulukan orang lain dan kita pandang orang lain itu 

penting, perspektif kita itu akan mencerminkan sudut pandang mereka 

bukan sudut pandang kita sendiri. Hingga kita berempati dan memandang 

kehidupan melalui kacamata orang lain. 

3. Seringkali sikap kitalah satu-satunya perbedaan antara sukses dan gagal. 

4. Sikap kita pada awal sebuah tugas akan mempengaruhi hasil akhirnya 

lebih dari apapun juga. 

5. Sikap kita bisa mengubah masalah kita menjadi berkat. 

6. Sikap kita bisa memberi kita perspektif yang luar biasa positif. 

7. Sikap kita tidaklah otomatis baik karena anda religius. 

Sikap dan perilaku etis merupakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan 

norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan 

tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan (Griffin & 

Ebbert, 1998 dalam Maryani & Ludigdo, 2001) dengan demikian sikap 

dan perilaku etis dalam bisnis dan profesi berarti sikap dan perilaku yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang berlaku dalam dunia bisnis 

dan profesi. 
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2.6.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maryani dan Ludigdo 

(2001) ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan, 

antara lain faktor posisi/kedudukan, faktor imbalan yang diterima, faktor 

pendidikan, faktor organisasional, faktor lingkungan keluarga, faktor pengalaman 

hidup, faktor relegiusitas, faktor hukum, faktor emotional quotient: 

1. Faktor Posisi/Kedudukan 

Ponemon (1990) menunjukkan bahwa semakin tinggi posisi/kedudukan di 

KAP (dalam hal ini partner dan manajer) cenderung memiliki pemikiran 

etis yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sikap dan perilaku 

etis mereka. 

2. Faktor Imbalan yang Diterima (berupa Gaji/Upah dan 

Penghargaan/Insentif). 

Pada dasarnya seseorang yang bekerja mengharapkan imbalan yang sesuai 

dengan pekerjaanya, maka akan timbul pula rasa gairah kerja yang 

semakin baik dan ada kecenderungan untuk bekerja secara jujur 

disebabkan ada rasa timbal balik yang selaras dan tercukupi kebutuhannya. 

Selain gaji/upah seseorang yang bekerja membutuhkan penghargaan atas 

hasil karya yang telah dilakukan, baik penghargaan yang bersifat materiil 

maupun non materiil. Jika ia mendapatkan penghargaan sesuai dengan 

karyanya maka si pekerja akan berbuat sesuai aturan kerja dalam rangka 

menjaga citra profesinya baik di dalam maupun di luar pekerjaannya 

(Anarga 1998). 
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3. Faktor Pendidikan (Formal, Non Formal, Informal) 

Sudibyo (1995 dalam Khomsiyah dan Indriantoro 1998) menyatakan 

bahwa pendidikan Akuntansi (pendidikan formal) mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap perilaku etis akuntan sebab pendidikan tinggi 

akuntansi tidak saja bertanggung jawab pada pengajaran ilmu pengetahuan 

bisnis dan akuntansi (transformasi ilmu pengetahuan) semata kepada 

mahasiswanya, tetapi lebih dari itu juga bertanggung jawab mendidik  

mahasiswanya agar mempunyai kepribadian (personality) yang utuh 

sebagai manusia. 

Selain itu Hiltebeitel dan Jones (dalam Ludigdo 1999) melakukan 

penelitian dengan eksperimen tentang penilaian instruksi etis dalam 

pendidikan akuntansi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengambilan 

keputusan etis dipengaruhi oleh pengintegrasian etika ke dalam mata 

kuliah yang diajarkan. 

4. Faktor Organisasional (Perilaku Atasan, Lingkungan Kerja, Budaya 

Organisasi, Hubungan dengan Rekan Kerja). 

Sangatlah umum terjadi bahwa sikap atasan sangat berpengaruh terhadap 

sikap bawahan. Bahkan bawahan cenderung menerima dan mengikuti 

sikap atasan tanpa landasan afektif maupun kognitif yang relevan dengan 

objek sikapnya, tetapi semata-mata didasari oleh kepercayaan yang 

mendalam kepada atasan atau oleh pengalaman bahwa atasan selalu dapat 

berpendapat/bersikap yang tepat dalam segala situasi dimasa lalu. Oleh 

karenanya jika atasan cenderung memberikan contoh perilaku etis maka 
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bawahan akan dengan mudahnya untuk menerima dan mengikutinya 

(Azwar 1998:33). 

Selain itu perilaku atasan pada pekerja (bawahan) merupakan dasar 

rasa kepercayaan pekerja terhadap profesi dimana ia bekerja. Komitmen 

atasan merupakan wibawa dari profesi, bila atasan tidak memberi contoh 

yang baik pada bawahan maka akan menimbulkan sikap dan perilaku tidak 

baik dalam diri bawahan sebab ia merasa bahwa atasannya bukanlah 

pemimpin yang baik (Anarga 1998). 

Kebudayaan dimana kita hidup (kerja dan organisasi) dan 

dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap dan 

kepribadian seseorang. Tanpa disadari kebudayaan dapat mewarnai sikap 

anggota organisasi dan dengan demikian ia juga memberi corak 

pengalaman individu-individu yang ada di dalamnya. Hanya individu yang 

telah mapan dan kuatlah yang sikap dan perilakunya tidak didominasi oleh 

budaya dimana ia bekerja (Azwar 1998: 33-34). Lingkungan kerja turut 

menjadi faktor yang mempengaruhi etika individu, sebab dengan semakin 

seringnya manajer dan karyawan melakukan aktivitas ynag tidak etis 

bahkan ilegal maka banyak perusahaan yang mengambil langkah mereka 

untuk semakin berperilaku etis di lingkungan kerja antara lain dengan 

menetapkan kode etik yang jelas tentang bagaimana perusahaan dan 

karyawan harus menjalankan bisnisnya. Jadi mereka memutuskan untuk 

berperilaku etis dalam rangka menghindari resiko yang terjadi berdasarkan 

pengalaman orang lain. (Griffin dan Ebbert 1998:119). Selain itu 
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lingkungan kerja (lingkungan fisik) yang baik akan membawa pengaruh 

yang baik pula pada segala pihak, termasuk para pekerja, pimpinan, hasil 

pekerjaan dan perilaku didalamnya. Oleh karena itu, pimpinan harus tahu 

dengan pasti bagaimana menyesuaikan tempat kerja untuk para pekerja 

(Anarga 1998). 

5. Faktor Lingkungan Keluarga 

Pada umumnya individu cenderung untuk memilih sikap yang 

konformis/searah dengan sikap dan perilaku orang-orang yang 

dianggapnya penting (dalam hal ini anggota keluarga). Kecenderungan ini 

antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk 

menghindari konflik. Jadi jika lingkungan keluarga bersikap dan 

berperilaku etis, maka yang muncul adalah sikap dan perilaku etis pula 

(Azwar 1998:32). 

6. Faktor pengalaman hidup 

Beberapa pengalaman hidup yang relevan dapat mempengaruhi sikap etis 

apabila pengalaman hidup tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Kesan 

positif yang kuat dapat terbentuk apabila pengalaman hidup tersebut 

terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor eemosional. Sikap etis secara 

otmatis akan memunculkan perilaku etis juga (Azwar 1998:31). Barney 

(1992 dalam Beekun 1997:7), berependapat bahwa pengalaamn hidup 

seseorang baik yang positif maupun negatif merupakan kunci yang 

menjadi dasar munculnya sikap dan perilaku selanjutnya. Apabila sesorang 
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dapat mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalunya maka akan 

menumbuhkan sikap dan perilaku yang semakin etis. 

7. Faktor Religiusitas 

Keberagamaan (religiusitas) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan 

manusia. Aktivitas beragama bukan hanya tejadi ketika seseorang 

malakukan perilaku ritual (ibadah), tetapi juga ketika melakukan aktivitas 

lain yang didorong oleh kekutan akhir. Menurut Glock dan Stark (dalam 

Ancok dan Suroso, 1994: 77), dimensi religiusitas ada empat, yaitu: 

keyakinan, peribadatan, penghayatan, pengamalan dan pengetahuan. 

Agama sebagai suatu sistem, mempunyai pengaruh dalam pembentukan 

sikap karena ia meletakkan dasar konsep moral dalam diri individu. 

Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pemahaman dan pengetahuan 

terhadap ajaran agama (Azwar 1998: 36). 

Menurut Hamidy (1997), akhlak atau perilaku etika yang baik akan 

muncul dari seseorang yang memiliki aqidah yang lurus. Ia akan tetap 

tegar dan berpegang pada aqidah yang diyakini dan akhlaq yang 

dimilikinya walaupun lingkungan (faktor ekstern) mendukung untuk 

berperilaku tidak baik. Dan ia akan menjadikan aqidah dan akhlaq yang 

diyakini tersebut sebagai tolak ukur dalam berperilaku. 

8. Faktor Hukum (Sistem Hukum dan Sanksi yang Diberikan). 

Kasih (1998), berpendapat bahwa hukum yang berlaku pada suatu profesi 

hendaklah mengandung muatan etika agar anggota profesi merasa 
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terayomi. Demikian halnya dengan sanksi yang dikenakan harus tegas dan 

jelas sehingga anggota cenderung  tidak mengulang kesalahan yang sama 

dalam kesempatan yang berbeda. Prayitno (1999) dalam penelitiannya 

menunjukkan sistem hukum dianggap responden (dosen dan mahasiswa) 

sebagai salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam bertindak etis. 

