
REKONSTRUKSI ETIKA ASISTEN DOSEN 

PADA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

Disusun Oleh: 

FACHMILIA ALFEN PIWANDINI 

NIM. 0610230070 

 

 

SKRIPSI  

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  

Derajat Sarjana Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 



 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

Skripsi dengan judul : 

REKONSTRUKSI ETIKA ASISTEN DOSEN 

PADA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Yang disusun oleh  :  

Nama : Fachmilia Alfen Piwandini 

NIM : 0610230070 

Fakultas : Ekonomi 

Jurusan : Akuntansi 

Bidang Kajian : Etika Bisnis  

 

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif. 

 

 

 

                 Malang, 21 April 2011 

                    Dosen Pembimbing 

 

 

 

        (Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak)  

             NIP 19690814 199402 1 001 

 

 



LEMBAR PENGESAHAN 

Skripsi dengan judul : 

REKONSTRUKSI ETIKA ASISTEN DOSEN 

PADA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

Yang disusun oleh  :  

Nama : Fachmilia Alfen Piwandini 

NIM : 0610230070 

Fakultas : Ekonomi 

Jurusan : Akuntansi 

Bidang Kajian : Etika Bisnis  

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 10 Mei 2011 dan 

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima. 

SUSUNAN DEWAN PENGUJI 

1. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak 

 NIP 19690814 199402 1 001 

 (Dosen Pembimbing)     ....................................... 

2. Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak 

 NIP 19610630 198802 1 001 

 (Dosen Penguji I)      ....................................... 

3. Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA. 

 NIP 19691231 200912 1 002   

 (Dosen Penguji II)      ....................................... 

 

                  Malang, 10 Mei 2011 

               Ketua Jurusan Akuntansi 

 

 

        (Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak)  

             NIP 19690814 199402 1 001 

 



SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

  

 Nama : Fachmilia Alfen Piwandini 

 NIM : 0610230070 

 Fakultas : Ekonomi 

 Jurusan : Akuntansi 

 

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang Saya susun dengan judul : 

 

REKONSTRUKSI ETIKA ASISTEN DOSEN 

PADA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

adalah benar-benar hasil karya Saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari 

Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka 

Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat 

kelulusan dan gelar kesarjanaannya). 

 

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan 

bilamana diperlukan. 

 

        

         Malang, 25 ApriL 2011 

             Pembuat Pernyataan,  

 

 

                   

        Fachmilia Alfen Piwandini 

                     0610230070 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul : “Etika Asisten 

Dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya”. Skripsi ini ditulis untuk 

memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi 

program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, 

penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat 

adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu 

penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Drs. Gugus Irianto, MSA., Ak., Ph. D. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

2. Bapak Dr. Unti Ludigdo, SE., M. Si., Ak. selaku dosen pembimbing yang 

telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta 

memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.  

3.  Bapak Dr. Unti Ludigdo, SE., M. Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya Malang. 

4. Bapak Helmy Adam, SE., MSA., Ak. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi  

5.  Bapak Prof. Iwan Triyuwono, SE., M. Ec., Ak., Ph. D. selaku dosen penguji 

1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran 

terhadap perbaikan skripsi penulis.  



 

6. Bapak Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA. selaku dosen penguji 2 (dua) 

yang juga banyak membantu memberikan kritik dan masukan terhadap 

perbaikan skripsi penulis. 

7. Ibu, Bapak, Mbah Ti, dan Jinggo atas doa, cinta, dan dukungannya hingga 

penulis bisa menyelesaikan penelitian ini dengan usaha terbaik yang bisa 

penulis berikan. 

8. Paman Teguh dan Paman Aji atas motivasi yang dukungan moral yang 

selama ini diberikan kepada penulis. 

9. Sahabat-sahabat penulis, Harisah Rahmawati, Faiqoh Rohmaniyah, Faizatur 

Rikha Maulina, Ghea Kosasih, dan Siti Maulidahniar Qoriah yang selalu 

menjadi penghibur dikala sedih dan senang. Tidak lupa untuk Begundal 

Community yang memberikan cerita indah dalam perjalanan panjang 

penulis selama 4 tahun terakhir. 

10. Bapak-Bapak di Jurusan Akuntansi, khususnya Bapak Surata dan Bapak 

Rofiq atas bantuan-bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini. 

 Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya Malang. Dengan penuh kesadaran diri, penulis menyadari 

bahwa hanya Allah-lah yang memiliki segala kesempurnaan. Oleh karena itu, 

penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik membangun dari pembaca 



sekalian untuk dapat membantu menyempurnakan pemikiran sehingga tulisan ini 

dapat bermanfaat di masa yang akan datang. 

 

        Malang, November 2010 

         Penulis 

 



ABSTRAK 

 

REKONSTRUKSI ETIKA ASISTEN DOSEN 

PADA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
 

Oleh : 
Fachmilia Alfen Piwandini 

 
Dosen Pembimbing : 

Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si, Ak 
 

Penelitian ini membahas tentang rekonstruksi kode etik organisasi asisten dosen 
Jurusan Akuntansi (OADA). Tujuan dari rekonstruksi kode etik ini adalah, (1) 
untuk mengetahui bagaimana praktik etika sisten dosen Jurusan Akuntansi, (2) 
untuk mengevaluasi implementasi atas kode etik yang sudah ada, dan (3) untuk 
membuat sebuah usulan kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi yang baru. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksplorasi. 
Penelitian dilakukan di  Jurusan Akuntani Universitas Brawijaya. Evaluasi 
terhadap kode etik ini dibangun berdasarkan pendapat dosen, asisten dosen, 
mahasiswa, dan mantan asisten dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 
yang diperoleh dari hasil wawancara. 
Kebutuhan atas penyusunan kode etik dalam sebuah organisasi merupakan hal 
yang jelas saat ini. Sayangnya, belum ada penjelasan yang cukup mengenai 
bagaimana penyusunan dan pengimplementasian kode etik pada sebuah 
organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa secara umum 
etika asisten dosen dalam pelaksanaan tugas mengajarnya dapat dikatakan baik. 
Pada kenyataannya pelanggaran atas kode etik memang masih terjadi tetapi hanya 
dalam kuantitas yang relatif rendah dan masih dalam batas toleransi, salah satu 
penyebab hal ini terjadi adalah kurangnya sosialisasi dan komunikasi atas kode 
etik asisten dosen yang ada saat ini. 
 

Kata kunci: etika, kode etik, rekonstruksi, dosen, asisten dosen, mahasiswa 
Jurusan Akuntansi, OADA. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

THE RECONSTRUCTION OF LECTURER ASSISTANT’S ETHICS 

AT ACCOUNTING DEPARTMENT OF BRAWIJAYA UNIVERSITY 
 

By : 
Fachmilia Alfen Piwandini 

 
Advisory Lecturer : 

Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si, Ak 
 

This research discuss about the reconstruction of lecturer assistant organization of 
accounting department’s (OADA) codes of ethics. The main aims of this 
reconstruction are (1) to understand the practice of ethics in lecturer assistant 
organization of accounting department (OADA), (2) to evaluate the 
implementation of it’s code, and (3) to create a new proposal of OADA’s codes of 
ethics. This research uses qualitative approach by eksploration method. The 
research located in Accounting Departement of Brawijaya University. The 
evaluation of this code of ethics collected by the result of interview that concern 
by the arguments of lecture, lecturer assistant, student of the accounting 
department, and ex lecturer assistant at Accounting Department of Brawijaya 
University. 
The need for written codes of ethics for an organization is evident in the current 
period. Unfortunately, there is no sufficient evidence regarding how to arrange 
and how to implicate codes of ethics in an organization. Generally, based on the 
interview result, it’s known that the ethics of lecturer asistant’s in teaching 
performance duties were good. In fact, the infraction of it’s code of ethics is still 
happen although in relatively low quantities and within tolerance limits, one of the 
causes of this situation is the lack of the sosialization and communication of 
lecturer assistent’s codes of ethics that exist today. 
 
 
Keywords: ethics, code of ethics, reconstruction, lecture, lecturer assistant, student 
of accounting department, OADA. 
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ABSTRAK 

 

REKONSTRUKSI ETIKA ASISTEN DOSEN 

PADA JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

Oleh : 

Fachmilia Alfen Piwandini 

 

Dosen Pembimbing : 

Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si, Ak 

 

Penelitian ini membahas tentang rekonstruksi kode etik organisasi asisten dosen 

Jurusan Akuntansi (OADA). Tujuan dari rekonstruksi kode etik ini adalah, (1) 

untuk mengetahui bagaimana etika asisten dosen Jurusan Akuntansi dalam kelas 

asistensi, (2) untuk mengevaluasi implementasi atas kode etik yang sudah ada, 

dan (3) untuk membuat sebuah usulan kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi 

yang baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

eksplorasi. Penelitian dilakukan di Jurusan Akuntani Universitas Brawijaya. 

Evaluasi terhadap kode etik ini dibangun berdasarkan pendapat dosen, asisten 

dosen, mahasiswa, dan mantan asisten dosen Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya yang diperoleh dari hasil wawancara. 

Kebutuhan atas penyusunan kode etik dalam sebuah organisasi merupakan hal 

yang jelas saat ini. Sayangnya, belum ada penjelasan yang cukup mengenai 

bagaimana penyusunan dan pengimplementasian kode etik pada sebuah 

organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa secara umum 

etika asisten dosen dalam pelaksanaan tugasnya dapat dikatakan baik. Pada 

kenyataannya pelanggaran atas kode etik memang masih terjadi tetapi hanya 

dalam kuantitas yang relatif rendah dan masih dalam batas toleransi, salah satu 

penyebab hal ini terjadi adalah kurangnya sosialisasi dan komunikasi atas kode 

etik asisten dosen yang ada saat ini. 

 

Kata kunci: etika, rekonstruksi, asisten dosen, mahasiswa Jurusan Akuntansi. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE RECONSTRUCTION OF LECTURER ASSISTANT’S ETHICS 

AT ACCOUNTING DEPARTMENT OF BRAWIJAYA UNIVERSITY 

 

By : 

Fachmilia Alfen Piwandini 

 

Advisory Lecturer : 

Dr. Unti Ludigdo, SE, M.Si, Ak 

 

This research discuss about the reconstruction of lecturer assistant organization of 

accounting department’s (OADA) codes of ethics. The main aims of this 

reconstruction are (1) to understand the practice of lecturer assistant’s ethics in 

asisstant class, (2) to evaluate the implementation of it’s code, and (3) to create a 

new proposal of OADA’s codes of ethics. This research uses qualitative approach 

by eksploration method. The research located in Accounting Departement of 

Brawijaya University. The evaluation of this code of ethics collected by the result 

of interview that concern by the arguments of lecture, lecturer assistant, student of 

the accounting department, and ex lecturer assistant at Accounting Department of 

Brawijaya University. 

The need for written codes of ethics for an organization is evident in the current 

period. Unfortunately, there is no sufficient evidence regarding how to arrange 

and how to implicate codes of ethics in an organization. Generally, based on the 

interview result, it’s known that the ethics of lecturer asistant’s performance 

duties were good. In fact, the infraction of it’s code of ethics is still happen 

although in relatively low quantities and within tolerance limits, one of the causes 

of this situation is the lack of the sosialization and communication of lecturer 

assistent’s codes of ethics that exist today. 

 

 

Keywords: ethics, reconstruction, lecturer assistant, student of accounting 

department. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia di dunia ini, ditandai oleh kenyataan bahwa ia 

memulai hidupnya sebagai makhluk yang lemah dan tidak berpengetahuan, tetapi 

memiliki potensi dan kemauan untuk tumbuh dan berkembang. Tidak akan ada 

satu orang pun yang luput dari pendidikan, sebab pendidikan merupakan suatu 

proses yang memungkinkan makhluk lemah dan tidak berpengetahuan 

mengembangkan potensi dan kemauannya untuk tumbuh. Globalisasi disegala 

bidang saat ini seakan tidak dapat dihindari lagi. Perubahan dalam berbagai aspek 

kehidupan harus dihadapi bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia. 

Kompetisi di era global akan semakin ketat karena setiap negara berupaya 

melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. 

Ironisnya, sampai saat ini kondisi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia 

relatif masih rendah dari segi kualitas apabila dibandingkan dengan negara-negara 

lain.  Di negara-negara yang sudah maju, kekuatan sistem pendidikan tidak hanya 

terletak pada kualitas lulusan, tetapi juga seberapa jauh masyarakat menghormati 

suatu institusi pemerintahan (lembaga pendidikan tinggi) yang sangat bergantung 

pada integritas institusi itu sendiri. Dalam hal ini, batasan mengenai integritas 

diwujudkan secara tertulis yang dalam pelaksanaannya sangat menjunjung nilai-

nilai hukum, prosedur baku,  fairness, dan profesionalisme. 

Upaya memperoleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik dan 

berdaya saing, akan sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Pendidikan 
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mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

pembangunan. Perlu disadari bahwa peningkatan mutu pendidikan sangat rumit 

dan kompleks. Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan sebagian-

sebagian, sebab kualitas pendidikan dipengaruhi banyak faktor yang berperan 

dalam proses pendidikan yang saling berinteraksi. 

Krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia dewasa ini pada dasarnya dapat 

didefinisikan sebagai krisis kredibilitas yang berakar pada integritas moral. Krisis 

moral yang sedang melanda Indonesia tidak hanya terjadi pada dunia politik dan 

bisnis, tetapi juga menggerogoti dunia pendidikan. Kredibilitas dan kesuksesan 

bangsa Indonesia dalam pendidikan juga ditentukan oleh sejauh mana usaha 

bangsa Indonesia untuk keluar dari badai krisis yang sedang dialami dewasa ini. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan bangsa Indonesia untuk dapat keluar dari 

krisis moral ini adalah mewujudkan peningkatan kinerja etis dalam perilaku 

profesional pengajar. 

Individu yang telah menuntut ilmu dari lembaga pendidikan, selain 

diharapkan dapat menjadi pelopor dalam mengantisipasi kompetisi global, juga 

sekaligus berperan sebagai sumber daya manusia berkualitas yang mampu 

mewujudkan Indonesia baru. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Republik 

Indonesia menyebutkan bahwa, pendidikan nasional yang berakar pada 

kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945, 

diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, 

mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri sehingga mampu 
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membangun dirinya, masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan 

pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 

Pendidikan akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang 

diajarkan pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, akhir-akhir ini sering 

mendapat sorotan dari berbagai pihak. Praktisi akuntan di Indonesia khususnya, 

banyak yang berpendapat bahwa lulusan akuntansi di awal-awal memasuki dunia 

kerja dinilai belum memiliki keahlian yang cukup memadai, dan kurang 

mencerminkan karakteristik pendidikan tinggi yang berkompeten sebagai sarjana 

yang handal. Dunia pendidikan akuntansi mempunyai pengaruh yang besar 

terhadap perilaku etis seorang akuntan. Pendidikan tinggi akuntansi bertanggung 

jawab pada pemahaman seorang calon akuntan (mahasiswa akuntansi) dalam hal 

etika yang harus dimilikinya. 

Skandal Enron dan berbagai kasus pelanggaran etika dengan bentuk yang 

berbeda, banyak terjadi di Indonesia. Skandal pelanggaran etika ini, merupakan 

sedikit dari berbagai kasus fenomenal yang mencoreng etika profesi, dan 

akhirnya, menimbulkan kesadaran tentang pentingnya peran dunia pendidikan 

dalam menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan bermoral. Hal ini 

menunjukkan bahwa penekanan mengenai pentingnya etika profesi, khususnya 

bagi profesional di bidang akuntansi, semakin menjadi perhatian. Perhatian 

mengenai hal ini timbul karena adanya pencitraan negatif terhadap profesi 

akuntan, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan 

menurun. Kejadian tersebut seharusnya tidak terjadi apabila setiap akuntan 

mengetahui, memahami, dan menerapkan etika secara memadai dalam 

pelaksanaan pekerjan profesionalnya. 
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Landasan paling mendasar dalam pembentukan seorang profesional yang 

berkualitas, mampu bersaing, dan mempunyai keunggulan kompetitif di bidang 

akuntansi, adalah pendidikan tinggi akuntansi yang mampu berintegrasi dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi. Pemahaman yang cukup terhadap masalah-

malasah etika bisnis dan etika profesi merupakan hal yang perlu untuk diberikan 

pada calon akuntan (mahasiswa). Hal ini berarti, keberadaaan pendidikan etika 

memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi di bidang akuntansi di 

Indonesia. 

Pengajaran yang terlampau besar dan padat seperti yang terjadi di 

perguruan tinggi menjadikan dosen atau tenaga pengajar tidak dapat memberikan 

bantuan individual secara maksimal, bahkan juga sering tidak mengenal peserta 

didik seorang demi seorang (Nasution, 1988). Perbandingan antara jumlah dosen 

dan mahasiswa yang terlalu besar, membenarkan pernyataan bahwa seorang dosen 

saja akan kurang mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap belajar 

mahasiswa. Bantuan bagi dosen berupa fasilitator tambahan yaitu seorang asisten 

dosen dalam pelaksanaan tugas mengajarnya merupakan salah satu solusi yang 

dirasa tepat saat ini. Sudirman (1986) menyebutkan pengajar atau fasilitator tidak 

semata-mata sebagai “pengajar” yang bertugas untuk melakukan transfer of 

knowledge, tetapi juga sebgai pendidik yang bertugas untuk melakukan transfer of 

values kepada mahasiswanya. 

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah banyak yang menerapkan 

program asistensi, yaitu suatu program yang mendukung kegiatan perkuliahan 

yang dilaksanakan di luar jadwal perkuliahan dan dibimbing oleh asisten dosen. 

Program ini dibuat untuk menunjang proses belajar mengajar di perguruan tinggi. 
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Pelaksanaan program asistensi dilakukan di luar jadwal perkuliahan reguler atau 

pada umumnya dan dibimbing oleh asisten dosen yang telah ditunjuk oleh pihak 

yang berwenang, yaitu dosen tetap pengajar mata kuliah setelah melalui proses 

seleksi. 

Universitas Brawijaya Malang merupakan perguruan tinggi di Jawa Timur 

yang sudah menerapkan program asistensi pada beberapa fakultas, termasuk 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Program asistensi yang diberlakukan pada 

mata kuliah wajib tertentu di Jurusan Akuntansi ini, merupakan salah satu usaha 

dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, serta dalam rangka 

meningkatkan prestasi belajar dan pemahaman mahasiswa. Program asistensi 

dosen pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonoimi Universitas Brawijaya Malang 

diselenggarakan karena adanya keyakinan bahwa di masa depan bangsa Indonesia 

akan semakin membutuhkan para pemimpin yang memiliki wawasan, 

pengetahuan, dan keterampilan, guna menghadapi persaingan global. 

Dengan diadakannya program asistensi ini, mahasiswa diharapkan dapat 

lebih memahami mata kuliah wajib tertentu pada Jurusan Akuntansi, sehingga 

prestasi belajar mahasiswa dapat lebih meningkat daripada sebelumnya. Harapan 

tersebut didasarkan pada beberapa faktor, misalnya cara penjelasan asisten dosen 

yang menurut mahasiswa lebih jelas, karena mahasiswa cenderung merasa lebih 

nyaman dengan asisten dosen yang juga seorang mahasiswa. Asisten dosen yang 

juga mahasiswa dirasa lebih mampu untuk memahami kesulitan kesulitan yang 

dialami mahasiwa peserta asistensi, karena mereka juga pernah menempuh 

matakuliah bersangkutan, dan menghadapi kesukaran yang sama. Program 

asistensi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan 
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diri lewat penugasan sebagai asisten dosen pada program asistensi melalui proses 

seleksi. 

Asisten dosen adalah mahasiswa yang diberi tugas membantu dosen dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, membimbing mahasiswa dalam mengerjakan 

tugas-tugas terstruktur, serta membantu dosen dalam melaksanakan evaluasi 

kegiatan pembelajaran. Seorang asisten dosen, pada dasarnya bertugas memberi 

bantuan dan kemudahan bagi mahasiswa untuk dapat memperoleh tambahan 

pengetahuan yang kurang didapat selama proses pengajaran yang dilakukan 

dosen. Seorang asisten dosen harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan 

proses pembelajaran. Di samping membantu mahasiswa untuk menjadi lebih 

kompeten, asisten dosen juga bertugas untuk membantu mahasiswa memiliki 

sikap positif. Salah satu jalan membentuk sikap positif dalam diri mahasiswa, 

adalah dengan cara berperilaku etis dalam setiap pelaksanaan tugas mengajarnya. 

Perilaku etis sisten dosen dalam kegiatan belajar mengajar merupakan hal 

yang sangat penting untuk diperhatikan. Figur yang dirasa paling dekat dalam 

penyampaian makna etika, dan pemberian contoh perilaku yaitu, seorang pengajar 

atau dalam hal ini selanjutnya disebut akuntan pendidik. Ludigdo dan Machfoeds 

(1999) menyatakan bahwa dunia pendidikan akuntansi juga mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap perilaku etika akuntan. Namun, dibalik peran seorang 

akuntan pendidik terdapat satu sisi buram yang menjadi salah satu faktor 

penyebab pelanggaran etika secara umum, yaitu adanya perilaku tidak etis tenaga 

profesional pendidik yang melingkupi sistem pendidikan. 

Perilaku asisten dosen mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam 

perkembangan moralitas mahasiswa peserta asistensi. Secara garis besar dapat 



7
disimpulkan bahwa, baik atau buruknya perilaku mahasiswa peserta asistensi di 

masa mendatang, sedikit banyak tergantung pada bagaimana perilaku etis para 

asisten dosen. Berdasarkan atas hal ini, asisten dosen dituntut untuk selalu 

berperilaku etis, agar dapat menjadi panutan yang baik bagi mahasiswa peserta 

asistensi. Kesadaran yang tinggi atas pentingnya perilaku etis dalam diri 

mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan karakteristik pendidikan tinggi yang 

berkompeten, sehingga lulusan pendidikan tinggi dapat menjadi seorang sarjana 

yang handal, dan mempunyai kepribadian (personality) yang utuh sebagai calon 

akuntan yang profesional.  

Etika dapat mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan 

rasional, serta bertindak sesuai apa yang dapat dipertanggungjawabkannya sendiri. 

Etika diperlukan sebagai pengantar pemikiran kritis dan dewasa, yang dapat 

membedakan apa yang baik dan yang buruk, dengan demikian dapat 

memungkinkan seseorang untuk mengambil sikap sendiri, serta ikut menentukan 

arah perkembangan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, etika diatur dalam 

sebuah kode etik yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak sesuai 

dengan kaidah-kaidah, yang bertujuan untuk tetap menjaga reputasi dan kualitas 

kompetensi yang dimilikinya. 

Josephson Institute of Ethics menyebutkan bahwa etika adalah soal 

bagaimana kita menghadapi tantangan melakukan hal yang benar, ketika harganya 

lebih mahal daripada yang bersedia kita bayar. Dua aspek penting dalam etika 

adalah kemampuan membedakan benar atau salah, baik atau buruk, pantas atau 

tidak pantas, serta komitmen untuk melakukan apa yang baik, benar, dan pantas 
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tersebut. Etika menuntut adanya tindakan, etika bukanlah sekedar topik untuk 

dicerna atau diperdebatkan saja (Maxwell, 2004). 

Adanya perbedan latar belakang dari setiap asisten dosen di Jurusan 

Akuntansi sedikit banyak menimbulkan perbedaan besar dalam penginterpretasian 

etika, maka dari itu, Abbot (1983) menyebutkan, sebagai salah satu upaya 

mencegah perbedaan itu, suatu landasan bersama atas pemahaman etik profesi 

(kode etik) dalam mengajar harus di bentuk. Dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai seorang asisten dosen, maka diperlukan adanya kode etik bagi asisten 

dosen. Kode etik asisten dosen yang dimaksud disini adalah pedoman tingkah 

laku bagi asisten dosen dalam membedakan perilaku yang baik dan buruk, yang 

boleh dan tidak boleh dilaksanakan, selama menunaikan tugas asistensi dan 

berinteraksi dengan mahasiswa peserta asistensi. 

Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Kode etik ini 

sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok 

khusus dalam masyarakat. Kode etik ini berisi ketentuan-ketentuan tertulis yang 

diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok khusus dalam 

masyarakat tersebut. Dengan disusunnya suatu kode etik, tidak lantas sepenuhnya 

menjamin terwujudnya perilaku etis dalam organisasi, supaya kode etik ini dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya, maka kode etik ini akan lebih baik jika dibuat 

oleh organisasi yang bersangkutan itu sendiri, dan atas penerapannya perlu 

dilakukan sebuah tindakan pengawasan terus menerus. 

Kode etik asisten dosen selain dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas, sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian terhadap 

kemungkinan terjadinya penyimpangan, yang mungkin dilakukan oleh asisten 
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dosen dalam pelaksanaan tugasnya. Secara tidak langsung, dapat pula diartikan 

bahwa kode etik ini dapat menjamin kualitas moral asisten dosen. Kode etik yang 

mempedomani setiap tingkah laku asisten dosen merupakan hal yang sangat 

diperlukan, karena dengan adanya kode etik kinerja asisten dosen akan terarah 

dengan baik. Siddiq (2009) menjelaskan bahwa dasar pemikiran yang melandasi 

penyusunan kode etik setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut akan 

kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas 

dari anggota yang menyerahkan jasa tersebut. Supriyadi (2004) menyatakan 

bahwa perilaku etis dan pendidikan merupakan hal yang kritis dalam masyarakat 

modern dan profesi akuntansi, ketika perilaku etis hilang dalam diri akuntan, 

maka kredibilitas profesional akuntan berada dalam bahaya. Melalui pengenalan 

nilai-nilai dan etika profesi dalam sebuah kode etik, diharapkan akan mampu 

meningkatkan moralitas para akuntan pada masa mendatang. 

Kode etik bukan merupakan pedoman peraturan yang kaku, karena akibat 

perkembangan zaman maka kode etik mungkin menjadi usang atau sudah tidak 

sesuai dengan tuntutan zaman. Bertens (2000) menyebutkan salah satu faktor 

yang harus dipertimbangkan atas kode etik adalah diperlukannya penyesuaian 

kembali (revisi) atas kode etik sesuai dengan perkembangan intern maupun 

ekstern organisasi yang bersangkutan, seta seiring dengan semakin meningkatnya 

tuntutan intregitas moral pada setiap profesi. Program asistensi yang mulai 

berjalan sejak tahun 2004 telah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan 

program asistensi ini tidak hanya terbukti dari semakin banyaknya jumlah asisten 

dosen yang akan direkrut, tetapi juga semakin bertambahnya mata kuliah yang 

dibantu oleh program asistensi ini. Perkembangan lain yang tampak dalam 
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program asistensi ini adalah semakin terstrukturnya operasional kegiatan dalam 

program asistensi itu sendiri. Sejak tanggal 17 November 2007 program asistensi 

telah memiliki OADA atau Organisasi Asisten Dosen Jurusan Akuntansi. 

Berdasarkan perkembangan yang ada saat ini serta pendapat Bertens di atas, maka 

rekonstruksi atas kode etik asisten dosen merupakan hal yang wajar dilakukan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan 

penelitian tentang penerapan kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya. Diharapkan melalui penelitian tersebut, dapat diketahui 

bagaimana etika asisten dosen Jurusan Akuntansi saat ini, sehingga dapat 

digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk menyusun satu usulan 

rancangan naskah kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi yang baru yang 

berfungsi sebagai pedoman yang harus senantiasa dijunjung tinggi dan dipatuhi 

oleh asisten dosen Jurusan Akuntansi dalam melaksanakan tugasnya pada 

program asistensi. Kode etik asisten dosen menyangkut banyak aspek, dalam 

penelitian ini peneliti akan berusaha menyusun usulan kode etik asisten dosen 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang baru, yang 

berhubungan dengan peserta asistensi, rekan sesama asisten dosen, dosen mata 

kuliah, dan institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang diberikan pada latar belakang masalah, 

dirumuskan pokok permasalahan dalam  penilitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana etika asisten dosen Jurusan Akuntansi dalam pelaksanaan 

tugas asistensi? 



1 1
2. Bagaimana penerapan kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi 

dalam pelaksanaan tugas asistensi? 

3. Bagaimana rumusan usulan kode etik asisten dosen yang baru yang 

diperlukan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan agar tidak meluas dan lebih terfokus pada 

pokok permasalahan, maka perlu diberi batasan sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada lingkungan yang terbatas, 

yaitu dosen, asisten dosen, mantan asisten dosen dan mahasiswa di 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

2. Di dalam penelitian ini, penulis menganggap ada kesamaan antara 

pengajar, pendidik, guru, dosen, asisten dosen dan akuntan pendidik, 

yaitu sebagai pihak yang bertugas untuk mengajar atau memberikan 

tambahan ilmu. 

3. Di dalam penelitian ini, penulis menganggap ada kesamaan antara 

siswa, peserta didik, mahasiswa, dan peserta asistensi, yaitu sebagai 

pihak yang mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mendapatkan 

tambahan ilmu. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Selanjutnya penulis akan menguraikan tujuan dari penelitian ini sebagai 

fokus yang ingin dikaji dan ditelaah lebih dalam. Adapun tujuan dari penelitian ini 

antara lain: 
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1. Mengetahui etika asisten dosen Jurusan Akuntansi dalam pelaksaan 

tugas asistensi. 

2. Mengetahui penerapan kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi 

dalam pelaksanaan tugas asistensi. 

3. Menyusun rumusan usulan kode etik asisten dosen yang baru yang 

diperlukan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian, manfaat teoritis penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi organisasi asisten dosen, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi sumbangan bagi upaya pengembangan etika 

khususnya etika asisten dosen. 

2. Bagi pendidikan akuntansi hasil penelitian diharapkan dapat 

menjadi contoh nyata dalam kegiatan pembelajaran pada bidang 

etika. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya, penelitian ini bermanfaat untuk 

menumbuhkan motivasi belajar yang positif terhadap etika serta 
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diharapkan dapat membuat mahasiswa menjadi lebih kritis 

untuk mengontrol etika pendidiknya. 

2. Bagi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 

sumbangan ide, pemikiran dan masukan mengenai pendidikan 

etika bagi mahasiswa akuntansi, serta sebagai bahan 

pertimbangan mengenai seberapa jauh etika akuntan pendidik 

khususnya asisten dosen di Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya, sehingga dapat memberikan 

motivasi kepada para pendidik untuk selalu mencerminkan sikap 

yang beretika dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan untuk penelitan-penelitan sejenis demi pengembangan 

ilmu pengetahuan yang lebih baik. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai pembahasan 

selanjutnya, berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika 

pembahasan, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan pokok permasalahan secara umum yang meliputi latar 

belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan 

permasalahan sebagai dasar dalam pembahasan hasil penelitian dan 

mengenai penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis penelitian, objek dan informan penelitian, fokus 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian, teknik pemeriksaan keabsahan data dan analisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian sesuai dengan topik yang 

ditentukan, meliputi pembahasan dari hasil wawancara yang diperoleh dari 

informan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, 

dan pemberian saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 
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   BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Etika 

2.1.1 Pengertian Etika 

Dalam Zubair (1990) dijelaskan bahwa secara etimologi (arti katanya), 

kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "Ethos" yang berarti watak kesusilaan 

atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang 

merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "mos" yang dalam bentuk jamaknya 

“mores” yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan 

melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. 

Filsuf Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomacheia menjelaskan tentang 

pembahasan etika sebagai berikut (Ruslan, 2008): 

1. Terminius Terchius 

Pengertian etika dalam hal ini, etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan 

yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. 

2. Manner and Custom 

Membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) 

yang melekat dalam kodrat manusia (in heart in human nature) yang 

terikat dengan pengertian baik dan buruk suatu tingkah laku atau 

perbuatan manusia. 

Etika adalah kesusilaan yang berarti dasar atau kaidah. Dalam tingkat 

terminologis, etika memiliki tiga makna, yakni: pertama, nilai-nilai dan norma-
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norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam 

mengatur tingkah lakunya, atau secara singkat dapat dipahami juga sebagai sistem 

nilai. Kedua, kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. Ketiga, ilmu tentang 

baik dan buruk (Bertens, 2000). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Poerwadaminta, 1995), etika 

didefinisikan dalam berbagai pengertian, yaitu: 

1. Sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan 

kewajban moral (akhlak). 

2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. 

3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau 

masyarakat. 

Sementara itu, etika dalam filsafat etika, mendapat tempat pada akal dan 

hati, walaupun dalam filsafat, etika banyak memberi peranan akal dalam landasan 

etis. Akal benar-benar dijadikan alat penting oleh para teolog-rasional dalam 

membangun argumentasi filosofisnya. Tuanakotta (1985) menyebutkan bahwa 

etika meliputi sifat-sifat manusia yang disiplin atas diri sendiri melebihi 

persyaratan kewajiban menurut undang-undang. Hal ini dapat memberikan suatu 

landasan bagi penggunaan etika sebagai filter dalam situasi-situasi yang belum 

tercakup oleh hukum yang ada. Namun satu hal yang akan dianggap bisa 

dijadikan landasan bagi semua penialian etis, yaitu kehendak bebas yang dimiliki 

setiap manusia. 

Josephson berpendapat bahwa etika dapat dinilai dari tiga sudut pandang 

yang berbeda, yaitu menurut jenis kelamin, politik dan agama. Dari ketiga sudut 

pandang ini etika bisa dipandang sama sekali berbeda. Dipandang dari jenis 
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kelamin, hal-hal yang dipandang beretika jika dilakukan oleh seorang pria, belum 

tentu dipandang beretika jika dilakukan oleh seorang wanita, demikian juga 

sebaliknya. Dari segi agama, tindakan yang beretika menurut suatu agama belum 

tentu beretika menurut agam lain. Demikian juga daris segi politik, beretika 

menurut komunisme mungkin tidak beretika menurut kapitalisme. Jadi etika 

bukanlah sebuah nilai yang bersifat universal seperti anggapan orang selama ini 

(Albrecht, 1992).  

2.1.2 Sifat Dasar Etika 

Zubair (1990) menyebutkan bahwa sifat dasar etika adalah sifat kritis, 

Zubair menjelaskan bahwa etika bertugas: 

1. Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. 

2. Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya. 

3. Etika mempersoalkan pula hak setiap lembaga seperti orangtua, 

sekolah, negara, dan agama, untuk memberikan perintah atau larangan 

yang harus ditaati. 

4. Etika dapat mengantarkan manusia pada sifat kritis dan rasional. 

5. Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggung jawab bagi 

seorang ahli dan bagi siapa saja yang tidak mau diombang-ambingkan 

oleh norma-norma yang ada. 

2.1.3 Objek Etika 

Objek etika menurut Zubair (1990) adalah pernyataan moral. Apabila 

diperiksa segala macam moral, pada dasarnya hanya dua macam, yaitu pernyataan 

tentang tindakan manusia dan pernyataan tentang manusia sendiri atau tentang 
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unsur-unsur kepribadian manusia, seperti motif-motif, maksud, dan watak. Etika 

berhubungan dengan empat hal yaitu: 

1. Dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas 

perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 

2. Dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau 

filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, 

absolut dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki 

kekurangan, kelebihan dan sebagainya. 

3. Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu dan 

penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu 

apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, 

hina dan sebagainya. 

4. Dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif yakni dapat berubah-ubah 

sesuai dengan tuntutan zaman. 

2.1.4 Klasifikasi Etika 

Secara umum, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus 

(Keraf dan Imam, 1995). Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar 

bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil 

keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral yang menjadi pegangan 

bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruk. 

Etika umum dapat dianalogkan sebagai ilmu pengetahuan, yang membahas 

mengenai pengertian umum dan teori-teori etika. 
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Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar di bidang 

kehidupan yang khusus, yaitu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak 

dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu organisasi, 

atau dapat juga sebagai seorang profesional untuk bertindak etis berlandaskan 

teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar. Penerapan ini bisa berwujud: 

bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan 

kegiatan khusus yang saya lakukan. Namun penerapan itu juga dapat berwujud: 

bagaimana saya menilai perilaku pribadi saya dan orang lain, dalam suatu 

kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang 

memungkinkan manusia bertindak etis. Etika khusus terbagi menjadi dua bagian 

sebagai berikut: 

1. Etika individual menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap 

dirinya sendiri untuk mencapai kesucian kehidupan pribadi, kebersihan 

hati nurani, dan yang berakhlak luhur. 

2. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku 

manusia sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai sopan 

santun, tata krama dan saling menghormati. Etika sosial menyangkut 

hubungan manusia dengan manusia, baik secara perseorangan dan 

langsung, maupun secara bersama dan dalam bentuk kelembagaan. 

Tujuan dan fungsi etika sosial pada dasarnya adalah untuk menggugah 

kesadaran kita, akan tanggung jawab sebagai manusia dalam kehidupan 

bersama dalam segala dimensinya. 
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2.1.5 Macam-Macam Etika 

Dalam membahas etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan 

kesusilaan atau etis, sama halnya dengan berbicara moral. Terdapat dua macam 

etika (Keraf dan Imam, 1995) sebagai berikut: 

1. Etika Deskriptif 

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan 

perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam 

hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Etika ini berbicara mengenai 

fakta apa adanya yaitu tingkah laku dan perilaku manusia dengan 

situasi dan realitas yang membudaya. 

2. Etika Normatif 

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan 

seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan 

oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika ini 

merupakan norma-norma yang dapat menuntun manusia agar 

bertindak secara baik dan menghindarkan hal yang buruk. Ditinjau dari 

teori dasar etika normatif, terdapat dua dasar teori sebagai berikut: 

a. Teori Deontologis 

Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak 

secara baik, baik pada dirinya, motivasi, kemauan dengan niat yang 

baik dan dilaksanakan berdasarkan kewajiban, serta bernilai moral. 
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b. Teori Teleologis 

Teleologis menjelaskan benar salahnya suatu tindakan tergantung 

dari tujuan yang hendak dicapai atau berdasarkan akibat yang 

ditimbulkan. Dua aliran etika teleologis adalah: 

• Egoisme 

Yaitu pandangan bahwa tindakan setiap orang bertujuan untuk 

mengejar kepentingan atau memajukan dirinya sendiri atau 

menekankan kepentingan yang mendatangkan kebahagiaan bagi 

dirinya sendiri. 

• Utilitarianisme 

Yaitu penilaian baik buruk tindakan atau kegiatan berdasarkan 

tujuan atau akibat dari tindakan tersebut bagi kepentingan orang 

banyak. 

2.1.6 Ruang Lingkup Etika 

Menurut Yatimin (2005), ruang lingkup etika tidak memberikan arahan 

yang khusus atau pedoman yang tegas terhadap pokok-pokok bahasannya. Etika 

menaruh perhatian pada prinsip pembenaran keputusan yang telah ada. Etika tidak 

akan memberikan kepada manusia arah yang khusus atau pedoman yang tegas dan 

tetap, tentang kabaikan dan keburukan. Namun demikian, apabila dibandingkan 

dengan pemakaian etika alam ruang lingkup yang lebih luas, etika lebih luas dari 

perkataan budi luhur, moral baik-buruk, dan tingkah laku sopan santun. 

2.1.7 Metode Pembinaan Etika 

Siagian (1996) menyebutkan bahwa setidaknya ada empat alasan mengapa 

mempelajari etika sangat penting: (1) etika memandu manusia dalam memilih 
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berbagai keputusan yang dihadapi dalam kehidupan, (2) etika merupakan pola 

perilaku yang didasarkan pada kesepakatan nilai-nilai sehingga kehidupan yang 

harmonis dapat tercapai, (3) dinamika dalam kehidupan manusia menyebabkan 

perubahan nilai-nilai moral sehingga perlu dilakukan analisa dan ditinjau ulang, 

(4) Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas dan mengilhami manusia untuk 

sama-sama mencari, menemukan dan menerapkan nilai-nilai hidup yang hakiki. 

Etika tidak dapat dilakukan begitu saja dan dipahami secara mudah, 

sehingga suatu kegiatan pembinaan etika perlu untuk dilakukan. Pembinaan ini 

dilakukan untuk membantu penerapan etika dalam kehidupan. Menurut Yatimin 

(2005), setidaknya terdapat beberapa metode pembinaan etika yang paling tepat, 

yaitu: 

1. Metode Doktrin 

Doktrin yang dimaksudkan yaitu berupa ajaran agama, norma-norma 

masyarakat, serta aturan-aturan. Hal ini diperlukan saat kemampuan 

nalar dan daya berpikir masih terbatas, karena dalam fitrahnya, manusia 

berkembang secara bertahap dan memerlukan pengarahan untuk 

menuju kesempurnaan. 

2. Metode Dialog 

Dalam metode ini pendidik mengajak berdialog dan bertukar pikiran, 

untuk pemahaman etika yang mutlak diperlukan. Karena dengan 

metode ini anak didik digugah kesadarannya dengan bertukar pikiran 

dan merangsang penalarannya. 
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3. Metode Keteladanan 

Metode ini juga merupakan meode utama yang dirasakan efektif dalam 

metode pembinaan etika, karena meniru sangat dominan dilakukan anak 

didik terhadap pendidiknya. Oleh karenanya, keteladanan dapat 

dijadikan jalan yang efektif alam pembinaan etika. 

2.1.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika 

Etika dalam diri individu satu sama lain akan berbeda, perbedaan tersebut 

dikarenakan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi etika (Yatimin, 2005), antara 

lain: 

1. Sifat Manusia 

Sifat manusia tidak dapat ditinggalkan ataupun dihilangkan. Sifat 

manusia terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya baik dan buruk. 

Sifat manusia memang tidak dapat dihilangkan begitu saja tetapi dapat 

diperbaiki. 

2. Norma-Norma Etika 

Ada tidaknya norma-norma etika di dalam masyarakat mempengaruhi 

seseorang untuk bertindak etis ataupun tidak. 

3. Aturan-Aturan Agama 

Setiap agama mengandung suatu ajaran etika yang menjadi pasangan 

bagi perilaku para penganutnya. Bisa jadi perbuatan yang tidak 

melanggar etika dalam suatu agama tidaklah demikian pada agama lain. 
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4. Fenomena Kesadaran Etika 

Kesadaran seseorang timbul apabila harus mengambi keputusan 

mengenai sesuatu yang menyangkut kepentingan pribadinya, hak dan 

kepentingan orang lain. 

2.1.9 Prinsip Umum Etika Profesi Akuntan 

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan 

Indonesia. Dalam lingkungan profesi akuntan, kesadaran etis tercermin dalam 

pedoman-pedoman yang ada dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, yang apabila 

dilaksanakan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil 

pekerjaannya. Dalam rangka pengingkatan kualitas profesi akuntan, IAI dalam 

kongres VIII tahun 1998 telah merumuskan kode etik akuntan yang baru
1
, kode 

etik akuntan tersebut terbagi dalam empat bagian, sebagai berikut: 

1. Prinsip Etika 

Prinsip etika memberikan rerangka dasar bagi aturan etika yang 

mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional dan berlaku bagi 

seluruh anggota IAI, baik yang berada dalam Kompartemen Akuntan 

Publik, Kompartemen Akuntan Manajemen, Kompartemen Akuntan 

Pendidik, maupun Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Adapun 

prinsip etika menurut IAI terdiri dari delapan prinsip yang meliputi: 

a. Tanggung Jawab Profesi 

Boynton (2002) menguraikan bahwa dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya sebagai profesional, para anggota harus mewujudkan 

1
 Kode Etik IAI. (Online), (http://www.google.com/download/kode_etik_IAI/view/id), diakses 12 

Maret 2011) 
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kepekaan profesional dan pertimbangan moral dalam semua aktifitas 

mereka. Tanggung jawab tersebut tidak hanya kepada pemakai jasa, 

tetapi juga terhadap teman seprofesi, kepada publik dan juga 

terhadap Tuhan. 

b. Kepentingan Umum 

Profesi akuntan dalam melayani kepentingan publik harus 

menunujukkan perilaku dengan tingkat profesionalisme yang 

konsisten dengan prinsip-prinsip etika. Kepentingan publik ini 

penting karena kepercayaan yang diberikan publik akan 

mempengaruhi kredibilitas profesi (Boynton, 2002). 

c. Integritas 

Boynton (2002) menyebutkan integritas merupakan karakteristik 

pribadi yang tidak dapat dihindari dalam diri seorang akuntan. 

Integritas menunjukkan tingkat kualitas yang menjadi dasar 

kepercayaan publik dan tolak ukur setiap anggota dalam 

mempertimbangkan semua keputusan yang dibuat di setiap tugasnya. 

d. Objektifitas 

Arens (2003) menyebutkan bahwa anggota harus memiliki dan 

mempertahankan objektifitas dan terbebas dari konflik antar 

kepentingan dalam menjalankan tanggungjawab profesionalnya, 

dalam artian tidak memihak dan terbuka dalam semua hal yang 

bersangkutan dengan penugasan. 
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e. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 

Kompetensi adalah hasil dari pendidikan dan pengalaman. Kehati-

hatian profesional adalah keteguhan, kesungguhan untuk bersikap 

energik dalam menerapkan dan mengupayakan pelayanan jasa. 

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional adalah pusat dari 

pencarian terus meneurs akan kesempurnaan dalam melaksanakan 

jasa profesional (Boynton, 2002). 

f. Kerahasiaan 

Arens (2003) menjelaskan bahwa dalam penugasannya sebagai 

prfesional, dimungkinkan bagi seorang akuntan memperoleh 

informasi yang sifatnya rahasia dari klien, namun sangat penting 

bagi akuntan untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia yang 

diperoleh dari segala jenis penugasannya tersebut tanpa persetujuan. 

g. Perilaku Profesional 

Perilaku profesional adalah tindakan yang selalu menunjukkan 

perbuatan baik sesuai dengan profesinya dan menjauhi seala 

tindakan yang dapat mendiskriditkan profesi (Arens, 2003). 

h. Standar Teknis 

Arens (2003) menjelaskan bahwa seorang akuntan harus selalu 

memperhatikan standar teknis dan etika profesi, agar akuntan 

senantiasa bertindak sesuai dengan kode etik, sehingga dalam 

tugasnya tidak merugikan baik pihak klien, rekan, maupun 

masyarakat secara umum. 
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2. Peraturan Etika 

Peraturan etika merupakan standar etika minimum yang dinyatakan 

sebagai peraturan spesifik. Peraturan etika ini disahkan oleh Rapat 

Anggota Kompartemen dan hanya mengikat anggota kompartemen 

yang bersangkutan. 

3. Interpretasi Aturan Etika 

Interpretasi etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh 

pengurus kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota 

dan pihak-pihak yang bersangkutan sebagai panduan penerapan aturan 

etika. 

4. Tanya Jawab 

Tanya jawab ini memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari 

anggota kompartemen tentang aturan etika beserta interpretasinya. 

2.1.10 Etika Pada Akuntan Pendidik 

Sebagian besar profesi mempunyai kode etik yang digunakan sebagai 

kontrol bagi anggotanya untuk bersikap dan berperilaku etis. Demikian juga untuk 

profesi dosen atau pendidik. Namun untuk kode etik akuntan pendidik tidak 

demikian, kode etik yang berlaku saat ini adalah kode etik IAI yang menitik 

beratkan pada akuntan publik dan akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik. 

Menurut Utami dan Indriawati (2006), untuk profesi akuntan, selain akuntan 

publik, sampai saat ini belum ada rumusan kode etiknya. Sehingga dapat 

disimpulkan akuntan pendidik tidak memiliki kode etik dari IAI. 

Setiap pendidik diharapkan mempunyai peranan penting dalam 

mensosialisasikan etika baik etika bisnis maupun etika profesi kepada siswanya, 
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banyaknya fenomena perilaku tidak etis yang dilakukan pendidik misalnya yang 

berhubungan dengan plagiarisme dalam penelitian, menimbulkan sedikit 

ketakutan dalam masyarakat mengenai mutu dari pendidikan itu sendiri.

Disamping lingkungan bisnis, hal yang dapat mempengaruhi seseorang 

berperilaku etis adalah lingkungan dunia pendidikan. Dalam hal ini berarti 

keberadaaan pendididikan etika memiliki peranan penting dalam perkembangan 

profesi di bidang akuntansi di Indonesia. Penelitian di Indonesia dilakukan oleh 

Ludigdo dan Machfoeds (1999) menyebutkan bahwa akuntan publik mempunyai 

persepsi etika yang lebih baik, hal ini dikarenakan akuntan publik terlibat 

langsung dalam konflik yang berkaitan dengan etika. Kendala yang dihadapi 

akuntan pendidik dikarenakan kurangnya penguasaan wacana etika, disamping itu 

juga kurangnya minat dosen terhadap etika. 

2.2 Kode Etik 

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan 

dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. McCarthy dalam 

Rezae et al (2001) mendefinisikan perlunya sebuah kode etik sebagai berikut: 

“An important aspect of the trend toward increased corporate governance 

and accountability as well as greater emphasis on honorable behavior is 

reflected in the need for written codes of conduct. Situation ethics theory 

supports the relevance of the use of written codes of conduct.” 

 

Tenaga pendidikan yang termasuk di dalamya pengajar, sebagai pelaksana 

pendidikan yang langsung berhubungan dengan peserta didik, mempunyai 

peranan yang sangat besar dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengajar tidak 

hanya bertugas membangun peserta didik dalam bidang material saja, tetapi juga 

bidang spiritual. Dalam melakukan setiap tindakan, baik yang berhubungan 
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dengan peserta didik di dalam dan di luar sekolah, maupun dengan masyarakat, 

seorang pengajar harus berpegang teguh pada kode etik yang sudah ada, hal ini 

dikarenakan, setiap tindakan seorang pengajar selalu diteropong dan dicontoh 

peserta didik (Soemanto dan Soetopo, 1984). Kode Etik Profesi merupakan bagian 

dari etika profesi. Syarat yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil 

dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus. 

2.2.1 Pengertian Kode Etik 

Sudirman (1987) menjelaskan bahwa secara harfiah “kode etik” berarti 

sumber etik. Etik artinya tata susila (etika) atau hal-hal yang berhubungan dengan 

kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Berdasarkan pengertian di atas, 

kode etik asisten dosen dapat diartikan sebagai sebuah aturan tata-susila yang 

mengatur tingkah laku asisten dosen, mengenai hal yang baik dan buruk dalam 

berperilaku, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan 

sekaligus untuk mempertegas peran asisten dosen itu sendiri.  

Soemanto dan Soetopo (1984) menjelaskan bahwa dalam pendefinisian 

kode etik, pertama-tama, diartikan dulu kata kode dan etik. Kode berarti tanda 

atau tulisan atau pedoman, sedangkan etik (ethics) berarti telaah dan penilaian 

kelakuan manusia ditinjau dari sudut kesusilaan, jadi kode etik berarti pedoman 

tingkah laku yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota-anggota suatu masyarakat 

tertentu. Definisi lain tentang kode etik yang dijelaskan Carter V. Good dalam 

bukunya Dictionary Of Education (Soemanto dan Soetopo, 1984): 

“Code of ethics is a set of moral standars and principle to guide conduct, 

formulated by an individual for himself or by a group (such as a society or 

a profession) for its membership.” 
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Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Perumusan kode 

etik menunjukkan bagaimana anggota organisasi harus bertingkah laku yang 

dirumuskan dalam aturan-aturan yang memberikan petunjuk mengenai pedoman, 

peralatan dan fasilitas yang digunakan anggota organisasi tersebut dalam 

pelaksanaan tugas profesionalnya. Namun demikian, publikasi tentang kode etik 

dan buku pedoman tentang standar dan aturan itu sendiri tidaklah dapat memberi 

jaminan apa-apa. Profesionalisme itu terjadi bilamana dimungkinkan adanya 

pemaksaan yang kuat untuk melaksanakannya (Yusufhadi Miarso, dkk; 1991). 

2.2.2 Tujuan Kode Etik 

Dalam rangka pelaksanaan sebuah pekerjaan, setiap profesi dituntut untuk 

tidak melanggar hak orang lain. Tuntutan etika profesi yang harus dipenuhi oleh 

asisten dosen dalam pelaksanaan tugas mengajarnya telah dirumuskan dalam 

sebuah kode etik. Soemanto dan Soetopo (1984) menerangkan bahwa tenaga 

kependidikan merupakan bagian dari golongan fungsional dalam masyarakat 

dalam pergaulannya sehari-hari dan juga seorang profesional yang melaksanakan 

tugas dalam bidang pendidikan yang harus berpedoman pada kode etik. Tujuan 

dari disusunnya kode etik antara lain, untuk menciptakan ketertiban dan 

kedisiplinan serta membantu setiap pengajar dalam peningkatan profesionalisme 

mereka. Ketertiban dan kedisiplinan ini dapat terwujud karena dalam kode etik 

dijelaskan mengenai hak dan kewajiban masing-masing orang, tanpa adanya kode 

etik orang akan cenderung melanggar hak orang lain dan tidak melakukan 

kewajiban sendiri. 

Bertens (2000) menyebutkan bahwa kode etik bagi setiap profesi 

merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan 
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bertujuan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk pada para anggotanya, 

yaitu bagaimana “seharusnya” (das sollen) berbuat dan sekaligus menjamin 

kualitas moral profesi yang bersangkutan dimata masyarakat untuk memperoleh 

tanggapan yang positif. 

2.2.3 Manfaat Kode Etik 

Bertens (2000) menjelaskan bahwa pembuatan kode etik adalah cara 

ampuh untuk melembagakan etika dalam struktur dan kegiatan institusi. Jika 

sebuah institusi atau organisasi memiliki kode etik sendiri, maka kode etik 

tersebut akan memberikan manfaat, antara lain: 

1. Kode etik dapat meningkatkan kredibilitas organisasi, karena etika telah 

dijadikan sebagai coorporate culture.  Dengan adanya kode etik, secara 

intern semua anggota terikat dengan standar yang sama, sehingga akan 

mengambil keputusan yang sama untuk kasus yang sejenis. 

2. Kode etik dapat membantu dalam menghilangkan grey area atau 

kawasan kelabu di bidang etika. 

3. Kode etik dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung 

jawab sosialnya. 

4. Kode etik menyediakan organisasi kemungkinan untuk mengatur 

dirinya sendiri (self regulation). 

2.2.4 Perencanaan Kode Etik  

Ada beberapa definisi tentang perencanaan, Cunningham dalam Pidarta 

(1990) mengatakan bahwa perencanaan itu adalah menyeleksi dan 

menghubungkan pengetahuan, fakta-fakta, imajinasi-imajinasi, dan asumsi-asumsi 
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untuk masa yang akan datang, untuk tujuan memvisualisasi dan memformulasi 

hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-

batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kode etik tidaklah dapat 

memberi jaminan apa-apa terhadap profesionalisme anggota organisasi, maka 

dalam penyusunan rancangan kode etik terdapat faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan untuk menjamin keefektifan kode etik, antara lain (Bertens; 2000): 

1. Kode etik sebaiknya dirumuskan berdasarkan masukan dari semua 

anggota, sehingga mencerminkan kesepakatan semua pihak yang teikat 

olehnya. 

2. Harus dipertimbangkan dengan teliti bidang-bidang apa dan topik-topik 

mana sebaiknya tercakup oleh kode etik organisasi. 

3. Kode etik organisasi sewaktu-waktu harus direvisi dan disesuaikan 

dengan perkembangan intern dan ekstern. 

4. Yang paling penting adalah bahwa kode etik organisasi harus 

ditegakkan secara konsekuan dengan menerapkan sanksi dan dilakukan 

dengan adil. 

2.2.4.1 Tahap-Tahap Perencanaan Kode Etik  

Perencanaan kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya bertujuan untuk mengoperasionalkan kode etik tersebut agar dapat 

dilaksanakan. Soemanto dan Soetopo (1984) menjelaskan bahwa kode etik yang 

bersangkut paut dengan dunia pendidikan dan pengajaran harus disusun 

berdasarkan aturan-aturan dan norma-norma tertentu untuk memberikan tuntunan 
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dan pembinaan dalam melaksanakan tugas kewaiban menurut profesinya sebagai 

pengajar. Pidarta (1990) menyebutkan bahwa suatu proses perencanaan akan 

melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Menentukan kebutuhan atas dasar antisipasi terhadap perubahan 

lingkungan atau masalah yang muncul. 

2. Melakukan ramalan (forecasting), menentukan program, tujuan, dan 

misi perencanaan. 

3. Menspesifikasi tujuan 

4. Membentuk standar performan. 

5. Menentukan alat atau metode pemecahan. 

6. Melakukan implementasi dan menilai. 

7. Mengadakan review. 

Dalam hal penyusunan kode etik tenaga pengajar ini,  Soemanto dan 

Soetopo (1984) menyebutkan dua puluh materi etika yang harus terkandung 

didalamnya, antara lain: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Berdisiplin dalam menjalankan tugas jabatan. 

3. Bertanggungjawab atas segala tugas yang dibebankan. 

4. Beritikad baik dalam melaksanakan jabatan. 

5. Jujur. 

6. Susila dalam sikap. 

7. Dapat memegang rahasia jabatan. 

8. Tidak melibatkan diri dalam hal-hal luar jabatan yang mengganggu. 

9. Tugas pokok jabatan. 
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10. Menjunjung tinggi keadilan dalam melaksanakan tugas. 

11. Tabah dan sabar dalam menjalankan tugas. 

12. Bijkasana dan teliti dalam menyelesaikan segala persoalan. 

13. Bersedia mengabdi pada jabatan. 

14. Rela berkorban untuk kepentingan jabatan. 

15. Berbudi luhur dan baik hati. 

16. Bersedia bekerja sama dengan rekan-rekan lain. 

17. Menjaga nama baik instansi diamana ia bekerja. 

18. Memandang mulia jabatannya. 

19. Kasih sayang pada rekan dan anak didik. 

20. Ramah tamah dalam pergaulan. 

21. Berpakaian bersih, rapi dan sopan sesuai dengan kepribadian bangsa 

Indonesia. 

2.2.5 Pelaksanaan Kode Etik 

Membuat kode etik ternyata tidak merupakan solusi yang cukup untuk 

memecahkan semua permasalahan moral untuk suatu profesi. Ruslan (2008) 

menyebutkan bahwa kode etik dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita 

dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam lingkungan profesi tersebut. Kode etik 

merupakan perumusan norma moral yang menjadi tolak ukur atau acuan bagi 

kode perilaku (code of conduct) kelompok profesi bersangkutan. Dalam 

pelaksanaan kode etik tersebut, setiap individu harus menaati atau mematuhinya. 

Kode etik sekaligus sebagai upaya tindakan pencegahan dan merupakan sanksi 

hukuman atas perbuatan yang tidak etis sebagai penyandang profesional dalam 

melaksanakan tugasnya. 



3 5
Ruslan (2008) juga menjelaskan bahwa perwujudan pedoman kode etik 

profesi biasanya bersifat tertulis, tersusun secara sistematik, normatif, etis, 

lengkap, dan mudah dimengerti tentang pedoman umum perilaku dalam 

melaksanakan profesi, serta berisikan prinsip-prinsip dasar kode etik (basic 

principles code of ethics) dan etika perofesi (code of profession ethics) yang telah 

dirumuskan dan disepakati bersama dalam pelaksanaan kegiatan profesional. 

Kesadaran individual dari setiap profesi untuk menjunjung tinggi kode etik dalam 

pelaksanaan kegiatan profesionalnya lah yang menjadi faktor penting dalam 

penegakan kode etik, tidak heran bila banyak pihak yang mempertanyakan 

keefektifan dari kode etik. Bertens (2000) menyebutkan beberapa kritik atas 

adanya kode etik dalam sebuah lembaga, antara lain: 

1. Kode etik sering kali merupakan formalitas belaka. Fungsinya hanya 

sebagai window dressing untuk menciptakan citra dalam masyarakat, 

hal ini berarti bahwa kode etik hanya menjadi suatu unsur public 

relations saja, tanpa substansi riil. 

2. Banyak kode etik yang dirumuskan dengan terlalu umum, sehingga 

tidak menunjukkan jalan keluar bagi masalah moral yang konkret yang 

dihadapi oleh lembaga.  

3. Jarang sekali tersedia enforcement atau sanksi pelanggaran dalam kode 

etik lembaga. Dengan demikian kode etik menjadi kurang efektif, 

karena hampir tidak dirasakan perbedaan jika ada kode etik atau tidak. 

2.3 Program Asistensi 

Program asistensi secara umum adalah kegiatan perkuliahan yang 

dilaksanakan di luar jadwal perkuliahan dan dibimbing oleh tenaga asisten dosen. 
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Program asistensi ini dibuat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di 

perguruan tinggi yang pelaksanaannya dilakukan di luar jadwal perkuliahan dan 

dibimbing oleh tenaga asisten dosen yang telah yang terpilih melalui seleksi 

perekrutan asisten dosen. 

2.3.1 Asisten Dosen 

Santy (2009) mendefinisikan asisten dosen sebagai seseorang yang 

berdasarkan pendidikan dan keahliannya, diangkat untuk membantu dosen dalam 

menunjang kelancaran perkuliahan. Seorang asisten dosen pada dasarnya bertugas 

memberi bantuan dan kemudahan bagi mahasiswa, untuk dapat memperoleh 

tambahan pengetahuan yang kurang didapat selama proses pengajaran yang 

dilakukan dosen di kelas reguler. Oleh karena itu, seorang asisten dosen harus 

memiliki kompetensi dalam pengelolaan proses pembelajaran. Klasifikasi asisten 

dosen
2
 dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Asisten dosen magang adalah asisten dosen yang diangkat dan 

ditugaskan untuk mengikuti perkuliahan dosen senior sesuai dengan 

mata kuliah yang dipilih tetapi belum diperkenankan menggantikan 

mengajar apabila dosen yang bersangkutan berhalangan hadir.  

2. Asisten dosen tetap adalah asisten dosen yang diangkat dan 

ditempatkan sebagai pembantu dosen dan dinilai sudah mampu 

menggantikan mengajar apabila dosen utamanya berhalangan hadir. 

Chandler dalam bukunya Education and Teacher mendefinisikan profesi 

mengajar sebagai suatu jabatan yang mempunyai kekhususan, profesi itu 2
STIA-LAN. 2009. Asdos. (Online), (http://www.stialan.ac.id/asistendosen.htm), diakses 20 

Sepetember 2010)
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memerlukan kelengkapan mengajar atau keterampilan atau keduanya yang 

menggambarkan bahwa seseorang melaksanakan tugasnya sebagai pengajar 

(Sahertian, 1990). Seorang pengajar merupakan salah satu faktor penting dalam 

kegiatan belajar mengajar, yaitu faktor manusia yang berinteraksi dengan manusia 

lain yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar yaitu peserta didik. Menurut 

Chandler, ciri mengajar sebagai suatu profesi adalah sebagai berikut: 

1. Lebih mementingkan layanan darpada kepentingan pribadi. 

2. Mempunyai status yang tingi. 

3. Memiliki pengetahuan yang khusus. 

4. Memiliki kegiatan intelektual. 

5. Memiliki hak untuk memperoleh standar kualifikasi profesional. 

6. Mempunyai etik profesi (kode etik) yang ditentukan oleh organisasi 

profesi. 

Salah satu tugas asisten dosen adalah membantu mahasiswa agar lebih 

memahami mata kuliah wajib yang termasuk dalam program asistensi yaitu 

dengan cara memberikan penjelasan atas penyelesaian soal-soal yang sesuai 

dengan yang diberikan oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui keterkaitan antara teori dengan 

pengaplikasiannya dalam pengerjaan soal atau ujian. Soemanto dan Soetopo 

(1984) menyebutkan bahwa istilah tenaga kependidikan mencakup semua tenaga 

profesional yang terlibat dalam usaha pendidikan. 
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Dalam setiap universitas jenis asisten dosen bervariasi, karena tidak ada 

aturan baku dalam pengklasifikasian jenis asisten dosen itu sendiri. Jenis asisten 

dosen
3
 dapat dibagi menjadi dua,  yaitu: 

1. Asisten Mata Kuliah adalah asisten mahasiswa yang diberi tugas 

membantu dosen pengampu dalam menyiapkan bahan kuliah, hadir 

dalam kelas pada saat dosen melaksanakan pembelajaran, membimbing 

mahasiswa dalam mengerjakan tugas-tugas terstruktur, serta membantu 

melaksanakan evaluasi. 

2. Asisten Praktikum adalah asisten mahasiswa yang diberi tugas 

membantu dosen pengampu merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi praktikum. 

2.3.2 Organisasi Asisten Dosen Jurusan Akuntansi (OADA) 

Tanggung jawab yang dibebankan kepada asisten dosen mengharuskan 

adanya peningkatan kompetensi dalam diri asisten dosen dari waktu ke waktu. 

Kompetensi lebih yang harus dimiliki asisten dosen ini mengharuskan asisten 

dosen tidak cukup hanya dengan cakap dalam melaksanakan tugas asistensi saja, 

tetapi asisten dosen juga harus mampu menjadikan dirinya sebagai sumber dan 

contoh berperilaku bagi mahasiswa. Kehadiran organisasi profesi dalam hal ini 

jelas akan diperlukan untuk melindungi berbagai pihak dari segala bentuk 

penyimpangan maupun penyalah-gunaan keahlian oleh asisten dosen. OADA atau 

Organisasi Asisten Dosen Jurusan Akuntansi didirikan di Malang pada tanggal 17 

November 2007. OADA berkedudukan di bawah Laboratorium Akuntansi, 3
STIA-LAN. 2009. Asdos. (Online), (http://www.stialan.ac.id/asistendosen.htm), diakses 20 

Sepetember 2010)  
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Investasi, dan Pasar Modal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. Kedaulatan tertinggi OADA berada pada Ketua Laboratorium 

Akuntansi, Investasi, dan Pasar Modal yang diwakilkan kepada ketua OADA. 

Soelaiman (1979) menjelaskan bahwa setiap profesi memiliki organisasi 

profesi, melalui organisasi profesi tersebut setiap profesi akan mendapatkan 

beberapa keuntungan, antara lain: 

1. Mempunyai kesempatan untuk memperluas cakrawala pemikiran di 

bidang profesi, serta mengadakan kontak profesional yang luas. 

2. Mempunyai kesempatan untuk mengembangkan profesi, misalnya 

melakukan penelitian untuk pengembangan profesi. 

3. Kesempatan untuk mengembangkan mutu kinerja profesi dalam rangka 

pencapaian tujuan. 

4. Dapat memperluas kontak sosial. 

5. Memperoleh kesempatan untuk memajukan kesejahteraan profesi. 

2.3.3 Kode Etik Asisten Dosen Jurusan Akuntansi 

Sebagian besar profesi mempunyai kode etik yang digunakan sebagai 

kontrol bagi anggotanya untuk bersikap dan berperilaku etis. Demikian juga untuk 

profesi dosen atau pendidik. Ruslan (2008) menjelaskan bahwa setiap profesional 

dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi, 

pengetahuan atau keahlian yang disandangnya, tidak terlepas dari etika profesi 

yang berkaitan dengan kode etik profesi sebagai standar moral. 

Kode etik yang mempedomani setiap tingkah laku asisten dosen 

merupakan hal yang sangat diperlukan, karena dengan adanya kode etik, kinerja 
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asisten dosen akan terarah dengan baik. Berdasarkan pada hasil rapat akbar asisten 

dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, kode etik 

asisten dosen Jurusan Akuntansi yang berlaku saat ini adalah: 

1. Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya selalu jujur dan adil dalam tindakannya, serta menjadi 

contoh bagi mahasiswa dalam sikap kejujuran dan keadilannya serta 

menjauhkan diri dari sikap membeda-bedakan dari apapun. 

2. Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya menjaga nama baik diri sendiri, institusi dan sivitas 

akademika dan tidak menyalahgunakan institusi untuk kepentingan 

pribadi. 

3. Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya melaksanakan tugas dengan semangat dan terus 

mengembangkan kemampuan diri dan mahasiswa yang dibimbingnya. 

2.3.4 Syarat Umum Menjadi Asisten Dosen Dalam Program Asistensi 

Program asistensi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 

mengembangkan diri lewat penugasan sebagai asisten dosen pada program 

asistensi melalui proses seleksi. Syarat umum untuk menjadi asisten dosen dalam 

program asistensi
4
, yaitu: 

1. Minimal berpendidikan strata satu dalam bidang mata kuliah yang 

diminati.  

2. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.  4
STIA-LAN. 2009. Asdos. (Online), (http://www.stialan.ac.id/asistendosen.htm), diakses 20 

Sepetember 2010)
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3. Memiliki keahlian di dalam bidangnya.  

4. Menyerahkan dan mempresentasikan materi mata kuliah yang diminati 

dihadapan dosen senior mata kuliah tersebut. 

2.3.5 Tujuan dan Fungsi Asisten Dosen 

Tujuan dan fungsi diadakannya program asistensi adalah untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar di kelas, serta melengkapi kekurangan dan ketidak 

pahaman mahasiswa dalam menerima materi dari dosen di kelas. Pelaksanaan 

program asistensi ini dilakukan di luar jadwal perkuliahan. Dengan diadakannya 

program asistensi ini, diharapkan mahasiswa mendapat hasil yang maksimal 

dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat menghasilkan prestasi yang lebih 

baik dari lulusan sebelum adanya program asistensi. 

Fungsi utama seorang pengajar adalah mengajar dan sekaligus mendidik. 

Kegiatan mengajar bukanlah semata-mata kegiatan menyampaikan pengetahuan, 

kegiatan tersebut sekaligus upaya membangun kepribadian peserta didik 

(Soelaiman, 1979). Berdasarkan fungsinya itulah, seorang pengajar perlu 

mendapatkan pembinaan. Dalam rangka pelaksanaan fungsinya dalam program 

asistensi, maka seorang asisten dosen perlu melakukan kegiatan lain, misalnya 

bergabung dalam organisasi asisten dosen akuntansi, banyak kegiatan yang dapat 

dilakukan dalam organisasi tersebut yang dapat mengembangkan anggota 

organisasi dan organisasi itu sendiri.  

2.3.6 Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Dosen 

Tugas dan tanggung jawab merupakan dua hal yang saling berhubungan. 

Tugas seorang pengajar, disamping mengajar adalah menciptakan lingkungan 

belajar yang positif, dan senantiasa memberi dukungan kepada peserta didiknya 
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melalui keterampilan mengajar yang efektif. Seorang asisten dosen pada dasarnya 

bertugas memberi bantuan dan kemudahan bagi mahasiswa untuk dapat 

memperoleh tambahan pengetahuan yang kurang didapat selama proses 

pengajaran yang dilakukan dosen di kelas reguler. Sahertian (1990) menjelaskan 

bahwa seorang pengajar umumnya memiliki tiga tugas, antara lain: 

1. Tugas Profesional 

Dengan adanya tugas profesional ini menjadikan seorang pengajar 

memiliki peranan profesi (professional role), yang termasuk peranan 

profesional itu adalah: 

a. Seorang pengajar diharapkan menguasai pengetahuan sehingga ia 

dapat memberi kegiatan kepada siswa dan memperoleh hasil yang 

baik. 

b. Seorang pengajar menguasai psikologi peserta didik. 

c. Seorang pengajar sebagai penanggungjawab dalam membina 

disiplin. 

d. Seorang pengajar sebagai penilai dan pembimbing terhadap kegiatan 

peserta didik. 

e. Seorang pengajar sebagai pengemban kurikulum yang sedang 

dilaksanakan. 

f. Seorang pengajar sebagai penghubung antara sekolah, masyarakat 

dan orang tua. 

g. Seorang pengajar harus terus mencari pengetahuan-pengetahuan 

baru untuk melengkapi informasi dalam pengajarannya. 
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2. Tugas Personal 

Wiggens dalam bukunya Student Teacher In Action menggambarkan 

seorang guru sebagai pendidik harus mampu berkaca pada dirinya 

sendiri. 

3. Tugas Sosial 

Seorang pengajar harus mempunyai komitmen terhadap masyarakat, 

sebagai warga negara dan sebagai agen pembaharuan. Hal ini 

mengakibatkan, pada suatu saat, pengajar diharapkan mampu 

mempertahankan nilai-nilai yang harus ditaati, tetapi disaat yang sama 

pula pengajar diharapkan mampu menjadi inovator. 

Santy (2009) menjelaskan bahwa seorang asisten dosen mempunyai 

tanggung jawab untuk selalu mengikuti perkuliahan yang diberikan oleh dosen 

sesuai dengan matakuliah yang dipilih serta membantu lancarnya perkuliahan. 

Jones dan Jones dalam Sahertian (1990) menjelaskan: 

“Responsible classroom dicipline is based upon developing an 

understanding of the needs and goals expressed by both the teacher and 

the learner and creating a clear phylosophy of teaching that effective by 

responds to these needs.” 

 

Seorang pengajar pada intinya tidak boleh hanya bertanggung jawab pada 

aspek pengetahuan saja tetapi juga terhadap aspek mendidik kepribadian peserta 

didik, misalnya dalam hal kedisiplinan. 

2.3.7 Metode dan Proses Belajar Mengajar Pada Program Aistensi 

Program asistensi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya menerapkan metode dan proses belajar yang cukup baik dan 
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akomodatif bagi mahasiswa, contohnya dalam kegiatan belajar mengajar, asisten 

dosen bersedia memberikan tambahan bimbingan belajar kepada mahasiswa, 

untuk mata kuliah yang kurang dimengerti dan dipahami dari pengajaran dosen 

tetap, yang pelaksanaannya dilakukan di luar jadwal perkuliahan. Soelaiman 

(1979) menjelaskan bahwa metode pengajaran adalah alat untuk mencapai tujuan, 

dan sebagai alat, metode pengajaran merupakan salah satu komponen pengajaran 

yang penting. Bahan pelajaran dan tujuan pengajaran merupakan pedoman 

penting dalam penyusunan metode pengajaran. 

Santy (2009) menyebutkan metode dan proses belajar mengajar di 

perguruan tinggi secara umum merupakan interaksi antara lingkungan, sistem 

pendidikan, dosen, materi dan mahasiswa, dengan kelima faktor tersebut akan 

tercipta suatu sistem pembelajaran yang integratif dan menyeluruh yang dapat 

menghasilkan kualitas lulusan perguruan tinggi yang berkualitas dan siap 

berkompetisi di dunia kerja. Soelaiman (1979) mendefinisikan mengajar sebagai 

kegiatan guru membimbing dan mendorong murid memperoleh pengalaman yang 

berguna bagi perkembangan semua potensi yang dimilikinya semaksimal 

mungkin. Brubacher juga menjelaskan, bahwa mengajar merupakan usaha 

mengatur dan mempengaruhi situasi yang mengandung rintangan, dimana seorang 

individu ingin mengatasi rintangan itu dan ia belajar dari pengalamannya. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, asisten dosen berkewajiban untuk 

melakukan review (mengulang kembali) materi yang telah diberikan oleh dosen 

tetap. Sebelum melakukan ujian, asisten dosen akan mengadakan diskusi di kelas 

mengenai pembahasan soal-soal latihan yang kurang dimengerti mahasiswa 
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sampai tuntas. Soelaiman (1979) menyebutkan beberapa prinsip yang harus 

mendapat perhatian dalam kegiatan mengajar, yaitu: 

1. Pengajaran haruslah bertolak dari filsafat hidup bangsa 

2. Pengajaran harus bertujuan untuk mengubah dan mengembangkan pola-

pola tingkah laku peserta didik. 

3. Pengajaran harus bertolak dari kurikulum yang menjangkau keperluan 

peserta didik dan masyarakat. 

4. Pengajaran harus memperhatikan setiap peserta didik dan mendorong 

perkembangan semua potensi mereka sepenuhnya. 

5. Pengajaran hendaknya menjadikan masyarakat sumber untuk belajar. 

6. Pengajaran modern bertolak dari keyakinan bahwa belajar adalah proses 

mengalami. 

7. Pengajaran modern mementingkan kreativitas murid. 

8. Pengajaran modern bertolak dari kenyataan bahwa antar peserta didik 

berbeda satu sama lain. 

9. Pengajaran modern bertolak dari anggapan bahwa peserta didik 

merupakan manusia yang aktif dan bereaksi secara menyeluruh. 

10. Penilaian yang berkelanjutan dan menilai diri sendiri harus 

diperhatikan. 

11. Pengajaran akan lebih berhasil membuat peserta didik saling 

berhubungan apabila diadakan korelasi antar pelajaran. 

12. Pengajaran akan lebih berhasil apabila dibantu dengan alat peraga dan 

menggunakan berbagai sumber. 
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13. Pengajaran harus memberi kesempatan yang cukup bagi peserta didik 

untuk bekerja sama dalam kelompok, di samping belajar individual. 

14. Dalam pengajaran motivasi juga hal yang penting. 

2.3.8 Pengembangan Asisten Dosen Dalam Program Asistensi 

Pengembangan bagi asisten dosen, merupakan upaya memperluas 

wawasan dan kemampuan asisten dosen dalam meningkatkan kualitas poses 

belajar mengajar, serta peningkatan kompetensi dalam diri asisten dosen itu 

sendiri. Kegiatan pengembangan asisten dosen juga diterima oleh asisten dosen 

Jurusan Akuntansi, kegiatan pengembangan ini diberikan pada awal semester, 

sebelum mereka melakukan tugas mengajar. Bentuk-bentuk pengembangan 

asisten dosen
5
, antara lain: 

1. Melibatkan asisten dosen dalam seminar, penelitian, diskusi ilmiah baik 

tingkat regional, nasional, maupun internasional.  

2. Melibatkan asisten dosen dalam kegiatan pelatihan, baik dalam 

metodologi pengajaran maupun substansi perkuliahan.  

3. Menugasbelajarkan asisten dosen untuk mengikuti pendidikan dan 

latihan di dalam maupun di luar negeri. 

Usaha pengembangan asisten dosen ini merupakan suatu kegiatan 

pembinaan dalam profesi. Sahertian (1990) kegiatan pembinaan bagi pengajar 

meliputi, latihan dalam jabatan, pendidikan lanjutan, organisasi profesi dan 

pemberian insentif. Dengan dilakukannya kgiatan pengembangan asisten dosen 5
STIA-LAN. 2009. Asdos. (Online), (http://www.stialan.ac.id/asistendosen.htm), diakses 20 

Sepetember 2010)
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ini diharapkan asisten dosen memiliki sikap positif dalam kegiatan mengajarnya. 

Sahertian (1990) menyebutkan sikap positif yang ditimbulkan dari kegiatan 

pembinaan ini, antara lain: 

1. Memiliki sikap kerja sama dan demokratis. 

2. Ramah dan terbuka terhadap pendapat orang lain. 

3. Sabar. 

4. Kepribadian dan penampilan yang menarik. 

5. Jujur dan tidak memihak. 

6. Tidak mudah tersinggung atau humoris. 

7. Konsisten dalam berperilaku yang baik. 

8. Memberikan perhatian terhadap minat murid. 

9. Fleksibel dalam cara mengajar 

10. Menggunakan pujian. 

11. Tidak pernah secara sengaja maupun tidak menonjolkan kecakapannya 

dalam mengajar. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Mintz (1995), mendeskripsikan arti dan tujuan dari teori virtue yakni 

kebaikan dan bagaimana pengaruhnya dalam pendidikan akntansi dalam 

mengajarkan kebaikan kepada mahasiswa akuntansi. Dalam penelitiannya 

tersebut, Mintz menyatakan bahwa pendidikan etika di akuntansi harus mencakup 

diskusi. Selain itu, Mintz juga berpendapat bahwa pendidikan etika merupakan hal 

yang tidak dapat dielakkan, karena jika akuntan pendidik tidak menjelaskan secara 

spesifik mengenai perilaku etika, maka mahasiswa akan melakukan penilaian 

sendiri tentang etika melalui perilaku pendidik itu sendiri. 
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Vongalis

6
 dalam penelitiannya, Teachers’ Ethics:  Education International 

and the Forging of Professional Unity menyimpulkan bahwa, pembangunan 

profesional kode etik adalah sebuah gerakan kebijakan memicu solidaritas menuju 

integrasi yang lebih besar dan independensi guru di seluruh dunia, ini menjawab 

tantangan bagi guru untuk maju dan keluar ke komunitas global dan lokal untuk 

mencari kebaikan umum yang menangani kebutuhan sosial dan pendidikan untuk 

semua. Dengan mengartikulasikan guru di era global dan apa yang mereka 

perjuangkan, guru memperkuat kemampuan mereka untuk membuat kontribusi 

yang lebih signifikan untuk reformasi pendidikan. 

Penelitian mengenai persepsi atas etika bisnis telah banyak dilakukan, 

Ludigdo dan Mahfoeds (1999), menyatakan bahwa akuntan publik mempunyai 

persepsi etika lebih baik daripada akuntan pendidik, hal ini terjadi karena antara 

lain akuntan publik terlibat langsung dalam konflik yang berkaitan dngan etika 

selain itu, hal inijuga disebabkan karena kurangnya penguasaan wacana etika 

disamping itu juga kurangnya minat dosen pada bidang etika. 

Penelitian yang dilakukan oleh Winarna dan Retnowati (2003), mengenai 

persepsi akuntan pendidik, akuntan publik, dan mahasiswa akuntansi terhadap 

kode etik IAI, menunjukkan bahwa antara akuntan publik, akuntan pendidik dan 

mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi yang berbeda terhadap kode etik ikatan 

akuntan Indonesia. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa akuntan 

pendidik mempunyai persepsi yang lebih baik jika dibandingkan dengan akuntan 

publik dan mahasiswa akuntansi untuk prinsip-prinsip etika. 6
Vongalis, Athena. Teachers Ethics:  Education International and the Forging of Professional 

Unity. Journal of Educational Controversy. (Online), 

(http://research.washingtonuniversity.com/teachers_ethics_research.ISSN 1935-7699.doc), diakses 

3 November 2010)
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Meilisa (2009), mengenai “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika 

Akuntan Pendidik Di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya”, menyebutkan bahwa secara umum akuntan pendidik di Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya telah memiliki etika yang 

baik dalam kegiatan di lingkungan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari penerapan 

delapan prinsip etika dalam kegiatan pengajaran, yakni; Standar Teknis, 

Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Integritas, Kerahasiaan, Kepentingan 

Publik, Objektivitas, Perilaku Profesional, dan Tanggung Jawab Profesi. 

Santy (2009) yang meneliti persepsi mahasiswa terhadap program asistensi 

pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya menyebutkan 

bahwa program asistensi di Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya telah 

diselanggarakan dengan baik, dengan kualitas asisten dosen yang sudah layak dan 

pantas untuk mengajar pada program asistensi, serta memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan turut serta menjadi 

asisten dosen melalui proses seleksi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplorasi atau penjajakan. Menurut 

Indriantoro dan Supomo (2002) penelitian eksplorasi diartikan sebagai penelitian 

untuk menjajaki sifat dan pola fenomena atau masalah tertentu untuk memperoleh 

pengetahuan yang bermanfaat untuk menyusun konstruksi teori. Penelitian 

eksplorasi termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil analisisnya 

menekankan pada makna (Sugiyono, 2005). 

Studi eksplorasi pada dasarnya adalah studi untuk memahami karakteristik 

masalah yang diteliti, karena penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti 

masalah tersebut relatif belum banyak dilakukan oleh peneliti yang lain 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Menurut Indriantoro dan Supomo (2002), studi 

eksplorasi ini setidaknya mempunyai tiga tujuan yang saling terkait: (1) 

Melakukan diagnosa terhadap fenomena atau masalah tertentu, (2) Menyaring 

alternatif-alternatif, (3) Menemukan ide-ide baru. Penelitian ini lebih menekankan 

pada tujuan yang pertama dan yang ketiga yakni untuk mengetahui bagaimana  

etika asisten dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

untuk kemudian dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk 

menyusun satu usulan naskah kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi 
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Universitas Brawijaya yang baru yang berhubungan dengan peserta asistensi, 

rekan sesama asisten dosen, dosen matakuliah, dan institusi pendidikan tinggi 

yang bersangkutan. 

3.2 Objek dan Informan Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah etika asisten dosen. Satuan kajian atau 

latar penelitian dalam penelitian ini adalah Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah dosen, asisten dosen, 

mantan asisten dosen dan mahasiswa peserta asistensi di Jurusan Akuntansi. 

Menurut Moleong (2005) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang kondisi dan situasi latar penelitian. Berikut adalah 

keterangan informan dalam penelitian ini : 

Tabel 3.1 

Daftar Nama Informan 

No. Nama Jenis Kelamin Pekerjaan 

1. Bapak Helmy Laki-Laki Dosen 

2. Bapak Zaki Laki-Laki Dosen 

3. Furi Perempuan Asisten Dosen 

4. Happy Laki-Laki Asisten Dosen 

5. Indah Perempuan Asisten Dosen 

6. Mas Yuki Laki-Laki Mantan Asisten Dosen 

7. Mas Zaki Laki-Laki Mantan Asisten Dosen 

8. Mbak Mirna Perempuan Mantan Asisten Dosen 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Daftar Nama Informan 

9. Mbak lita Perempuan Mantan Asisten Dosen 

10. Erwinda Laki-Laki Mahasiswa 

11. Mera Perempuan Mahasiswa 

12. Fayqoh Perempuan Mahasiswa 

13. Qory Perempuan Mahasiswa 

14. Evi Perempuan Mahasiswa 

Sumber: Data Primer Diolah 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Lofland dan Lofland dalam Moleong (2005) menjelaskan bahwa sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti misalnya dokumen dan lainnya. Data dalam 

penelitian ini data terdapat dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli atau tidak melalui perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Dalam 

hal ini data primer tersebut berupa opini atau pendapat dari informan penelitian. 

Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung atau melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data sekunder bersumber dari buku-buku, literatur, artikel dari 

internet, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 

penelitian. Sugiyono (2005) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa adanya kegiatan pengumpulan 

data, maka data yang diperlukan tidak akan dapat diperoleh. Teknik pengumpulan 

data yang tepat sangat diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat. Penelitian 

ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

1. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2005). Esterberg dalam 

Sugiyono (2005) menyebutkan dalam teknik pengumpulan data dengan 

wawancara tersebut terdapat tiga macam pedoman wawancara, yaitu: 

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur 

Adalah pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang 

akan ditanyakan, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Dalam hal ini kreativitas pewawancara sangat diperlukan, 

dan hasil wawancaranya banyak tergantung dari pewawancara. Jenis 

wawancara ini cocok untuk penelitian kasus. 

 

 



5 4
b. Pedoman wawancara terstruktur 

Adalah pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga 

menyerupai check list. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda 

centang (√) pada nomor yang sesuai. Wawancara terstruktur 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

c. Pedoman wawancara semi terstruktur 

Adalah wawancara yang menanyakan serentetan pertanyaan yang 

terstruktur, kemudian satu per satu diperdalam dengan mengorek 

keterangan lebih lanjut, dengan demikiam jawaban yang diperoleh 

bisa meliputi semua variabel dengan ketarangan yang lengkap dan 

mendalam. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 

2. Observasi 

Adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi 

secara langsung melalui alat indera dalam memahami dan 

memperhatikan objek yang diteliti. Faisal dalam sugiyono (2005) 

mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi 

(participant observation), observasi yang secara terang-terangan dan 

tersamar (overt observation and covert observation), dan observasi yang 

tak berstruktur (unstructured observation). 
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3. Dokumentasi 

Adalah cara pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari 

buku-buku, makalah, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan 

dengan etika. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, atau gambar hasil karya seseorang. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

pedoman wawancara semi struktur dan mengadakan tanya jawab atau komunikasi 

langsung dengan informan yang memiliki hubungan dengan penelitian yang 

sedang dilakukan, sehingga dapat diperoleh informasi yang tepat dan akurat. Hasil 

wawancara disajikan ke dalam lampiran transkip hasil wawancara. Adapun alasan 

digunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi adalah agar penggalian 

data dapat bersifat lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. 

Kombinasi teknik dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain: 

1. Dapat mengembangkan data yang diperoleh seiring dengan 

perkembangan perolehan data di lapangan. 

2. Peneliti memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan dengan 

informan atau subjek sehingga akan lebih mudah memperoleh data. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Peneliti sendiri, sebagimana yang diungkapkan oleh Moleong (2005) 

bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit karena 

peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, 

penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. 
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Pengertian peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian disini karena 

peneliti menjadi segalanya dari proses penelitian. 

2. Pedoman wawancara (Interview Guide) merupakan suatu petunjuk atau 

pedoman yang digunakan peneliti untuk mengadakan wawancara 

langsung dengan informan. 

3. Catatan lapangan (Field Note) merupakan catatan yang berisi pokok-

pokok informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara, 

observasi maupun penelusuran dokumen atau arsip yang diperlukan atau 

memiliki potensi yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

4. Alat tulis menulis. 

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Sebelum teknik pemeriksaan keabsahan data diuraikan, perlu dijelaskan 

alasan adanya acuan keabsahan data. Dalam Moleong (2005), yang dimaksud 

keabsahan data adalah setiap keadaan harus memenuhi: 

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar, 

2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan dan, 

3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari 

prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya. 

Untuk menguji apakah dalam suatu penelitian memenuhi konstruk atau 

poin-poin di atas, maka dalam penelitian kualitatif digunakan beberapa kriteria 

untuk mengujinya. Menurut Moleong (2005), untuk mencapai keabsahan data dari 

penelitian yang dilakukan, maka beberapa cara yang dapat dilakukan adalah: 
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1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Adalah keterlibatan atau keikutsertaan peneliti di lokasi penelitian dalam 

waktu yang cukup panjang. Perpanjangan keikutsertaan disini 

dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap 

peneliti dan juga kepercayaan peneliti sendiri. 

2. Ketekunan Pengamatan 

Berarti bahwa peneliti mengadakan pengamatan dengan rinci dan teliti 

serta berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam siyuasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

3. Triangulasi 

Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sumber 

lain, di luar data yang diperoleh untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data yang ada.  

4. Pemeriksaan Sejawat Memalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengungkap hasil sementara atau hasil 

akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. 

Sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data, pemeriksaan 

sejawat memalui diskusi bertujuan untuk membuat agar peneliti tetap 

mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran serta diharapkan dapat 

memberikan kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan 

menguji kesimpulan awal yang muncul dari pemikiran peneliti. 
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5. Kecukupan Referensial 

Adalah diperolehnya referensi yang cukup terkait dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. 

6. Analisis Kasus Negatif 

Teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan jalan mengumpulkan 

contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan 

informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan 

pembanding. 

7. Pengecekan Anggota 

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan 

data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan, yang dicek 

dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran, 

dan kesimpulan. 

8. Uraian Rinci 

Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud uraian rinci adalah 

membangun keteralihan yang bergantung pada pengetahuan peneliti 

tentang konteks pengirim dan konteks penerima. 

9. Auditing  

Auditing adalah konsep bisnis, khususnya di bidang fiskal yang 

dimanfaatkan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data. 

3.7 Analisis Data 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2005) bahwa: “penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa yang tidak 

menggunakan prosedur analisis statistik atau prosedur kuantifikasi lainnya”, maka 
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untuk menyusun data pada fokus dan pola tertentu sesuai dengan konteksnya, 

digunakan langkah-langkah atau proses yang diterapkan dalam penganalisaan 

data. Langkah-langkah atau pemeriksaan data diungkakan oleh Moleong (2005) 

sebagai berikut: 

“Analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 
berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang ditulis dalam 
catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 
sebagainya. Setelah dipelajari dan ditelaah langkah selanjutnya mengadaka 
reduksi data yang dilakukan dengan membuat rangkuman inti kemudian 
menyusun kedalam satuan-satuan, lalu dikategorikan sambil membuat kode 
(coding), dan tahap akhir dari analisis data adalah mengintrepetasi data.” 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005) mengemukakan bahwa 

aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Bila jawaban dari hasil 

wawancara setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang 

relevan. Komponen dalam analisis data kualitatif model Miles dan Huberman 

adalah: 

1. Data Reduction 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, dengan demikian data akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti 

dalam tahap pengumpulan data. 

2. Data Display 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam pemelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 
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uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,  flowchart dan 

sejenisnya. 

3. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap 

pengumpulan data. 

Atas dasar pendapat di atas, maka penulis akan melakukan tahap-tahap atau 

langkah-langkah analisa data sebagai berikut: 

1. Penulis melakukan studi kepustakaan, melakukan pengumpulan dan 

penyusunan data sedemikian rupa untuk digunakan sebagai dasar 

wawancara. 

2. Melakukan wawancara dengan beberapa informan yaitu, dosen, asisten 

dosen, mantan asisten dosen, dan mahasiswa untuk memperoleh 

informasi terkait permasalahan dalam program asistensi, khususnya 

mengenai etika asisten dosen dalam pelaksanaan tugas asistensi 

berhubungan dengan implementasi kodo etik asisten dosen Jurusan 

Akuntansi yang ada saat ini. Wawancara yang dilakukan pada beberapa 

informan ini merupakan salah satu upaya yang diperoleh peneliti untuk 

memperoleh data yang objektif. 

3. Berdasarkan hasil wawancara, penulis melakukan identifikasi 

permasalahan-permasalahan pokok yang berkaitan dengan etika asisten 
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dosen dalam pelaksanaan tugas asistensi dan implementasi kode etik 

asisten dosen yang ada saat ini dalam pelaksanaan tugas mereka. 

4. Berbagai permasalahan yang ada kemudian ditelaah lebih lanjut, untuk 

kemudian ditarik kesimpulan awal tentang bagaimana etika asisten dosen 

dalam pelaksanaan tugas asistensi sat ini, serta bagaimana asisten dosen 

mengimplementasikan kode etik yang ada dalam pelaksanaan tugas 

mereka. 

5. Setelah kesimpulan awal yang dibuat, penulis kemudian melakukan 

pengkajian berdasarkan landasan teori-teori etika untuk mengetahui hal-

hal yang memungkinkan permasalahan etika tersebut bisa terjadi, dan 

bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. 

6. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, penulis kemudian menyusun 

rumusan usulan kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi yang baru 

berdasarkan usulan-usulan yang disampaikan informan. 

7. Membuat simpulan, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi untuk 

penelitian yang akan datang. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Penelitian dengan judul “Rekonstruksi Etika Asisten Dosen Pada Jurusan 

Akuntansi Universitas Brawijaya” dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya dengan informan penelitian dosen, asisten dosen, mantan asisten dosen 

dan mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. Peneliti melakukan 

wawancara dengan informan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran 

mengenai bagaimana etika asisten dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

sehingga dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk menyusun satu 

usulan naskah kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya yang baru. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai 

hasil penelitian. 

4.1 Gambaran Umum Pendidikan Di Jurusan Akuntansi 

Embrio Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (FEUB) yang dikenal 

sekarang ini, bernama Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (PTEM). PTEM 

didirikan oleh yayasan perguruan tinggi ekonomi malang pada 27 Juni 1957 

dengan Akte Notaris No. 26 tertanggal 15 Agustus 1957. Sejak tanggal 31 

Oktober 1961, PTEM meleburkan diri menjadi bagian dari Universitas Brawijaya 

dan akhirnya menjadi  Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
1
 (FEUB) sampai 

saat ini. Terdapat tiga jurusan dalam Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 

salah satunya adalah jurusan Akuntansi. 1
Sejarah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. (Online), 

(http://www.unibraw.ac.id//feunibraw//sejarah.htm), diakses 3 November 2010)
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Dalam usaha membangun dan mengembangkan FEUB, pimpinan dan 

segenap pengasuh disetiap periode senantiasa menghadapi tantangan dan 

permasalahan yang berbeda-beda
2
. Masalah dan tantangan tersebut timbul sebagai 

tuntutan perkembangan lingkungan maupun tuntutan perkembangan ilmu 

ekonomi. Tuntutan lingkungan merujuk pada harapan agar FEUB mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tenaga ahli di bidang ekonomi yang 

memiliki kompetensi serta memiliki ketrampilan dasar untuk pengembangan ilmu 

ekonomi. Sedangkan tuntutan perkembangan Ilmu Ekonomi, mengacu pada 

harapan agar FEUB dapat berkembang menjadi suatu organisasi penyedia layanan 

pendidikan tinggi yang terkelola dengan efektif dan efisien sebagaimana prinsip-

prinsip dalam perkembangan ilmu ekonomi, serta menjadi pusat unggulan dengan 

mendasarkan pada nilai-nilai religius, profesionalisme, dan etika. 

Dunia pendidikan akuntansi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

perilaku etis seorang akuntan, berdasarkan hal ini pemahaman mahasiswa 

akuntansi dalam hal etika sangat diperlukan. Salah satu wujud pembelajaran etika 

adalah melalui pendidikan etika dalammata kuliah. Keberadaan pendidikan etika 

ini juga memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntansi di 

Indonesia. Dalam upaya pengembangan pendidikan akuntansi yang berlandaskan 

etika ini, dibutuhkan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang ada sekarang, 

namun pertanyaannya adalah apakah pendidikan akuntansi saat ini telah cukup 

membentuk nilai-nilai positif mahasiswa akuntansi. Terjadinya krisis 

multidimensi di Indonesia menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya etika 2
Profil Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. (Online), 

(http://www.unibraw.ac.id//feunibraw//profilfe.htm), diakses 3 November 2010)
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untuk dilaksanakan. Kesadaran atas etika menjadi kebutuhan penting bagi semua 

profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum. 

Salah satunya adalah profesi akuntan yang senantiasa dituntut untuk berperilaku 

etis dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.

4.2 Asisten Dosen Jurusan Akuntansi 

Sejak dulu sampai sekarang, seorang pengajar senantiasa menanggung beban 

mental dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Setiap pengajar  dituntut 

untuk mampu melakukan yang terbaik, dan senantiasa bersikap arif dan bijaksana. 

Tanggung jawab yang ada pada setiap pengajar menuntut adanya sebuah sikap 

profesional yang mengharuskan pengajar tersebut tidak cukup hanya dengan 

mengajar dan menyampaikan ilmu saja, tetapi juga menjadikan dirinya sumber 

bimbingan, konsultasi dan contoh perilaku bagi setiap peserta didik. 

Mahasiswa sebagai masyarakat intelektual diharapkan memiliki kualitas 

SDM yang lebih baik dari masyarakat lain. Tuntutan dunia saat ini tidak hanya 

pada kemampuan di bidang akademis, tapi keahlian serta pengalaman dari 

masing-masing individu. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya (FEUB) melihat tuntutan dunia sebagai suatu tantangan yang harus 

dihadapi. Salah satu cara menghadapi tuntutan tersebut adalah dengan 

menawarkan sebuah penugasan kepada mahasiswa untuk menjadi asisten dosen
3
 

melalui serangkain seleksi yang dibutuhkan. 

Kenyataan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah dosen dan 

mahasiswa yang terlalu besar, membenarkan pernyataan bahwa seorang dosen 3
Program Asistensi Jurusan Akuntansi. (Online), 

(http://www.unibraw.ac.id//feunibraw//programasistensi.htm), diakses 3 November 2010)
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saja akan kurang mampu memberikan kontribusi yang maksimal terhadap belajar 

mahasiswa. Bantuan bagi dosen yaitu seorang asisten dosen dalam pelaksanaan 

tugas mengajarnya merupakan salah satu solusi yang dirasa tepat saat ini. 

Beberapa pernyataan informan dalam penelitian ini, juga mendukung pendapat 

bahwa agar kegiatan pembelajaran dalam perguruan tinggi dapat berfungsi 

maksimal, maka program asistensi yang dibimbing oleh asisten dosen dalam 

perguruan tinggi perlu untuk diadakan. 

Pendapat mengenai pentingnya program asistensi ini salah satunya seperti 

dikemukakan oleh Bapak Helmy
(lihat lampiran dua, transkrip 1)

, seorang dosen. 

“...Kegiatan asistensi ini sangat membantu sekali, dengan adanya 

asdos, banyak kemudahan yang didapat dosen, jadi dosen tidak harus 

ngoyo banget dalam mengajar, di kelas tidak lagi harus dituntut oleh 

terbatasnya waktu untuk memberikan materi...Bagi jurusan, kegiatan 

asistensi ini sangat bermanfaat dan memberikan hasil yang positif 

sekali, bisa dilihat dari meningkatnya IPK mahasiswa, hal ini berarti 

bahwa kinerja mahasiswa semakin bagus dan kegagalan dapat ditekan 

sehingga semakin rendah.” 

 

Evi
(lihat lampiran dua, transkrip 14)

 sebagai mahasiswa juga menyatakan bahwa 

program sistensi ini sangat bermanfaat sekali dalam membantu pemahaman 

materi perkuliahan yang dirasa sukar. 

“Menurut saya sebagai mahasiswa akuntansi, kegiatan asistensi sangat 

membantu mahasiswa, terutama pada saat menyelesaikan tugas-tugas 

yang diberikan oleh dosen. Karena terkadang ada mata kuliah tertentu 

yang kurang paham meskipun sudah dijelaskan oleh dosen di kelas, 

begitu mengikuti asistensi menjadi sedikit lebih paham.” 

 

Pendapat hampir serupa juga diungkapkan oleh Happy
(lihat lampiran dua, transkrip 4)

 

seorang asisten dosen. 

“...saya rasa kegiatan asistensi membantu mereka dalam penguasaan 

materi perkuliahan, khususnya dalam hal menyelesaikan soal latihan, 

karena kan seperti yang kita tahu, jika di kelas biasa dosen kan 

umumnya hanya mengajar teori saja, itu pun hanya sekilas, tapi 

sebagai mahasiswa akuntansi, kita dituntut untuk tidak hanya hafal 
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materi saja, karena itu dalam asistensi ini mahasiswa dilatih belajar 

menggunakan teori itu untuk menyelesaikan latihan soal.” 

 

Program asistensi pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

diselenggarakan karena adanya keyakinan bahwa di masa depan bangsa Indonesia 

akan semakin membutuhkan para pemimpin yang memiliki wawasan, 

pengetahuan, dan keterampilan guna menghadapi persaingan global. Menurut 

peneliti, program asistensi ini diadakan dalam rangka menunjang proses belajar 

mengajar di Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya yang pelaksanaannya 

dilakukan di luar jadwal perkuliahan reguler dan dibimbing oleh asisten dosen 

yang dipilih melalui seleksi perekrutan yang ketat, dimana kualitas dan karakter 

asisten dosen juga diperhatikan, selain kompetensi akademik yang dimiliki oleh 

asisten dosen itu sendiri. 

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

program asisteni ini, banyak sekali manfaat yang dirasakan baik oleh mahasiswa, 

dosen, asisten dosen maupun jurusan. Bagi mahasiswa, program asistensi ini 

sangat membantu dalam mempermudah memahami materi perkuliahan yang 

dirasa sukar yang telah diberikan oleh dosen di kelas, sehingga dengan 

pemahaman yang baik itu, mereka nantinya dapat mengerjakan soal ujian dan 

lulus dengan nilai yang baik pula. Bagi dosen, dengan adanya program asistensi 

ini, dosen dapat lebih terfokus dalam mengajar konsep dasar dan materi di kelas, 

karena untuk penyelesaian soal dan kasus akan dijelaskan oleh asisten dosen. 

Sedangkan bagi jurusan akuntansi, banyak dampak positif yang dirasakan, seperti 

semakin rendahnya tingkat ketidaklulusan, meningkatnya IPK mahasiswa, yang 
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dapat pula diartikan sebagai peningkatan mutu kualita jurusan akuntansi itu 

sendiri. 

Program asistensi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya yang telah 

berjalan selama tujuh periode yaitu tahun 2004-2011 seperti yang dijelaskan 

sebelumya, memanglah belum berjalan dengan maksimal, masih ada beberapa 

kekurangan yang dirasakan berbagai pihak atas program asistensi ini. Hal ini 

seperti pendapat yang diungkapkan Mera dan Fayqoh (mahasiswa) yang 

menyayangkan kenapa program asistensi harus dilaksanakan pada hari sabtu. 

Mera
(lihat lampiran dua, transkrip 11)

: 

“Yang paling gak aku suka dari asistensi ini soalnya dilakukan hari 

sabtu, terus tugas yang dikasih itu selalu banyak.” 

 

Fayqoh
(lihat lampiran dua, transkrip 12)

: 

“Kegiatan asistensi kan dilaksanakannya hari sabtu, kadang itu cukup 

mengganggu jadwal kepulangan saya ke kampung halaman.” 

 

Mbak Mirna seorang mantan asisten dosen juga mengiyakan tentang adanya 

keluhan tentang program asistensi yang pelaksaannya setiap akhir pekan ini. 

 

Mbak Mirna
(lihat lampiran dua, transkrip 8)

: 

“...Banyak mahasiswa yang mengeluh kenapa kelas asistensi ini harus 

diadakan pada hari sabtu, ada yang merasa itu mengganggu jadwal 

mereka pulang kampung, ada yang merasa waktu mereka beristirahat 

jadi kurang, nah jika motivasi untuk ikut kelas asistensi ini rendah, 

berarti dapat juga berakibat buruk bagi kualitas hasil pembelajaran di 

kelas asistensi itu.” 

 

Bapak Helmy dan Bapak Zaki sebagai dosen, menguraikan penjelasan yang 

sedikit berbeda mengenai kekurangan-kekurangan pada program asistensi ini. 
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Bapak Helmy

(lihat lampiran dua, transkrip 1)
: 

“Kalau yang dimaksudkan kekurangan dari kegiatan asistensi itu 

sendiri ya mungkin saya bilang masih ada ya, walaupun kuantitasnya 

kecil, seperti misalnya kalau ada asdos yang kurang bisa mengajar di 

kelas dengan baik sehingga mahasiswa kemudian menjadi tidak 

terbantu dalam pemahaman itu tadi, namun jika yang dimaksudkan 

adalah kekurangan dari diadakannya kegiatan asistensi ini saya rasa 

tidak ada ya...” 

 

Bapak Zaki
(lihat lampiran dua, transkrip 2)

: 

“Mungkin terjadinya efek sosial yang menimbulkan kecemburuan bagi 

mahasiswa terhadap asdos-asdos, padahal itu seharusnya tidak perlu 

terjadi...” 

 

Walaupun memang masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus 

dicari jalan keluar terbaiknya atas pelaksanaan program asistensi ini, namun 

kekurangan-kekurangan tersebut menurut peneliti adalah hal yang cukup wajar 

mengingat jangka waktu pelaksanaan program asistensi yang relatif masih baru. 

Kekurangan-kekurangan pada program asistensi ini bukanlah harga mati yang 

menjadi dasar penilaian kita akan lemahnya program asistensi tersebut, dengan 

melihat besarnya manfaat yang dirasakan atas program asistensi ini, seharusnya 

dapat dijadikan motivasi untuk segera dicarikan jalan keluar terbaik bagi semua 

pihak yang terkait agar kedepannya program asistensi ini dapat berjalan lebih 

optimal dalam membantu mahasiswa lulus dengan IPK yang memuaskan. 

4.2.1 Pelaksanaan Tugas Asisten Dosen Di Kelas Asistensi 

Tenaga pengajar merupakan unsur yang penting dalam menciptakan 

pendidikan yang berkualitas. Keberhasilan suatu perguruan tinggi diantaranya 

tergantung dari keterampilan staf pengajar dalam mendorong mahasiswa untuk 

belajar, namun untuk sampai pada ukuran mengajar yang profesional, perlu dikaji 
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beberapa hal yang berkaitan dengan proses mengajar, misal penyusunan rencana 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, maupun evaluasi dari hasil belajar itu 

sendiri (Suparno, 2000). Penyusunan rencana pembelajaran, menyangkut 

mendeskripsikan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran sesuai 

kompetensi yang telah ditentukan, mengorganisasikan materi, mengalokasi waktu, 

menentukan metode, merencanakan prosedur pembelajaran, menentukan media 

pembelajaran, dan menentukan sumber belajar. 

Melaksanakan Pembelajaran, dimulai dari membuka pelajaran sesuai 

metode yang diterapkan, menyajikan materi pelajaran secara sistematis, 

menerapkan metode dan prosedur yang telah ditentukan, mengatur kegiatan siswa 

di kelas, menggunakan media pembelajaran, menggunakan sumber belajar, 

memotivasi siswa dengan berbagai sumber, melakukan interaksi dengan siswa, 

memberikan pertanyaan umpan balik, menyimpulkan pembelajaran, dan 

menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Sedangkan evaluasi dari hasil 

pembelajaran, meliputi penilaian baik dari hasil tugas, maupun ujian. Evaluasi 

hasil pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk mengetahui sejauh mana 

siswa memahami materi yang telah diajarkan, untuk kemudian dijadikan bahan 

evaluasi apakah mahasiswa memerlukan pengulangan penjelasan materi tersebut 

atau proses pembelajaran bisa dimulai untuk materi yang baru. 

Pelaksanaan tugas asisten dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

dalam program asistensi dapat disimpulkan sudah berjalan dengan cukup baik dan 

akomodatif bagi mahasiswa. Hal tersebut dapat terlihat dari sikap asisten dosen 

yang terbuka dalam menerima pertanyaan dari mahasiswa, dan senantiasa 

bersedia memberikan tambahan bimbingan belajar untuk mata kuliah yang kurang 
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dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa dari pengajaran dosen tetap, baik 

pelaksanaannya dilakukan di luar jadwal perkuliahan maupun di luar jadwal 

program asistensi sendiri. 