Alasannya adalah karena adanya kepercayaan akuntan terhadap kekuatan 

dan nilai yang ada pada Kode Etik IAI  serta adanya keinginan untuk 

meminimalkan kerugian (kerugian akibat sanksi yang diberikan). 

9. Faktor Emotional Quotient (EQ). 

EQ adalah bagaimana seseorang itu pandai mengendalikan perasaan dan 

emosi pada setiap kondisi yang melingkupinya. EQ lebih penting dari pada 

IQ. Bagaimanapun juga seseorang yang cerdas bukanlah hanya cerdas 

dalam hal intelektualnya saja tetapi intelektualitas tanpa adanya EQ dapat 

melahirkan perilaku yang tidak etis (Goleman 1997). Sekitar empat belas 

abad yang lalu Rasulullah SAW telah bersabda, “Orang yang cerdas 

adalah orang yang bisa menguasai emosinya dan berbuat untuk (masa 

depan) setelah matinya”. (HR. Ahmad, Al Hakim dan At Tirmidzi). 

Sedangkan menurut Azwar (1998: 36), Sikap merupakan pernyataan yang 

didasari oleh emosi berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau 

pengalihan bentuk ego. Sikap yang dipengaruhi oleh emosional tersebut 

dapat bersifat sementara dan dapat pula merupakan sikap yang lebih 

persisten (bertahan lama). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana menanamkan nilai moral dan etika kepada 

mahasiswa yang dilakukan oleh akuntan pendidik, peneliti menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2007:6). 

Dengan metode kualitatif, data yang didapat akan lebih mendalam, penuh 

makna dan kredibel sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Hal ini disebabkan 

pengumpulan data yang dipandu oleh fakta-fakta secara langsung saat penelitian 

berlangsung. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dipergunakan untuk 

menggambarkan rutinitas dan momen-momen serta makna yang bersifat 

problematik dari kehidupan individu atau sejumlah individu. Pendekatan ini lebih 

bersifat induktif dengan menghubungkan antara fenomena yang diteliti pada 

konteks yang lebih luas dengan menekankan makna hubungan-hubungan sosial 

dalam situasi dan dunia sosial yang diselidiki. 
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3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Sugiyono (2006:253) sumber data penelitian dapat dibedakan 

menjadi: 

1. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data 

2. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya menggunakan dokumen. 

Dalam mengumpulkan data digunakan teknik sebagai berikut: 

1) Wawancara. Merupakan teknik pengumpulan data dengan dipandu daftar 

pertanyaan kepada obyek penelitian. Wawancara ini dilakukan untuk 

memperoleh data pendukung dimana dalam pelaksanaan dipandu dengan 

interview guide. 

2) Observasi. Teknik menuntut pengamatan dari peneliti baik secara langsung 

ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya. Dalam hal ini 

peneliti melakukan pengamatan langsung pada Jurusan Akuntansi-Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

3) Studi dokumentasi. Dengan memanfaatkan literatur-literatur atau sumber 

lain yang telah diolah guna memperdalam pembahasan mengenai peran 

akuntan pendidik dalam menanamkan nilai etika kepada mahasiswa. 
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3.3 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini 

antara lain, peneliti sendiri, catatan lapangan (field note), pedoman wawancara 

dan alat tulis menulis. 

1) Peneliti sendiri 

Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan sekaligus sebagai perencana, 

pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya 

sebagai pelapor hasil penelitiannya. Peneliti sebagai instrumen disini 

adalah sebagai alat pengumpul data seperti tes pada penelitian kuantitatif 

(Moleong, 2007:168). Karena peneliti bertindak sebagai pewawancara, 

penafsir data dan juga pelapor data maka peneliti terlibat secara langsung 

pada penelitian ini. 

2) Catatan Lapangan (Field Note) 

Peneliti kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara saat 

pengumpulan data di lapangan. Karena itu peneliti perlu melakukan 

catatan ketika berada di lapangan yang berupa coretan seperlunya yang 

sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi 

pembicaraan atau pengamatan. 

3) Wawancara (Interview Guide) 

Wawancara juga akan dilakukan peneliti agar data yang diperoleh lebih 

mendalam. Menurut Sugiyono (2006:154), wawancara dilakukan apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan 
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jumlah informannya relatif kecil. Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan interview guide. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif sehingga analisis datanya 

sebagian besar menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisis 

tentang karakteristik dari suatu keadaan dari obyek yang diteliti. Analisis ini 

mengemukakan hasil persepsi dosen dan mahasiswa yang dijabarkan dalam 

pertanyaan-pertanyaan wawancara. 

Selain itu, analisis ini juga dilakukan untuk menganalisis berkaitan dengan 

beberapa pertanyaan yang diajukan, kemudian hasil jawaban pertanyaan tersebut 

akan dianalisis melalui pemeringkatan berdasarkan pendapat terbanyak dari 

responden. Selain itu adalah dengan tabulasi saran responden. Karena pertanyaan 

ini bersifat terbuka maka akan mendeskripsikan saran dan pendapat tersebut 

secara singkat berdasarkan arahnya. Dengan menganalisis arah pendapat yang 

ada, peneliti akan mencoba menggolongkan arah pendapat tersebut. 

Peneliti juga akan menganalisis data dengan analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2006:277), dilakukan secara 

interaktif melalui proses reduksi, data display dan verifikasi. Langkah-langkah 

analisis ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut: 
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Gambar 3.1 Model Interaktif  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber : Huberman dan Miles dalam Sugiyono  (2006) 
 

Data yang diperoleh pada penelitian ini merupakan hasil wawancara 

terhadap informan penelitian. Disini yang merupakan informan penelitian yaitu 

akuntan pendidik dan mahasiswa yang pernah menempuh mata kuliah Etika 

Bisnis dan Profesi. Jawaban dari informan penelitian yang telah terkumpul 

kemudian dikumpulkan dan disortir untuk mencari yang benar-benar merupakan 

jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang terdapat hasil wawancara. Menurut 

Sugiyono (2006:302) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji 

kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas. 
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3.5  Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pengujian kredibilitas yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan 

teknik trianggulasi. Trianggulasi, adalah mengecek kebenaran data yang diperoleh 

dengan cara membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain 

tentang hal yang sama pada berbagai fase penelitian lapangan dalam waktu yang 

berlainan dan menggunakan metode yang berlainan. 

Menurut Sugiyono (2006:271) “Trianggulasi teknik berarti peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan 

data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, 

wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serempak (gambar 3.2)”. 

Bagan 3.2. Trianggulasi Teknik Pengumpulan Data (Bermacam-macam cara 
pada sumber yang sama) 

  

 

 

  

 

 
 Sumber : Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2006) 

 

1. Standar Kredibilitas 

Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi 

sesuai dengan fakta di lapangan atau informasi yang digali dari subyek yang 

diteliti perlu dilakukan pengecekan kredibilitas. Berikut upaya pengecekan 

kredibilitas menurut Sugiyono (2006:302) : 

Wawancara  

Dokumentasi 

Sumber 
Data    
sama 

Observasi  
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a. Memperpanjang keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data di 

lapangan. 

b. Melakukan observasi secara terus menerus dan sungguh-sungguh, 

sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti 

seperti apa adanya. 

c. Melakukan trianggulasi, baik trianggulasi metode (menggunakan lintas 

metode pengumpulan data), trianggulasi sumber data (memilih berbagai 

sumber data yang sesuai), dan trianggulasi pengumpul data (beberapa 

peneliti yang mengumpulkan data secara terpisah). 

d. Melakukan analisis atau kajian kasus negatif yang dapat dimanfaatkan 

sebagai kasus pembanding atau bahkan sanggahan terhadap hasil 

penelitian. 

e. Menggunakan bahan referensi sebagai pendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan oleh peneliti. 

f. Melakukan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. 

2. Standar Transferabilitas 

Menurut Sugiyono (2006:310), standar transferabilitas adalah sebagai 

berikut : “Standar transferabilitas ini merupakan validitas eksternal dalam 

penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.” 
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3. Standar Dependabilitas 

Menurut Sugiyono (2006:310), “Dalam penelitian kualitatif, uji 

dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, 

tetapi bisa memberikan data.” 

4. Standar Konfirmabilitas 

Menurut Sugiyono (2006:311), “Dalam penelitian kualitatif, uji 

konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat 

dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil 

penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.” 
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BAB  IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Etika dalam Pendidikan Akuntansi 

Perkembangan mata kuliah etika bisnis dan profesi di Indonesia secara 

nasional berlangsung semenjak dibukanya Program Pendidikan Akuntansi (PPAk) 

pada tahun 2003 untuk menghasilkan profesional akuntan, dimana mata kuliah ini 

menjadi salah satu mata kuliah intinya. Perintisan perkembangan ini sebelumnya 

telah berlangsung di Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya pada tahun 1999 

menjadi salah satu mata kuliah pilihan dalam kurikulumnya (Ludigdo, 2007:2 

dalam Ria, 2008), dan seiring perkembangannya saat ini mata kuliah Etika Bisnis 

dan Profesi telah menjadi mata kuliah wajib tempuh dalam kurikulum Akuntansi. 

Akan tetapi perlukah belajar Etika Bisnis dan Profesi serta bagaimana peran dosen 

dalam menanamkan nilai-nilai etika dalam kurikulum akuntansi akan dibahas 

pada sub bab selanjutnya. 