Erwinda
(lihat lampiran dua, transkrip 10)

 seorang mahasiswa mengungkapkan 

pendapatnya mengenai pelaksanaan tugas asisten dosen yang dia rasakan selama 

mengikuti program asistensi. 

“...Saya akui mereka sangat bertanggung jawab dan berusaha keras 

untuk mengajar mahasiswa, walaupun dalam beberapa hal terdapat 

metode mengajar mereka yang kurang saya suka, tapi saya rasa itu 

bukan masalah besar jika mereka selalu berupaya menunjukkan 

komitmennya...” 

 

Qori yang juga seorang mahasiswa mengungkapkan pendapatnya 

mengenai pelaksaan tugas asisten dosen yang dia rasa sudah baik, walaupun 

masih ada beberapa faktor juga yang kurang disukai Qori
(lihat lampiran dua, transkrip 13)

 

dari beberapa asisten dosen yang pernah mengajarnya. 

“Sejauh pengalaman saya mengikuti kegiatan asistensi sih rata-rata 

mereka sudah menjalankan tugas mengajarnya dengan baik, namun 

ada sih sebagian asisten yang kadangkala kurang enak dalam 

menerangkan mata kuliah” 

 

Bapak Zaki
(lihat lampiran dua, transkrip 2)

 seorang dosen juga mengungkapkan 

pendapat yang hampir serupa mengenai pelaksanaan tugas asisten dosen selama 

ini yang beliau rasa sudah cukup optimal dan memberikan hasil yang memuaskan. 

“...Saya lihat asdos sudah cukup mampu, baik untuk menjalankan tugas 

mengajarnya dengan maksimal, namun untuk lebih pastinya perlu juga 

di lihat di lembar evaluasi asdos yang diberikan di kelas tiap akhir 

pengajaran itu.” 
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Nasution (1988) menjelaskan bahwa tujuan belajar bukanlah sekadar untuk 

menambah pengetahuan atau mengubah kelakuan, akan tetapi agar apa yang 

dipelajari itu dapat digunakan dalam berbagai situasi lain. Menggunakan apa yang 

dipelajari dalam situasi yang baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya 

disebut transfer, dan kegiatan mengajar itu harus ditujukan untuk transfer terebut. 

Transfer dapat bersifat horizontal, yakni apa yang dipelajari itu dapat digunakan 

untuk situasi lain yang bersamaan dan sama tingkatnya, misal dasar-dasar ilmu 

matematika juga dapat diguanakan dalam ilmu akuntansi. Tipe lain dari transfer 

adalah transfer vertikal, transfer ini pembelajaran yang digunakan untuk mencapai 

hal yang tingkatannya lebih tinggi, misalnya mempelajari pengantar akuntansi 

untuk kemudian dapat belajar tentang akuntansi keuangan. 

Asisten dosen secara keseluruhan menurut peneliti memang sudah mampu 

melaksanakan tugas dengan baik, walaupun tidak dapat dipungkiri ada bberapa 

asisten dosen yang kurang baik. Penilaian mengenai baik atau kurang baiknya 

pelaksanaan tugas asisten dosen ini memang cenderung relatif. Hal ini bisa 

dimengerti karena dalam satu kelas tentu terdapat banyak mahasiswa dengan 

beragam metode belajar yang belum tentu sama satu sama lain. Selalu ada 

kemungkinan perbedaan penialaian oleh mahasiswa, ada mahasiswa yang 

berpendapat asisten dosen masih kurang maksimal selama di kelas, tetapi ada 

mahasiswa lain yang berpendapat bahwa asisten dosen itu sebenarnya sudah baik.  

Suparno (2000) menjelaskan bahwa menumbuhkan masyarakat belajar 

memang bukanlah pekerjaan yang mudah, diperlukan suatu usaha yang simultan 

dan terus menerus. Cakupan jenis belajar meliputi hal-hal yang bersifat 

pengetahuan, keterampilan, maupun belajar menyikapi nilai-nilai. Belajar juga 
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dihasilkan dari kegiatan meniru hal yang diamati dari lingkungannya. Suparno 

(2000) juga memberikan beberapa saran agar kegiatan belajar atau transfer 

knowledge dapat berjalan optimal, antara lain: 

1. Buatlah situasi yang didiskusikan dan kegiatan yang dilaksanakan di 

kelas semirip mungkin dengan keadaan yang ditemui mahasiswa di luar 

kelas, misal saat belajar bisnis, suasana di kelas dirubah seperti dalam 

sebuah kantor. 

2. Ajarkan transfer secara tersendiri dengan menekankan pada aplikasi. 

3. Doronglah peserta didik untuk menerapkan prinsip-prinsip dan gagasan 

dalam situasi yang beragam. 

4. Bersiap terjadinya transfer negatif. 

5. Tugaskan peserta didik untuk berada dalam situasi dimana dia ingin 

mencoba mengunakan apa yang mereka pelajari dan ingin belajar lebih 

banyak. 

4.3 Etika Asisten Dosen Jurusan Akuntansi 

Krisis multidimensional (politik, ekonomi, sosial, dan budaya) yang menimpa 

Indonesia dalam kurun waktu terakhir ini, telah menimbulkan berbagai hambatan 

dalam perkembangan bangsa. Krisis ini tidak hanya menerpa kualitas manusia 

Indonesia pada masa kini saja, tetapi juga mengancam masa depan bangsa. Setiap 

upaya membangun kesejahteraan bangsa, manusialah yang harus menjadi tujuan, 

yang menjadi pusat kegiatan dari segala upaya untuk meningkatkan kualitas 

mereka. Manusia Indonesia yang berkualitas, diperoleh melalui upaya dan 

komitmen yang kuat. Hal ini tidak mungkin terjadi hanya dengan memperbaiki 
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sistem pendidikan yang ada, tetapi lebih jauh lagi dibutuhkan pula kehendak yang 

kuat untuk menampilkannya dalam perilaku nyata.  

Markum (2007) menjelaskan bahwa ethos merupakan asas pengaturan yang 

mengatur susila, dan perilaku manusia erat kaitannya dengan tata susila. Berbeda 

dengan logos, ethos berlaku sebagai asas pengaturan dalam pembentukan sikap 

(attitude) dan perilaku (conduct) seseorang. Sedangkan logos merupakan asas 

pengeturan dalam proses pemikiran untuk mencapai pengetahuan. Secara umum 

perolehan pengetahuan (knowledge) dapat ditempuh melalui dua cara, berdasarkan 

penalaran (reason) dan atau pengalaman (expeience).  

Hasil wawancara dengan beberapa informan menunjukkan perbedaan dalam 

pendefinisian etika. Berikut adalah beberapa definisi etika menurut Fayqoh, Furi, 

Mbak Lita dan Bapak Helmy. 

Fayqoh
(lihat lampiran dua, transkrip 12)

: 

“Etika merupakan sebuah aturan yang kebanyakan memang tidak 

tertulis tetapi seluruh masyarakat sudah mengetahui hal-hal apa saja 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan.” 

 

Furi
(lihat lampiran dua, transkrip 3)

: 

“Menurut saya etika itu adalah pedoman dalam melakukan segala 

tindakan, perbuatan, tingkah laku, dimana pedoman ini wajib untuk 

dilaksanakan dan kita harus menerima kosekuensi atas nya seperti 

terkena sanksi jika melanggarnya.” 

 

Mbak Lita
(lihat lampiran dua, transkrip 9)

: 

“Etika itu ya hal-hal yang mengatur kehidupan masyarakat secara 

keseluruhan, kompleks, tentang perbuatan, sikap mereka, mana yang 

baik dan tidak untuk dilakukan.” 
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Bapak Helmy

(lihat lampiran dua, transkrip 1)
: 

“Etika itu merupakan pedoman tentang bagaimana suatu hal itu bisa 

dikatakan baik atau buruk.” 

 

Markum (2007) menyebutkan asal kata ethos adalah watak (character), salah 

satu makna dari kata ethos ini adalah watak sebagai manifestasi pribadi manusia 

yang unik. Watak erat kaitannya dengan cara berbuat dalam berinteraksi di 

berbagai situasi. Ethos sebagai asas pengaturan menjadi acuan dalam berbagai 

ikhtiar modifikasi tingkah laku pada manusia. Ethos sebagai asas pengaturan 

perilaku berperan penting dalam perkembangan manusia sebagai makhluk 

berperadaban. Kesadaran ethos itulah yang memberi arah pada fungsi nurani 

(conscience) sebagai daya pengatur, pengendali tingkah laku (behavior), hingga 

menjadi perilaku (conduct). Tidak efektifnya fungsi nurani tidak berarti tiadanya 

kesadaran etika (sense of ethics), melainkan disadarinya pelanggaran terhadap 

etika sebagai asas pengaturan. Seseorang bisa berdusta karena fungsi nuraninya 

kurang efektif, tetapi ia juga sadar bahwa tindakan berdusta itu (the act of lying) 

adalah pelanggaran terhadap pedoman perilaku. 

Berdasarkan beberapa pendapat dari informan, serta uraian singkat mengenai 

definisi etika, peneliti berpendapat bahwa etika dapat diartikan sebagai sebuah 

pedoman atau kumpulan aturan, nilai-nilai, yang mengatur baik sikap, perilaku, 

atau perbuatan manusia yang dianggap baik dan buruk serta mengenai yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman atau kumpulan 

aturan, dan nilai-nilai tersebut, didasarkan atas adat atau budaya yang berlaku 

umum di suatu kelompok masyarakat. Sehingga etika di suatu kelompok 
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masyarakat yang satu mungkin saja berbeda di kelompok masyarakat yang 

lainnya. 

Ruslan (2008) menyebutkan etika dan moral hampir memiliki pengertian 

yang sama, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan. Moral atau 

moralitas digunakan untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika 

digunakan untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Ki Hajar Dewantara 

mendefinisikan etika sebagai ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan 

keburukan di dalam hidup manusia, yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa 

yang dapat merupakan pertimbangan dan rasa, sampai mengenai tujuan yang 

dapat merupakan perbuatan. 

Masyarakat mengharapkan pengajar mempunyai peranan penting untuk 

mensosialisasikan etika dan profesi. Namun sayangnya, dewasa ini moral 

mahasiswa berada pada kondisi yang memprihatinkan, oleh karena itu pengajaran 

dan penerapan perilaku beretika sebagai contoh kepada mahasiswa, dirasa sangat 

penting untuk ditangani dengan lebih baik. Perilaku asisten dosen mempunyai 

pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan moralitas mahasiswa peserta 

asistensi. Berdasarkan atas hal ini, asisten dosen dituntut untuk selalu berperilaku 

etis agar dapat menjadi panutan atau contoh yang baik bagi mahasiswa peserta 

asistensi. 

Asisten dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya dapat dikatakan 

sudah memiliki kualitas yang baik dari segi penerapan etika dalam pelaksanaan 

tugasnya di kelas asstensi. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Qory, Erwinda, 

Mera, dan Bapak Zaki. 
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Qory

(lihat lampiran dua, transkrip 13)
: 

“Sepenglihatan saya, asisten dosen sepertinya sudah cukup baik 

memegang teguh etika dalam mengajar dan mendedikasikan dirinya 

kepada mahasiswa dan lingkungan...ketika ia berada di depan dosen 

dan mahasiswa didikannya lah yang mungkin bisa kita jadikan 

patokan...” 

 

Erwinda
(lihat lampiran dua, transkrip 10)

: 

“Sejauh yang saya alami selama ini, para asisten dosen kelihatannya 

cukup memahami peran dan tanggung jawab mereka sehingga dapat 

saya katakan bahwa mereka mampu beretika dengan baik...” 

 

Mera
(lihat lampiran dua, transkrip 11)

: 

“Para asdos sejauh ini menurutku sih sikapnya sudah etis ya, misalnya 

waktu di kelas dia sangat menghargai mahasiswa walaupun mahasiswa 

itu lama sekali bisa mengerti materi yang dia ajarkan, tapi ya ada juga 

asdos yang belum beretika sikapnya, contoh ya, lewat cerita teman,dia 

bilang “eh mer, asdos yang itu lho, masa di kelasku dia bilang kalo kita 

ne nggak pinter, nggak kayak dia, uda jadi asdos” ...” 

 

Bapak Zaki
(lihat lampiran dua, transkrip 2)

: 

“Sejauh ini sih saya lihat para asdos sudah baik etika nya ya, mereka 

semua mampu berperilaku secara etis, kalaupun ada penyimpangan-

penyimpangan satu dua saya rasa itu harus dikembalikan lagi ke 

individunya...” 

 

Ludigdo dan Machfoeds (1999) menyatakan bahwa dunia pendidikan 

akuntansi juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku etika akuntan.  

Berdasarkan berbagai argumen yang telah dijelaskan diatas, peneliti 

menyimpulkan bahwa etika asisten dosen Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya dalam pelaksanaan tugasnya pada program asistensi secara umum 

dapat dikatakan sudah baik. Walaupun masih ada informan yang menyayangkan 

sikap asisten dosen yang mereka rasa masih kurang patut dalam pelaksanaan tugas 

mereka. Pelaksanaan tugas yang dilakukan asisten dosen yang dikatakan baik ini 
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dapat dilihat dari bagaimana para asisten dosen tersebut menghargai dosen mata 

kuliah yang mereka bantu, baik dari segi keterbukaan maupun keramahan 

terhadap mahasiswa peserta asistensi di dalam dan di luar kelas. Perilaku etis yang 

sudah ditunjukkan oleh asisten dosen ini diharapkan dapat dijadikan contoh bagi 

mahasiswa peserta asistensi lainnya dalam agar senantiasa berperilaku etis pula. 

Peneliti juga berpendapat bahwa masih adanya sikap asisten dosen yang 

dirasa masih kurang patut dalam pelaksanaan tugasnya, seperti yang diungkapkan 

Mera (mahasiswa) harus segera diatasi sehingga tidak memberikan dampak yang 

buruk bagi peserta asistensi maupun proses belajar mengajar di kelas asistensi. 

Sikap asisten dosen dalam pelaksanaan tugas asistensi merupakan gambaran dari 

baik buruknya personality mereka. Sikap asisten dosen pada akhirnya akan harus 

senantiasa dijaga agar mampu menjadi panutan dalam pengembangan 

keperibadian peserta asistensi yang baik. Ketika asisten dosen berperilaku baik, 

maka peserta asistensi akan meniru perilaku tersebut, demikian juga sebaliknya. 

Suparno (2000) menggambarkan belajar juga dihasilkan dari kegiatan meniru hal 

yang diamati dari lingkungannya, misal bagaimana seseorang belajar makan 

mengunakan sendok dan garpu, maka cara yang paling efektif adalah meniru 

bagaimana perilaku orang yang sedang makan dengan sendok dan garpu tersebut. 

4.3.1 Manfaat Etika Dalam Pelaksanaan Tugas Asisten Dosen 

Mahasiswa sebagai calon pengisi pasar tenaga kerja yang nantinya akan 

membawa masa depan bangsa adalah merupakan ujung tombak yang harus diasah 

dengan etika (moral). Berdasarkan pengamatan empirik, moral mahasiswa berada 

pada kondisi yang memprihatinkan, budaya kuliah yang hanya memfokuskan 

pada nilai akhir, yang mengabaikan nilai nilai etika sudah menjadi hal yang biasa 
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(Utami, 2005). Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan 

manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya 

melalui rangkaian tindakan sehari-hari. 

Etika dapat mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan 

rasional, untuk membentuk pendapatnya sendiri, dan bertindak sesuai apa yang 

dapat dipertanggungjawabkannya sendiri. Setiap pendidik mempunyai peranan 

penting dalam mensosialisasikan etika, baik etika bisnis maupun etika profesi 

kepada siswanya. Salah satu cara untuk mensosialisasikan etika ini adalah lewat 

penanaman nilai-nilai kepada mahasiswa selama mengajar di kelas. Etika yang 

disosialisasikan oleh pengajar ini diharapkan dapat ditiru atau diterapkan 

mahasiswa dalam kehidupannya baik sekarang di dunia akademik maupun nanti 

di dunia kerja. 

Mas Zaki, dan Mbak Mirna, sebagai mantan asisten dosen 

mengungkapkan bahwa banyak sekali manfaat yang mereka dapat sebagai 

pengajar ketika mereka menerapkan etika dalam pelaksanaan tugas mereka. 

Berikut adalah pemaparan Mas Zaki dan Mbak mirna. 

Mas Zaki
(lihat lampiran dua, transkrip 7)

: 

“Banyak sekali manfaatnya, seperti tadi yang udah saya bilang, etika 

itu seperti petunjuk jalan, jadi dengan adanya etika di saat mengajar, 

kita jadi tahu bagaimana seharusnya mengajar yang baik...” 

 

Mbak Mirna
(lihat lampiran dua, transkrip8 )

: 

“...Kalau saya dulu sebagai asdos, etika ini saya jadikan pedoman atau 

panduan dalam pelaksanaan tugas saya mengajar, mana sih perilaku 

yang boleh atau baik, atau mana sih perilaku yang tidak boleh atau 

buruk.” 
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Sedangkan Happy dan Indah yang masih menjadi asisten dosen juga 

mengungkapkan hal yang hampir serupa mengenai manfaat yang mereka rasakan 

dengan menerapkan etika selama mengajar. 

Happy
(lihat lampiran dua, transkrip 4)

: 

“Bagi saya etika dalam mengajar itu perlu karena digunakan sebagai 

pedoman, atau bisa dibilang juga sebaagi aturan lah bagi saya untuk 

selalu berbuat baik dan jujur dalam segala hal yang mendukung 

kegiatan mengajar saya...” 

 

Indah
(lihat lampiran dua, transrkip 5)

: 

“Saat mengajar, sebagai asdos kita dituntut untuk selalu all out 

memberikan semaksimal mungkin kemampuan yang kita miliki, nah tapi 

di sisi lain kita juga harus memperhatikan bahwa kita sebagai asdos ini 

bukanlah yang utama, yang paling pintar, ... Etika dalam mengajar 

dapat memberikan arahan bagi asdos untuk bersikap yang baik, yang 

jujur, yang profesional, yang independen, dan objektif.” 

 

Etika antara satu individu dengan individu yang lain akan berbeda-beda 

seperti halnya persepsi. Yatimin (2005) menyebutkan faktor-faktor yang 

menimbulkan perbedaan tersebut, antara lain: 

1. Sifat manusia 

Sifat manusia tidak bisa ditinggalkan ataupun dihilangkan. Sifat 

manusia terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya baik dan buruk, 

namun pelu untuk diingat bahwa, walaupun sifat manusia tidak dapat 

dihilangkan begitu saja tetapi sifat manusia ini dapat diperbaiki. 

2. Norma-norma etika 

Ada tidaknya norma-norma etika dalam masyarakat mempengaruhi 

seseorang untuk bertindak etis ataupun tidak. 
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3. Aturan-aturan agama 

Setiap agama mengandung suatu ajaran etika yang menjadi pegangan 

bagi perilaku para penganutnya, bisa jadi suatu perbuatan yang tidak 

melanggar etika menurut suatu agama tidaklah sama menurut agama 

lain. 

4. Fenomena kesadaran etika 

Kesadaran sseseorang timbul apabila harus mengambil keputusan 

mengenai sesuatu yang menyangkut kepentingan pribadinya, hak dan 

kepentingan orang lain. 

Beberapa argumen dan penjelasan di atas, dapat membantu peneliti  

menarik sebuah kesimpulan bahwa pemahaman etika bagi asisten dosen 

merupakan hal yang dirasa perlu. Etika yang diterapkan oleh asisten dosen dalam 

pelaksanaan tugasnya, selain dapat memberikan banyak manfaat seperti, dapat 

membangun sikap positif mahasiswa secara tidak langsung, karena dengan 

penerapan etika saat mengajar, para asisten dosen telah menjadi contoh atau 

panutan yang baik. Penerapan etika saat mengajar juga dapat menciptakan suasana 

nyaman dalam kelas, suasana nyaman ini terwujud karena etika yang diterapkan 

asisten dosen dapat menimbulkan rasa saling menghargai di dalam kelas, sehingga 

dengan kenyamanan ini suasana belajar akan lebih kondusif dan hasil belajar akan 

lebih maksimal.  

Bertens (2000) meyebutkan bahwa etika itu berbeda dengan etiket, 

walaupun diantaranya juga terdapat persamaan dalam hal sama-sama merupakan 

aturan yang disepakati bersama dalam masyarakat untuk menjadi panutan dalam 

bertingkah laku. Perbedaan antara etika dan etiket itu sendiri antara lain: 
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1. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak 

sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya. 

Etiket menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai yang 

diharapkan. 

2. Etika adalah nurani (batiniah), bagaimana haru bersikap etis dan baik 

yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya. 

Etiket adalah formalitas (lahiriah), tampak dari sikap luarnya penuh 

dengan sopan santun dan kebaikan. 

3. Etika bersifat absolut artinya tidak dapat ditawar lagi, dimana perbuatan 

baik akan mendapatkan pujian dan perbuatan buruk akan mendapatkan 

sanksi. 

Etiket bersifat relatif yaitu hal yang dianggap tidak sopan dalam suatu 

kebudayaan daerah tertentu, belum tentu didaerah lainnya juga tidak 

sopan. 

4. Etika berlaku tdak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang 

hadir. 

Etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir, jika tidak ada orang 

lain maka etiket itu tidak berlaku. 

4.3.2 Pembinaan Etika Asisten Dosen 

Pengetahuan tentang etika merupakan landasan bagi akuntan untuk 

berperilaku etis atau tidak. Dunia pendidikan akuntansi dapat dikatakan 

berpengaruh besar terhadap perilaku etika akuntan. Salah satu penyabab 

penurunan praktek eika yang terjadi dalam masyarakat bisnis, khususnya profesi 
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akuntan adalah sistem pendidikan akuntansi yang sedang berlangsung sekarang 

ini kurang mengajarkan penanaman nilai dan etika kepada peserta didiknya. 

Dari hasil wawancara dengan informan yaitu Furi dan Indah yang 

merupakan asisten dosen, mereka mengungkapkan bahwa sebelum pelaksanaan 

tugas mengajar sebagai asisten dosen, mereka mendapatkan sebuah pembinaan 

khusus mengenai bagaimana mengajar yang baik itu, bagaimana cara menghadapi 

kelas, etika berkomunikasi, dan sebagainya. 

Furi
(lihat lampiran dua, transkrip 3)

: 

“...Sebagai asdos pemahaman mengenai etika itu didapat sebelum 

mulai melaksanakan tugas sebagai asdos, jadi setiap ajaran baru 

sebelum ada kelas asistensi ada sebuah koordinasi awal yang di bina 

oleh dosen, dimana pembinaan itu dilakukan diluar kampus, 

pembinaannya tentang bagaimana cara mengajar yang baik, apa saja 

yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama mengajar, bagaimana 

cara menghadapi masalah di kelas, dan banyak lainnya...” 

 

Indah
(lihat lampiran dua, transkrip 5)

: 

“Sebagai asdos sih pengetahuan etika untuk mengajar saya dapatkan 

waktu diklat itu, pembinaan sebelum asdos melaksanakan tugasya 

untuk pertama kali, kan di diklat itu kita diajari banyak hal, salah satu 

nya ya cara mengajar yang baik, bagaimana etika nya berkomunikasi 

dengan orang, bagaimana etikanya menyelesaikan konflik atau dilema 

di kelas.” 

 

Sedangkan hasil wawancara dengan informan yang berprofesi sebagai 

mantan asisten dosen, Mas Yuki dan Mbak Lita, ditemukan fakta lain, dimana 

mereka dulu ketika menjalankan tugas sebagai asisten dosen tidak diberi kegiatan 

resmi mengenai pembinaan etika seperti para asisten dosen sekarang ini. 

Mas Yuki
(lihat lampiran dua, transkrip 6)

: 

“Ya saya rasa seharusnya demikian, kalau kita tahu mana yang baik 

dan tidak, sebaiknya kan kita melakukan yang baik saja dan tidak 

melakukan yang tidak baik itu, tapi walaupun saya dulu tidak ada 
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kegiatan khusus dalam hal pemahaman etika seperti kegiatan 

pembinaan itu saya juga mampu berperilaku etis.” 

 

Mbak lita
(lihat lampiran dua, transkrip 9)

: 

“...kalau sewaktu jadi asdos memang jamanku dulu ya ada pembinaan 

tentang bagaimana sih seharusnya jadi asdos yang baik itu, tapi ya 

nggak seperti asdos sekarang ini... Seseorang yang udah dikasih tahu 

bagaimana sebaiknya, ya semestinya tahu bagaimana bersikap dan 

berbuat yang baik itu, tapi kan kembali lagi ya pada individu nya...” 

 

Ruslan (2008) menyebutkan bahwa melalui pemahaman etika profesi, 

setiap profesional akan memiliki kualifikasi kemampuan tertentu sebagai berikut: 

1. Kemampuan untuk kesadaran etis (ethical sensibility) 

Kemampuan ini merupakan landasan kesadaran yang utama bagi 

seorang profesional untuk lebih sensitif dalam memperhatikan 

kepentingan profesi yang lebih luas bukan untuk subjektif. 

2. Kemampuan untuk berpikir secara etis (ethical reasoning) 

Memiliki kemampuan, berwawasan dan berpikir secara etis, dan 

mempertimbangkan tindakan profesi atau mengambil keputusan hars 

berdasarkan pertimbangan rasional, objektif dan penuh integritas 

pribadi serta tanggugjawab yang tinggi. 

3. Kemampuan untuk berperilaku secara etis (ethical conduct) 

Memiliki perilaku, sikap, etika, moral dan tata krama (etiket) yang baik 

(good moral and good manner) dalam bergaul atau berhubungan 

dengan pihak lain, termasuk didalamnya memperhatikan hak orang lain 

serta menghargai pendapat dan martaban orang lain. 
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4. Kemampuan untuk kepemimpinan yang etis (ethical leadership) 

Kemampuan atau memiliki jiwa untuk memimpin secara etis, 

diperlukan untuk mengayomi, membimbing, dan membina pihak lain 

yang dipimpinnya demi tercapainya kepentingan dan tujuan bersama. 

Kesimpulan yang dapat ditarik peneliti dari hasil wawancara dan uraian 

singkat di atas adalah, perilaku etis seorang pengajar tidak semata-mata hanya 

dapat muncul ketika mereka diberi pembinaan etika. Kesadaran etika dalam diri 

asisten dosen bisa timbul dari hati nurani, namun tidak dapat dipungkiri pula, 

kegiatan pembinaan etika ini membawa dampak yang positif terhadap sikap dan 

pengembangan etika asisten dosen. Pembinaan etika memberikan arahan bagi 

asisten dosen tentang bagaimana melaksanakan tugas asistensi dengan baik, 

bagaimana berkomunikasi yang baik, serta menjelaskan bagaimana hal-hal yang 

kurang pantas untuk tidak dilakukan sehingga mereka dapat menghindari 

melakukan perbuatan tersebut selama melaksanakan tugas sebagai asisten dosen. 

Dari penelitian Maryani dan Ludigdo (2002) mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan, diketahui bahwa dua faktor 

teratas adalah religiusitas dan pendidikan. Religiusitas adalah mengenai aktifitas 

beragama yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah, tetapi 

juga ketika melakukan aktivitas lain. Religiusitas memiliki lima dimensi yaitu 

keyakinan, peribadatan, penghayatan, pengamalan dan pengetahuan. Sedangkan 

faktor pendidikan adalah mengenai pendidikan formal, non formal dan informal. 

Dari kedua faktor di atas, dapat dikatakan bahwa keduanya bisa dimunculkan dari 

seorang akuntan atau calon akuntan dengan memberikannya melalui pengajaran, 

baik di sekolah, di rumah, maupun dalam masyarakat. 



8 5
4.3.3 Perilaku Etis Asisten Dosen 

Ruslan (2008) Menjelaskan bahwa manusia yang disebut etis adalah 

manusia yang secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya 

dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang 

lainnya, antara rohani dengan jasmaniahnya, dan antara manusia sebagai makhluk 

berdiri sendiri dengan penciptanya. Rest (1986) menjelaskan bahwa proses 

perilaku etis meliputi tahap, sebagai berikut:  

1. The person must be able to identify alternative actions and how those 

alternatives will effect the welfare of interested parties.  

2. The person must be able to judge which course of action ought to be 

undertaken in that situation because it is morally right (or fair or just 

morally good)  

3. The person must intend to do what is morally right by giving priority to 

moral value above other personal values  

4. The person must have sufficient perseverance, ego strenght and 

implementation skills to be able to follow through on his/her intention 

to behave morally, to withstand fatigue and flagging will, and to 

overcome obstacles  

Empat hal tersebut menurut Rest berkaitan dengan moral perception, 

moral judgement, moral intention, dan moral action. Moral perception dan moral 

judgement berkenaan dengan bagaimana seseorang memikirkan isu-isu etika dan 

bagaimana kedua hal tersebut menilai pengaruh eksternal dan internal terhadap 

pengambilan keputusan etis. Dengan demikian moral perception dan moral 

judgement berkaitan erat dengan intelektual (akal). Sedangkan dua hal yang 
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terakhir yaitu moral intention dan moral action merupakan unsur psikologis dari 

diri manusia untuk berkehendak berperilaku etis. Seseorang yang hanya memiliki 

moral perception dan moral judgement saja tidak dijamin untuk mampu 

berperilaku etis. moral perception dan moral judgement tersebut harus diikuti oleh 

moral intention yang kemudian diaktualisasikan menjadi moral action. 

Bapak Helmy dan Bapak Zaki sebagai seorang dosen mengungkapkan 

pendapat mengenai bagaimana suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai 

perbuatan yang etis dilakukan asisten dosen. 

Bapak Helmy
(lihat lampiran dua, transkrip 1)

: 

“...Perilaku etis seorang pengajar itu yang paling penting adalah 

mendalami tentang etika akademik, nah kalau berbicara etika akademik 

ini ya banyak, misalnya dalam memulai pengajaran, asdos harus 

datang tepat waktu, dalam melaksanakan pengajarannya harus 

senantiasa berwibawa, dan dilaksanakan sesuai silabus yang ada, 

dalam meberikan penialaian dan pengujian harus objektif...” 

 

Bapak Zaki
(lihat lampiran dua, transkrip 2)

: 

“Ya seperti yang saya sudah katakan dari tadi itu ya, gambaran 

perilaku yang etis dari asdos sebagai pengajar itu seperti misalnya, 

mereka berpakaian sopan saat mengajar, mereka bisa menghargai 

mahasiswa yang diajar tanpa menganggap dirinya lah yang paling 

benar, mempunyai pibadi yang wise, kemudian tingkat tingkat 

emosional yang stabil...” 

 

Mera seorang mahasiswa juga memberikan pendapat yang hampir sama 

mengenai bagaimana perilaku etis seorang asisten dosen itu
(lihat lampiran dua, transkrip 11)

. 

 “Kalau aku lihat ya, asdos itu bentuk perilaku etis nya itu kayak dalam 

hal berpenampilan, asdos selalu pakai kemeja, pakai ID card nya...” 

 

Pemahaman mengenai sikap dan perilaku etis salah satunya dapat 

terbangun melalui lembaga pendidikan. Sikap dan pemahaman etis ini juga 
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mampu terbentuk melalui proses pembelajaran yang dilakukan tenaga pengajar 

atau pendidik. Melalui proses pembelajaran yang tepat, nilai-nilai dan pemahaman 

etika yang dimiliki oleh pendidik dapat dengan mudah ditransformasikan kepada 

mahasiswa. Pendidikan moral merupakan hal yang tidak dapat dielakkan, karena 

jika akuntan pendidik tidak menjelaskan secara spesifik mengenai perilaku etika 

kepada mahasiswa, maka mahaiswa akan melakukan penilaian sendiri mengenai 

etika melalui perilaku pendidik itu sendiri (Mintz, 2006). 

Beberapa argumen dan penjelasan di atas dapat membantu peneliti 

menarik sebuah kesimpulan bahwa perilaku etis asisten dosen merupakan sebuah 

perilaku yang terwujud dari banyak faktor yang melatar belakanginya, termasuk 

salah satunya adalah dari pengetahuan yang mereka dapatkan dalam kegiatan 

pembinaan sebelum melaksankan tugas asistensi. Perilaku etis asisten dosen dapat 

berwujud sikap independen, saling menghargai, penuh tanggung jawab, objektif, 

serta wise selama melaksanakan tugas sebagai asisten dosen, baik sebelum, saat 

dan setelah pelaksanaan tugas dalam program asistensi, serta dalam hal 

berpakaian dan berkomunikasi dengan dosen maupun mahasiswa. 

Zubair (1999) menjelaskan bahwa sikap etis yang wajar ialah 

memperhitungkan dengan cermat rasa senang dan sakit sebagai hasil dari suatu 

perbuatan yang kemudian dikurangi jumlah rasa sakit dan senang tersebut. 

Perhitungan jumlah rasa senang dan sakit (hedonistic calculus) memberikan arah 

bagi perbuatan dan tingkah laku manusia. Sikap etis mempunyai tujuh unsur atau 

dimensi sebagai berikut: 

1. Intensity, kuat lemahnya perasaan sakit atau senang. 
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2. Duration, lama atau singkatnya waktu berlakunya rasa senang dan 

sakit. 

3. Certainty, kepastian akan timbunya perasaaan itu. 

4. Propinuity, jauh dekatnya waktu terjadinya perasaan tersebut. 

5. Fecundity, kemungkinan perasaan itu diikuti oleh perasaan yang sama. 

6. Purity, kemurnian atau tidak tercampurnya dengan perasaan yang 

berlawanan. 

7. Extent, jumlah orang yang terkena perasaan itu. 

4.3.3.1 Hubungan Pembinaan Etika Terhadap Perilaku Etis Asisten Dosen 

Pembinaan moral tenaga kependidikan merupakan satu hal yang perlu. 

Moral dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu tujuan yang akan dicapai. 

Moral yang tinggi menghasilkan kepuasaan, kesukaan dan kegembiraan di dalam 

pekerjaan. Kegiatan pembinaan moral merupakan salah satu usaha untuk 

menciptakan suasana yang sehat, menyenangkan dan mengurangi kemungkinan 

terjadinya pelanggaran (Soemanto dan Soetopo, 1984). 

Hasil wawancara dengan informan Happy, Furi, dan Indah menyatakan 

bahwa kegiatan pembinaan etika yang mereka dapatkan sebelum melaksanakan 

tugas sebagai asisten dosen menumbuhkan kesadaran mereka bahwa penerapan 

etika melalui wujud perilaku etis saat mengajar adalah penting untuk dilakukan. 

Berikut adalah pendapat mereka. 

Happy
(lihat lampiran dua, transkrip 4)

: 

“Ya tentu saja terdapat hubungan antara pembinaan etika dengan 

terciptanya perilau etis seseorang, tetapi kan setiap individu memiliki 

tingkat pemahaman yang berbeda-beda, jadi ya tidak sepenuhnya 

pemahaman etika ini dapat meningkatkan perilaku etis seseorang.” 
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Furi

(lihat lampiran dua, transkrip 3)
: 

“Seharusnya pemahaman etika ini menjamin adanya perwujudan 

perilaku etis asdos dalam mengajar, tetapi kembali lagi pada 

individunya juga, kan setiap orang berbeda-beda...” 

 

Indah
(lihat lampiran dua, transkrip 5)

: 

“Ya tentu saja, pemahaman etika itu berhubungan terus dengan 

perilaku etis, kan kalau kita paham mana yang etis mana yang nggak, 

kita bisa ngelakuinnya, kalau kita gak tau mana yang etis dan mana 

yang nggak ya mana bisa kita jadi etis...” 

 

Beberapa pendapat di atas membantu peneliti menarik kesimpulan bahwa 

kegiatan pembinaan etika merupakan salah satu sarana pembelajaran bagi asisten 

dosen untuk menumbuhkan kesadaran beretika dalam diri mereka. Pembinaan 

etika bagi asisten dosen juga merupakan upaya memperluas wawasan dan 

kemampuan asisten dosen dalam meningkatkan kualitas kompetensi dalam diri 

asisten dosen itu sendiri. Pembinaan etika yang diharapkan dapat menumbuhkan 

kesadaran untuk senantiasa berperilaku etis ini hanya akan dapat berjalan, ketika 

ada kemauan dalam diri asisten dosen untuk berperilaku etis. Pembinaan etika 

tanpa diiringi kemauan berperilaku etis dari dalam diri asisten dosen, tidak akan 

mungkin dapat menciptakan terbentuknya perilaku etis tersebut. Sahertian (1990) 

menyebutkan bahwa kegiatan pembinaan bagi pengajar meliputi, latihan dalam 

jabatan, pendidikan lanjutan, organisasi profesi dan pemberian insentif. 