 

4.1.1 Pengertian Mengenai Etika 

Etika bisnis merupakan etika aplikatif dan bukan etika normatif, yang 

mampu menjelaskan mengenai standart moral. Sehingga diharapkan dengan 

mempelajari etika bisnis dan profesi, mahasiswa nantinya diharapkan tidak hanya 

mengerti tetapi juga mampu mengaplikasikan dalam bisnis yang nyata. Hal ini 

terlihat dari pendapat beberapa informan yang ditemui oleh peneliti mengenai 

etika. 
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“Etika merupakan batasan yang membagi suatu tindakan/perbuatan 
sebagai perilaku yang etis dan tidak etis.” 
 
Pendapat semacam ini diungkapkan oleh Anggi, ketika ditanya 

pendapatnya mengenai Etika Bisnis dan Profesi, sikap ini menunjukkan 

pemahamannya kepada Etika Bisnis dan Profesi adalah sebagai batasan yang 

memisahkan antara dua hal yang berbeda, yaitu antara sisi etis dan tidak etis. 

Pendapat ini tidak hanya diungkapkan oleh Anggi saja namun didukung oleh 

pendapat Maulida. Menurutnya, etika adalah suatu pedoman yang digunakan 

untuk ukuran perbuatan antara mana yang baik dan yang buruk, benar dan salah 

serta mana yang adil dan mana yang dhoif. Dan ditambahkan oleh pendapat 

Abedta bahwa etika adalah suatu ilmu yang mengatur mengenai seperangkat nilai-

nilai yang mengikat manusia dalam melakukan interaksi dengan sesamanya. 

Namun, lain halnya dengan pendapat yang diungkapkan oleh Suci: 

“Etika itu normatif, tiap orang punya pendapat berbeda”. 
 

Pendapat ini diungkapkan oleh Suci, ketika ditanya mengenai etika. Sikap 

ini menunjukkan pemahamannya kepada Etika Bisnis dan Profesi itu lebih 

normatif dan karena itu lebih mengikat setiap pribadi manusia. Griffin dan Ebbert 

(1998, dalam Maryani dan Ludigdo, 2001) mendefinisikan perilaku etis sebagai 

perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima umum 

sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan. 

Situasi sepeti ini nampaknya mampu dipahami karena terdapat dua 

perbedaan pemahaman mengenai etika. Etika sebagai filsafat ilmu ataukah etika 

yang dipandang sebagai moralitas. Ketika etika berada dalam tataran filsafat, etika 

adalah ilmu dan bukan ajaran. Pada tataran ini etika berusaha mengajak seseorang 
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berpikir kritis dan rasional sehingga dibutuhkan evaluasi kritis terhadap suatu 

masalah dan informasi seluas mungkin dalam menjelaskan apakah suatu tindakan 

yang dilakukan sesuai dengan nilai moral jika dihadapkan dalam suatu situasi 

konkret. Hal ini membuatnya berbeda dengan etika yang dipandang sebagai 

moralitas, etika sebagai moralitas membuatnya berisikan norma-norma konkret 

yang menjadikan pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupannya, 

karena hal ini berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang bersifat 

konkret. (Keraf, 1998;15). 

Etika dalam tataran filsafat memang terlihat seperti sebuah angan-angan 

yang susah untuk digapai, mampu dimengerti namun belum mampu dipahami 

secara mendalam dalam perkuliahan. Akan tetapi dengan pemahaman etika 

sebagai suatu filsafat moral akan mampu membentuk individu yang sadar dengan 

sendirinya bahwa suatu hal itu baik bukan hanya bagi dirinya akan tetapi juga bagi 

orang lain. Nietzche (dalam Keraf 1998;17) mengungkapkan etika sebagai ilmu 

menghimbau orang untuk memiliki moralitas hamba, bukan moralitas tuan, 

sedangkan Kant mengungkapkan etika bermaksud membantu manusia bertindak 

secara bebas namun bertanggung jawab.  

Etika bisnis dan profesi mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis terus 

menerus, dengan pemahaman teori-teori yang ada sehingga terkesan hanya di 

angan-angan. Namun sesungguhnya jika seseorang mampu memiliki etika bisnis 

dan profesi dalam tataran ilmu, dia memiliki dasar yang kuat dalam menganalisa 

masalah dan melakukan tindakan sesuai dengan situasi yang terjadi yang tidak 

merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. 
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4.1.2 Pentingnya Penerapan Etika dalam Bisnis dan Profesi  

Dewasa ini profesi dalam bidang akuntansi mengalami tekanan-tekanan 

akan merosotnya kepercayaan masyarakat. Pada tingkat internasional 

kemerosotan kepercayaan ini sebagai akibat terjadinya skandal manipulasi 

akuntansi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan terkemuka (Enron, 

Worldcom, Merck, Xerox). Di Indonesia, skandal akuntansi memang tidak 

berakibat sedahsyat sebagaimana yang terjadi di negara maju seperti yang kita 

ketahui, contohnya Amerika. Namun tetap saja kinerja profesi akuntan di 

Indonesia tetap akan tersorot oleh para pengguna laporan hasil audit keuangan. 

Saat ini citra akuntan publik cenderung negatif dan profesi di bidang akuntansi 

tetap merupakan bagian penting dari keberlangsungan bisnis dan kehidupan 

masyarakat. 

Oleh karena akuntan merupakan salah satu profesi penting dalam 

masyarakat, khususnya masyarakat bisnis, perhatian terhadap tegaknya norma-

norma merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Upaya akuntan 

dalam penegakan norma-norma diyakini akan dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan dalam upaya pencerahan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis. 

(Ludigdo, 2004). 

Seperti yang diungkapkan oleh Defi bahwa etika di dalam bisnis dan 

profesi sangat penting diterapkan. Menurutnya, di dalam melaksanakan bisnis 

terutama di dalam profesi akuntansi, etika adalah hal yang mendasari qualified 

tidaknya profesi tersebut. Diungkapkan juga, bahwa profesi akuntansi adalah 

berdasarkan kepercayaan, karena itu etika menjadi suatu keharusan. Hal serupa 
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diungkapkan juga oleh Wahyu yang mengatakan bahwa dengan adanya etika 

dalam berbisnis dan berprofesi kita dapat mengatur perilaku dan tidak hanya 

mengutamakan kepentingan pribadi saja. 

“Etika dapat mengatur perilaku kita di dalam berbisnis dan 
berprofesi. Karena tanpa etika, tindakan bisnis tidak memperhatikan 
kondisi lingkungannya, hanya berprinsip “asal saya untung” dan 
hanya tertuju bagaimana cara mendapatkan laba dan laba saja.” 

 
Dampak nyata akibat ketidakpedulian pelaku bisnis terhadap etika 

berbisnis adalah budaya korupsi yang semakin serius dan merusak tatanan sosial 

budaya masyarakat. Etika dalam berbisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatan usaha, termasuk dalam berinteraksi dengan stakeholders, 

termasuk tentunya karyawan. Etika bisnis sebaik apa pun yang dicanangkan 

perusahaan dan dituangkan dalam pedoman perilaku, tidak akan berjalan  tanpa 

kepatuhan karyawan dalam menaati norma-norma kepatutan dalam menjalankan 

aktivitas perusahaan. Perlu diingat bahwa mahasiswa sebagai subjek didik harus 

mendapatkan pembelajaran secara komprehensif. Integrasi antara aspek kognitif 

dan afektif dalam proses pembelajaran harus diutamakan. Sehingga masuk akal 

apabila etika bisnis (aspek afektif/sikap dalam hal ini) disisipkan di berbagai mata 

kuliah yang ditawarkan. 

Pendapat serupa yang dikemukakan oleh Dosen I bahwa etika sangat 

penting peranannya terutama membuat dunia bisnis menjadi lebih bersih sehingga 

dapat mempengaruhi lingkungan yang dipenuhi rasa kasih sayang karena telah 

memiliki kebersihan hati dan mental. Dosen F juga mendukung pendapat tersebut, 

bahwa etika berperan sangat penting diterapkan dalam bisnis dan profesi karena 

menyangkut pola perilaku (behaviour) dan sikap (attitude). Seperti yang telah 
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diketahui bersama bahwa perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom dipimpin 

oleh orang yang pintar namun tidak memiliki orientasi etika yang baik, sehingga 

perusahaan tersebut akhirnya mengalami kebangkrutan yang disebabkan gagalnya 

mereka membuat prudent dalam menjalankan bisnis. 

Etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat 

karena bukan hukum. Tetapi harus diingat dalam praktek bisnis sehari-hari, etika 

bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis 

sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. 

Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat. Bisnis  mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan 

hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain maka 

penerapan etika dalam berbisnis sangatlah  diperlukan. 

 

4.1.3 Contoh-Contoh Isu Etika yang Berkembang di Dunia Bisnis dan 
Profesi 

 
Kemajuan ekonomi suatu perusahaan memacu para akuntan untuk 

melakukan tindakan persaingan yang cukup tajam dalam dunia bisnis. Semua 

perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang 

sebesar-besarnya agar dapat memperluas jaringannya. Akuntansi merupakan 

sistem yang digunakan untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan 

banyak pihak, informasi tersebut berupa informasi akuntansi dalam bentuk 

laporan keuangan, yang disertai dengan catatan atau informasi atas laporan 

keuangan. Terkadang penyajian laporan keuangan yang telah dibuat oleh akuntan 

menyimpang dari etika dan sikap positif seorang akuntan. Tidak mengherankan 
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jika etika selalu menyoroti akuntan dalam menyajikan laporan keuangan. Profesi 

akuntan Indonesia pada masa yang akan datang akan menghadapi tantangan yang 

semakin berat, untuk itu kesiapan yang menyangkut profesi seorang akuntan 

mutlak diperlukan. 

Isu-isu etika yang timbul dari kurangnya pendalaman etika yang dimiliki 

oleh seorang akuntan seakan menjadi teror bagi dunia bisnis. Seperti yang telah 

dikatakan oleh Zulfikar bahwa telah mendapatkan informasi mengenai contoh isu 

etika dari perusahaan Bank Century mengenai dana nasabah yang digelapkan oleh 

pemilik bank tersebut. Informasi ini didapatkan dari beberapa sumber yaitu 

melalui internet dan berasal dari pegawai Bank Century itu sendiri. Oleh karena 

akuntan merupakan salah satu profesi terpenting dalam masyarakat khususnya 

masyarakat bisnis, perhatian terhadap tegaknya norma-norma merupakan suatu 

keharusan yang tidak bisa ditawar. Upaya akuntan dalam penegakan norma-norma 

diyakini akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya 

pencerahan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis (Ludigdo, 2004). 

Windu menambahkan pendapat Zulfikar mengenai contoh isu etika yang 

diketahuinya: 

“Isu etika yang saya ketahui adalah mengenai gaji executive 
perusahaan yang terlalu tinggi di Citibank padahal pemerintah AS 
mensubsidi ratusan milyar dollar agar Citibank tidak mengalami 
collapse.” 

 
Windu mengungkapkan bahwa isu etika tersebut ia dapatkan dari dosen 

yang sering membahas saat kuliah Etika Bisnis dan Profesi, juga bersumber dari 

media internet. Menurutnya, isu tersebut perlu dibahas lebih dalam apakah 
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memang memiliki dampak-dampak negatif atau hanya blow  up dari media saja. 

Maulida menambahkan pendapatnya: 

“Isu etika yang sedang berkembang di dunia bisnis dan profesi saat 
ini yaitu mengenai pembukuan ganda, window dressing dan earnings 
management. Menurut saya, isu-isu tersebut bertentangan dengan 
penerapan etika dalam bisnis dan profesi. Saya mendapatkan 
informasi tentang isu-isu tersebut dari dosen saat perkuliahaan di 
kelas”. 

 
Profesionalisme suatu profesi akuntan mensyaratkan tiga hal utama yang 

harus dipunyai oleh setiap anggota akuntan yaitu keahlian, pengetahuan, dan 

berkarakter. Karakter menunjukkan kepribadian seorang akuntan yang 

diwujudkan dalam sikap dan tindakan etis akuntansi akan sangat menentukan 

posisinya di masyarakat dan pemakai jasa serta akan menentukan keberadannya 

dalam persaingan di antara rekan profesi dari negara lainnya.  

Di Indonesia sedang berkembang isu seiring dengan terjadinya beberapa 

pelanggaran etika yang terjadi, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan 

intern, maupun akuntan pemerintah. Hal ini tidak akan terjadi jika setiap akuntan 

dan calon akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan dapat menerapkan 

etika secara memadai. 

 

4.1.4 Mata Kuliah yang Mengandung Muatan-Muatan Etika  

Profesi seorang akuntan harus dikerjakan dengan sikap yang profesional 

yang sepenuhnya berlandaskan pada standar moral dan etika yang ada. Dengan 

sikap akuntan yang profesional maka akan mampu menghadapi tekanan yang 

muncul dari dirinya sendiri ataupun dari pihak eksternal. Kemampuan seorang 

akuntan untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika juga sangat 
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dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Dalam hal ini ada salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seorang akuntan yaitu lingkungan 

pendidikan. 

Dunia pendidikan akuntansi juga mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap perilaku etis seorang akuntan. Oleh sebab itu pemahaman seorang calon 

akuntan (mahasiswa akuntansi) sangat diperlukan dalam hal etika, dan keberadaan 

pendidikan etika ini juga memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi 

akuntansi di Indonesia. Mata kuliah yang mengandung muatan etika tidak terlepas 

dari misi yang telah dimiliki oleh pendidikan tinggi akuntansi sebagai subsistem 

pendidikan tinggi, tetapi pendidikan tinggi akuntansi juga bertanggung jawab 

pada pengajaran ilmu pengetahuan yang menyangkut tentang etika yang harus 

dimiliki oleh mahasiswanya agar mahasiswanya mempunyai kepribadian 

(personality) yang utuh sebagai calon akuntan yang profesional.  

Heinriz memberikan pendapatnya ketika ditanya mengenai etika yang ia 

dapat dari mata kuliah lain selain Etika Bisnis dan Profesi serta cara dosen dalam 

menyampaikan muatan-muatan etika: 

“Mata kuliah yang mengandung muatan etika antara lain: Fraud 
Examination & Forensic Accounting, Auditing, Sistem Informasi 
Akuntansi dan Manajemen Lintas Budaya. Muatannya berbeda-
beda, Fraud Examination muatannya kental, lebih menekankan etika 
dari segi keuangan dan psikologi; Auditing, muatannya cukup 
kental, menekankan etika dari segi kecurangan dan juga kesopanan 
terhadap klien; SIA, tidak begitu kental, lebih menekankan pada 
kecurangan dan kelalaian manusia; MLB, muatan cukup kental, 
menekankan perbedaan nilai-nilai etis pada tiap-tiap budaya. Dosen 
saya mengajarkan hal itu dengan diskusi dan mentoring”. 

 
Dia juga menambahkan bahwa sebaiknya etika ditanamkan di semua mata 

kuliah meskipun intensitasnya bisa jadi berbeda-beda, karena ini untuk 
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membentuk kebiasaan berpikir dan berperilaku etis. Lalu didukung juga oleh 

Maulida bahwa menurutnya mata kuliah yang mengandung muatan etika yaitu 

Pendidikan Agama, Akuntansi Perilaku, Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, 

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Teori Akuntansi Syariah. Muatan yang 

diberikan yaitu mengenai perilaku agar mahasiswa dapat bersikap lebih baik, 

jujur, bertanggung jawab serta amanah. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Defi, 

menurutnya: 

“Dalam menanamkan etika maka perlu diintegrasikan ke semua mata 
kuliah karena etika itu melekat di dalam diri setiap manusia”. 

 
Selain dengan mengintegrasikan etika ke dalam mata kuliah yang lain, 

pendidikan tinggi akuntansi juga harus tetap mengajarkan mata kuliah Etika 

Bisnis dan Profesi. Etika Bisnis dan Profesi merupakan gabungan dari beberapa 

bidang studi yang menggabungkan informasi-informasi dari beberapa kajian, 

seperti filosofi, manajemen, ekonomi, hukum, marketing dan juga kebijakan 

publik. Namun bukan berarti etika bisnis tidak memiliki tujuan dan kerangka 

kerja. Diharapkan dengan adanya buku-buku serta mata kuliah Etika Bisnis dan 

Profesi, etika bisnis akan diwujudkan melalui perilaku etis para pelaku bisnis. 

Sehingga nantinya para mahasiswa yang sudah mengerti dan sadar etika sejak 

awal juga mampu menunjukkan perilaku etis dalam dunia kerja yang nyata.  
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4.1.5 Efektivitas Metode Pembelajaran yang Dilakukan oleh Dosen dalam 
Menyampaikan Pemahaman Mengenai Teori dan Nilai-Nilai Etika 

 
Dalam proses pembelajaran pada perguruan tinggi melibatkan dua unsur 

penting yang saling berkaitan, yaitu dosen dan mahasiswa. Mahasiswa merupakan 

pelajar perguruan tinggi yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui 

proses pembelajaran. Dosen diartikan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan 

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Sebagai pihak yang membutuhkan 

pengembangan potensi, mahasiswa membutuhkan bimbingan dari dosen melalui 

proses pembelajaran. Dosen pun dalam hal ini tidak hanya mentransformasikan 

ilmu akan tetapi juga nilai-nilai moral yang berkaitan dengan ilmu yang diberikan. 

Agar proses pembelajaran mampu mendapatkan hasil maksimal, maka 

perlu ditentukan metode pembelajaran yang tepat. Karena pembelajaran tidak 

hanya menekankan pada apa yang diajarkan tetapi juga bagaimana 

mengajarkannya. 

Metode pengajaran dalam jurusan akuntansi sebaiknya bukan hanya 

menerapkan metode pasif (lecturing) melainkan juga kombinasi dari tatap muka, 

diskusi, latihan, pemecahan soal, serta studi kasus. Metode studi kasus sangat 

tepat diterapkan dalam mata kuliah etika bisnis dan profesi selain diterapkan pada 

mata kuliah lainnya karena membuat mahasiswa memiliki pemahaman mengenai 

kasus etika yang terjadi dan mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya 

(Subroto, 1995).  
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Ketika beberapa informan ditanyakan mengenai tingkat efektivitas metode 

pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dalam menyampaikan pemahaman 

mengenai teori dan juga pemahaman mengenai nilai-nilai etika dalam bisnis dan 

profesi, informan mengatakan bagaimana dosen mengajar turut berpengaruh 

secara signifikan terhadap pemahaman yang bisa mereka dapatkan. 