4.3.4 Perilaku Tidak Etis Asisten Dosen 

Utami (2005) menggambarkan bahwa fenomena perilaku tidak etis 

pendidik (dosen) antara lain, berkaitan dengan plagiat hasil riset, memalsukan 

dokumen penelitian untuk pengajuan bantuan biaya penelitian, manipulasi data 

riset, menerima suap dari penerbit dan menerima uang atau seks untuk memberi 
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nilai baik. Kendala yang dihadapi akuntan pendidik untuk berperilaku etis salah 

satunya dikarenakan kurangnya penguasaan wacana etika bisnis dan etika profesi, 

di samping itu juga karena kurangnya minat dosen pada bidang etika. Alasan ini 

juga disebutkan oleh Bok (1988): 

“Courses in proffesional ethics are difficult to teach because they call 

for preparation in two entirely different subject: moral philosophy (on 

related dicipline) and some practical application as government law 

and business”.  

 

Markum (2007) menjelaskan bahwa scientific misconduct merupakan 

pelanggaran terhadap code of conduct dan code of ethics di dunia akademik. 

Bentuk-bentuk scientific misconduct yang lazim didunia akademik adalah sebagai 

berikut: 

1. Fabrication 

Merupakan publikasi dari hasil penelitian yang mengandung kesalahan, 

yang biasanya dibagi atas: 

a. Fabrication: dengan sengaja membuat data palsu dan 

menyebarluaskan hasil penelitian berdasarkan data tersebut. 

b. Falsification: melakukan manipulasi pada data penelitian dan 

prosesnya atau menghilangkan data yang penting. 

2. Plagiarism 

Berasal dari kata plagiare yang berarti pembajakan, plagiator adalah 

seseorang yang menjiplak sebagian karya seseorang tanpa menyebutkan 

sumber asalnya. 

3. Pelanggaran terhadap standar etika menyangkut eksperimentasi 

terhadap manusia atau hewan, untuk menghindari pelanggaran ini, 
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maka manusia yang menjadi percobaan peneltian wajib memberikan 

pernyataan kesediaan (informed consent) sebagai narasumber penelitian 

dalam keadaan sadar dan tidak terganggu jiwanya. 

Perilaku tidak etis juga berpeluang untuk dilakukan seorang akuntan 

sebagai pendidik, padahal ditangan akuntan pendidiklah akuntan-akuntan lainnya 

lahir sebagai individu yang mempunyai etika ataupun indiviu yang tidak 

mempunyai etika. Dengan kata lain, akuntan pendidik merupakan inti dari 

perwujudan calon-calon akuntan yang beretika dan menujunjung nilai-nilai dalam 

masyarakat. Perilaku tidak etis merupakan salah satu isu yang dihadapi profesi 

akuntan saat ini. Di Indonesia isu mengenai etika akuntan berkembang seiring 

dengan beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan. 

Berikut adalah penuturan dua informan yang merupakan mahasiswa, 

Fayqoh dan Mera mengenai perilaku tidak etis yang pernah dilakukan asisten 

dosen selama mereka mengikuti program asistensi. 

Fayqoh
(lihat lampiran dua, transkrip 12)

: 

“perilaku tidak etis yang pernah saya alami adalah ketika saya diajar 

oleh seorang asisten dosen, dan di dalam kelas tersebut juga ada 

mahasiswa yang merupakan asisten, nah asisten yang mengajar kita itu 

memperlakukan mahasiswa yang juga seorang asisten itu dengan lebih 

istimewa...” 

 

Mera
(lihat lampiran dua, transkrip 11)

: 

“Dari pengalamanku, perbuatan tidak etis asdos yang paling ngena di 

aku ada satu asdos yang waktu di kelas dia koar-koar bilang, “kalian 

ini apa”, “coba lihat saya saja sudah bisa cari uang”, duh gak pantes 

banget kan asdos gitu itu...” 

 

Perilaku tidak etis asisten dosen ini juga tidak hanya dijumpai oleh 

mahasiswa, Mbak Lita sebagai mantan asisten dosen dan Indah sebagai asisten 
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dosen juga pernah melihat beberapa rekannya sebagai asisten dosen yang 

berperilaku tidak etis. 

Mbak Lita
(lihat lampiran dua, transkrip 9)

: 

“Tidak etis misalnya dalam hal berbusana ya, dulu pernah gitu saya 

lihat ada asdos yang ngajarnya pake sandal, pake kaos bukan hem 

yang rapi, kalau masalah pengajaran di kelas, ada juga asdos yang 

waktu asistensi itu ya cuma bahas soal lalu pulang, mereka nggak kasih 

kesempatan mahasiswa buat bertanya-tanya... dulu juga ada gitu 

sesama asos yang saling membantu, jadi asdos AK misalnya ngasih 

soal ujian AK ke asdos Akbi, gantian...” 

 

Indah
(lihat lampiran dua, transkrip 5)

: 

“Emang sih ada beberapa asdos ya bisa dibilang kurang etis, tapi 

menurutku itu cuma masalah lupa aja, bukan karena mereka gak 

beretika gitu, sekali dua kali saya pernah lihat teman asdos ada yang 

lupa tidak pakai ID Card...” 

 

Data-data di atas menunjukkan adanya kecenderungan bahwa perilaku 

tidak etis asisten dosen masih terjadi. Perilaku tidak etis yang dilakukan oleh 

asisten dosen memang terjadi dengan kuantitas yang rendah dan dengan tingkat 

kesalahan yang masih bisa ditoleransi, namun hal ini merupakan sesuatu yang 

cukup disayangkan. Perilaku tidak etis beberapa asisten dosen ini selain dapat 

menimbulkan citra yang buruk atas kualifikasi asisten dosen secara keseluruhan, 

juga dapat menurunkan kepercayaan mahasiswa atau bahkan dosen mata kuliah 

terhadap asisten dosen itu sendiri. Perilaku tidak etis yang dilakukan asisten dosen 

saat ini secara tidak langsung akan menimbulkan opini apakah asisten dosen 

memang sudah benar-benar mampu untuk menjadi asisten dosen yang baik dan 

dicontoh oleh mahasiswa lain. 

Utami (2005) menyebutkan seorang pengajar seperti dosen diharapkan 

mempunyai peranan penting dalam rangka mensosialisasikan etika bisnis dan 
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profesi. Namun demikian sosialisasi ini dapat terhambat jika dosen tidak 

mempunyai interest dan pengetahuan tentang etika bisnis dan profesi. Dalam 

praktik terdapat kecenderungan  dosen tidak membahas (melewati) kasus etika 

yang terdapat dalam buku teks akuntansi. Dengan melihat kondisi tersebut maka 

langkah yang harus ditempuh adalah memberikan pelatihan kepada dosen tentang 

pengetahuan etika yang diikuti dengan simulasi pembahasan kasus-kasus etika. 

Perancangan dan pembekalan yang kreatif  akan memberikan daya tarik kepada 

dosen sehingga moral perception dan moral judgement dapat diasah yang 

selanjutnya dapat menum-buhkan moral intend yang diikuti dengan moral action. 

4.3.4.1 Sanksi Terhadap Perilaku Tidak Etis Asisten Dosen 

Markum (2007) menjelaskan di perguruan tinggi hal-hal yang 

menyangkut kebijakan dan prosedur formal dalam pelanggaran akademik baru 

belakangan ini muncul. Hal ini dikarenakan kasus pelanggaran jarang terjadi di 

dunia akademik, maka masih banyak kekurangan yang terdapat dalam kebijakan 

formal mnyangkut situasi-situasi yang dianggap sebagai pelanggaran akademik. 

Di Indonesia, kebijakan formal menyangkut fraud dan misconduct dalam dunia 

akademik masih bersifat lokal. Setiap institusi perguruan tinggi memiliki 

kebijakannya masing-masing dalam menetapkan hukuman terhadap academic 

dishonesty dari sivitas akademikanya. Oleh karena itu, diharapkan dalam waktu 

yang tidak terlalu lama, Indonesia telah memiliki kebijakan dan peraturan formal 

yang seragam dan dapat diterapkan pada semua perguruan tinggi yang ada, 

meyangkut kejujuran akademik (academic honesty). 

Kesadaran asisten dosen untuk senantiasa berperilaku etis mendorong 

mereka untuk senantiasa menjunjung pelaksanaan perilaku etis itu sendiri. 
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Kesadaran berperilaku etis yang tertanam dalam diri asisten dosen juga 

menimbulkan kesadaran untuk senantiasa menghindari dan secara sadar 

melaporkan setiap adanya perilaku tidak etis asisten dosen. Situasi saat ini 

menunjukkan bahwa ketika asisten dosen melihat rekannya sesama asisten dosen 

berperilaku tidak etis, mereka tidak segan-segan untuk melaporkan kepada pihak 

terkait. Hal ini seperti diungkapkan oleh Happy dan Furi mengenai hal yang akan 

mereka lakukan terhadap rekannya sesama asisten dosen yang berperilaku tidak 

etis. 

Happy
(lihat lampiran dua, transkrip 4)

: 

“...Tapi jika saya menemukan perilaku yang tidak etis itu  pasti akan 

saya ingatkan kalau dia salah, tapi saya tidak bisa berbuat lebih jauh” 

 

Furi
(lihat lampiran dua, transkrip 3)

: 

“Mungkin saya akan menegurnya tentu saja, tapi tidak saya tegur 

secara langsung lebih ke arah pembicaraan individual saja lah, tapi 

jika pelanggaran yang dilakukannya masih dalam kenormanalan lo... 

untuk ukuran ringan akan di bahas dalam tataran harian, namun untuk 

masalah yang lebih berat akan dilakukan sidang oleh divisi akademis 

bahkan bisa saja dikeluarkan surat peringatan...” 

 

Kenyataan lain muncul dari informan yang merupakan mahasiswa, 

informan Erwinda, Evi, dan Qory menyebutkan bahwa mereka tidak berani 

melakukan apa-apa ketika melihat asisten dosen yang berperilaku tidak etis karena 

ada perasaan takut dan tidak ingin mencari masalah. 

Erwinda
(lihat lampiran dua, transkrip 10)

: 

“Mungkin saya tidak akan terlalu berkomentar langsung padanya, saya 

pikir itu terlalu frontal, terutama jika hubungan kita tidak terlalu 

akrab...” 
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Evi

(lihat lampiran dua, transkrip 14)
: 

“Diam saja, menegur pun tidak berani takut dikasih nilai jelek.” 

 

Qory
(lihat lampiran dua, transkrip 13)

: 

“Pertama-tama, saya akan mencerna sekaligus menganalisis mengapa 

dia berperilaku tidak etis...maka jika dia adalah orang yang notabene 

dekat dengan saya, maka saya akan mencoba bicara dari hati ke hati 

dengan dia. Kalaupun dia bukan orang yang dekat dengan saya, maka 

saya akan mencoba melalui teman dekatnya...” 

 

Dari hasil wawancara di atas, peniliti dapat menyimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan sikap antara asisten dosen dan mahasiwa ketika menemukan 

perilaku tidak etis asisten dosen. Asisten dosen cenderung terbuka dalam 

mengungkapkan perilaku tidak etis rekan mereka sesama asisten dosen, tetapi 

mahasiswa cenderung segan untuk berbuat lebih jauh atas perilaku tidak etis 

asisten dosen yang mereka temukan. Peneliti berpendapat, adanya perbedaan 

sikap ini mungkin dikarenakan beberapa faktor dalam diri mahasiswa yaitu, rasa 

takut untuk diberi nilai jelek oleh asisten dosen itu, rasa canggung karena merasa 

hanya seorang mahasiswa biasa, dan perasaan tidak enak karena mahasiswa 

tersebut tidak kenal dekat dengan asisten dosennya. 

Atas perilaku tidak etis yang dilakukan oleh asisten dosen, tentu saja ada 

sanksi sebagai konsekuensi yang harus mereka terima, mulai dari sanksi ringan 

yaitu menerima teguran sampai yang paling berat adalah diberhentikan dari tugas 

mengajar sebagai asisten dosen pada semester berikutnya. Berikut adalah 

penjelasan dari Bapak Helmy dan Bapak Zaki selaku dosen atas sanksi yang akan 

diterima asisten dosen yang berperilaku tidak etis. 
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Bapak Helmy

(lihat lampiran dua, transkrip 1)
: 

“Saya ingat, dulu pertama kali ada asdos, saya pernah menegur asdos 

yang mengajar pakaiannya kurang sopan, saya bilang ke asdos itu  

“tolong minggu depan bajunya diganti”...” 

 

Bapak Zaki
(lihat lampiran dua, transkrip 2)

: 

“Tentu ketika ada pelanggaran disini yang dimaksud adalah asdos 

yang berbuat tidak etis, maka selaku pembina organisasi asdos ini 

berkewajiban untuk memberikan teguran... Saya sendiri tidak pernah 

melihatnya secara langsung ya, tapi biasanya kan ada tim 

pengendalian khusus di OADA atau ketua asdosnya itu melapor ke 

saya...ketika pelanggaran itu tidak dapat ditolerir, ya terpaksa sang 

asdos akan dikenakan sanksi supaya pada semester berikutnya tidak 

dapat melaksanakan tugasnya sebagai asdos lagi.” 

 

4.4 Kode Etik Asisten Dosen 

Ruslan (2008) menjelaskan bahwa para profesional dalam menjalankan peran 

dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi, pengetahuan atau keahlian yang 

disandangnya, tidak terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik 

perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral. Standar moral adalah 

tindakan etis sesuai dengan pedoman dalam berperilaku atau bertindak sebagai 

profesional dengan mengambil keputusan dan prosedur yang akan dilakukannya 

secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Istilah kode etik tenaga kependidikan secara tertulis untuk pertama kalinya 

dirumuskan oleh The National Education Association pada tahun 1929, yaitu a 

code of ethics for teaching profession. Kode etik ini kemudian mengalami 

perbaikan dan revisi pada tahun 1941, 1953 dan terakhir pada tahun 1963. The 

National Education Association (NEA) merupakan organisasi profesional dalam 

bidang pendidikan di Amerika (Soemanto dan Soetopo, 1984). 
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Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai definisi 

dari kode etik profesi. 

Mbak Lita
(lihat lampiran dua, transkrip 9)

: 

“Kode etik itu menurut aku adalah pedoman dalam beretika, 

pengertian etika kan perbuatan mana yang baik dan tidak, yang boleh 

dan tidak, nah kode etik ini lah yang secara tertulis menjelaskannya.” 

 

Happy
(lihat lampiran dua, transkrip 4)

: 

“Menurut saya, kode etik itu adalah sebuah pedoman berperilaku 

mengenai mana perilaku yang baik dan yang buruk sesuai dengan adat 

atau kebiasaan yang berlaku.” 

 

Fayqoh
(lihat lampiran dua, transkrip 12)

: 

“Kode etik itu pedoman atau acuan yang digunakan untuk menuntun 

seorang dalam menjalankan etika kehidupan untuk dapat bertindak 

secara baik.” 

 

Mera
(lihat lampiran dua, transkrip 11)

: 

“Kode etik itu adalah poin-poin aturan tentang pedoman bersikap.” 

 

Bapak Zaki
(lihat lampiran dua, transkrip 2)

: 

“Kode etik adalah yang sesuatu mengatur agar terciptanya 

harmonisasi dalam sebuah kehidupan sosial.” 

 

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kode 

etik asisten dosen dapat didefinisikan sebagai sebuah pedoman sikap, tingkah laku 

dan perbuatan yang ditetapkan dan diterima oleh asisten dosen yang mengatur 

tingkah laku asisten dosen mengenai hal yang baik dan buruk dalam berperilaku 

yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan sekaligus untuk 

mempertegas peran asisten dosen itu sendiri sehingga perilaku tidak etis dapat 

diminimalisir. 
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Asisten dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya juga mempunyai 

kode etik yang berisi aturan-aturan yang memberikan petunjuk mengenai 

pedoman, aturan, yang digunakan anggota organisasi yaitu asisten dosen dalam 

pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan pada hasil rapat akbar asisten dosen Jurusan 

Akuntansi Universitas Brawijaya, kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi yang 

berlaku saat ini adalah: 

1. Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya selalu jujur dan adil dalam tindakannya, serta menjadi 

contoh bagi mahasiswa dalam sikap kejujuran dan keadilannya serta 

menjauhkan diri dari sikap membeda-bedakan dari apapun. 

2. Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya menjaga nama baik diri sendiri, institusi dan sivitas 

akademika dan tidak menyalahgunakan institusi untuk kepentingan 

pribadi. 

3. Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya melaksanakan tugas dengan semangat dan terus 

mengembangkan kemampuan diri dan mahasiswa yang dibimbingnya. 

Agar dapat berjalan optimal sebagaimana fungsinya yaitu untuk mengontrol 

agar perilaku etis senantiasa dijunjung tinggi oleh asisten dosen dalam 

pelaksanaan tugas mereka, maka dalam pelaksanaan Kode etik asisten dosen 

Jurusan Akuntansi harus dilakukan kegiatan pengawasan secara terus menerus. 

Hal yang patut disayangkan adalah kenyataan bahwa beberapa informan yang 

diwawancarai mengaku tidak mengetahui adanya kode etik asisten dosen ini. 
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Seperti yang diungkapkan Evi (mahasiswa) yang mengatakan bahwa dia tidak 

mengetahui perihal kode etik asisten dosen. 

Evi
(lihat lampiran dua, transkrip 14)

: 

“Saya tidak tahu tuh.” 

 

Happy (asisten dosen) dan Mbak Mirna (mantan asisten dosen) juga 

menungkapkan hal yang hampir sama mengenai kekurang tahuan mereka tentang 

adanya kode etik assten dosen ini. 

Happy
(lihat lampiran dua, transkrip 4)

: 

“Duh, jujur, saya tidak tahu, memang ada ya?” 

 

 

Mbak Mirna
(lihat lampiran dua, transkrip 8)

: 

“Pada jaman saya sih tidak ada, kurang tahu sekarang, kayaknya ada 

ya.” 

 

Seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya senantiasa 

berkaitan erat dengan kode etik profesi (code of profession) dan kode perilaku 

(code of conduct) sebagai standar moral, tolak ukur atau pedoman dalam 

melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan peran dalam 

suatu organisasi, dengan kode etik profesi ini setiap profesional akan dapat 

membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat 

dilakukan sesuai pedoman (Ruslan, 2008). 

Keraf dan Imam (1995) juga menjelaskan beberapa ciri-ciri dari dari seorang 

profesional, antara lain: 

1. Memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki 

orang lainnya, baik diperoleh dari hasil pendidikan maupun latihan yang 

dikutinya, ditambah pengalaman. 
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2. Memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang 

dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif dalam suatu bentuk aturan 

dan perilaku, yang merupakan standar atau komitmen moral kode perilaku 

(code of conduct) dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku  by 

function dan by profession yang memberikan bimbingan, arahan serta 

memberkan jaminan dan pedoman bagi profesi yang bersangkutan untuk 

tetap taat mematuhi kode etik tersebut. 

3. Memiliki tanggungjawab profesi (responsibility) dan integritas pribadi 

(integrity) yang tinggi baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi, 

maupun terhadap publik, klien, organisasi, media dan senantiasa menjaga 

martabat serta nama baik bangsa dan negara. 

4. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh 

dedikasi profesi luhur yang disandangnya dalam memberikan pelayanan 

jasa keahlian kepada yang membutuhkan. 

5. Otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk 

mengelola perencanaan program kerja yang jelas, strategis, mandiri dan 

tidak tergantung pihak lain, dapat dipercaya dalam menjalankan 

operasional peran dan fungsinya serta memiliki standar dan etos kerja 

profesional yang tinggi.  

6. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk 

menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan, dan menertibkan 

perilaku standar profesi sebagai tolak ukur agar tidak dilanggar, serta 

sebagai wacana komunikasi untuk tukar informasi, pengetahuan dan 

menumbuhkan rasa solidaritas. 
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4.4.1 Manfaat dan Keterbatasan Kode Etik 

Etika telah menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam 

masyarakat sekarang ini. Terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia  telah 

menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, dimana selama ini 

perilaku etis diabaikan. Etika telah menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi 

yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Semua 

profesi dituntut untuk berperilaku etis, yaitu bertindak sesuai dengan moral dan 

nilai-nilai yang berlaku umum. Eksistensi profesi dapat dipertahankan bila masih 

ada kepercayaan masyarakat terhadap profesi itu. Agar tetap memperoleh 

kepercayaan masyarakat tersebut, maka kualitas kinerja etis profesi tersebut perlu 

dipertahankan. 

Untuk kalangan profesional, dimana pengaturan etika dibuat untuk 

menghasilkan kinerja etis yang memadai, maka kemudian setiap profesi perlu 

merumuskan suatu kode etik. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang 

menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya 

kepercayaan masyarakat. Dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat 

menghasilkan kualitas kinerja yang baik bagi masyarakat (Baidaie, dalam 

Ludigdo, 2006). 

Mas Zaki (mantan asisten dosen), Bapak Helmy (dosen) dan Furi (asisten 

dosen), serta Erwinda (mahasiswa) menyebutkan bahwa adanya kode etik asisten 

dosen Jurusan Akuntansi banyak memberikan manfaat terhadap kesadaran 

beretika bagi asisten dosen dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini juga 

dapat meminimalisir terjadinya perilaku tidak etis, serta mewujudkan terciptanya 



1 0 2
hubungan yang harmonis antara asisten dosen dan berbagai pihak yang terlibat 

dalam program asistensi, berikut adalah pendapat mereka. 

Mas Zaki
(lihat lampiran dua, transkrip 7)

: 

“Kode etik itu dapat berfungsi sebagai kontrol dalam beraktifitas, 

dengan adanya kode etik ini tentunya diharapkan mampu 

meminimalisir terjadinya perilaku tidak etis” 

 

Bapak Helmy
(lihat lampiran dua, transkrip 1)

: 

“...Artinya ketika mereka tahu ada kode etik, maka harus dipatuhi, tapi 

kode etik itu juga harus diiringi poin reward dan punishment dan 

dilaksanakan dengan tegas” 

 

Furi
(lihat lampiran dua, transkrip 3)

: 

“...Seharusnya dengan adanya kode etik perilaku etis akan terwujud, 

tapi kan kembali pada individunya...” 

 

Erwinda
(lihat lampiran dua, transkrip 10)

: 

“Kelebihan dari adanya kode etik: sebagai sarana maksimalisasi 

kinerja asisten dosen, menggiring pemahaman asisten dosen menuju 

kepada alur yang lebih terarah, dan mendorong terciptanya hubungan 

baik dengan berbagai pihak yang terlibat” 

 

Peneliti berpendapat bahwa adanya kode etik bagi asisten dosen Jurusan 

Akuntansi menimbulkan banyak manfaat, pertama kode etik ini dapat dijadikan 

pedoman bagi asisten dosen dalam melaksanakan tugasnya dengan baik ataupun 

digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik, kedua kode etik ini juga 

dapat meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab asisten dosen, ketiga kode 

etik ini dapat digunakan sebagai kontrol bagi asisten dosen agar senantiasa 

berperilaku etis. Namun sama halnya dengan pembinaan etika, adanya kode etik 

ini tidak langsung dapat mewujudkan perilaku etis. Perilaku etis dapat terwujud 
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ketika setiap individu sadar dan mau untuk berperilaku etis, jadi tidak hanya 

tergantung dari ada atau tidaknya kode etik. 

Dalam rangka pelaksanaan sebuah pekerjaan, setiap profesi dituntut untuk 

tidak melanggar hak orang lain. Tuntutan etika profesi yang harus dipenuhi oleh 

asisten dosen dalam pelaksanaan tugas mengajarnya telah dirumuskan dalam 

sebuah kode etik. Kode etik yang mempedomani setiap tingkah laku asisten dosen 

merupakan hal yang sangat diperlukan, karena dengan adanya kode etik kinerja 

asisten dosen akan terarah dengan baik, tujuan dari kode etik profesi
4
 antara lain : 

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. 

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. 

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 

4. Untuk meningkatkan mutu profesi. 

5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. 

6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. 

7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. 

8. Menentukan baku standarnya sendiri. 

Sedangkan fungsi dari kode etik profesi itu sendiri adalah : 

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip 

profesionalitas yang digariskan. 

2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang 

bersangkutan. 4
Perkembangan Etika Profesi. (Online), 

(http://www.rsm.aajassociates.com/perkembanganetikaprofesi/kode_etik_akuntan/view/php?id=24

), diakses 3 November 2010) 
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3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang 

hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah 

dibutuhkan dalam berbagai bidang. 

4.4.2 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik 

Pengajar sebaiknya mengetahui bagaimana mengajar yang seharusnya, 

sayangnya tidak sedikit pengajar yang datang untuk mengajar tanpa persiapan. 

Ada beberapa usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas mengajar, 

namun belum sepenuhnya berjalan maksimal. Masalahnya, saat ini belum ada 

aturan baku yang menjelaskan bagaimana mengajar yang baik itu, sehingga sulit 

untuk menilai apakah seorang tenaga pendidik telah melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Berdasarkan hal ini, maka perumusan suatu naskah kode etik 

merupakan salah satu solusi yang tepat untuk dijadikan pedoman dalam penilaian 

pelaksanaan tugas mengajar (Sudarman, 2007). 

Agoes dalam artikelnya “Penegakan Kode Etik Akuntan Indonesia” 

menyebutkan beberapa hambatan dalam pelaksanaan kode etik, antara lain : 

1. Sikap anggota profesi yang mendua, pada satu sisi menolak setiap 

pelanggaran terhadap kode etik tetapi pada sisi lain memberikan 

pembenaran atas pelanggaran tersebut. 

2. Adanya sifat sungkan dari sesama anggota profesi untuk saling 

mengadukan pelanggaran kode etik. 

3. Belum jelasnya aturan tentang mekanisme pemberian sanksi dan proses 

peradilan atas kasus-kasus pelanggaran baik dalam anggaran dasar 

maupun dalam anggaran rumah tangga. 
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4. Belum dapat berfungsinya secara efektif pengawasan operasional 

organisasi sebagai akibat dari belum jelasnya pengaturan dalam 

AD/ART. 

Membuat kode etik ternyata tidak merupakan solusi yang cukup untuk 

memecahkan semua permasalahan moral untuk suatu profesi. Ruslan (2008) 

menyebutkan bahwa kode etik dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita 

dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam lingkungan profesi tersebut. Kode etik 

merupakan perumusan norma moral yang menjadi tolak ukur atau acuan bagi 

kode perilaku (code of conduct) kelompok profesi bersangkutan. Dalam 

pelaksanaan kode etik tersebut setiap individu harus menaati atau mematuhi, 

sekaligus sebagai upaya tindakan pencegahan dan merupakan sanksi hukuman 

atas perbuatan yang tidak etis sebagai penyandang profesional dalam 

melaksanakan tugasnya. 

4.4.3 Hubungan Kode Etik Terhadap Perwujudan Perilaku Etis Asisten 

Dosen 

Sebagian besar profesi mempunyai kode etik yang digunakan sebagai 

pedoman dan kontrol bagi anggotanya untuk bersikap dan berperilaku etis. 

Demikian juga untuk profesi dosen atau pendidik. Namun untuk kode etik akuntan 

pendidik tidak demikian, kode etik yang berlaku saat ini adalah kode etik IAI 

yang menitik beratkan pada akuntan publik dan akuntan yang bekerja di kantor 

akuntan publik. Menurut Utami dan Indriawati (2006), untuk profesi akuntan 

selain akuntan publik, sampai saat ini belum ada rumusan kode etiknya. Sehingga 

dapat disimpulkan akuntan pendidik tidak memiliki kode etik dari IAI.  
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Kode etik asisten dosen selain dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas, sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian terhadap 

kemungkinan terjadinya penyimpangan, yang mungkin dilakukan oleh asisten 

dosen dalam pelaksanaan tugas mengajarnya. Secara tidak langsung, dapat pula 

diartikan bahwa kode etik ini merupakan salah satu upaya dalam 

menjaminkualitas kompetensi dan mutu moral asisten dosen. Kode etik yang 

mempedomani setiap tingkah laku asisten dosen merupakan hal yang sangat 

diperlukan, karena dengan adanya kode etik, kinerja asisten dosen akan terarah 

menuju perwujudan perilaku etis dalam mengajar. 

Perilaku etis asisten dosen memang salah satunya dapat diwujudkan 

dengan cara menyusun kode etik yang mengatur tingkah laku asisten dosen 

mengenai hal yang baik dan buruk dalam berperilaku. Penyusunan kode etik ini 

tidaklah bersifat mutlak dalam mewujudan perilaku etis asisten dosen, banyak 

faktor lain yang berpengaruh dalam upaya mewujudan perilaku etis asisten dosen 

selain penyusunan kode etik. Faktor lain tersebut antara lain adalah kesadaran 

asisten dosen untuk melaksanakan kode etik, serta adanya sosialisasi dan 

komunikasi yang baik atas kode etik tersebut. Suparno (2000) menjelaskan ada 

peraturan yang bersifat akademik dan ada peraturan yang bersifat administratif, 

tetapi yang paling penting adalah bahwa setiap peraturan tersebut harus 

terdeskripsikan secara jelas, mudah dipahami, benar-benar tersampaikan sehingga 

tidak ada alasan “saya tidak tahu” dan harus bersifat adil terhadap semua yang 

terkena peraturan tersebut. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai 

hubungan kode etik terhadap perwujudan perilaku etis asisten dosen. 
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Bapak Zaki 

(lihat lampiran dua, transkrip 2)
: 

“...tapi kembali lagi, ketika individu-individu nya tidak mau 

menjalankannya ya bagaimana keberadaan kode etik itu mampu 

meghasilkan perilaku-perilaku etis...Mungkin, karena kurangnya 

sosialisasi dan komunikasi dari kode etik itu sendiri ya, jadi walaupun 

ketika sudah ada kode etik itu namun tidak disosialisasikan dengan 

baik sehingga tidak bisa semua orang mengerti tentang adanya kode 

etik ini...demikian juga ketika kode etik sudah disosialisasikan dengan 

baik namun tidak dikomunikasikan dengan baik juga, ya tentu saja 

tidak akan bisa menggerakkan orang untuk mendalami dan kemudian 

menjalankannya...” 

 

Furi 
(lihat lampiran dua, transkrip 3)

: 

“Menurut saya, seharusnya dengan adanya kode etik perilaku etis akan 

terwujud, tapi kan kembali pada individunya, kalaupun sudah ada kode 

etik tapi para individu dalam organisasi itu misalnya tidak mau 

melaksanakannya, ya sama saja kan perilaku etis tidak akan mungkin 

terjadi” 

 

Mas Zaki 
(lihat lampiran dua, transkrip 7)

: 

“...jadi yang penting disini tidak hanya bagaimana merumuskan kode 

etik yang bisa dijadikan pedoman dalam beraktifitas, tetapi juga 

perlunya penanaman kesadaran tentang pentingnya kode etik itu 

sendiri...” 

 

Erwinda 
(lihat lampiran dua, transkrip 10)

: 

“Selama ini saya selalu memiliki pandangan bahwa “aturan-aturan” 

yang diciptakan manusia tidak selalu dapat menciptakan sesuatu yang 

diharapkan...intinya, adanya kode etik tentu saja dapat meningkatkan 

perilaku etis asisten dosen, ataupun mengarahkan mereka kepada hal-

hal yang lebih positif dan maksimal, tetapi itu bukan faktor yang 

mutlak, pemahaman individu terhadap situasi lah yang merupakan 

faktor pendorong munculnya perilaku etis atau tidak etis...” 

 

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan 

bahwa kode etik asisten dosen yang ada saat ini memang belum cukup maksimal 

dalam mewujudkan perilaku etis asisten dosen. Hal ini dapat dilihat dari 

rendahnya pemahaman dan kesadaran atas pentingnya kode etik ini. Rendahnya 
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tingkat pemahaman dan kesadaran asisten dosen atas kode etik, mungkin 

disebabkan karena minimnya upaya sosialisasi dan komunikasi atas kode etik 

asisten dosen yang ada saat ini, sehingga perilaku tidak etis yang dilakukan 

asisten dosen masih saja ada. Dalam upaya perwujudan perilaku etis yang lebih 

baik, maka peneliti berpendapat bahwa kode etik yang ada saat ini perlu dilakukan 

sebuah rekonstruksi. Rekonstruksi kode etik ini bukan hanya menitikberatkan 

pada dirubahnya susunan kode etik yang sudah ada, tetapi juga menyangkut 

bagaimana pelaksanaan serta bentuk pengawasan atas kode etik yang baru ini 

(pemberian sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan kode etik). 

4.4.4 Sanksi Pelanggaran Kode Etik Asisten Dosen 

Kode etik pada prinsipnya mengatur bagaimana seseorang harus bertindak 

sesuai dengan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk tetap menjaga reputasi dan 

kualitas kompetensi yang dimilikinya. Karena tujuannya adalah mencegah 

terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-

ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat 

melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self regulation 

yang terwujud dalam kode etik. Kode itu berasal dari niat profesi mengatur 

dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk menjalankan 

kontrol terhadap pelanggar (Bertens, 2000). 

Kode etik asisten dosen menimbulkan adanya konsekuensi bagi para 

asisten dosen untuk menaati atau mematuhi kode etik tersebut. Ketika terjadi 

suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kode etik, 

maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran. 

Pelanggaran ini dapat menimbulkan sanksi bagi orang yang melakukannya, atas 
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perilaku tidak etis asisten dosen yang tidak sesuai dengan kode etik yang ada, 

terdapat sanksi hukuman yang harus dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari 

penuturan Mbak Lita (mantan asisten dosen), dan Indah (asisten dosen) mengenai 

sanksi pelanggaran kode etik asisten dosen. 

Mbak Lita
(lihat lampiran dua, transkrip 9)

: 

“Kalau jaman saya dulu karena belum ada organisasi resmi dan 

aturan, serta sanksi yang jelas, jadi ya kalau ada asdos yang kurang 

baik, ya saya ingatkan pastinya,...terus saya juga tetap akan 

melaporkannya ke ketua asdos, orang berbuat tidak etis itu kan banyak 

alasannya, jadi kita tidak boleh seenaknya saja menghakimi.” 

 

Indah
(lihat lampiran dua, transkrip 5)

: 

“...Tentu saja ketika ada teman kita yang salah ya kita harus 

mengingatkan, tapi yang paling penting prosedur untuk melaporkan ke 

divisi akademik di organisasi asdos harus tetap dilakukan, bukannya 

kita kejam atau apa ya, tapi kan komitmen harus dijalankan” 

 

Namun demikian, dalam praktek sehari-hari kontrol ini tidak berjalan 

dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota 

profesi. Seorang profesional mudah merasa segan melaporkan teman sejawat yang 

melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu solidaritas antar 

kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian maka tujuan 

dari kode etik profesi itu tidak tercapai. Tujuan adanya kode etik
5
 yang 

sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan 

lain. Lebih lanjut masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan 

5
Perkembangan Etika Profesi. (Online), 

(http://www.rsm.aajassociates.com/perkembanganetikaprofesi/kode_etik_akuntan/view/php?id=24

), diakses 3 November 2010) 
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kode etik profesi baru kemudian dapat melaksanakannya sesuai dengan fungsi 

yang seharusnya. 

Dari hasil wawancara dan argumen di atas, peneliti dapat menarik sebuah 

kesimpulan bahwa asisten dosen sejauh ini sudah sangat baik dalam hal 

pelaksanaan kode etik yang sudah ada, hal ini dapat terlihat dari semua argumen 

baik dari asisten dosen maupun mantan asisten dosen yang menyatakan bahwa 

walaupun sesama rekan asisten dosen adalah teman, namun setiap terjadi 

pelanggaran, mereka tetap melaporkan pelanggaran tersebut sesuai prosedur yang 

ditetapkan. Kesadaran menjunjung tinggi pelaksanaan kode etik yang terlihat dari 

sikap asisten dosen ini, menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap kode etik 

sebagai ”pajangan” untuk dilihat, tetapi merupakan pertaturan yang harus 

dijalankan dengan adanya konsekuensi sanksi atas setiap pelanggaran yang 

terjadi. 

Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan 

naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, dan perilaku tenaga profesional. 

Ketaatan itu terbentuk dari masing-masing orang bukan karena paksaan. 

Kesadaran tenaga profesional untuk taat terhadap kode etik dapat diartikan pula, 

sebagai kesadaran apabila dia melanggar kode etiknya sendiri, maka profesinya 

akan rusak dan yang rugi adalah dia sendiri. Agoes dalam artikel “Penegakan 

Kode Etik Akuntan Indonesia” menyebutkan ada dua alasan mengapa orang 

bertindak tidak etis, yang pertama adalah standar etika seseorang berbeda dari 

masyarakat umum, dan alasan yang kedua seseorang memilih bertindak 

semaunya. Baik alasan yang pertama maupun alasan yang kedua tetap saja bahwa 
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tindakan seseorang tersebut tidak etis dan perlu adanya penanganan atas tindakan 

tidak etis tersebut. 

Terdapat beberapa sanksi atas pelanggaran kode etik. Sanksi pelanggaran 

kode etik ini dapat berupa lisan maupun tulisan. Sanksi pelangaran yang diberikan 

akan tergantung dari pelangaran yang dilakukan atas kode etik tersebut. Salah satu 

contoh sanksi yang diberikan untuk asisten mahasiswa
6
 yang melanggar ketentuan 

asistensi dan peraturan akademik serta peraturan lain yang berlaku adalah sanksi 

penghentian asistensi yang sedang berjalan dan tidak berhak untuk kembali 

menjadi asisten pada masa perkuliahan berikutnya. 

4.4.5 Rekonstruksi Kode Etik Asisten Dosen Jurusan Akuntansi 

Profesional kode etik merupakan seperangkat pedoman seragam bagi 

setiap anggota saat ini. Profesional kode etik sebagai pedoman etis, bertujuan 

untuk memberikan pengertian bagaimana berperilaku etis dalam melaksanakan 

kewajiban profesional. Setiap profesi akan mendapat keuntungan besar melalui 

disusunnya sebuah kode etik, salah satunya dalam hal peningkatan kesadaran 

tentang norma-norma dan etika profesi yang dapat berkontribusi untuk 

meningkatkan kepuasan kerja tenaga kependidikan (Education International, 

2004). 

Mempertimbangkan potensi perpecahan, dengan adanya perbedaan dalam 

kondisi guru, dan interpretasi etika yang mungkin terjadi, mengingat konteks 

pendidikan yang berbeda di seluruh dunia, Abbott (1983) menyarankan 

disusunnya pendekatan sistematis untuk mengartikulasikan landasan bersama. 6
Universitas Sebelas Maret. 2009. Asistensi Mahasiswa di Lingkungan Universitas Sebelas 

Maret. (Online), (http://www.unsemar.ac.id/document/asistensi-mahasiwa.pdf), diakses 20 

Sepetember 2010)
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Pendekatan sistematis ini dapat dilihat sebagai strategi untuk universalisasi 

pemahaman etik profesi dalam mengajar. Kode etik ini dirancang khusus untuk 

mengklarifikasi dan mengidentifikasi profesi mengajar di berbagai konteks sosial 

dan ekonomi. Menurut Education International, kode etik memiliki definisi: 

“a tool to assist teachers and education personnel when questions of 

professional behavior and ethics arise. The discussion of ethical 

questions be on-going among educators since it is too late to start the 

debate when a problem surfaces. No code can cover every eventuality 

and this one is no different. It is however intended to be of assistance to 

educators addressing relations with the different stakeholders in 

education” 

 

Kode Etik menguraikan enam Komitmen utama: komitmen terhadap 

profesi, komitmen kepada siswa, komitmen untuk kolega, komitmen kepada 

karyawan, komitmen kepada orang tua, dan akhirnya, komitmen masyarakat 

untuk guru. Guru direpresentasikan sebagai tokoh berprinsip, dipercayakan 

dengan otoritas moral, mampu memahami perubahan, dan dengan berbuat 

demikian, dapat membantu siswa untuk memahami perubahan. Kode Etik 

menekankan komitmen moral guru sebagai pegawai publik yang dipercayakan 

oleh masyarakat. Kepercayaan ini mengharuskan para guru untuk mematuhi kode 

moral perilaku dimana profesionalisme sejati dipandu oleh standar etika yang 

tinggi. 

Baru-baru ini di Amerika, dua perusahaan akuntan publik ternama yang 

tergolong ke dalam “Top Ten” yaitu Adams LLP di Seattle (Washington) dan 

BKD LLP di Springfield (Missouri), telah menyentakkan dunia profesi akuntan,di 

mana keduanya membentuk suatu divisi tersendiri yang nantinya divisi ini secara 

khusus akan bertugas mengurus atau menangani masalah etika profesi dalam 

struktur organisasi masing-masing kantor akuntan publik tersebut. Divisi tersebut 
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bernama “Public Interest Council” untuk BKD LLP dan “Independent Observer” 

untuk Adams LLP. Lembaga baru ini bersifat otonom, independen, dan berfungsi 

sebagai pihak independen yang bertugas mengamati jalannya penerapan etika 

profesi dalam operasional kantor akuntan publik. Hal ini merupakan respon positif 

untuk menjaga agar jangan sampai terjadi kehilangan kepercayaan publik terhadap 

eksistensi profesi akuntan publik (Hery dan Agustiny, 2007). 

4.4.5.1 Usulan Kode Etik Asisten Dosen Jurusan Akuntansi Yang Baru 

Perwujudan pedoman kode etik profesi biasanya bersifat tertulis, tersusun 

secara sistematik, normatif, etis, lengkap, dan mudah dimengerti tentang pedoman 

umum perilaku dalam melaksanakan profesi. Kode etik profesi berisikan prinsip-

prinsip dasar kode etik (basic principles code of ethics) dan etika perofesi (code of 

profession ethics) yang telah dirumuskan dan disepakati bersama dalam 

pelaksanaan kegiatan profesional (Ruslan, 2008). 

Tidak mudah untuk menghasilkan rumusan etika profesi yang sarat nilai-

nilai lokal. Kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa perumusan suatu kode 

etik tidaklah mustahil jika harus memperhatikan kearifan lokal yang ada dan telah 

berkembang. Atas fenomena ini, kendala pemahaman atas universalitas suatu nilai 

menjadi sesuatu yang mungkin mengemuka. Tetapi tidakkah universalitas dalam 

dunia global sekarang ini dibangun berdasarkan nilai-nilai lokal tertentu dan 

didasari oleh kebutuhan kalangan yang berkepentingan dengan etika mereka 

sendiri. Bagaimanapun, sulit mendapatkan rumusan etika profesi akuntan made in 

Indonesia (Ludigdo, 2006). 

Setiap profesi memerlukan kepercayaan masyarakat yang dilayaninya. 

Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi 
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terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya. Standar mutu tinggi dari 

setiap profesi dapat menjamin masyarakat untuk memperoleh jasa yang dapat 

diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Hal tersebut yang kemudian menjadi 

dasar pemikiran yang melandasi penyusunan kode etik setiap profesi.  Pada 

dasarnya, penyusunan kode etik profesi adalah jawaban dari kebutuhan profesi 

tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang profesional yang 

mereka berikan. 

Kode etik bukan merupakan pedoman peraturan yang kaku, karena akibat 

perkembangan zaman maka kode etik mungkin menjadi usang atau sudah tidak 

sesuai dengan tuntutan zaman. Kode etik asisten dosen menyangkut banyak aspek, 

dalam penelitian ini peneliti akan berusaha menyusun usulan kode etik asisten 

dosen Jurusan Akuntansi yang baru yang berhubungan dengan peserta asistensi, 

rekan sesama asisten dosen, dosen matakuliah, dan institusi pendidikan tinggi 

yang bersangkutan. Usulan kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi tersebut 

akan disertakan dalam lampiran. 

Berdasarkan hasil wawancara, kode etik asisten dosen yang ada saat ini,  

contoh kode etik dosen, maupun kode etik mahasiswa dari universitas lain yang 

diperoleh peneliti, serta keseluruhan argumen dan penjelasan di atas, peneliti 

memutuskan, usulan kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi yang baru akan 

memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Ketentuan umum. 

Berisi penjelasan mengenai definisi kode etik asisten dosen, tujuan, dan 

fungsi dari kode etik ini. Selanjutnya, dijelaskan mengenai tugas dan 

tanggung jawab asisten dosen dalam pelaksanaan kode etik, serta 
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menjelaskan pula bagaimana suatu tindakan yang termasuk sebagai 

pelanggaran, dan sanksi yang diberikan atas pelanggaran kode etik. 

Perumusan ketentuan umum ini dirasa perlu oleh peniliti karena 

berfungsi untuk mempertegas batasan mengenai siapa saja dan apa saja 

yang terkait untuk melaksanakan kode etik ini. 

2. Hak dan kewajiban asisten dosen. 

Hak asisten dosen dalam usulan kode etik asisten dosen baru ini 

menyangkut kebebasan akademik, perlakuan yang adil, memperoleh 

honorarium, dan hak untuk mengakhiri tugasnya sebagai asisten dosen 

sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan kewajiban asisten dosen 

dalam usulan kode etik asisten dosen yang baru ini menyangkut 

ketaqwaan  terhadap Tuhan, sikap terbuka dan menjunjung tinggi 

kejujuran akademik dan adil dalam tindakannya, melaksanakan tugas 

dengan semangat, selalu menegakkan kehormatan dan nama baik 

Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya, menghindarkan diri dari 

perbuatan tercela dan tidak menyalahgunakan institusi Jurusan 

Akuntansi untuk kepentingan pribadi, menghormati dosen maupun 

sesama asisten dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tidak etis dari 

teman sesama asisten dosen, membimbing dan mendidik mahasiswa 

(peserta asistensi) ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar 

yang mandiri dan bertanggung jawab, dan yang terakhir, asisten dosen 

berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang 

berlaku di Jurusan Akuntansi. 
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3. Etika asisten dosen. 

Etika asisten dosen disini, termasuk etika berpakaian, etika pemenuhan 

komitmen waktu, dan etika pelaksanaan tugas mengajar. Penambahan 

poin etika ini sesuai dengan pernyataan beberapa informan penelitian, 

salah satunya adalah pendapat Bapak Zaki (dosen): 

Bapak Zaki
(lihat lampiran dua, transkrip 2)

: 

“Apa ya, mungkin poin yang perlu ditambahkan itu mungkin satu 

bagaimana aturan cara berpakaian, kedua cara bicara, apa lagi ya, 

ya intinya etika untuk bisa menghargai mahasiswa sehingga tidak 

timbul suatu konflik yang dapat menghambat tercapainya tujuan 

awal tadi.” 

4. Pelaksanaan kode etik. 

Poin pelaksanaan kode etik menurut peneliti adalah hal yang perlu 

ditambahkan dalam usulan kode etik asisten dosen yang baru. Memang 

tidak ada informan yang mnegusulkan penambahan poin pelaksanaan 

kode etik ini, namun berdasarkan contoh beberapa kode etik dosen dari 

universitas lain yang diperoleh peneliti, peneliti berpendapat bahwa 

poin pelaksanaan kode etik ini perlu untuk ditambahan dalam usulan 

kode etik asisten dosen yang baru. Poin pelaksanaan kode etik ini 

menyangkut antara lain, (1) setiap asisten dosen wajib melaksanakan 

kode etik asisten dosen ini dengan penuh tanggung jawab baik secara 

perseorangan maupun secara bersama-sama dengan anggota lainnya, (2) 

setiap asisten dosen mempunyai kewajiban moral untuk secara 

konsisten memelihara tetap dilaksanakannya kode etik ini, (3) setiap 

asisten dosen harus senantiasa mengingatkan asisten dosen lainnya 

terhadap tindakan-tindakan yang dinilai tidak etis, (4) setiap asisten 
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dosen wajib melaporkan setiap tindakan yang melanggar kode etik, dan 

yang terakhir, poin pelaksanaan kode etik ini menjelaskan bahwa setiap 

pelanggaran terhadap kode etik asisten dosen dapat dikenakan sanksi 

moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

5. Hubungan asisten dosen dengan mahasiswa. 

Soemanto dan Soetopo (1984) mengungkapkan bahwa dalam kegiatan 

belajar mengajar diperlukan hubungan yang baik antara pengajar dan 

peserta didik, hubungan yang baik ini merupakan dasar dari berhasil 

atau tidaknya kegiatan belajar tersebut. Hubungan asiten dosen dan 

mahasiswa dalam usulan kode etik asisten dosen yang baru ini 

menjelaskan tentang bagaimana seorang asisten dosen harus 

menjalankan tugasnya dengan senantiasa bersikap bijaksana kepada 

mahasiswa, menghindari segala hal yang dapat memicu konflik dengan 

mahasiswa, serta senantiasa memotivasi mahasiswa agar mendapatkan 

hasil belajar yang lebih baik. 

6. Hubungan asisten dosen dengan rekan sesama asisten dosen. 

Sahertian (1990) menjelaskan bahwa kerja sama dan hubungan yang 

baik antar rekan seprofesi merupakan suatu upaya penting dalam rangka 

meningkatkan mekanisme kerja, serta peningkatan kualitas profesi 

tersebut. Happy seorang asisten dosen berpendapat bahwa mungkin 

akan lebih baik jika dalam usulan kode etik asisten dosen Jurusan 

Akuntansi Universitas Brawijaya yang baru ditambahkan poin yang 

mengatur hubungan antar asisten dosen, khususnya antar asisten dosen 
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yang sudah lebih dulu mengajar dan asisten dosen yang masih baru. 

Berikut adalah pernyataan Happy
(lihat lampiran dua, transkrip 4)

. 

“Menurut saya yang perlu di tambahkan dalam penyusunan kode 

etik yang baru adalah poin tentang penanaman nilai-nilai, nilai 

agama misalnya kepada mahasiswa yang secara implisit dapat 

diberikan disaat mengajar...mungkin perlu ditambahkan tentang 

sikap yang seharusnya dilakukan oleh asdos asdos yang sudah lama 

mengajar kepada asdos-asdos yang baru...” 

 

Berdasarkan argumen dan penjelasan di atas, maka dalam usulan kode 

etik asisten dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya yang baru, 

ditambahkan poin yang mnegatur tentang hubungan asisten dosen 

dengan rekan sesama asisten dosen, yaitu: 

a. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik 

antar asisten dosen. 

b. Memelihara hubungan baik terhadap semua rekan asisten dosen. 

c. Tidak melakukan persaingan secara tidak sehat atau berusaha 

menjatuhkan asisten dosen lain dengan fitnah. 

d. Bersikap dan bertindak rendah hati khususnya pada asisten dosen 

baru yang masih kurang pengalaman dalam mengajar. 

e. Mencari penyelesain secara musyawarah apabila terjadi 

perselisihan antar asisten dosen. 

7. Hubungan asisten dosen dengan dosen mata kuliah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan 

seorang dosen, tidak ada saran atau pendapat mengenai penambahan 

aturan tentang hubungan asisten dosen dan dosen mata kuliah dalam 

usulan kode etik asisten dosen yang baru. Peneliti berdasarkan 
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asumsinya sendiri kemudian menambahkan poin ini dalam usulan kode 

etik asisten dosen yang baru. Harapan peneliti dengan penambahan poin 

yang mengatur hubungan antara asisten dosen dengan dosen mata 

kuliah ini adalah dapat terwujudnya hubungan yang harmonis antara 

asisten dosen dengan dosen mata kuliah. Dengan adanya hubungan 

yang harmonis tersebut, kerja sama antara dosen dan asisten dosen 

dalam membantu mahasiswa di kelas reguler maupun kelas asistensi 

akan berjalan lebih maksimal sehingga mahasiswa dapat lulus dengan 

hasil yang memuaskan. 

8. Hubungan asisten dosen dengan Jurusan Akuntansi. 

Hubungan asisten dosen dengan Jurusan Akuntansi yang dimaksud 

peneliti di sini adalah wujud pengabdian asisten dosen terhadap 

organisasi asisten dosen yang ada di bawah naungan Jurusan Akuntansi. 

9. Pelanggaran kode etik. 

Tindakan pelanggaran terhadap kode etik asisten dosen antara lain: 

a. Bersikap dan bertindak yang dapat menjatuhkan nama baik Jurusan 

Akuntansi. 

b. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang 

dimiliki. 

c. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap dosen, 

sesama asisten dosen, maupun mahasiswa peserta asistensi. 

d. Membocorkan soal dan atau kunci jawaban ujian maupun tugas 

baik kepada sesama asisten dosen maupun mahasiswa peserta 

asistensi. 
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e. Melawan dosen mata kuliah yang dibina. 

f. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, 

tulisan maupun gambar. 

g. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana 

lain milik Jurusan Akuntansi tanpa izin.  

h. Mengadu domba dan menghasut baik dosen dengan asisten dosen 

atau mahasiswa, sesama asisten dosen, maupun asisten dosen 

dengan mahasiswa peserta asistensi. 

i. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah. 

j. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan Jurusan Akuntansi. 

10. Sanksi pelanggaran kode etik. 

Bertens (2000) menyebutkan beberapa kritik atas adanya kode etik 

dalam sebuah lembaga, salah satunya adalah dalam kode etik jarang 

sekali tersedia enforcement atau sanksi pelanggaran dalam kode etik 

tersebut. Dengan demikian, kode etik menjadi kurang efektif, karena 

hampir tidak dirasakan perbedaan jika ada kode etik atau tidak. Berikut 

adalah hasil wawancara dengan Bpk Helmy seorang dosen, yang 

mengungkapkan bahwa agar dapat menciptakan perilaku etis yang riil, 

maka sebaiknya dalam usulan kode etik asisten dosen Jurusan 

Akuntansi Universitas Brawijaya yang baru ditambahkan poin reward 

dan punishment. Berikut adalah pernyataannya. 

Bapak Helmy
(lihat lampiran dua, transkrip 1)

: 

“Ya seperti yang saya ungkapkan tadi, jadi kode etik itu harus 

mencakup semua tugas asdos itu sendiri apa saja, dan di rinci 

dengan jelas, kan tugas asdos sebagai pengajar dan membantu 

dosen di kelas itu sangat banyak ya, nah semuanya itu harus 



1 2 1
dijelaskan secara detil, tadi kan saya sudah jelaskan ya tugas 

asdos. Juga dalam penyusunan kode etik yang baru mungkin bisa 

ditambahkan tentang poin reward and punishment.” 

11. Ketentuan penutup. 

Ketentuan penutup ini menjelaskan bahwa semua ketentuan mengenai 

sikap, tingkah laku, perbuatan asisten dosen yang bertentangan dengan 

ketentuan kode etik ini di nyatakan tidak berlaku lagi, serta hal-hal lain 

yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur dalam peraturan 

tersendiri. 

4.4.5.2 Alternatif Penyempurnaan Kode Etik Asisten Dosen 

Bertens (2000) menyebutkan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan 

atas kode etik adalah diperlukannya penyesuaian kembali (revisi) atas kode etik, 

sesuai dengan perkembangan intern maupun ekstern organisasi yang bersangkutan 

seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan intregitas moral pada setiap 

profesi. Rekonstruksi atas kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi yang ada 

saat ini merupakan sebuah upaya yang diusulkan oleh peneliti dalam rangka 

peningkatan kesadaran berperilaku etis oleh asisten dosen. Rekonstruksi kode etik 

yang dilakukan oleh peneliti diharapkan juga dapat membantu asisten dosen 

dalam peningkatan kulaitas pengajaran mereka. 

Program asistensi yang mulai berjalan sejak tahun 2004 telah mengalami 

banyak perkembangan. Perkembangan program asistensi ini tidak hanya terbukti 

dari semakin banyaknya jumlah asisten dosen yang akan direkrut, tetapi juga 

semakin bertambahnya mata kuliah yang dibantu oleh program asistensi ini. 

Perkembangan lain yang tampak dalam program asistensi ini adalah semakin 

terstrukturnya operasional kegiatan dalam program asistensi itu sendiri. Sejak 



1 2 2
tanggal 17 November 2007 program asistensi telah memiliki OADA atau 

Organisasi Asisten Dosen Jurusan Akuntansi. Berdasarkan perkembangan yang 

ada saat ini serta pendapat Bertens di atas, maka rekonstruksi atas kode etik 

asisten dosen merupakan hal yang wajar dilakukan. 

Hasil wawancara dengan informan seperti yang dijelaskan sebelumnya, 

menunjukkan bahwa rekonstruksi kode etik ini tidak hanya menitikberatkan pada 

dirubahnya susunan kode etik yang sudah ada, tetapi juga menyangkut bagaimana 

pelaksanaan serta bentuk pengawasan atas kode etik yang baru ini (pemberian 

sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan kode etik). Kesadaran berperilaku etis 

tidak hanya dapat terwujud dengan disusunnya kode etik. Faktor lain yang melatar 

belakangi perwujudan perilaku etis asisten dosen antara lain adalah kesadaran 

asisten dosen untuk melaksanakan kode etik, serta adanya sosialisasi dan 

komunikasi yang baik atas kode etik tersebut. Sosialisasi dan komunikasi yang 

baik atas kode etik dapat meningkatkan pemahaman atas pentingnya peranan dari 

kode etik, hal inilah yang kemudian dapat menumbuhkan kesadaran asisten dosen 

untuk melaksanakan kode etik. 

Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Kode etik ini 

sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok 

khusus dalam masyarakat. Dengan disusunnya suatu kode etik, tidak lantas 

sepenuhnya menjamin terwujudnya perilaku etis dalam organisasi, supaya kode 

etik ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka kode etik ini akan lebih baik 

jika dibuat oleh organisasi yang bersangkutan itu sendiri, dan atas penerapannya 

perlu dilakukan sebuah tindakan pengawasan terus menerus. Penyusunan kode 

etik ini juga mampu menumbuhkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban pada  
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masing-masing orang, tanpa adanya kode etik orang akan cenderung melanggar 

hak orang lain dan tidak melakukan kewajibannya sendiri. 

Berikut adalah kutipan hasil wawancara dengan beberapa informan 

mengenai perlunya perumusan usulan kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya yang baru. Hampir dari keseluruhan informan berpendapat 

perlunya penyusuan perumusan usulan kode etik asisten dosen yang baru ini 

dikarenakan mereka merasa kode etik yang ada saat ini belum cukup dipahami 

dan dilaksanakan secara maksimal oleh asisten dosen. Harapan dari beberapa 

informan mengenai perumusan usulan kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya yang baru ini adalah agar kedepannya kode etik ini lebih 

“merasuk” dalam diri asisten dosen, sehingga perilaku etis dari asisten dosen 

dapat benar-benar terwujud. 

Banyak pendapat yang diberikan informan mengenai bagaimana dan apa 

saja yang perlu diperhatikan dalam perumusan usulan kode etik asisten dosen 

Jurusan Akuntansi yang baru. Erwinda (mahasiswa) menyatakan dalam 

perumusan usulan kode etik asisten dosen yang baru ini, sebaiknya tidak hanya 

diperhatikan bagaimana susunan kode etik nya, melainkan juga bagaimana agar 

kode etik yang baru ini bisa benar-benar dipahami oleh asisten dosen, sehingga 

mereka mau untuk melaksanakannya. Berikut adalah penuturan Erwinda
(lihat lampiran 

dua, transkrip 10)
. 

 “...suatu aturan memang mampu menciptakan penyelarasan yang baik 

sesuai dengan hal-hal yang diharapkan, tetapi toh pada faktanya itu 

semua tidak selalu tercapai sesuai dengan harapan. Menurut saya, 

problem utamanya adalah bukan “bagaimana menciptakan aturan 

yang baik” tetapi harus melampaui hal itu, yaitu dengan “bagaimana 

menciptakan pemahaman yang baik” atas aturan tersebut...” 
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Indah seorang asisten dosen dan Mas Zaki mantan asisten dosen 

mengungkapkan alasan yang hampir sama, mereka berpendapat bahwa dalam 

upaya perumusan usulan kode etik asisten dosen yang baru, tidak perlu ditekankan 

masalah isi atau bentuk yang berlebihan, berbelit-belit, dan panjang lebar. Indah 

dan Mas Zaki kemudian juga menambahkan bahwa yang terpenting adalah kode 

etik ini pada akhirnya harus mampu menumbuhkan kesadaran asisten dosen untuk 

melaksanakannya. Beikut adalah pendapat Indah dan Mas Zaki. 

Indah
(lihat lampiran dua, transkrip 5)

: 

“Saya rasa sih dari kode etik yang sudah ada saat ini cuma masalah 

bahasanya aja ya yang perlu lebih dibumikan sehingga ketika asdos itu 

baca mereka langsung ngeh dan nancep di hati mereka, gak perlu yang 

berbelit-belit panjang lebar yang penting bisa itu tadi nyadarin yang 

baca buat ngelakuinnya.” 

 

Mas Zaki
(lihat lampiran dua, transkrip 7)

: 

“...Jadi yang penting disini tidak hanya bagaimana merumuskan kode 

etik yang bisa dijadikan pedoman dalam beraktifitas, tetapi juga 

perlunya penanaman kesadaran tentang pentingnya kode etik itu 

sendiri, sehingga jika nanti sudah ada kode etik nya maka kode etik 

tidak akan diangap sepele...” 

 

Soemanto dan Soetopo (1984) menjelaskan bahwa kode etik yang 

bersangkut paut dengan dunia pendidikan dan pengajaran harus disusun 

berdasarkan aturan-aturan dan norma-norma tertentu untuk memberikan tuntunan 

dan pembinaan dalam melaksanakan tugas kewajiban menurut profesinya sebagai 

pengajar. Dalam hal penyusunan kode etik tenaga pengajar,  materi etika yang 

harus terkandung didalamnya menurut Soemanto dan Soetopo (1984), antara lain: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan YME. 

2. Berdisiplin dalam menjalankan tugas jabatan. 
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3. Bertanggungjawab atas segala tugas yang dibebankan. 

4. Beritikad baik dalam melaksanakan jabatan. 

5. Jujur. 

6. Susila dalam sikap. 

7. Dapat memegang rahasia jabatan. 

8. Tidak melibatkan diri dalam hal-hal luar jabatan yang mengganggu. 

9. Tugas pokok jabatan. 

10. Menjunjung tinggi keadilan dalam melaksanakan tugas. 

11. Tabah dan sabar dalam menjalankan tugas. 

12. Bijakasana dan teliti dalam menyelesaikan segala persoalan. 

13. Bersedia mengabdi pada jabatan. 

14. Rela berkorban untuk kepentingan jabatan. 

15. Berbudi luhur dan baik hati. 

16. Bersedia bekerja sama dengan rekan-rekan lain. 

17. Menjaga nama baik instansi diamana ia bekerja. 

18. Memandang mulia jabatannya. 

19. Kasih sayang pada rekan dan anak didik. 

20. Ramah tamah dalam pergaulan. 

21. Berpakaian bersih, rapi dan sopan sesuai dengan kepribadian bangsa 

Indonesia. 

Usulan kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi yang baru ini 

mempunyai definisi pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, yang ditetapkan dan 

diterima oleh asisten dosen yang mengatur tingkah laku asisten dosen mengenai 

hal yang baik dan buruk dalam berperilaku. Kode etik ini bertujuan untuk 
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menghindari terjadinya penyimpangan, mempertegas peran asisten dosen itu 

sendiri sehingga perilaku tidak etis dapat diminimalisir, sehingga kemudian sikap 

asisten dosen dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa peserta asistensi. Dalam 

pelaksanaan kode etik tersebut, harus ditetapkan terlebih dahulu kerangka etika 

atas pelaksanaan tugas dan tangung jawab asisten dosen yang tertuang dalam 

prinsip etika. Prinsip etika berisi aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan tugas 

asisten dosen sebagai pengajar. 

Ruslan (2008) menjelaskan bahwa setiap profesional dalam melaksanakan 

peran dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi, pengetahuan atau keahlian 

yang disandangnya, tidak terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode 

etik profesi sebagai standar moral. Prinsip etika ini membantu asisten dosen dalam 

memenuhi kewajiban mereka sebagai pengajar dan merupakan landasan dalam 

bersikap dan berperilaku. Prinsip etika ini kemudian menimbulkan konsekuensi 

bagi asisten dosen untuk menaatinya dalam rangka perwujudan perilaku etis. 

Prinsip etika dalam usulan kode etik asisten dosen yang baru ini, meliputi: 

 

Tangung jawab Pelaksanaan Tugas 

Setiap asisten dosen wajib menjunjung tinggi tanggung jawab moral dan 

sosial dalam pelaksanaan tugas mereka. Tangung jawab yang harus dipenuhi oleh 

asisten dosen ini harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh asisten dosen 

lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran yang mereka berikan.  

Evi
(lihat lampiran dua, transkrip 14)

 seorang mahasiswa menjelaskan bahwa tanggung jawab 

yang harus dipenuhi asisten dosen itu tidak hanya kepada dosen mata kuliah yang 

mereka bina, tetapi para asisten dosen juga bertanggungjawab kepada mahasiswa 

dan dirinya sendiri. 
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“...tanggung jawab asdos itu menurutku ya, selain ke dosen, ke 

mahasiswa, juga ke dirinya sendiri. Tanggung jawab ke dosen itu ya 

dia harus bener-bener bisa membantu dosen buat ngajarin mahasiswa 

sampai bisa, terutama buat penyelesain latihan soal. Tanggung jawab 

ke mahasiswa, ya berarti sebagai pengajar asdos harus bertanggung 

jawab ke mahasiswa dengan mengajar dengan baik, nerangin yang 

enak, jawab pertanyaan juga jelas. Tanggung jawab asdos ke dirinya 

sendiri itu menurutku ya dia harus senantiasa mengasah kemapuannya 

terus, kan dia mau ngajarin orang, kalau dia aja nggak paham, gimana 

yang diajar nanti.” 

 

Asisten dosen mempunyai peranan yang penting dalam membantu dosen 

meningkatkan prestasi mahasiswa. Peran tersebut menimbulkan tanggung jawab 

bagi asisten dosen baik kepada dosen, mahasiswa, maupun dirinya sendiri. 

Tanggung jawab asisten dosen kepada dosen mata kuliah yang dibinanya, dapat 

terwujud dalam sikap sungguh-sungguh saat melaksanakan tugas di kelas asistensi 

misalnya dengan mempersiapkan materi secara maksimal. Asisten dosen harus 

mampu menjalankan fungsinya untuk membantu dosen membuat mahasiswa lebih 

memahami materi dengan baik, sehingga mampu lulus dengan nilai yang baik 

pula. Tangung jawab asisten dosen kepada mahasiswa adalah menyampaikan 

materi dengan jelas sehingga dapat mudah dimengerti dan menjawab semua 

pertanyaan mahasiswa sehingga materi tersebut dapat benar-benar dipahami oleh 

semua mahasiswa. Tanggung jawab asisten dosen pada dirinya sendiri yaitu 

kesadaran untuk terus belajar dan mengasah kemampuan yang dimilikinya, 

sehingga dapat menguasai materi yang akan diajarkan dengan lebih baik. 

Wawancara dengan Fayqoh
(lihat lampiran dua, transkrip 12)

 mengungkapkan 

pendapat yang hampir sama mengenai tanggung jawab asisten dosen yang harus 

ditambahkan dalam usulan kode etik asisten dosen yang baru. 
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“Kode etik pada intinya yang paling penting harus mengandung poin 

kejujuran dan tanggung jawab...tanggung jawab di sini dalam artian 

setiap melaksanakan tugas tidak boleh seenaknya sendiri, harus 

diarahkan untuk pencapaian tujuan membantu mahasiswa agar lebih 

paham...” 

 

Berdasarkan beberapa argumen di atas dapat menyimpulkan bahwa 

tangung jawab asisten dosen secara lebih luas tidak hanya terhadap pelaksanaan 

fungsinya dalam program asistensi, tetapi asisten dosen juga harus 

bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan fungsinya tersebut. Hal ini dapat 

diartikan pula, tangung jawab asisten dosen tidak terbatas pada pencapaian nilai 

yang baik oleh mahasiswa. Asisten dosen juga harus bertanggungjawab terhadap 

nilai yang diperoleh mahasiswa tersebut, apakah nilai yang diperolehnya telah 

benar-benar sesuai dengan kemampuan mahasiswa yang sebenarnya, bukan 

karena kebaikan hati sang asisten dosen ataupun karena mencotek. Hal ini 

penting, mengingat jangan sampai timbul asumsi bahwa kualitas lulusan Jurusan 

Akuntansi hanya memiliki grade tinggi namun tidak sesuai dengan kemampuan 

akademik mereka yang sebenarnya. 

 

Kejujuran 

Asisten dosen harus menjunjung tinggi kejujuran terhadap semua pihak 

yang terlibat dalam program asistensi. Terdapat banyak contoh mengenai tindakan 

asisten dosen yang harus senantiasa menjunjung tinggi poin kejujuran. 

Wawancara dengan beberapa informan menunjukkan keberagaman pandangan 

terhadap sikap jujur yang seharusnya dilakukan asisten dosen. Berikut adalah 

kutipan hasil wawancara tersebut. 
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Fayqoh 

(lihat lampiran dua, transkrip 12)
: 

“Kode etik pada intinya yang paling penting harus mengandung poin 

kejujuran...baik jujur dalam mengakui kesalahan atau ketidakmampuan 

menjawab pertanyaan mahasiswa, jujur dalam bertindak, mungkin bagi 

asdos ya poin kejujuran ini bisa juga seperti ke arah pemberian nilai 

yang objektif kepada mahasiswa...” 

 

Happy 
(lihat lampiran dua, transkrip 4)

: 

“...kejujuran yang harus dijunjung tinggi oleh asdos itu misalnya 

kejujuran dalam penyampaian nilai mahasiswa ke dosen...Kalau waktu 

ngajar, menurut saya kejujuran asdos itu seperti ya jujur aja waktu 

nggak bisa jawab pertanyaan terus minta waktu buat tanya ke dosen, 

atau kalau memang udah menjawab tapi tenyata salah, ya harus bilang 

dan ngasih tahu pembenarannya.” 

 

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa kejujuran 

yang harus dijunjung tinggi oleh asisten dosen, misalnya: 

1. Kejujuran dalam menyampaikan hasil belajar mahasiswa pada program 

asistensi kepada dosen mata kuliah sebagai dasar penilaian. 

2. Kejujuran dalam mengakui keterbatasan pengetahuan yang dimiliki 

ketika tidak bisa menjawab pertanyaan mahasiswa peserta asistensi, dan 

mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan dosen mata kuliah 

bersangkutan. 

 

Objektifitas 

Asisten dosen harus senantiasa mengungkapkan informasi secara objektif. 

Prinsip objektivitas mengharuskan asisten dosen bersikap adil, tidak memihak, 

tidak berprasangka, serta bertindak atau memutuskan segala sesuatu sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya. Asisten dosen bertugas dalam berbagai kapasitas yang 

berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. 

Asisten dosen disatu sisi, bertugas membantu dosen dalam mengoptimalkan 
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proses pembelajaran dengan keterbatasan waktu dosen saat mengajar di kelas. 

Asisten dosen dalam posisi lain pada program asistensi, bertugas membantu 

mahasiswa memahami materi kuliah sehingga lulus dengan hasil memuaskan. 

Wawancara dengan Bapak Helmy (dosen) dan Mas Yuki (mantan asisten 

dosen) menunjukkan bahwa objektifitas merupakan salah sawtu wujud dari 

perilaku etis yang harus dimiliki asisten dosen. Salah satu wujud objektifitas 

adalah pemberian nilai yang adil sesuai kemampuan mahasiswa. Berikut adalah 

kutipan hasil wawancara dengan Bapak Helmy dan Mas Yuki. 

Bapak Helmy
(lihat lampiran dua, transkrip 1)

: 

“...dalam meberikan penialaian dan pengujian harus objektif, tanpa 

melihat apa mahasiswa itu teman atau saudara mereka...” 

 

Mas Yuki
(lihat lampiran dua, transkrip 6)

: 

“...dalam pemberian nilai juga harus objekif, tidak boleh ada faktor 

lain yang ikut dipertimbangkan, misalnya pada teman sendiri nilai 

baik...” 