“Menurut saya metode pembelajaran yang diterapkan oleh dosen 
cukup efektif, karena pada dasarnya dengan adanya metode 
pembelajaran presentasi, diskusi dan belajar mandiri maka mahasiswa 
bisa lebih bersifat aktif dalam diskusi dan pembahasan materi 
perkuliahan. Sedangkan dosen berperan sebagai penyelaras akhir 
yang akan menerangkan materi setelah adanya diskusi dan presentasi 
tersebut.” 

 
Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Maulida. Menurutnya, cara diatas 

sangat efektif dan akan lebih efektif lagi apabila ditambahkan dengan adanya studi 

kasus beserta penyelesaian masalahnya sehingga nantinya dalam hidup 

bermasyarakat ditemukan adanya masalah mengenai etika, maka mahasiswa dapat 

mengetahui bagaimana solusi bertindak sesuai dengan kerangka-kerangka etika. 

Pendapat ini ditambahkan oleh Heinriz. Menurutnya, bagi dosen yang 

memberikan teladan metodenya efektif dan sebaliknya. Jika mahasiswa punya 

contoh perilaku etis, mahasiswa tersebut memiliki teladan sehingga mudah 

mengikuti teladan itu. Jadi, cara yang efektif yaitu mengajari serta mendorong 

mahasiswa dengan memberikan teladan yang positif. 

Di sisi lain, Abedta memiliki pendapat yang kurang mendukung. Ia 

menyatakan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan oleh dosen masih 

belum efektif karena mereka masih memfokuskan pada teori-teori yang ada di 

dalam buku. 
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“Cara yang efektif adalah dengan studi kasus/analisis dan 
pemecahannya, jadi mahasiswa dapat belajar dari itu sehingga lebih 
memahami sebab dan akibat timbulnya masalah etika untuk bisa 
dijadikan pedoman selanjutnya.” 

 

Pembelajaran tidak hanya menekankan pada apa yang diajarkan akan tetapi 

bagaimana mengajarkannya, oleh karena itu metode pembelajaran yang tepat juga 

akan memberikan hasil yang mengena. Metode pembelajaran dibagi menjadi dua 

yaitu metode pasif dan aktif. Metode pasif merupakan metode pembelajaran satu 

arah dari dosen ke mahasiswa, metode ini biasanya disebut dengan lecturing. 

Metode aktif mendorong mahasiswa untuk berdiskusi di dalam kelas. Metode 

aktif memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengembangkan dirinya sendiri 

untuk aktif di kelas tidak hanya sebagai pendengar (Jogiyanto, 2006). 

Setelah pendidik/dosen sudah memiliki metode yang tepat, dan juga 

mampu menanamkan aspek-aspek kognitif, maka dosen pun tidak lupa 

menanamkan aspek-aspek afeksi (sikap) pada pemahaman mahasiswa. Pada 

akhirnya pola pembelajaran yang dimiliki dan dikembangkan oleh dosen harus 

mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa secara utuh, baik dalam segi 

teori dan juga nilai-nilai yang mampu menciptaan sikap profesionalitas yang 

dimiliki oleh lulusan Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. Karena 

sesungguhnya hasil dari pembelajaran itu bukan hanya akan dirasakan dalam 

jangka pendek akan tetapi juga digunakan dalam jangka panjang. 

Pola pembelajaran yang utuh menghubungkan antara strategi yang tepat 

yang mampu melibatkan mahasiswa dalam menemukan sendiri masalahnya dan 

dosen bertindak sebagai fasilitator dan counselor, serta diseimbangkan dengan 

tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh dosen. Hal ini menyebabkan 
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mahasiswa akan mendapatkan gambaran yang utuh sebagaimana menjadi seorang 

profesional, selain mumpuni dalam bidang teori namun juga mampu bertindak 

dalam pengambilan keputusan pun menunjukkan tindakan yang positif yang 

mampu memberikan kebaikan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain 

disekitarnya.   

4.1.6 Harapan dari Penerapan Moral dan Etika di Dalam Pembelajaran 

Sebagaimana pertanyaan terbuka yang telah diajukan kepada informan 

penelitian tentang harapan dari penerapan moral dan etika di dalam pembelajaran, 

peneliti mendapatkan beberapa jawaban dari informan penelitian tentang berbagai 

harapan yang diungkapkan. Harapan dari penerapan moral dan etika di dalam 

proses pembelajaran yang diungkapkan oleh Dosen I ialah sebagai berikut: 

“Penerapan etika dalam proses pembelajaran diharapkan akan dapat 
mengubah sikap dan perilaku  menjadi lebih baik karena etika 
sebenarnya bukan hanya dipikirkan menggunakan otak tetapi juga 
dirasakan dengan hati. Penerapan etika diharapkan tidak hanya 
berdampak positif pada mahasiswa tetapi juga berdampak baik pada 
seluruh dosen dan karyawan.”  
 
Pendapat ini ditambahkan oleh Dosen H yaitu mengharapkan agar 

mahasiswa memiliki pemahaman akan materi dan aspek etika serta lebih memiliki 

pola perilaku etis dalam kehidupan akademis. Lalu Dosen A juga memiliki 

harapan akan penerapan moral dan etika bagi mahasiswa yaitu dapat mewujudkan 

alumni dan mahasiswa yang memiliki dasar–dasar pemikiran etis dalam dirinya 

setelah mendapatkan penanaman moral etika dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah dikemukakan oleh informan 

penelitian, secara umum harapan dari penerapan moral dan etika di dalam 

pembelajaran ialah diharapkan penerapan etika ini akan dapat mengubah sikap 
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dan perilaku mahasiswa menjadi lebih baik dan membuat mahasiswa patuh 

terhadap nilai dan norma yang berlaku yang mengikat di dalam kehidupan dan 

dalam menjalankan profesinya serta dapat menghindari praktik-praktik yang 

menyalahi etika yang dapat merugikan orang lain.  Mahasiswa bisa selalu 

berorientasi pada norma-norma moral. Dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-

hari dia berusaha selalu berada dalam kerangka ‘etis’, yaitu berusaha untuk tidak 

merugikan siapa pun secara moral. 

 

4.2 Formulasi Pendidikan Etika di Jurusan Akuntansi 

Di dalam proses pembelajaran pada perguruan tinggi melibatkan dua unsur 

penting yang saling berkaitan, yaiu dosen dan mahasiswa. Mahasiswa merupakan 

pelajar perguruan tinggi yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui 

proses pembelajaran. Dosen diartikan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan 

dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

Melihat pentingnya peran aktif dosen dalam membantu peningkatan mutu 

pendidikan, maka dosen juga harus mempunyai mutu yang baik sehingga dapat 

menunjang setiap rencana dan aktivitas yang dilakukan. Oleh sebab itu, dosen 

perlu menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang merupakan suatu proses usaha 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran pada diri 

mahasiswa sehingga mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Maka dalam 

sub bab dibawah ini akan menjelaskan bagaimana peran penting dosen dalam 
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mengintegrasikan ilmunya, dalam hal ini yaitu unsur-unsur etika di dalam proses 

pembelajaran. 

4.2.1 Peran Akuntan Pendidik dalam Mengintegrasikan Unsur-Unsur 

Etika dalam Proses Pembelajaran 

Di dalam melakukan pengintegrasian unsur-unsur etika baik secara formal 

maupun secara informal kepada mahasiswa, ada proses yang harus diterapkan 

oleh akuntan pendidik. Berikut ini adalah pengintegrasian nilai etika yang 

diungkapkan oleh Dosen W kepada mahasiswa.  

”Akuntan pendidik berperan dalam menanamkan nilai moral dan 
etika kepada mahasiswa dengan menanamkan nilai ketakwaan, 
integritas, intelektualitas dan profesionalisme. Hal ini sejalan dengan 
nilai-nilai moral yang dianut oleh IAI-KAPd”. 
 
Pendapat Dosen W tersebut mengungkapakan bahwa seorang dosen 

berperan dalam menanamkan nilai-nilai ketakwaan, integritas, intelektualitas dan 

profesionalisme dalam pembelajarannya kepada mahasiswa. Pembelajaran tidak 

hanya menekankan pada apa yang diajarkan saja akan tetapi bagaimana cara 

mengajarkannya. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang tepat akan 

memberikan hasil yang mengena. Kegiatan pembelajaran mengharapkan adanya 

perubahan tingkah laku pada siswa sebagai hasil dari belajar, baik secara formal 

(pembelajaran di dalam kelas) dan secara informal (pembelajaran di luar kelas). 

Maka metode yang digunakan tersebut mencakup dua aspek, yaitu aspek kognitif 

dan afektif. Menurut Bloom (dalam Jogiyanto 2006) aspek kognitif meliputi 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis dan evaluasi. Sedangkan 

aspek afektif meliputi penerimaan, partisipasi, penilaian, dan pemeranan.  
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Puti mengungkapkan bahwa: 

“Metode pembelajaran yang selama ini diterapkan oleh dosen  
adalah dengan mengajarkan olah akal, olah batin dan olah rasa kasih 
sayang serta menjelaskan secara garis besar (ceramah/lecturing), 
studi kasus dan presentasi. Dosen setiap memberi kuliah ke 
mahasiswa juga menunjukkan perbuatan yang beretika sehingga 
dapat dicontoh oleh mahasiswanya. Contoh: harus berpakaian rapi, 
tidak merokok saat mengajar, mengingatkan tidak boleh mencontek 
saat ujian, melarang plagiatisme, maka kita sebagai mahasiswa juga 
harus berpikir ulang bila ingin melakukan perbuatan yang tidak 
beretika. Menurut saya, dosen melakukan pembelajaran itu secara 
formal karena terkait dengan pembelajaran di dalam kelas dan 
dilakukan secara kognitif karena dosen memberikan contoh sikap 
secara langsung kepada mahasiswa.” 

 

Pendapat Puti disetujui oleh Lilo, bahwa dalam pembelajaran yang telah 

didapatnya selama kuliah, terdapat dosen yang mengajarkan kemampuan afektif 

serta kognitif kepada mahasiswa dengan cara olah rasa dan olah batin di dalam 

proses mengintegrasikan nilai moral dan etika. Dia beranggapan agar mahasiswa 

juga selalu dapat memiliki kesadaran akan ke-Tuhan-an di dalam menghadapi 

masalah apapun dalam menjalani kehidupan ini. Akuntan yang profesional adalah 

akuntan yang bermoral, maka moralitas terbaik akuntan adalah moralitas yang 

mendasarkan pada keyakinan agamanya. Inilah yang seharusnya diyakini sebagai 

basis kecerdasan spiritual akuntan (Ludigdo, 2004).  

Dunia pendidikan akuntansi mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

perilaku etis seorang akuntan. Oleh sebab itu, pemahaman seorang calon akuntan 

(mahasiswa akuntansi) sangat diperlukan dalam hal etika, dan keberadaan 

pendidikan etika ini juga memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi 

akuntansi di Indonesia. Mata kuliah yang mengandung muatan etika juga tidak 

terlepas dari misi yang telah dimiliki oleh pendidikan tinggi akuntansi sebagai 
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subsistem pendidikan tinggi, tetapi pendidikan tinggi akuntansi juga bertanggung 

jawab pada pengajaran ilmu pengetahuan yang menyangkut tentang etika yang 

harus dimiliki oleh mahasiswa agar mahasiswanya mempunyai kepribadian 

(personality) yang utuh sebagai calon akuntan yang profesional. 

Pentingnya peran etika bagi mahasiswa juga dinyatakan oleh pendapat 

Dosen H: 

“Peran etika sangat penting bagi mahasiswa. Hasil research study 
menyatakan bahwa ternyata aspek non teknis adalah aspek kejujuran 
dan sopan santun di dalam peningkatan karir.”  

 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan etika ini 

memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. 

Dalam rangka penanaman nilai moral dan etika, dosen sebagai contoh harus 

memiliki nilai-nilai yang telah diterima sebagai dasar untuk hidup bermasyarakat 

pada umumnya, termasuk sikap dosen pada proses pembelajaran di lingkup kelas 

(formal) ataupun di dalam lingkup institusinya (informal).  Kepribadian dosen 

tidak hanya menjadi dasar bagi dosen untuk bertingkah laku yang bermoral, akan 

tetapi juga akan menjadi model keteladanan bagi para mahasiswa dalam 

perkembangannya. Oleh karena itu kepribadian dosen perlu dibina dan 

dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai moral.  

Seperti pendapat yang dinyatakan oleh Dosen F ketika ditanya 

pendapatnya mengenai penanaman nilai moral dan etika: 

”Cara penanaman nilai moral dan etika kepada mahasiswa yaitu 
dilakukan secara formal dan informal. Secara formal dapat dilihat 
dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang harus ditempuh oleh 
mahasiswa. Secara informal, dosen dapat menanamkan sensitifitas 
terhadap nilai moral dan etika seperti menanamkan nilai ketakwaan, 
integritas, intelektualitas dan profesionalisme. Misalnya: mahasiswa 
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berpakaian rapi, menjalankan tanggung jawab mengerjakan tugas 
secara mandiri, dan lain-lain.” 
 
Pendapat Dosen F ini mendukung pendapat Wibowo (2001) yang 

mengungkapkan tentang peran dosen dalam menerapkan etika dan moral dalam 

pembelajaran yaitu dengan melakukan hal-hal berikut: 

1. Agar dapat memahami orang lain dan dapat melakukan pembelajaran 

dengan baik, dosen harus terus menerus menguasai dirinya. Dosen 

harus berusaha mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-

prasangka pada dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi hubungan 

dengan orang lain (mahasiswa) dan mengakibatkan rendahnya mutu 

layanan professional (pembelajaran), serta merugikan mahasiswa. 

2. Dosen dalam melakukan pembelajaran kepada mahasiswa, harus tetap 

menjaga standar mutu layanan atau status profesinya, sehingga dapat 

dihindarkan kemungkinan penyimpangan tugas yang tidak sesuai 

dengan etika dan moral pembelajaran. 

3. Dosen dalam melakukan pembelajaran kepada mahasiswa, harus 

memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati 

janji, dapat dipercaya, sadar diri dan tidak boleh dogmatis serta penuh 

tanggung jawab. 

4. Dosen harus bersifat terbuka terhadap saran dan kritik yang diberikan 

kepadanya dan harus mengusahakan mutu kinerja yang tinggi. 

5. Dosen harus menghormati harkat pribadi dan menempatkan mahasiswa 

di atas kepentingan pribadinya. 
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6. Dosen dalam proses pembelajaran tidak membedakan mahasiswa 

dengan dalih apapun. 

7. Dalam menjalankan tugasnya, dosen harus dapat menerapkan prinsip-

prinsip etika dan moral pembelajaran. 

8. Dosen dalam proses pembelajaran mengutamakan penampilan prima 

secara fisik, mudah tersenyum dan secara psikis berkepribadian 

empatik, simpatik dan kalimat-kalimat bahasa yang jelas, baik dan 

benar serta eufimistik (halus bahasa). 

9. Dosen dalam proses pembelajaran harus dapat menciptakan iklim yang 

kondusif dan suasana akademik yang didukung oleh fasilitas yang 

berfungsi mendukung proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. 

Heinriz memberikan pendapatnya, bahwa contoh penerapan pembelajaran 

secara informal kognitif dapat ditunjukkan ketika dosen memberikan kesempatan 

bagi mahasiswa yang dipercaya untuk membantu sekaligus belajar menerapkan 

ilmu yang telah didapatnya selama kuliah yaitu di Kantor Akuntan Publik milik 

dosen.  

Sedangkan informal afektif ditunjukkan oleh pendapat Putri, yaitu: 

”Dosen mengajarkan unsur-unsur etis kepada mahasiswa tidak hanya 
saat mengajar di kelas saja tetapi juga dilakukan di luar kelas. 
Contohnya, yaitu memberikan teladan kepada mahasiswa dengan 
memiliki kepribadian yang baik, mengajari mahasiswa secara 
langsung dan tidak langsung dengan memberikan contoh sikap yang 
baik seperti tersenyum dan saling bertegur sapa, mentaati peraturan 
yang ditetapkan institusi pendidikan dan memberikan contoh tingkah 
laku yang baik lainnya.”  
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Namun, ada juga dosen yang mengajarkan sesuatu yang tidak etis secara 

sengaja ataupun tidak sengaja selama proses pembelajaran. Contohnya, seperti 

pendapat yang diungkapkan oleh Maulida: 

“Dosen biasanya dengan sengaja atau tidak sengaja datang dengan 
terlambat dalam perkuliahan dan tidak minta maaf kepada 
mahasiswa dan terkadang ada juga dosen yang membatakan 
perjanjian secara sepihak sehingga dapat merugikan mahasiswa yang 
telah datang untuk mengikuti perkuliahan.” 
 
Pendapat Maulida tersebut menjelaskan bahwa terdapat beberapa dosen 

yang justru memberikan contoh afektif yang kurang etis dalam pembelajarannya 

kepada mahasiswa, secara sengaja atau tidak disengaja. Padahal seharusnya dalam 

membelajarkan mahasiswa, seorang dosen harus memperlihatkan sifat-sifat 

menepati janji, dapat dipercaya, serta penuh tanggung jawab dalam menjalankan 

profesinya. 

4.2.2 Model Pendidikan Etika 

Khomsiyah dan Indriantoro (dalam Maryani dan Ludigdo, 2001) 

menyatakan bahwa pendidikan Akuntansi mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap perilaku etis akuntan sebab pendidikan tinggi akuntansi tidak saja 

bertanggung jawab pada pengajaran ilmu pengetahuan bisnis dan akuntansi 

(transformasi ilmu pengetahuan) semata kepada mahasiswanya, tetapi lebih dari 

itu juga bertanggung jawab mendidik mahasiswanya agar mempunyai kepribadian 

(personality) yang utuh sebagai manusia. Maka melihat hasil jawaban dari 

informan diatas, digambarkan pola pembelajaran yang dapat memberikan 

pemahaman etis kepada mahasiswa. 
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Gambar 4.1. Temuan  Pola Pembelajaran Penanaman Etika 
 di Juruskan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sumber : Data diolah   

 

Jogiyanto (2006) menyatakan bahwa pembelajaran sekarang harus 

melibatkan dua hal, yaitu melibatkan tidak hanya otak untuk berpikir tetapi juga 

harus melibatkan hati untuk merasakannya. Pembelajaran sekarang harus 

melibatkan aspek kognitif (otak) dan aspek afeksi (hati). Peneliti menemukan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang mampu memberikan pengaruh signifikan 

terhadap pemahaman etika mahasiswa. Faktor-faktor tersebut adalah dengan 

mengintegrasikan nilai moral dan etika secara formal dan informal. Secara formal 

kognitif, dapat dilihat dari mata kuliah etika bisnis dan profesi yang harus di 

tempuh oleh mahasiswa, serta mengintegrasikan etika ke dalam mata kuliah yang 

Penanaman Nilai Etika 

Formal  Informal  

Kognitif  Afektif  Kognitif  Afektif  

- Mata kuliah 
etika bisnis 
dan profesi  

- Integrasi etika 
ke mata 
kuliah lain 
dengan 
metode aktif 
dan pasif / 
lecturing   

- Datang tepat 
waktu  

- Berpenampilan 
rapi  

- Tidak merokok 
saat  mengajar 

- Menepati janji 
- Melarang 

cheating 
/plagiatisme  

- Memberi 
kesempatan 
mahasiswa 
untuk belajar 
/menerapkan 
ilmu di KAP 
milik dosen. 