 

Peneliti secara lebih luas menyimpulkan bahwa keadilan dalam prinsip 

objektifitas ini juga mengandung artian bahwa asisten dosen dalam menjalankan 

tugasnya tidak diperkenankan memberi perlakuan yang berbeda. Keadilan bagi 

asisten dosen ini tidak hanya terbatas pada memberikan perlakuan yang sama baik 

kepada sesama rekan asisten dosen, saudara, teman dekat, maupun anak pejabat 

dalam kelas asistensi. Keadilan yang harus dijunjung tinggi oleh asisten dosen, 

termasuk juga dalam hal penilaian, pemberian sanksi, maupun toleransi 

keterlambatan, baik keterlambatan masuk kelas atau keterlambatan pengumpulan 

tugas. 
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Segala tindakan yang dapat menimbulkan bias, prasangka, atau pengaruh 

lainnya yang dapat melanggar objektifitas harus dihindari oleh asisten dosen. 

Asisten dosen juga berkewajiban memastikan bahwa dirinya dan semua asisten 

dosen dalam aetiap pelaksanaan tugas asistensi, senantiasa mematuhi prinsip 

objektifitas ini. Asisten dosen juga dilarang menerima hadiah atau pemberian 

dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas atas 

pelaksanaan prinsip objektifitas. 

Kompetensi 

Setiap asisten dosen berkewajiban untuk senantiasa meningkatkan 

kompetensi individual mereka sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal 

dalam membantu belajar mahasiswa. Kompetensi menunjukkan tingkat 

pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki asisten dosen atas penguasaan 

keahlian dalam pelaksanaan tugas asistensi. Ketika dalam proses belajar pada 

pogram asistensi timbul pertanyaan di luar kompetensi asisten dosen, maka harus 

terlabih dahulu dikonsultasikan dengan dosen mata kuliah yang bersangkutan. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan Qory seorang mahasiswa, mengenai 

kompetensi yang harus dimiliki asisten dosen. 

Qory
(lihat lampiran dua, transkrip 13)

: 

“...untuk kode etik asdos kedepannya mungkin perlunya diatur tentang 

standarisasi profesional mengajar...standarisasi kemampuan asdos, 

karena banyak kan ya asdos yang pintar tapi kurang bisa 

mengajar...kemudian, poin lain yang penting adalah penambahan 

tentang kesungguhan yang harus melandasi semangat mengajar oleh 

asisten dosen.” 

 

Peningkatan kompetensi asisten dosen menurut peneliti salah satunya 

dapat dilakukan melalui kegiatan pembinaan atau pelatihan. Sebagai seorang 
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asisten dosen, kompetensi yang harus dimilki tidak hanya terbatas pada 

kompetensi akademik. Asisten dosen tidak cukup hanya seseorang yang pintar, 

melainkan asisten dosen juga harus mempunyai kompetensi komunikasi. 

Kompetensi komunikasi ini diperlukan agar asisten dosen mampu memberikan 

bantuan belajar kepada mahasiswa peserta asistensi, dan melalui komunikasi 

tersebut, asisten dosen akan mampu memotivasi dan kemudian membangun 

kompetensi belajar yang baik dalam diri mahasiswa. 

 

Sikap dan Perilaku dalam Pelaksanaan Tugas Asistensi 

Setiap asisten dosen harus berperilaku yang konsisten dengan segala 

aturan yang ditetapkan baik dalam organisasi maupun jurusan. Perilaku asisten 

dosen mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan moralitas 

mahasiswa peserta asistensi. Perilaku asisten dosen dalam kegiatan asistensi 

merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Perilaku asisten dosen 

harus dapat dijadikan teladan bagi mahasiswa lainnya, hal ini menunjukkan 

bahwa asisten dosen mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dalam 

kelas asistensi dengan sebaik-baiknya. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai 

bagaimana sikap dan perilaku asisten dosen saat mengajar. 

Bapak Zaki 
(lihat lampiran dua, transkrip 2)

: 

“...gambaran perilaku dari asdos sebagai pengajar itu seperti 

misalnya, mereka berpakaian sopan saat mengajar, mereka bisa 

menghargai mahasiswa yang diajar tanpa menganggap dirinya lah 

yang paling benar, mempunyai pibadi yang wise, kemudian tingkat 

tingkat emosional yang stabil, intinya mereka harus mampu menjadi 

contoh yang baik dan bermanfaat bagi mahasiswa sehingga dapat 

menggerakkan mahasiswa untuk bersikap baik pula.” 
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Bapak Helmy 

(lihat lampiran dua, transkrip 1)
: 

“...perilaku yang harus dimiliki seorang pengajar itu yang paling 

penting adalah mendalami tentang etika akademik, nah kalau berbicara 

etika akademik ini ya banyak, misalnya dalam memulai pengajaran, 

asdos harus datang tepat waktu, dalam melaksanakan pengajarannya 

harus senantiasa berwibawa, dan dilaksanakan sesuai silabus yang 

ada, dalam meberikan penialaian dan pengujian harus objektif...” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap dan 

perilaku dalam pengajaran yang harus diwujudkan oleh asisten dosen, antara lain: 

1. Asisten dosen dalam melaksanakan tugasnya harus menaati segala 

peraturan yang berlaku, misalnya datang tepat waktu, dan 

melaksanakan operasional pengajaran sesuai dengan silabus. 

2. Asisten dosen senantiasa membimbing mahasiswa dan membangun 

sikap positif mahasiswa dengan jalan menjadi teladan yang baik, 

berwibawa dan berkepribadian bijaksana dengan emosi yang stabil. 

3. Asisten dosen mampu mengontrol proses pembelajaran di kelas tanpa 

merasa yang paling pintar, menyampaikan materi dengan baik, dan 

mereaksi tanggapan, baik pertanyaan, saran atau kritik dari mahasiswa. 

 

Independensi 

Dalam pelaksanaan tugas mengajar, setiap asisten dosen harus bebas dari 

kepentingan yang dapat menyebabkan penyimpangan dari independensi. 

Independensi dapat juga diartikan sebagai sikap kemandirian atau kebebasan 

asisten dosen dalam melaksanakan tugas. Independensi asisten dosen disini 

memiliki arti bahwa asisten dosen dalam menjalankan tugasya senantiasa mandiri 

atau tanpa ada rasa takut atas ancaman atau pengaruh dari siapa pun, namun tetap 

dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam kode etik sebagai standar perilaku. 



1 3 4
Beberapa informan yang merupakan mahasiswa menyebutkan bahwa mereka 

merasa ada beberapa perilaku asisten dosen yang kurang mencerminkan sikap 

independen, berikut adalah pernyataan mereka. 

Erwinda
(lihat lampiran dua, transkrip 10)

: 

“...asisten dosen ini sebaiknya juga senantiasa bersikap independen 

atau mandiri. Independensi ini saya rasa merupakan hal yang mutlak 

untuk dilakukan oleh asisten dosen karena dengan independensi 

tersebut mereka dapat bersikap objektif. Rasa simpati, empati, 

ancaman atau pengaruh dari pihak luar diharapkan dapat dihilangkan 

dalam diri asisten dosen untuk mewujudkan independensi mereka...” 

 

Mera
(lihat lampiran dua, transkrip 11)

: 

“...aku pernah aku diajar sama asdos yang baik banget sama 

mahasiswanya alias “penurut”, mahasiswa minta pulang cepet 

diturutin, mahasiswa minta molor ngumpulin tugas dibolehin, sebagai 

mahasiswa tentu kita duntungkan dengan asdos semacam ini, tapi 

kalau boleh menilai secara personal sih ya, aku rasa asdos yang seperti 

ini itu keliatannya kurang mandiri dan itu nggak bagus karena bisa 

bikin mahasiswa ngeremehin dia. Seharusnya asisten dosen itu punya 

sikap yang tegas dan mampu mengontrol kelas...”  

 

Berdasarkan uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa asisten dosen 

harus terbebas dari hal-hal yang dapat mempengaruhi independensinya, antara 

lain: 

1. Paksaan atau tekanan dari satu pihak. 

2. Ketergantungan terhadap pihak tertentu. 

3. Pemberian hadiah, uang atau sejenisnya. 

4. Rasa simpati atau empati. 

 

Dapat Dipercaya 

Setiap asisten dosen dosen harus mampu menjaga seluruh informasi 

Jurusan Akuntansi yang bersifat rahasia yang dipercayakan kepadanya dan tidak 
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mengungkapkannya demi kepentingan pihak mana pun. Kewajiban untuk 

menjaga informasi yang bersifat rahasia ini harus tetap dilakukan oleh asisten 

dosen bahkan ketika mereka sudah tidak menjadi asisten dosen. Poin ini dirasa 

perlu ditambahkan oleh peneliti dalam usulan kode etik asisten dosen yang baru 

karena dalam wawancara dengan Mbak Lita (mantan asisten dosen) peneliti 

menemukan adanya sikap saling membocorkan informasi yang sifatnya rahasia, 

seperti soal ujian, bahkan jawaban dari ujian tersebut antar asisten dosen. Berikut 

adalh kutipan wawancara dengan Mbak Lita
(lihat lampiran dua, transkrip 9)

. 

 

“...dulu juga ada gitu sesama asos yang saling membantu, jadi asdos 

AK misalnya ngasih soal ujian AK ke asdos Akbi, gantian. Pernah juga 

ada kejadian, misalnya ya, jadi asdos AKL nah dia kan sudah pernah 

menempun matakuliah AK 2, kebetulan, ada asdos AK 1 yang sedang 

menempuh AK 2 dan diajar oleh dosen yang dulu ngajar di kelas asdos 

AKL itu tadi, terus si asdos AKL itu ngasih tau soal-soalnya gimana ke 

asdos AK 1 yang mau ujian AK 2 itu tadi. Nah ini kan seharusnya gak 

boleh...” 

 

 

Berdasarkan hal di atas, peneliti menyimpulkan informasi rahasia yang 

harus tetap dijaga oleh asisten dosen, antara lain: 

1. Informasi mengenai soal ujian. 

Dalam hal menjaga kerahasiaan soal ujian, asisten dosen dilarang 

memberitahukan terlebih dahulu soal ujian yang telah diberikan dosen 

mata kuliah kepadanya, baik kepada sesama rekan asisten dosen 

maupun mahasiswa peserta asistensi. 

2. Informasi mengenai jawaban soal ujian. 

Asisten dosen juga dilarang memberitahukan jawaban atas soal ujian 

yang telah diketahuinya, baik jawaban tersebut didapat ketika dia masih 

menjadi asisten dosen mata kuliah yang bersangkutan, maupun ketika 
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dia sudah tidak lagi menjadi asisten dosen. Larangan untuk 

memberitahukan informasi ini berlaku kepada semua mahasiswa 

maupun sesama asisten dosen. 

 

Loyalitas 

Loyalitas dapat diartikan sebagai wujud kesetiaan yang ditunjukkan dalam 

sikap asisten dosen yang menggambarkan suatu penghormatan dan wujud 

pengabdian atas pelaksanaan kewajibannya kepada Jurusan Akuntansi. Loyalitas 

ini dapat pula berarti bahwa asisten dosen dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa 

patuh dan taat terhadap semua aturan yang telah ditetapkan. Loyalitas ini juga 

berhubungan dengan prinsip dapat dipercaya yang telah dijelaskan sebelumnya. 

Furi seorang asisten dosen mengemukakan bahwa loyalitas merupakan poin yang 

perlu untuk ditambahkan dalam usulan kode etik asisten dosen yang baru, karena 

loyalitas merupakan gambaran kesungguhan asisten dosen dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Furi
(lihat lampiran dua, transkrip 3)

: 

 “...apa ya, mungkin kode etik itu perlu juga mungkin membahas 

mengenai ke-loyal-an asdos dan tindakan maintenance dari kualitas 

asdos...” 

 

Loyalitas dapat diwujudkan dengan jalan melaksanakan tugas sebagai 

asisten dosen dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Kesungguhan dalam 

pelaksanaan tugas sebagai asisten dosen, meliputi: 

 

1. Dalam pelaksanaan tugas asistensi, asisten dosen tidak hanya sekedar 

menyampaikan materi, tugas, dan pulang. Asisten dosen harus 

senantiasa memastikan apakah kegiatan belajar mengajar telah 
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berlangung kondusif dan semua mahasiswa telah memahami dan 

menguasai materi yang dia berikan. 

2. Asisten dosen dengan kesadaran sendiri senantiasa patuh dan taat 

terhadap segala bentuk aturan yang ditetapkan baik oleh organsisasi, 

jurusan, maupun aturan dalam kelas yang diajar. Sikap patuh dan taat 

ini kemudian juga diikuti dengan ketersediaan menerima sanksi atas 

pelanggaran yang mungkin dilakukannya. 

3. Asisten dosen yang bersungguh-sungguh, selama pelaksanaan tugas 

mengajarnya akan menerapkan disiplin tinggi dalam hal komitmen 

waktu pengajaran, mereka akan memulai kelas tepat waktu dan tidak 

akan merasa terbebani ketika mereka harus mengakhiri kelas lebih lama 

dari waktu yang ditetapkan. 

 



1 3 8

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Program asistensi Jurusan Akuntansi sejauh ini telah memberikan banyak 

manfaat. Bagi mahasiswa, program asistensi ini membantu pemahaman 

materi untuk menyelesaikann latihan soal atau ujian sehingga mahasiswa 

dapat lulus dengan nilai maksimal. Bagi dosen, pelaksanaan tugas 

mengajar dapat lebih terfokus pada pendalaman konsep dasar dan tidak 

lagi terbebani dengan keterbatasan waktu dalam menyampaikan materi. 

Bagi asisten dosen, sebagai sarana peningkatan kualifikasi diri menjadi 

lebih kompeten, sedangkan bagi Jurusan Akuntansi adalah rendahnya 

tingkat ketidaklulusan dan adanya peningkatan IPK mahasiswa. 

2. Etika asisten dosen dalam pelaksanaan tugasnya dapat dikatakan sudah 

baik, hal ini dapat dilihat dari rendahnya kuantitas asisten dosen yang 

melakukan pelanggaran atau perbuatan tidak etis, serta senantisa 

terjalinnya hubungan yang harmonis baik antara asisten dosen dengan 

dosen mata kuliah, dengan sesama asisten dosen maupun dengan 

mahasiswa peserta asistensi. 

3. Asisten dosen dalam hal pelaksanaan kode etik yang ada sejauh ini sudah 

sangat baik, hal ini dapat terlihat dari semua argumen baik dari asisten 

dosen maupun mantan asisten dosen yang menyatakan bahwa walaupun 
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sesama rekan asisten dosen adalah teman, namun setiap terjadi 

pelanggaran, mereka tetap melaporkan pelanggaran tersebut sesuai 

prosedur yang ditetapkan. Kesadaran menjunjung tinggi pelaksanaan kode 

etik yang terlihat dari sikap asisten dosen ini, menunjukkan bahwa mereka 

tidak menganggap kode etik sebagai ”pajangan” untuk dilihat, tetapi 

merupakan pertaturan yang harus dijalankan dengan adanya konsekuensi 

sanksi atas setiap pelanggaran yang terjadi. 

4. Rekonstruksi atas kode etik asisten dosen ini tidak hanya menitikberatkan 

pada dirubahnya susunan kode etiknya, tetapi juga menyangkut bagaimana 

pelaksanaan serta bentuk pengawasan atas kode etik yang baru ini 

(pemberian sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan kode etik). Usulan 

kode etik asisten dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya yang 

baru meliputi beberapa hal yang belum diatur pada kode etik sebelumnya, 

yaitu hubungan asisten dosen dengan peserta asistensi, rekan sesama 

asisten dosen, dosen matakuliah, dan institusi pendidikan tinggi yang 

bersangkutan. 

5. Adanya kode etik bagi sebuah organisasi bukanlah jaminan bahwa 

perilaku tidak etis akan dapat dihilangkan, kode etik ini hanya merupakan 

salah satu upaya untuk menghindari terjadinya perilaku tidak etis. Hal ini 

dikarenakan kesadaran berperilaku etis tidak hanya dapat terwujud dengan 

disusunnya kode etik, tetapi dibutuhkan pula sosialisasi dan komunikasi 

yang baik atas kode etik tersebut kepada semua pihak yang terkait. 
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5.2 Keterbatasan 

Setiap penelitian tentunya tidak terlepas dari keterbatasan, begitupun dengan 

penelitian yang dilakukan penulis. keterbatasan yang dihadapi penulis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Jumlah informan yang sedikit dan jangka waktu yang relatif singkat dalam 

melakukan penelitian menyebabkan data dan informasi yang didapat masih 

terbatas. 

2. Dokumen-dokumen terkait rekonstruksi kode etik masih sangat terbatas, 

khususnya sumber literatur dan penelitian mengenai topik rekonstruksi 

kode etik. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan kode etik lebih 

banyak mengenai persepsi etika bukan mengenai bagaimana penyusunan 

kode etik itu sendiri, sehingga peneliti mengalami keterbatasan untuk 

memperoleh data sekunder mengenai rekonstruksi kode etik yang baik dan 

benar. 

3. Kondisi dimana sebenarnya sebuah kode etik ini seharusnya disusun atas 

dasar kesepakatan bersama anggota organisasi, maka naskah kode etik 

asisten dosen yang dibuat penulis hanya berupa wacana atau usulan yang 

mungkin dapat dipertimbangkan oleh organisasi asisten dosen Jurusan 

Akuntansi. 

5.3 Saran 

Dengan memperhatikan kesimpulan dan beberapa keterbatasan dalam 

penelitian ini, maka penulis dapat memberikan sejumlah saran untuk penelitian 

berikutnya yang mengangkat tema rekonstruksi kode etik, yaitu: 
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1. Penelitian kualiataif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara 

dengan informan memerlukan kemampuan dalam berkomunikasi. 

Meningkatkan kemampuan berkomunikasi ditambah dengan 

memperpanjang jangka waktu penelitian dapat meningkatkan kualitas 

informasi yang diperoleh sehingga hasil penelitian lebih mendalam. 

2. Menggunakan informan dari beberapa jurusan lain yang juga memiliki 

program asistensi dapat memperkaya informasi terkait pengembangan 

etika dan implementasi kode etik antara asisten dosen Jurusan Akuntansi 

itu sendiri, karena informasi satu dengan yang lainnya dapat 

diperbandingkan untuk mengetahui perbedaan pandangan terhadap hal-hal 

terkait rekonstruksi kode etik. 

3. Menambah sumber literatur, khususnya seputar penelitian-penelitian 

terkait topik rekonstruksi kode etik untuk lebih mempertajam analisis data 

dan informasi penelitian. 

4. Supaya kode etik asisten dosen dapat berfungsi sebagaimana mestinya, 

maka kode etik tersebut akan lebih baik jika disusun oleh organisasi yang 

bersangkutan itu sendiri (OADA), dan atas penerapannya perlu dilakukan 

sebuah tindakan pengawasan terus menerus. 

5. Sosialisasi dan komunikasi yang baik atas kode etik dapat meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya kepatuhan atas kode etik tersebut. Sosialisasi 

dan komunikasi akan pentingnya kode etik ini akan lebih baik jika 

dilakukan tidak hanya kepada asisten dosen, tetapi kepada seluruh 

mahasiswa Jurusan Akuntansi dan dilaksanakan secara rutin misalnya 

setiap awal tahun pelajaran baru. 
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Lampiran 1 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  

Pada Jurusan Akuntansi Univeritas Brawijaya 

Untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi), maka saya memohon bantuan 

Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan 

benar, sehingga akan diperoleh data yang akurat. Hasil penelitian ini hanya 

diperuntukkan bagi keperluan penyusunan skripsi, oleh karena itu jawaban Anda 

tidak akan dipublikasikan dan dijamin kerahasiaannya. Atas perhatian dan 

bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, saya ucapkan terima kasih. 

KARAKTERISTIK INFORMAN 

Nama :  

Jenis Kelamin :  

Pekerjaan :  

Waktu :  

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

c. Asisten dosen itu diperlukan atau tidak, kenapa? 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan baik? 

f. Adakah keinginan menjadi asisten dosen? 

g. Mengapa ingin atau tidak ingin menjadi asisten dosen? 

h. Sebagai asisten dosen apa keuntungan dan kekurangan yang didapat? 

i. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 

 



  

2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Menurut anda apa arti etika? 

b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

c. Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

d. Darimana pengetahuan etika didapat? 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

f. Apa asisten dosen selalu memegang teguh etika dalam mengajar? 

g. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

h. Upaya yang dapat dilakukan asisten dosen untuk berperilaku etis? 

i. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang tidak 

etis? 

j. Harapan terhadap pengembangan etika dari asisten dosen? 

 

3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Apa mengetahui kalau terdapat kode etik asisten dosen? 

b. Apa anda memahami kode etik tersebut? 

c. Makna kode etik menurut anda? 

d. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik? 

e. Kelebihan dan kekurangan dari adanya kode etik? 

f. Apakah adanya kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten dosen? 

g. Hubungan kode etik dan perbuatan tidak etis? 

h. Upaya dalam pengembangan kode etik? 

 

Terima kasih atas wawancaranya 

 



Lampiran 2 

TRANSKRIP (1) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  

Pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

Nama : Bapak Helmy 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pekerjaan : Dosen 

Waktu : 28 Desember 2010 dan 13 Januari 2011 

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Kegiatan asistensi adalah kegiatan dalam rangka mendukung proses belajar di 

jurusan akuntansi, kegiatan pendukung disini maksudnya untuk membantu 

mahasiswa memperoleh tambahan pemahaman tentang ilmu akuntansi 

khususnya tentang materi kuantitatif atau praktek penyelesaian soal di kelas, 

karena adanya keterbatasan waktu dosen mengajar di kelas. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Manfaat dari kegiatan asistensi ini sangat banyak ya: 

- Bagi mahasiswa sendiri, dengan adanya kegiatan asistensi ini mereka 

jadi ada tempat untuk bertanya kesulitan yang mereka temui, sehingga 

mereka akan lebih paham tentang materi kuliah, dengan pemahaman 

yang baik ini maka mahasiswa akan menjadi lebih paham dan terampil 

dalam mengerjakan latihan kasus seperti nanti yang akan mereka temui 

di dunia kerja. 

- Bagi dosen, kegiatan asistensi ini sangat membantu sekali, dengan 

adanya asdos, banyak kemudahan yang didapat dosen, jadi dosen tidak 

harus ngoyo banget, dalam mengajar di kelas tidak lagi harus dituntut 

oleh terbatasnya waktu untuk memberikan materi, karena latihan soal 

akan diajarkan oleh asdos itu kan, seingga di kelas itu dosen lebih 

punya banyak waktu untuk memberikan pengetahuan dari segi filosofis 

dan konsep dasar seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu yang ada. 

- Bagi jurusan sendiri, kegiatan asistensi ini sangat bermanfaat dan 

memberikan hasil yang positif sekali, bisa dilihat dari meningkatnya 

IPK mahasiswa, hal ini berarti bahwa kinerja mahasiswa semakin 

bagus dan kegagalan dapat ditekan sehingga semakin rendah. 

 - Kekurangan: 

Kalau yang dimaksudkan kekurangan dari kegiatan asistensi itu sendiri ya 

mungkin saya bilang masih ada ya, walaupun kuantitasnya kecil, seperti 

misalnya kalau ada asdos yang kurang bisa mengajar di kelas dengan baik 

sehingga mahasiswa kemudian menjadi tidak terbantu dalam pemahaman 

itu tadi, namun jika yang dimaksudkan adalah kekurangan dari 

diadakannya kegiatan asistensi ini saya rasa tidak ada ya, kan tadi sudah 

saya jelaskan itu banyaknya manfaat dari kegiatan ini. 



 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak, kenapa? 

 Oh, ya tentu sangat diperlukan sekali, kembali lagi ya, performance dari 

jurusan itu kan dilihat dari bagaimana kualitas jurusan itu sendiri, nah ketika 

kualitas lulusan baik, maka dapat dikatakan performance dari jurusan itu juga 

baik, nah demi mewujudkan situasi seperti ini, maka diperlukanlah seorang 

asdos untuk membantu dosen dalam mengajar di kelas, agar mahasiswa 

nantinya dapat lulus dengan kualitas baik itu tadi. 

 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

Asisten dosen itu ya bisa di bilang seorang pengajar, jadi ya tugasnya yaitu 

untuk mentransfer ilmu kepada mahasiswa nya, tapi yang perlu diingat disini, 

tetap asisten dosen itu walaupun sama-sama sebgai pengajar seperti dosen 

tetapi berbeda tugasnya dengan dosen, para asisten dosen ini bertugas untuk 

membantu dosen khususnya dalam hal pemahaman bagaimana cara 

menyelesaikan kasus, soal, latihan seperti yang nanti mungkin mereka 

temukan di dunia kerja pada kenyataannya, sehingga para mahasiswa itu 

diharapkan tidak hanya paham materi dari dosen di kelas, tetapi juga terampil 

dalam menyelesaikan soal. 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

Ya, sejauh yang saya lihat, khususnya dari asdos yang membantu saya di 

kelas, mereka sudah cukup baik lah menjalankan tugasnya sebagai seorang 

pengajar membantu dosen, baik disini dalam artian ya mereka sudah 

menjalankan tugas mereka seperti yang seharusnya, mereka berwibawa di 

kelas, sopan terhadap dosen matakuliahnya, dan objektif dalam penilaian. 

 

f. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 

Menurut saya yang perlu diperbaiki dari kegiatan asistensi yang sudah 

berjalan sejauh ini agar bisa lebih baik lagi kedepannya, adalah perlu 

disadarinya bahwa asdos ini hanya pendamping bagi mahasiswa sehingga 

dalam pelaksanaan tugasnya tidak menggantikan tugas dosen itu sendiri, tapi 

yang paling penting adalah peningkatan kualifikasi dari asdos itu sendiri, 

misal syarat masuk bagi calon asdosnya lebih diperketat, selain itu, bagi para 

asdosnya sendiri sepertinya diperlukan kegiatan seperti training gitu, misal 

training bagaimana cara mengajar, training motivasi dan kepribadian, training 

kemampuan akademis terkait dengan bidang ilmu yang ia tekuni, dengan 

diadakannya training-training seperti ini diharapkan kualitas asdos akan 

semakin meningkat sehingga kinerja mereka bisa lebih maksimal dalam 

membantu tugas dosen. 

 

2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Menurut anda apa arti etika? 

Etika itu merupakan pedoman tentang bagaimana suatu hal itu bisa dikatakan 

baik atau buruk. 



b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

Tentu, pertama kan dalam mengajar ini ada yang namanya etika akademik, 

jadi ya tentunya etika akademik ini kan mengatur tentang bagaimana 

tenganga pengajar itu melaksanakan Tri Dharma pendidikan tinggi, yaitu 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, nah 

didalam pendidikan dan pengajaran, tentunya ada etika tentang tentang 

mengajar, seperti, tatap muka, penyampaian materi dengan silabus, kemudian 

melakukan evaluasi kepada siswa, penelitian misalnya anti plagiarism, nah 

kalau pengabdian masyarakat, misalnya mencegah perjokian. 

 

d. Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

Kalau berhubungan dengan etika akedemik ya asisten dosen harus bisa 

dijadikan contoh kepada adik-adiknya misalnya dengan tidak nyontek di 

kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian juga ada etika non 

akademik, misalnya perilaku, berkomunikasi, berpakaian, nah etika-etika ini 

harus diikuti oleh asisten dosen. Dengan adanya pemahaman etika dalam diri 

asdos, itu sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana ia bersikap, asdos 

kan sebenarnya sama saja seorang pengajar seperti dosen namun dengan 

sebutan yang berbeda saja, jadi asdos itu juga merupakan contoh panutan bagi 

mahasiswa lainnya 

 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

Pemahaman etika bagi asdos itu sangat diperlukan sekali, karena asdos ini 

kan pengajar, seingga mereka harus bisa menjadi contoh, Ing Ngarso Sung 

Tulodho Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani, yang depan 

memberi contoh yang ditengah membangkitkan semangat dan yang 

dibelakang senantiasa mendukung, artinya baik buruk perilaku akdemik harus 

dijunjung tinggi melalui etika, jadi kesimpulannya etika itu ya harus selalu 

dijunjung tinggi oleh para asdos. 

 

f. Bagaimana pendapat anda mengenai etika asisten dosen saat ini? 

Asisten dosen sudah bagus ya saya rasa, ini saya lihat dari beberapa asdos 

yang membantu saya selama ini, mereka sudah baik atau bisa dibilang itu 

tadi, etis, misalnya saja dalam hal penilaian, saya sih melihat meraka sejauh 

ini cukup objektif, sopan santun berbusana juga memenuhi, cara komunkasi 

mereka dengan dosen matakuliah yang bersangkutan juga baik. 

 

g. Wujud  perilaku etis asisten dosen dalam mengajar? 

Etika itu kan pada saat diformalkan, dia menjadi rule, aturan, dan saya sangat 

setuju sekali dengan pendekatan ini, penetapan kedalam sebuah aturan 

dimana aturan itu sendiri kan harus ditegakkan. Perilaku etis seorang pengajar 

itu yang paling penting adalah mendalami tentang etika akademik, nah kalau 

berbicara etika akademik ini ya banyak, misalnya dalam memulai pengajaran, 

asdos harus datang tepat waktu, dalam melaksanakan pengajarannya harus 

senantiasa berwibawa, dan dilaksanakan sesuai silabus yang ada, dalam 

meberikan penialaian dan pengujian harus objektif, tanpa melihat apa 

mahasiswa itu teman atau saudara mereka, gitu. 

 



 

h. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

 Ya memang perilaku tidak etis itu berpulang dari karakternya mereka sendiri, 

khususnya kan pada saat direkrut dia sudah dijelaskan bagaimana bersikap 

nanti di kelas ke adik-adiknya, maka itu penting untuk dapat mengontrol diri 

sendiri, dan teman yang lainnya juga tidak boleh sungkan untuk saling 

mengingatkan. Saya dulu pernah menegur ada asdos yang berpakaian kurang 

sopan di kelas. 

 

i. Upaya yang dapat dilakukan asisten dosen untuk berperilaku etis? 

- Kalau seperti ini berarti berbicara tentang operating procedur ya, jadi ya 

secara keseluruhan di kelas, dia harus pinter, berwibawa, pokoknya baik 

lah dalam segala hal, mulai dari bagaimana dia memulai mengajar di kelas, 

mengelola kegiatan pembelajaran di kelas, melakukan pengujian dan 

penilaian serta berkomunikasi dengan dosen matakuliah yang dibantunya, 

yang terakhir mungkin dengan melakukan feedback kepada mahasiswwa. 

 

j. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

Saya ingat, dulu pertama kali ada asdos, saya pernah menegur asdos yang 

mengajar pakaiannya kurang sopan, saya bilang ke asdos itu  “tolong minggu 

depan bajunya diganti”, nah saya berbuat demikian itu karena asdos itu kan 

saya ibaratkan public figure, artinya sebagai public figure itu dia harus baik 

lah dalam segala hal, agar dapat ditiru oleh orang lain. 

 

3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Apa mengetahui bahwa terdapat kode etik asisten dosen? 

Saya pernah dengar, tapi saya tidak punya salinan atau copy an nya, tapi 

seperti di ruang asdoss udah tertempel ya. 

 

b. Makna kode etik menurut anda? 

Kode etik itu merupakan seperangkat aturan mengenai benar, baik dan buruk 

suatu tindakan atau kegiatan atau apa yang dilakukan seseorang atas sebuah 

kegiatan yang dilakukan profesi, kalau disini ya tugas akademik. 

 

c. Manfaat adanya kode etik? 

Ya sangat bermanfaat, artinya ketika mereka tahu ada kode etik, maka harus 

dipatuhi, tapi kode etik itu juga harus diiringi poin reward dan punishment 

dan dilaksanakan dengan tegas. 

 

d. Apakah adanya kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten 

dosen? 

Memang kalau berbicara seperti ini, sebenarnya ini kembali lagi ke diri 

personalnya masing-masing, tapi berhubung ini juga dalam institusi, jadi 

institusionalisasi dari rule itu sendiri ada dalam kode etik yang juga 

merupakan sistem yang harusnya mengenai diri yang bersangkutan, bukan ke 

semua kelesuruhan institusi tadi, tapi ya harus ke diri masing-masing nya, nah 



ketika kode etik ini sudah bisa mengena itu tadi, ya pasti dalam melaksanakan 

tugasnya nanti para asdos ini bisa mematuhi kde etik yang ada, sehingga 

terciptalah suatu perilaku etis. 

 

e. Kenapa ketika sudah ada kode etik tapi perbuatan tidak etis masih juga 

ada? 

Ya itu tadi, makanya kan saya bilang dalam kode etik itu harus ada 

konsekuensi yaitu poin reward dan punishment dan itu harus dilaksanakan 

dengan tegas, ya kadang saya akui ada rasa sungkan tapi kan sebenarnya 

kalau kita terbiasa ya gak masalah. 

 

f. Poin dalam pengembangan kode etik kedepannya? 

Ya seperti yang saya ungkapkan tadi, jadi kode etik itu harus mencakup 

semua tugas asdos itu sendiri apa saja, dan di rinci dengan jelas, kan tugas 

asdos sebagai pengajar dan membantu dosen di kelas itu sangat banyak ya, 

nah semuanya itu harus dijelaskan secara detil, tadi kan saya sudah jelaskan 

ya tugas asdos. Juga dalam penyusunan kode etik yang baru mungkin bisa 

ditambahkan tentang poin reward and punishment. 

 

 

Terima kasih atas wawancaranya. 
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1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Hmm, aktifitas yang mana dulu nih, saya ada dua pendapat mengenai 

kegiatan asistensi ini ya, kan kita tahu kalau kegiatan asistensi itu sendiri 

sebenarnya ada dua, yaitu kegiatan asistensi untuk matakuliah tertentu yang 

asdosnya ini ditugaskan untuk membantu dosen diluar jadwal kuliah dan 

kegiatan asistensi yang di kelas praktikum, jadi: 

- Kegiatan asistensi untuk mata kuliah tertentu itu merupakan suatu kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh asdos tapi asdos itu sendiri tidak boleh 

menggantikan posisi, dan tugas dosen sebagaimana mestinya, dan 

dilakukannya di luar jadwal kuliah yang tersedia serta biasanya baru 

dimulai setelah minggu ketiga kegiatan perkuliahan dimulai. 

- Sedangkan kegiatan asistensi di kelas praktikum itu merupakan suatu 

kegiatan pembelajaran dimana peran individual dari asdos ini sangat 

berperan sekali, karena di kelas praktikum ini sang asdos justru memegang 

tanggungjawab peran dan tugas dosen di kelas, biasanya dosen hanya 

masuk dipertemuan pertama dan selanjutnya pola pendidikan pembelajaran 

diserahkan seluruhnya ke asdos, karena itu asdos harus benar benar 

mandiri, namun tetap kuasa penuh tentang penilaian ada di dosen. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Saya melihat dampak positif yang sangat banyak: 

- Manfaat kelembagaan yang dirasakan dengan adanya kegiatan 

asistensi adalah naiknya IPK lulusan jurusan akuntansi, hal ini tentu 

saja sama halnya dengan peningkatan kualitas jurusan akuntansi itu 

sendiri. 

- Bagi mahasiswa yang hanya memperoleh pengajaran selama kurang 

lebih 2,5 jam sekali seminggu oleh dosen, sehingga mahasiswa dituntut 

untuk mandiri, ketika satu matakulih dituntut mandiri memang 

mungkin mudah, tetapi kan dalam satu semester mahasiswa 

mengambil banyak matakuliah, jadi akan sulit, nah kegiatan asistensi 

ini tentunya sangat membantu mereka dalam belajar, para asdos dapat 

menjadi guide mereka dalam menyelesaikan kesulitan belajar, 

ibaratnya mahasiswa ini masuk hutan dan tidak tahu arah, nah asdos 

membantu mereka mencari jalan kelarnya, tetapi itu juga tergantung 

dari bagaimana si mahasiswa memanfaatkan adanya asdos itu sendiri. 



- Sedangkan manfaat bagi asdosnya sendiri sebenarnya juga banyak, tapi 

sebelumnya saya tekankan dulu ya kalau organisasi asdos ini berbeda 

dengan organisasi yang lain, misal saja di HMJA di mana ada ketua 

dan anggota, tapi dalam organisasi asdos disini peran individual sangat 

dituntut dan dibutuhkan tingkat emosional yang stabil, dengan adanya 

asistensi ini dapat dijadikan tempat atau wadah bagi mereka untuk 

bersosialisasi, mengaktualisasikan diri, sehingga mereka bisa jadi lebih 

PD, bisa belajar cara berkomunikasi yang baik dan menggerakkan 

orang lain dan yang paling penting dengan jadi asdos mereka secara 

tidak langsung bisa memberi manfaat buat orang lain, tanpa 

memikirkan apa atau berapa yang akan dia dapat sebagai imbalannya. 