- Menanamkan 
nilai 
ketakwaan,  
integritas, 
profesionalitas,
kesederhanaan 
dan saling 
menghormati. 
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lainnya, baik dengan metode pasif (lecturing) dan metode aktif (diskusi, 

presentasi dan studi kasus). Secara formal afektif, dengan dosen memberi contoh: 

datang tepat waktu, selalu berpenampilan rapi, tidak merokok saat mengajar, 

melarang cheating/plagiatisme, menunjukkan sifat menepati janji, dan penuh 

tanggung jawab dalam menjalankan profesinya.  

Secara informal kognitif, dosen memberikan kesempatan bagi mahasiswa 

yang dipercaya untuk membantu sekaligus belajar menerapkan ilmu di Kantor 

Akuntan Publik milik dosen. Sedangkan pembelajaran secara informal afektif, 

dosen dapat menanamkan sensitifitas terhadap nilai moral dan etika seperti 

menanamkan nilai ketaqwaan, kesederhanaan, saling menghormati, memiliki 

integritas, intelektualitas dan profesionalisme. Maka dosen harus mempunyai 

afeksi yang positif di dalam pembelajaran. Dosen harus memiliki hati yang tulus, 

penuh cinta, tanggung jawab, komitmen, hangat, empati yang diarahkan untuk 

kepentingan mahasiswa dengan membuat suasana kelas dan suasana hati 

menyenangkan untuk proses pembelajaran.  

Jika mahasiswa menemukan, menyadari dan mempunyai persepsi bahwa 

dosen adalah seorang yang autentik, hangat dan penuh perhatian, maka mahasiswa 

tersebut sudah belajar. Jika mahasiswa belum mempunyai persepsi seperti ini, 

maka mahasiswa tersebut belum belajar (Jogiyanto 2006). Maka, dosen harus 

mempunyai kepentingan tulus untuk membantu mahasiswa untuk belajar dan 

berhasil belajar. 
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4.3 Pola Pembelajaran yang Tepat sebagai Transfer Ilmu dan 

Pemahaman Etis 

Di atas telah digambarkan pola pembelajaran yang dapat mempengaruhi 

baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pemahaman etis yang 

dimiliki oleh mahasiswa. Jogiyanto (2006) mengungkapkan setiap guru yang 

hebat mempunyai cara mengajarnya sendiri. Akan tetapi ada kesamaan dari guru-

guru yang baik ini, yaitu pertama, kemampuan untuk membangunkan dan 

menstimulasi mahasiswa untuk berpikir dan kedua mempunyai nilai yang bisa 

dirasakan oleh mahasiswa.  

Madjid (2007;24) mengungkapkan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk 

memberdayakan semua potensi didik untuk menguasai kompetensi yang 

diharapkan. Kegiatan pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk 

mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan dan 

mengaktualisasikan diri. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran perlu 1) 

berpusat pada peserta didik; 2) mengembangkan kreatifitas peserta didik; 3) 

menciptakan kondisi yang menyenangkan dan menantang; 4) bermuatan nilai, 

etika, estetika, logika, kinestetika dan menyediakan pengalaman belajar yang 

beragam.  

Sesuai dengan teori tersebut, peserta didik diharapkan pada akhirnya 

mampu mengerti, memahami dan berkembang serta mengaktualisasikan dirinya 

melalui proses pembelajaran. Selain itu, sesuai dengan prinsip pembelajaran 

seutuhnya harus  mengembangkan keahlian peserta didik dan juga menanamkan 

nilai-nilai pada peserta didik termasuk nilai-nilai etika. Muatan nilai etika yang 
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perlu dikembangkan dalam pembelajaran akuntansi terutama pemahaman nilai 

tentang etika bisnis dan profesi. 

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan 

mengenai pola pembelajaran seperti apa yang tepat dalam membentuk 

pemahaman etika mahasiswa terhadap isu-isu yang berkembang di dunia bisnis 

dan profesi. Pola tersebut dapat dijelaskan melalui tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Pola Pembelajaran Penanaman Etika 

 
Formal  Informal  

Kognitif Afektif Kognitif Afektif 
- adanya mata 

kuliah etika 
bisnis dan 
profesi 

 
- pengintegrasian 

nilai moral dan 
etika ke dalam 
mata kuliah 
lain dengan 
metode aktif 
dan 
pasif/lecturing 

 
- Olah rasa, olah 

akal dan olah 
batin 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Datang tepat  
waktu 
 

- Berpenampilan 
rapi 

 
- Tidak 

merokok di 
saat mengajar 

 
- Menepati janji 
 
- Melarang 

cheating dan 
plagiatisme 

 
- Mematuhi tata 

tertib yang 
ditetapkan di 
silabus sejak 
awal kuliah  

 
 

- Adanya 
aktivitas 
pengamatan 
lapangan 
(magang/KK
NP) 
 

- Memberikan 
kesempatan 
bagi 
mahasiswa 
untuk belajar 
dan 
menerapkan 
ilmu di 
Kantor 
Akuntan 
Publik milik 
dosen 

 
- Membantu 

mahasiswa 
dalam 
mengatasi 
masalah-
masalah 
akademik 
dalam 
peranannya 

Dosen memberikan 
contoh sikap: 
- Dapat 

menguasai diri 
dan memiliki 
kontrol emosi 

- Memperlihatkan 
sifat-sifat 
sederhana, 
rendah hati, 
sabar, menepati 
janji, dapat 
dipercaya, sadar 
diri dan tidak 
boleh dogmatis 
serta penuh 
tanggung jawab.

- Terbuka 
terhadap saran 
dan kritik 

- Menghormati 
harkat pribadi 
dan 
menempatkan 
mahasiswa 
diatas 
kepentingan 
pribadinya 

- Tidak 
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Formal  Informal  
Kognitif Afektif Kognitif Afektif 

sebagai 
Dosen 
Penasehat 
Akademik. 

membedakan 
mahasiswa 
dengan dalih 
apapun dalam 
proses 
pembelajaranny
a 

- Dalam 
menjalankan 
tugas, dosen 
harus dapat 
menerapkan 
prinsip etika 
dan moral di 
dalam 
pembelajaran 

- Dalam 
pembelajaran, 
dosen harus 
mengutamakan 
penampilan 
prima secara 
fisik, mudah 
tersenyum dan 
secara psikis 
berkepribadian 
empatik, 
simpatik dan 
dengan kalimat 
bahasa yang 
jelas serta halus 
bahasa 
(eufimistik) 

- Menciptakan 
iklim dan 
suasana 
akademis yang 
mendukung 
proses 
pembelajaran 
yang dinamis 
dan terarah. 

Sumber: Data diolah. 
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Berdasarkan pola pembelajaran yang dirumuskan oleh peneliti pada tabel 

4.1, berupaya untuk menemukan pola yang tepat yang mampu dikembangkan oleh 

dosen sehingga mampu mentransferkan atau mampu mengintegrasikan nilai-nilai 

moral dan etika. Dimulai dengan tahapan persiapan silabus sebagai pedoman pada 

awal kuliah sebagai acuan pembelajaran. Seperti yang diungkapakan oleh Heinriz: 

”Setiap dosen perlu mempersiapkan silabus pada saat awal 
perkuliahan karena pelajaran akan jadi lebih terstruktur dan 
terjadwal.”  
 
 Subroto (1995) menjelaskan bahwa metode pengajaran dalam akuntansi 

sebaiknya merupakan kombinasi dari tatap muka, diskusi, latihan, pemecahan 

soal, studi kasus dan pengamatan lapangan/magang. Setelah pendidik/dosen sudah 

memiliki metode pembelajaran yang tepat dan juga mampu menanamkan aspek-

aspek kognitif, maka dosen pun tidak lupa menanamkan aspek-aspek afeksi 

(sikap) pada pemahaman mahasiswa. Sikap dipandang mahasiswa merupakan 

kriteria yang harus dimiliki oleh dosen dalam melengkapi penilaian etis 

mahasiswa. Abedta menyatakan, kesan etis yang dia dapatkan diawali dari sikap 

yang dimiliki oleh dosen: 

”Sikap yang dimiliki oleh dosen dapat cukup menggambarkan 
apakah dosen itu telah memiliki pemahaman etis atau tidak. Apabila 
sikapnya saja tidak bisa dicontoh, bagaimana kita bisa percaya pada 
kata-kata yang diucapkannya.” 
 
 
Bersikap adalah mempertahankan prinsip dan menunjukkan keinginan 

yang lahir dalam diri secara bertanggung jawab (Madjid, 2007;77). Oleh karena 

itu pengembangan sikap etis pun juga tidak boleh dilupakan dalam pola 

pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Mengajarkan sikap ini bisa dilakukan 
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melalui memberikan keteladanan. Belajar sikap berarti memperoleh 

kecenderungan untuk menerima atau menolak suatu objek, berdasarkan penilaian 

itu sebagai hal yang berguna/berharga (sikap positif) atau tidak berguna/berharga 

(sikap negatif). Indah memberikan pendapatnya mengenai dosen dalam perannya 

membimbing mahasiswa: 

”Dosen harus memperhatikan dengan cinta dan perhatian terhadap 
mahasiswanya. Seperti ibu mencintai anaknya, bukan seperti tahanan 
di penjara yang perlu di kerasi. Dosen juga harus memberikan 
inspirasi kepada mahasiswa.” 
 
Pada akhirnya pola pembelajaran yang dimiliki dan dikembangkan oleh 

dosen harus mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa secara utuh, baik 

dalam segi teori dan juga nilai-nilai yang mampu menciptakan sikap 

profesionalitas yang dimiliki oleh lulusan Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya. Irmim dan Rochim (2004) menyatakan bahwa dengan menampilkan 

sosok yang bijaksana akan memudahkan langkah kita mendidik dan membimbing 

mahasiswa sesuai dengan yang kita inginkan. Dengan bersikap bijaksana akan 

mempermudah diri kita bukan hanya sekedar menjadi dosen tetapi menjadikan 

kita sebagai pribadi yang utuh.  

Pola pembelajaran yang utuh menghubungkan antara strategi yang tepat 

yang mampu melibatkan mahasiswa dalam menenmukan sendiri masalahnya dan 

dosen bertindak sebagai fasilitator dan counsellor serta diseimbangkan dengan 

tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh dosen. Hal ini menyebabkan 

mahasiswa akan mendapatkan gambaran yang utuh bagaimana menjadi seorang 

yang profesional, selain mumpuni dalam bidang teori namun juga mampu 

bertindak dan bersikap positif sehingga tindakan-tindakan yang diambil dalam 
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pengambilan keputusan pun menunjukkan tindakan yang positif yang mampu 

memberikan kebaikan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain disekitarnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran akuntan pendidik dalam 

menanamkan nilai etika kepada mahasiswa maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Penanaman moral dan etika kepada mahasiswa yaitu dilakukan secara 

formal dan informal. Secara formal kognitif, dapat dilihat dari mata kuliah 

etika bisnis dan profesi yang harus di tempuh oleh mahasiswa, serta 

mengintegrasikan etika ke dalam mata kuliah yang lainnya. Secara formal 

afektif, dengan dosen memberi contoh: datang tepat waktu, selalu 

berpenampilan rapi, tidak merokok saat mengajar, melarang 

cheating/plagiatisme, menunjukkan sifat menepati janji, dan penuh 

tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Secara informal kognitif, 

dosen memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang dipercaya untuk 

membantu sekaligus belajar menerapkan ilmu di Kantor Akuntan Publik 

milik dosen. Sedangkan pembelajaran secara informal afektif, dosen dapat 

menanamkan sensitifitas terhadap nilai moral dan etika seperti 

menanamkan nilai ketaqwaan, kesederhanaan, saling menghormati, 

memiliki integritas, intelektualitas dan profesionalisme. 

2. Penerapan metode pembelajaran yang efektif kepada mahasiswa dapat 

dilakukan secara kognitif dan afektif. Secara kognitif, yaitu dengan metode 

aktif dan metode pasif (lecturing). Selanjutnya dengan memberi contoh 
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afektif, yaitu dengan membimbing dan mendorong mahasiswa dengan 

memberikan teladan yang positif dalam pembelajarannya baik secara 

formal maupun informal sehingga mampu mengembangkan kemampuan 

mahasiswa secara utuh, baik dalam segi teori dan juga nilai-nilai yang 

mampu menciptaan sikap profesionalitas yang dimiliki oleh lulusan 

Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya.  

 

5.2 Keterbatasan dan Saran 

 Dalam penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami oleh penulis. 

Dengan adanya beberapa keterbatasan tersebut memungkinkan timbulnya 

kelemahan dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Peneliti masih menggunakan metode pengumpulan data melalui  

wawancara secara terstruktur yang menyebabkan hasil penelitian yang 

diperoleh menjadi kurang begitu mendalam. 

2. Peneliti hanya melakukan penelitian pada mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya saja. Jika lingkup penelitian diperluas pada 

universitas-universitas lain, diharapkan peneliti selanjutnya mendapatkan 

hasil yang dapat diperbandingkan antara satu universitas dan universitas 

lain sehingga dapat ditemukan pemahaman mengenai peran akuntan 

pendidik dan cara penanaman nilai moral dan etika yang akan dapat 

melengkapi hasil penelitian sebelumnya. 
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5.3 Implikasi Hasil Penelitian 

 Terlepas dari keterbatasan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini akan 

membawa manfaat bagi jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya dan perguruan 

tinggi lainnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

kualitas dosen dan mahasiswanya. Sehingga mampu menciptakan pemahaman 

mahasiswa terhadap nilai-nilai moral yang berlaku saat ini untuk bekal masuk ke 

dalam dunia kerja dan dapat diterapkan pada tugas profesionalnya sehingga dapat 

menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan beretika.  
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INTERVIEW GUIDE 

(Diterbitkan sebagai teknik pengumpulan data untuk skripsi) 

 

Tema: Peran Akuntan Pendidik Dalam Menanamkan Nilai Etika Kepada Mahasiswa 

Tujuan: Mengetahui bagaimana peran akuntan pendidik dalam pendidikan di universitas 

menanamkan nilai moral dan etika sehingga dapat membuat mahasiswa memiliki 

kerangka-kerangka dalam membuat keputusan etika. 

Informan: Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya . 

Peneliti: Reny Puspita Sari, 0410233130. Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. 

 

Interview Guide : No. ……….. 

Waktu  : Tanggal…………….Jam……-……WIB 

Tempat Interview : ……………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………. 

Biodata Informan   

1. Nama    : ……………………………………………………………………. 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan*) 

3. Jurusan  : ……………………………………………………………………. 

4. Tahun Angkatan : ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Apakah yang saudara ketahui mengenai etika? 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Menurut saudara perlukah menerapkan etika dalam bisnis dan profesi? Sebutkan alasan 

saudara? 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

3. Apakah saudara mengerti mengenai isu-isu etika yang berkembang di dunia bisnis dan 

profesi? Sebutkan contohnya? 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

4. Darimanakah saudara mengerti isu-isu etika tersebut? 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Menurut saudara mata kuliah apa yang mengandung muatan etika di dalamnya (kecuali 

mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi)? 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Pernahkah dosen saudara mengajarkan atau memasukkan unsur-unsur etis dalam proses 

belajar mengajar? Baik disengaja maupun tidak disengaja? 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

7. Metode pembelajaran seperti apakah yang diterapkan oleh dosen saudara dalam proses 

belajar mengajar di kelas? 

………………………………………………………………………………………………... 



8. Menurut saudara, efektifkah metode pembelajaran yang dilakukan oleh dosen saudara 

dalam menyampaikan pemahaman mengenai teori dan juga mengenai pemahaman terhadap 

nilai-nilai etis dalam bisnis dan profesi? Sebutkan alasan saudara? 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

9. Menurut saudara metode pembelajaran seperti apakah yang harus dilakukan oleh dosen 

sehingga saudara mampu memahami mengenai isu-isu etis dalam dunia bisnis dan profesi? 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVIEW GUIDE 

(Diterbitkan sebagai teknik pengumpulan data untuk skripsi) 

 

Tema: Peran Akuntan Pendidik Dalam Menanamkan Nilai Etika Kepada Mahasiswa 

Tujuan: Mengetahui bagaimana peran akuntan pendidik dalam pendidikan di universitas 

menanamkan nilai moral dan etika sehingga dapat membuat mahasiswa memiliki 

kerangka-kerangka dalam membuat keputusan etika. 

Informan: Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Peneliti: Reny Puspita Sari, 0410233130. Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. 

 

Interview Guide : No. ……….. 

Waktu  : Tanggal…………….Jam……-……WIB 

Tempat Interview : ……………………………………………………………………………. 

    ……………………………………………………………………………. 

Biodata Informan   

1. Nama    : ……………………………………………………………………. 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan*) 

3. Jabatan  : ……………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Menurut bapak/ibu, Apakah secara umum mahasiswa akuntansi sudah memiliki moral 

dan etika? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Menurut anda, mengapa kita harus memiliki moral dan etika? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Bagaimana cara dan metode yang bapak/ibu terapkan sebagai akuntan pendidik dalam 

menanamkan nilai moral dan etika kepada mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Menurut bapak/ibu, apa yang diharapkan dari kegiatan penerapan etika dalam  

pembelajaran ini? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Menurut bapak/ibu apakah aturan-aturan dalam perkuliahan yang ada dalam jurusan 

akuntansi-fakultas ekonomi menurut bapak/ibu sudah mencakup etika yang dibutuhkan 

oleh mahasiswa? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Menurut bapak/ibu, seberapa penting peran etika bagi mahasiswa saat mereka terjun ke 

dalam dunia kerja? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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