 - Kekurangan: 

Mungkin terjadinya efek sosial yang menimbulkan kecemburuan bagi 

mahasiswa terhadap asdos-asdos, padahal itu seharusnya tidak perlu 

terjadi, misalnya dosen seperti saya selaku ketua Lab atau pak Unti selaku 

Kajur memerlukan bantuan, meminta asdos untuk membantu itu bukan 

karena apa-apa, melainkan karena dosen sudah mengetahui kualitas asdos 

itu secara individu maupun profrsional, tapi kemudian disini hal-hal 

semacam ini tidak lantas menjadikan dirinya sebagai orang yang paling 

tahu dari yang lainnya jadi basic nya asdos harus mampu untuk rendah 

hati, bukan rendah diri lo ya. 

 

c. Asisten dosen itu sebenarnya diperlukan atau tidak, kenapa? 

 Tentu sangat di perlukan sekali, kalau dilihat dari sejarahnya dulu, selain itu 

diadakannya asistensi ini kan bukan hanya keputusan individu tapi sudah 

merupakan keputusan lembaga, Pak Unti dan beberapa rekan di Jurusan 

Akuntansi dulu yang mengusulkan untuk diadakannya program asdos ini, 

dulu di Jurusan Akuntansi ini tingkat DO cukup tinggi, IP mahasiswa kecil, 

artinya banyak ketidaklulusan, dan berdasar tujuan untuk melakukan sebuah 

transformasi peningkatan mutu kualitas dari jurusan akuntansi ini, maka Pak 

Unti dan teman-teman di Jurusan Akuntansi mengusulkan untuk diadakannya 

program asdos ini, memang bisa saja untuk mengatasi keadaan seperti ini 

dengan merendahkan grade penilaian, namun kan dampaknya tidak baik juga, 

memang pada awalnya kurang mendapat persetujuan karena dengan adanya 

asdos ada tambahan konsekuensi ekonomi bagi jurusan akuntansi misal, biaya 

fotocopy, fee asdos, biaya pelatihan, namun setelah kegiatan asistensi ini 

berjalan dan hasilnya sangat baik dirasakan oleh jurusan, ya dapat dilihat 

sekarang, kegiatan asistensi sudah semakin tersruktur dengan baik, dan 

masalah pendanaan udah nggak ada masalah lagi, no problem. 

 

d. Menurut anda apa saja peran dan tugas asisten dosen? 

Ya sebenarnya tugas seorang asdos itu pada dasarnya sama seperti dosen, 

yaitu transer knowledge, membuat pemahaman menguasai suatu ilmu itu 

menjadi lebih mudah memahami, lebih profesional, sebenarnya peran asdos 

disini sama saja dengan dosen, cuma status nya saja yang berbeda, yang satu 

disebut dosen yang satu disebut asdos, namun demikian tetap para asdos ini 

juga harus menunjukkan pribadi yang elegan, tidak berbicara sembarangan, 

jadi sama. 



 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

Gini, dengan tugas dan tanggungjawab seperti seorang dosen namun hanya 

berbeda status, hal ini berati bahwa asdos juga kan merupakan seorang 

pengajar, namun dibalik semua itu lewat menjalankan tugasnya sebagai asdos 

secara tidak langsung juga merupakan bentuk sosialisasi dan aktualisasi diri, 

maka dari itu sebagai pengajar yang baik diperlukan tingkat emosional yang 

stabil, kepribadian yang wise, dan bisa mengerti orang lain, maka ketika dia 

tampil dia bisa menjadi contoh bagi orang lain, nah sejauh pelaksanaan tugas 

yang demikian, saya lihat asdos sudah cukup mampu, baik untuk 

menjalankan tugas mengajarnya dengan maksimal, namun untuk lebih 

pastinya perlu juga di lihat di lembar evaluasi asdos yang diberikan di kelas 

tiap akhir pengajaran itu. 

 

f. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 

Memang ada, kan asistensi ini ada untuk matakuliah tertentu misalnya 

praktikum, khususnya praktikum sistem dan praktikum auditing, ya di kelas 

asistensi seperti ini kan yang bukan sekedar normaif namun juga pengalaman, 

jadi yang lebih ditekankan bukan hanya apa yang ada di “kitab suci”, tapi 

kelas ini lebih mengajarkan bagaimana “mentreat” suatu kasus, jadi mungkin 

yang perlu ditingkatkan lagi itu dalam hal peningkatan kualifikasi asdosnya 

itu sendiri ya, dimana mereka harus memiliki tingkat penguasaan yang tinggi, 

pengalaman lebih dulu, gini contohnya, dalam kelas praktikum auditing 

misalnya, di buku normatif tidak dijelaskan bagaimana bila auditor tidak 

dapat mendapatkan data, nah di kelas ini asdos bertugas menjelaskan 

bagaimana cara-cara alternatif untuk mentreat keadaan seperti itu, bagaimana 

sih perilaku yang sesuai yang bila nanti di duni kerja nanti menemukan hal 

semacam ini. 

 

2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Menurut anda apa arti etika? 

Etika apa dulu ini yang dimaksud, etika itu kan ada dua ya, universal yang 

berlaku untuk semua dan lokal, Etika adalah aturan yang mengatur segala 

sesuatu dalam kehidupan sosial sehingga terciptalah suatu harmonisasi, 

misalnya kalau etika universal disni mahasiswa harus berpakaian rapi, misal 

saat panas gak boleh pakai pakaian dalam saja, tapi kan di Amerika dijinkan. 

Sedangkan etika lokal disini itu seperti misalnya, gini sebagai dosen ketika 

saya mengetik itu etis ketika mahasiswa melihat saya, namun ketika saya 

sebagai seorang profesi misal supervisor di Bank, maka menjadi tidak etis 

ketika bawahan saya melihat saya mengetik, gitu. 

 

b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

Baik untuk etika universal maupun etika lokal menurut saya etika itu sangat 

perlu sekali, karena dengan adanya etika, orang jadi tahu mana yang mereka 

boleh dan mana yang mereka tidak boleh lakukan, untuk sebuah profesi, etika 



ini dapat menuntun untuk dapat bersikap secara profesional dalam 

menjalankan tugasnya, misal dengan tanpa adanya etika bisa saja setiap orang 

yang memiliki perbedaan dalam menilai mana batas suatu hal dapat dikatakan 

baik atau tidak, maka tentu hal ini dapat menimbulkan konflik antar sesama, 

karena itulah mengapa dengan ditetapkannya suatu etika maka akan menjadi 

jelas bagaimana guide berperilaku yang baik bagi semua orang di suatu 

lingkungan atau organisasi, begitu ya. Oh ya, dan perlu di ingat, mungkin 

tidak semua etika dalam suatu organisasi itu tertulis, maka dari kemudian 

menjadi perlu juga untuk membuat sanksi atas kemungkinan moral hazard 

yang akan terjadi. 

 

c. Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

Begini, etika itu kan suatu aturan yang lahir dari mereka sendiri, maksudnya 

para pelaku atau anggota dari suatu organisasi ya, jadi kalau berbicara etika 

asdos, maka yang dimaksud etika nya adalah etika lokal yang lahir secara 

bersama-sama oleh para asdosnya, tidak kemudian etika mereka ini turun dari 

atas untuk kemudian mereka jalankan, jadi misalnya ya, bukan dari Pak Unti 

sebagai Ketua Jurusan atau saya sebagai Ketua Lab, tapi mereka sendiri lah 

yang memformulasikan bagaimana etika mereka. Sehingga ketika sudah ada 

etika, atau yang dibilang aturan bagaimana asdos itu seharusnya bersikap, 

mengajar, berbicara bahkan menghadapi konflik di kelas, maka ketika rule itu 

tadi dijalankan kemudian akan terciptalah suatu lingkungan harmonis yang 

bebas konflik, sehingga dengan keadaan yang demikian maka tujuan dari 

kegiatan mereka untuk transfer knowledge itu dapat dijalankan dengan 

maksimal. 

 

d. Darimana pemahaman etika didapat? 

Tunggu dulu, ini yang anda maksud pemberian pemahaman untuk etika mana 

dulu, etika yang universal atau etika yang lokal, kalau etika yang lokal, itu 

jelas perlu, misalnya saja dalam berpakaian harus rapi tidak ketat, tapi etika-

etika yang universal misalnya cara berbicara mahasiswa, cara bersikap, cara 

duduk, saya rasa cukup tanyakan pada hati nurani saja, misal “kenapa kita 

takut mencontek?”, pasti karena takut dihukum kan, jadi yang perlu 

diumumkan bukan hanya bagaimana etika nya melainkan bagaimana juga 

sanksi pelanggarannya sehingga dapat membuat orang-orang itu takut dan 

kemudian ya menjalankannya dengan benar. 

 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

Seharusnya sih iya, karena dalam bersikap para asdos ini tentunya juga butuh 

pengetahuan, etika kan juga merupakan suatu ilmu yang bisa dipelajari, jadi 

kalau suatu ilmu, bisa dipelajari, maka ya akan lebih baik jika ilmu itu 

disampaikan terlebih dahulu ke mereka para asdos ini, dan ketika mereka 

sudah mengetahui, apakah kemudian asdos ini mau menjalankan atau tidak ya 

tergantung ke individunya, kalau dia mau berubah ya pasti dia bisa berperilaku 

etis, gini misal kita sudah mengajarkan, cara minum yang benar adalah dengan 

menggunakan tangan kanan, namun dalam prakteknya apakah hal ini 

dilakukan atau tidak yang dapat mengontrol tentu diri mereka sendiri. 

 



 

f. Bagaimana pendapat anda mengenai etika asisten dosen saat ini? 

Sejauh ini sih saya lihat para asdos sudah baik etika nya ya, mereka semua 

mampu berperilaku secara etis, kalaupun ada penyimpangan-penyimpangan 

satu dua saya rasa itu harus dikembalikan lagi ke individunya, misal dia 

sombong, kemudian tidak bisa menghargai mahasiswa nya di kelas, namun 

yang selalu saya tekankan pada para asdos ini adalah agar mereka sebisa 

mungkin menyelesaikan masalah dengan no conflict, tapi lebih ke arah 

pendekatan personal, jadi ketika mereka melihat ada temannya yang tidak 

baik begitu ya jangan langsung di tegur yang demikian itu, tapi akan lebih 

baik jika mereka itu didekati dan diarahkan untuk tidak melakukan 

kesalahannya lagi. 

 

g. Wujud  perilaku etis asisten dosen dalam mengajar? 

Ya seperti yang saya sudah katakan dari tadi itu ya, gambaran perilaku yang 

etis dari asdos sebagai pengajar itu seperti misalnya, mereka berpakaian sopan 

saat mengajar, mereka bisa menghargai mahasiswa yang diajar tanpa 

menganggap dirinya lah yang paling benar, mempunyai pibadi yang wise, 

kemudian tingkat tingkat emosional yang stabil, intinya mereka harus mampu 

menjadi contoh yang baik dan bermanfaat bagi mahasiswa sehingga dapat 

menggerakkan mahasiswa untuk bersikap baik pula. 

 

h. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

Saya sendiri tidak pernah melihatnya secara langsung ya, tapi biasanya kan 

ada tim pengendalian khusus di OADA atau ketua asdosnya itu melapor ke 

saya, “pak ada asdos ini yang bersikap demikian”, maka saya bilang “silahkan 

asdos yang bersangkutan untuk menghadap ke saya”, dan kemudian ketika 

pelanggaran itu tidak dapat ditolerir, ya terpaksa sang asdos akan dikenakan 

sanksi supaya pada semester berikutnya tidak dapat melaksanakan tugasnya 

sebagai asdos lagi. 

 

i. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

Tentu ketika ada pelanggaran disini yang dimaksud adalah asdos yang berbuat 

tidak etis, maka selaku pembina organisasi asdos ini berkewajiban untuk 

memberikan teguran, tetapi disini yang perlu ditekankan adalah bahwa dalam 

pemberian sanksi atau teguran itu harus tetap dilaksanakan dengan no conflict, 

namun tetap saknsi itu kemudian harus diberikan kepeda mereka yang telah 

melanggar aturan, tapi tentu dengan cara yang langsung, tapi lebih ke arah 

melalui pendekatan personal, sehingga kita bisa tahu kenapa mereka berbuat 

demikian, kita kemudian menjelaskan dimana letak salahnya, dan 

mengarahkan mereka untuk tidak melakukannya lagi, demikian. 

 

 

 

 

 

 



3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Apa mengetahui terdapat kode etik asisten dosen? 

Tahu, kan saya sebagai ketua Lab. Akuntansi, Investasi dan Pasar Modal juga 

pembina di OADA, jadi setiap ada sesuatu di organisasi itu pasti 

dikonsultasikan ke saya dulu, termasuk ketika dulu mereka buat kode etik itu. 

 

b. Makna kode etik menurut anda? 

Kode etik adalah yang sesuatu mengatur agar terciptanya harmonisasi dalam 

sebuah kehidupan sosial. 

 

c. Manfaat adanya kode etik? 

Begini, dalam kode etik itu kan berisi banyak poin tentang aturan-aturan, 

rule, guide yang harus dijalankan sebuah profesi, dalam hal ini tentu kode 

etik asdos ya berisi aturan untuk dijalankan asdos itu sendiri dalam 

melaksanakan tugasnya, misalnya, asdos harus bersikap jujur, adil dan 

berwibawa, nah disni aturan itu sendiri kan merupakan sub dari etika, nah 

sebagai aturan, maka timbul suatu kewajiban untuk menjalankanya, sehingga 

manfaat dari kode etik ini tentunya dapat memberikan pedoman sikap, atau 

arahan bagaimana yang baik atau yang benar dilakukan seorang asdos dalam 

melaksanakan tugasnya, sehingga nantinya tidak menimbulkan sebuah 

konflik, misal ketika ada sebuah sikap dari satu atau beberapa asdos yang 

dianggap benar oleh mereka namun dianggap kurang benar oleh asdos-asdos 

yang lain, jadi kode etik ini nantinya juga menjai poin landasan dalam 

menentukan apakah suatu hal iitu baik atau tidak untuk dilakukan, paham 

kan, jadi ketika ada konflik seperti yang saya contohkan tadi, ya kembalikan 

lagi saja bagaimana kode etik mengaturnya. 

 

d. Apakah adanya kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten 

dosen? 

Seharusnya iya, begini, aturan itu dibuat untuk ditaati, demikian juga kode 

etik, kode etik ini tidak hanya dibuat untuk, ya katakanlah hanya sebagai kode 

etik saja, tetapi dengan adanya kode etik ini, kemudian yang seharusnya 

muncul adalah timbulnya kesadaran untuk mengamalkan kode etik tersebut 

dengan benar, namun sama hal nya dengan etika tadi, kembali lagi, walaupun 

sudah ada kode etik yang sudah mengatur bagaimana sikap yang baik, yang 

benar, bagaimana untuk selalu jujur, adil, sopan, tapi kembali lagi, ketika 

individu-individu nya tidak mau menjalankannya ya bagaimana keberadaan 

kode etik itu mampu meghasilkan perilaku-perilaku etis, jadi itu, kembali ke 

individunya, mau menjalankan atau tidak. 

 

e. Kenapa ketika sudah ada kode etik tapi perbuatan tidak etis masih juga 

ada? 

Mungkin, hmmm karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi dari kode etik 

itu sendiri ya, jadi walaupun ketika sudah ada kode etik itu namun tidak 

disosialisasikan dengan baik sehingga tidak bisa semua orang mengerti 

tentang adanya kode etik ini, ya bagaimana orang bisa mengerti bagaimana 

yang seharusnya yang sesuai aturannya itu baik dan seharusnya dilakukan, 



demikian juga ketika kode etik sudah disosialisasikan dengan baik namun 

tidak dikomunikasikan dengan baik juga, ya tentu saja tidak akan bisa 

menggerakkan orang untuk mendalami dan kemudian menjalankannya. Nah, 

mungkin yang terjadi selama ini ya seperti itu, mungkin kode etik yang sudah 

ada itu kurang disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan baik sehingga ya 

tentu saja, kesalahan, pelanggaran masih banyak terjadi. 

 

f. Poin dalam pengembangan kode etik kedepannya? 

Apa ya, mungkin poin yang perlu ditambahkan itu mungkin satu bagaimana 

aturan cara berpakaian, kedua cara bicara, apa lagi ya, ya intinya etika untuk 

bisa menghargai mahasiswa sehingga tidak timbul suatu konflik yang dapat 

menghambat tercapainya tujuan awal tadi. 

 

 

Terima kasih atas wawancaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP (3) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  

Pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

Nama : Furi 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Asisten Dosen 

Tanggal : 13 Desember 2010 

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Bagi saya kegiatan asistensi adalah salah satu media pembelajaran tambahan 

tentang ilmu akuntansi bagi mahasiswa, kegiatan ini lebih cenderung ke arah 

praktek penyelesaian soal dan latihan-latihan, seperti yang kita tahu kan 

selama kuliah para mahasisa di kelas hanya mendapatkan pemahaman teori 

dari dosen, itu pun waktunya sangat terbatas, hanya 2,5 jam setiap kali 

pertemuan, dan tidak semua mahasiswa mampu memahami apa yang 

diterangkan dosen di setiap pertemuan itu, padahal dalam praktek nya nanti 

mahasiswa akan dituntut mampu menyelesaikan masalah tidak hanya handal 

dalam teori. Pada initinya ya kegiatan asistensi ini lebih cenderung ke arah 

praktek membantu mahasiswa dalam penyelesaian soal. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Banyak manfaat dari kegiatan asistensi ini, seperti: 

- kegiatan asistensi ini dapat menambah pengetahuan mahasiswa, 

meningkatkan skill mereka dalam menyelesaikan soal, latihan dan 

tugas, seperti tadi yang sudah saya bilang, asistensi ini membantu 

mahasiswa dalam praktek mengerjakan soal-soal dan latihan, jadi di 

kelas dapat teori dan di asistensi diajarkan menggunakan teori itu 

untuk menyelesaikan soal. 

- Selain itu dengan adanya kegiatan asistensi ini juga dapat menjamin 

kualitas lulusan, dulu sebelum ada asistensi tingkat kelulusan di 

Jurusan Akuntansi cukup rendah, karena mungkin mereka hanya dapat 

teori saja di kelas dan ketika mereka merasa kurang paham tidak ada 

tempat bagi mereka untuk bertanya, tapi setelah ada asistensi, tingkat 

pemahaman mahasiswa jadi lebih baik sehingga tingkat kelulusan 

menjadi tinggi, dengan tingginya tingkat klulusan ini secara tidak 

langsung kan menjamin kalau kualitas lulusan mahasiswa akuntansi 

baik. 

 - Kalau kekurangan dari kegiatan asistensi: 

  Menurut saya tidak ada ya kekurangan dari adanya kegiatan asistensi ini. 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak, kenapa? 

 Tentu, asisten dosen ini malah penting sekali bagi mahasiswa, ya seperti yang 

dari tadi saya bilang, tuntutan di lapangan nanti yang mengharuskan para 

lulusan untuk handal secara praktek tidak hanya teori saja membuat adanya 



asisten dosen ini penting untuk membantu mereka dalam memahami teori 

utntuk dapat menyelesaikan soal. 

 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

Pada dasarnya tugas asisten dosen itu ya sama saja dengan dosen, yaitu 

mengajarkan ilmu, pengetahuan kepada mahasiswa, cuma beda nya, asisten 

dosen mengajar nya di luar jadwal perkuliahan dan asisten dosen juga tidak 

bertugas untuk memberi teori, asisten dosen hanya membantu menyelesaikan 

soal latihan, namun kalau ada mahasiswa yang kurang mengerti dan bertanya 

teori asisten dosen tetap harus menjawab, baik itu mahasiswa bertanya di saat 

asistensi maupun di luar jadwal asistensi. 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

 Menurut saya sih iya, karena sepengetahuan saya setiap ada asisten dosen 

yang bermasalah dengan kelas nya pasti langsung bercerita ke asisten dosen 

yang lain, dan kemudian kita semua berkoordinasi untuk mencari 

pemecahannya, hal ini secara tidak langsung kan juga menggambarkan 

bagaimana kegiatan mengajar bagi asisten dosen itu tidak dianggap sepele. 

 

f. Kenapa  ingin menjadi asisten dosen? 

 Saya sih pada intinya ingin jadi asdos ya karena saya ingin sharing knowledge 

aja ke orang-orang, tidak ada alasan yang lain. 

 

g. Sebagai asisten dosen apa keuntungan dan kekurangan yang didapat? 

 Keuntungan: 

- Saya bisa mewujudkan keinginan saya untuk sharing knowledge tadi. 

- Saya jadi belajar bagaimana baiknya berkomunikasi di hadapan orang 

banyak itu. 

- Saya juga dapat belajar bersosialisasi dengan berorganisasi di organisasi 

asisten dosen akuntansi ini. 

 Kekurangan: 

 Karena saya senang menjadi asdos bagi saya ya bagi saya tidak ada 

kekurangan nya jadi asdos itu, semua tugas saya kerjakan dengan senang saja, 

fun. 

 

h. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 

Bagi saya asistensi ini sudah berjalan baik ya, cuma kalau di tanya apa yang 

perlu di tambahkan itu, menurut saya adalah diperlukannya kegiatan diskusi 

antar asdos mata kuliah, baik yang mengajar mata kuliah yang sama maupun 

yang mengajar mata kuliah yang berbeda, karena bagi saya asdos itu lebih 

baik jika tidak hanya menguasai satu materi perkuliahan saja, tetapi semua 

materi perkuliahan juga. 



2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Mnurut anda apa arti etika? 

Menurut saya etika itu adalah pedoman dalam melakukan segala tindakan, 

perbuatan, tingkah laku, dimana pedoman ini wajib untuk dilaksanakan dan 

kita harus menerima kosekuensi atas nya seperti terkena sanksi jika 

melanggarnya. 

 

b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

Oh ya pasti, etika itu sangat diperlukan dan penting sekali, karena dengan 

etika kita jadi tahu mana yang baik dan tidak, sehingga dalam berperilaku kita 

tidak sembarangan, sehingga tidak menimbulkan konflik. 

 

c. Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

- Dengan adanya etika dalam mengajar, maka dengan mudah tujuan dari 

pembelajaran itu akan mudah dicapai. 

- Suasana di kelas juga akan menyenangkan bagi semua, baik asdos maupun 

mahasiswa, suasana yang menyenangkan ini, juga dapat membuat 

mahasiswa untuk lebih leluasa atau tidak malu untuk bertanya maupun 

berpendapat sehingga kelas menjadi bergairah dan semua memahami 

materi dengan benar. 

- Dengan pemahaman yang baik dalam kelas asistensi ini, maka mahasiswa 

akan mampu mengerjakan soal dan ujian dengan baik pula, sehingga 

tingkat kelulusan menjadi tinggi dan kualitas lulusan menjadi baik. 

 

d. Darimana pengetahuan etika didapat? 

Selain dalam perkuliahan ya, sebagai asdos pemahaman mengenai etika itu 

didapat sebelum mulai melaksanakan tugas sebagai asdos, jadi setiap ajaran 

baru sebelum ada kelas asistensi ada sebuah koordinasi awal yang dibina oleh 

dosen, dimana pembinaan itu dilakukan diluar kampus, pembinaannya tentang 

bagaimana cara mengajar yang baik, apa saja yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan selama mengajar, bagaimana cara menghadapi masalah di kelas, 

dan banyak lainnya, selain itu juga disetiap akhir perkuliahan diadakan 

evaluasi kinerja asdos untuk menilai baik buruknya pengejaran mereka di 

kelas. 

 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

Seharusnya pemahaman etika ini menjamin adanya perwujudan perilaku etis 

asdos dalam mengajar, tetapi kembali lagi pada individunya juga, kan setiap 

orang berbeda-beda, ada yang setelah diberi tahu digunakan, ada yang cuek-

cuek saja.  

 

f. Apa asisten dosen selalu memegang teguh etika dalam mengajar? 

Sejauh pengetahuan saya sih para asdos saat ini sangat memegang teguh etika 

selama mengajar, buktinya meskipun ada komplain tapi jumlah komplain nya 

tidak banyak, lagian di asdos ini kan sudah ada aturan-aturan tentang 

bagaimana seharusnya asdos itu berpakaian, berbicara, dan ada juga sanksi-

sanksi yang mungkin bagi asdos sanksi ini sebisa mungkin tidak didapat jika 



masih ingin menjadi asdos, namun kita juga harus memahami kalo asdos juga 

manusia biasa yang punya emosi. 

 

g. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

 Jujur, saya belum pernah melihat langsung ada teman asdos yang yang tidak 

mematuhi aturan, tetapi kalo saya dengar dari teman memang ada sih beberapa 

asdos yang yang melanggar, misalnya tidak pake ID saat mengajar, tidak 

menggunakan kemeja. 

 

h. Upaya yang dapat dilakukan asisten dosen untuk berperilaku etis? 

Kalau buat saya pribadi, dalam berperilaku etis saya sih mencoba untuk 

mematuhi aturan-aturan yang sudah ada saja, saya pribadi juga sudah cukup 

tahu lah mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukan selama mengajar. 

 

i. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

Mungkin saya akan menegurnya tentu saja, tapi tidak saya tegur secara 

langsung lebih ke arah pembicaraan individual saja lah, tapi jika pelanggaran 

yang dilakukannya masih dalam kenormanalan lo, kalau sepengetahuan saya 

di organiasasi ini sudah ada sih prosedurnya bagi para asdos yang tidak patuh 

aturan itu, untuk ukuran ringan akan di bahas dalam tataran harian, namun 

untuk masalah yang lebih berat akan dilakukan sidang oleh divisi akademis 

bahkan bisa saja dikeluarkan surat peringatan, namun selama saya jadi asdos 

belum pernah ada kejadian seperti itu.  

 

3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Apa terdapat kode etik asisten dosen? 

Ya, sudah ada. 

 

b. Apa anda memahami kode etik tersebut? 

Kalau memahami secara rinci mungkin saya belum, tapi saya mengerti kok 

maksud dari tiap poin yang ada dalam kode etik asisten dosen. 

 

c. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik 

tersebut? 

Kalau pelaksanannya mungkin kode etik ini diwujudkan dalam aturan-aturan 

yang harus ditaati oleh asdos ya, kalau pengawasan nya mungkin dengan 

adanya lembar evaluasi itu yang diberikan di kelas asistensi kepada 

mahasiswa tiap akhir pengajaran. 

  

d. Apakah adanya kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten 

dosen? 

Bukan masalah kode etik nya saya rasa, semua nya kembali pada individunya 

juga mau tidak merka menaati kode etik itu. 

 

 

 



e. Kenapa ketika sudah ada kode etik perbuatan tidak etis masih tetap 

terjadi? 

Menurut saya, seharusnya dengan adanya kode etik perilaku etis akan 

terwujud, tapi kan kembali pada individunya, kalaupun sudah ada kode etik 

tapi para individu dalam organisasi itu misalnya tidak mau melaksanakannya, 

ya sama saja kan perilaku etis tidak akan mungkin terjadi. 

 

f. Upaya dalam pengembangan kode etik? 

Saya bingung juga, apa ya, mungkin kode etik itu perlu juga mungkin 

membahas mengenai ke-loyal-an asdos dan tindakan maintenance dari 

kualitas asdos itu sendiri. 

 

 

Terima kasih atas wawancaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP (4) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  

Pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

Nama : Happy 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pekerjaan : Asisten Dosen 

Tanggal : 13 Desember 2010 

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Kalau menurut saya, kegiatan asistensi adalah kegiatan belajar mengajar 

dalam rangka membantu siswa dalam memperoleh pemahaman materi kuliah 

dan pencapaian prestasi di kelas. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Manfaat: 

- Dengan adanya kegiatan asistensi ini, saya sebagai asdos banyak sekali 

belajar tentang penerapan nilai-nilai seperti etika dalam kehidupan 

sosial saya. 

- Sedangkan bagi mahasiswa peserta asistensi lainnya saya rasa kegiatan 

asistensi membantu mereka dalam penguasaan materi perkuliahan 

khususnya dalam hal menyelesaikan soal latihan, karena kan seperti 

yang kita tahu jika di kelas biasa dosen kan umumnya hanya mengajar 

teori saja itu pun hanya sekilas, tapi sebagai mahasiswa akuntansi kita 

dituntut untuk tidak hanya hafal materi saja, karena itu dalam asistensi 

ini mahasiswa dilatih belajar menggunakan teori itu untuk 

menyelesaikan latihan soal. 

 - Kekurangan: 

 Sebagai asdos sih kekurangan yang saya rasakan itu masalah honorarium, 

dengan banyaknya tugas seorang asdos saya rasa nominal honorarium 

yang diberikan kepada asdos masih minim. Sedangkan bagi mahasiswa, 

mungkin kegiatan asisten ini memang membantu namun karena asdos juga 

masih mahasiswa yang sama-sama sibuknya, sehingga walaupun sudah 

ada asdos tapi masih tetap saja sulit untuk melakukan konsultasi belajar 

dengan para asdos. 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak, kenapa? 

 Tentu saja asisten dosen ini sangat diperlukan sekali, bukti nya saja sampai 

sekarang perekrutan calon asdos masih tetap ada, itu kan berarti bahwa asdos 

disini masih diperlukan. 

 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

Sebenarnya inti dari tugas asdos adalah transfer knowledge kepada para 

mahasiswa, membantu mahasiswa dalam pemahaman materi kuliah dengan 

jalan memberikan penjelasan dan cara penyelesaian soal latihan. Dalam 



pelaksanaan tugas ini hal yang harus diutamakan bagi para asdos adalah 

kejujuran. Kejujuran yang harus dijunjung tinggi oleh asdos itu misalnya 

kejujuran dalam penyampaian nilai mahasiswa ke dosen, kan bukan asdos ya 

yang kasih nilai. Kalau waktu ngajar, menurut saya kejujuran asdos itu seperti 

ya jujur aja waktu nggak bisa jawab pertanyaan terus minta waktu buat tanya 

ke dosen, atau kalau memang udah menjawab tapi tenyata salah, ya harus 

bilang dan ngasih tahu pembenarannya. 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

Kalau saya secara pribadi merasa saya sudah menjalankan tugas saya sebagai 

asdos dengan baik, dan melihat teman-teman asdos yang lain saya rasa mereka 

juga sudah menjalankan tugasnya dengan baik juga. 

  

f. Kenapa  ingin menjadi asisten dosen? 

 Sejujurnya saya dulu ingin jadi asdos itu karena saya tidak mau kalah dengan 

pacar saya, kan pacar saya juga asdos tapi bukan di UB, namun setelah 

menjadi asdos keinginan saya berubah tidak lagi hanya untuk menyaingi pacar 

tapi saya ingin berbagi pengetahuan yang saya punya ke teman-teman. 

 

g. Sebagai asisten dosen apa keuntungan dan kekurangan yang didapat? 

 Keuntungan: 

- Dengan jadi asdos saya merasa jadi lebih memahami ilmu yang saya 

ajarkan kepada mahasiswa saya ketika saya mengajari mereka. 

 Kekurangan: 

 Tidak ada ya. 

 

h. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 

Saya rasa yang perlu ditingkatkan dalam diri kegiatan asistensi ini adalah 

solidaritas antar asdos harus lebih ditingkatkan, karena selama saya jadi asdos 

ini saya masih merasa asdos senior, maksud saya asdos yang lebih dulu 

mengajar dengan asdos yang baru  masuk itu kurang komunikasi nya, padahal 

kan seharusnya yang senior itu lebih memperhatikan yang junior, 

memberikan banyak masukan juga. Kalau dalam diri asdos sendiri saya rasa 

para asdos saat ini harus lebih memahami posisinya sebagai pengajar, 

sehingga di kelas para asdos tidak merasa sebagai asdos tapi sebagai teman 

mahasiswa yang sedang belajar bersama, namun hal ini tentu saja beresiko, 

karena pasti harga diri jadi turun. 

 

2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

a. Menurut anda apa arti etika? 

Etika itu menurut saya baik dan jujur, yang baik dan jujur itulah yang 

dikatakan beretika. 

 

b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

Sebagai pengajar, dan saya juga asdos, etika itu sangat perlu, kita asdos harus 

mampu memberi contoh yang baik kepada mahasiswa, ketika mahasiswa 



sudah berperilaku tidak baik, itu sama saja menunjukkan bahwa pengajar 

mereka memberi contoh yang tidak baik pula. Selain itu menurut saya 

mengajar itu yang diajarkan tidak hanya ilmu tapi juga nilai-nilai moral pada 

mahasiswa. 

c.  Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

- Bagi saya etika dalam mengajar itu perlu karena digunakan sebagai 

pedoman, atau bisa dibilang juga sebaagi aturan lah bagi saya untuk selalu 

berbuat baik dan jujur dalam segala hal yang mendukung kegiatan 

mengajar saya, baik dalam memperhatikan perkembangan mahasiswa di 

kelas, penilaian maupun pemberian sanksi atas pelanggaran yang 

dilakukan mahasiswa di kelas saya. 

 

d. Darimana pengetahuan etika didapat? 

Pemahaman etika saya dapatkan selama kegiatan perkuliahan berlangsung, 

baik dari dosen maupun dari materi perkuliahan, itu saja. 

 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

Ya tentu saja terdapat hubungan antara pembinaan etika dengan terciptanya 

perilau etis seseorang, tetapi kan setiap individu memiliki tingkat pemahaman 

yang berbeda-beda, jadi ya tidak sepenuhnya pemahaman etika ini dapat 

meningkatkan perilaku etis seseorang.  

 

f. Apa asisten dosen selalu memegang teguh etika dalam mengajar? 

Kalau saya, dalam arti sebagai asdos ya, saya sangat memegang teguh etika 

itu, kalau teman asdos yang lain saya rasa juga sudah kok, pokoknya dalam 

berperilaku yang penting adalah selalu berbuat baik dan jujur, jika tidak maka 

perilaku etis tidak mungkin terwujud. 

 

g. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

 Yang saya dengar dari teman-teman praktik pengajaran yang tidak etis itu 

seperti ada asdos yang ngomongnya ceplas ceplos di kelas, sehingga 

mahasiswa kelas asistensi nya menjadi kurang nyaman dalam belajar, dalam 

masalah penilaian juga pernah saya dengar ada asdos yang kurang objektif, 

misal ke sesama teman, mereka ngasih nilainya gampang. 

 

h. Upaya yang dapat dilakukan asisten dosen untuk berperilaku etis? 

Mungkin agar selalu berperilaku etis, saya rasa yang harus dilakukan adalah 

dengan selalu mematuhi aturan serta berbuat baik dan jujur kapan pun dimana 

pun. Sebagai asdos, disini kan sudah ada banyak aturan yang harus saya taati 

dalam pelaksanaan tugas saya jadi asdos, jadi saya harus menjalani aturan 

tersebut dengan menerima konsekuen akan dihukum apabila melanggar. 

 

i. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

Saya kan bukan koordinator jadi saya rasa saya tidak punya wewenang untuk 

memberi teguran atau semacamnya, tapi jika saya menemukan perilaku yang 

tidak etis itu  pasti akan saya ingatkan kalau dia salah, tapi saya tidak bisa 

berbuat lebih jauh. 



3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

a. Apa mengetahui terdapat kode etik asisten dosen? 

Duh, jujur, saya tidak tahu, memang ada ya?. 

 

b. Apa anda memahami kode etik tersebut? 

Tidak. 

 

c. Makna kode etik menurut anda? 

Menurut saya, kode etik itu adalah sebuah pedoman berperilaku mengenai 

mana perilaku yang baik dan yang buruk sesuai dengan adat atau kebiasaan 

yang berlaku. 

 

d. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik 

tersebut? 

Kalau kode etik etik asdos saya kurang tahu, yang saya tahu disini sudah 

ditetapkan aturan, sanksi, serta prosedur pengawasan dari pelaksanaan aturan 

aturan itu. 

 

e. Apa kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten dosen? 

Ya, saya rasa seharusnya sih begitu, karena kembali lagi, kode etik itu kan 

fungsinya sebagai pedoman dalam perilaku, jadi kalau sudah ada 

pedomannya ya seharusnya kita berperilaku seperti apa dalam pedoman itu. 

 

f. Kenapa ketika sudah ada kode etik perbuatan tidak etis masih tetap 

terjadi? 

Menurut saya tidak ada hubungannya ya kode etik dengan perbuatan tidak 

etis itu, Cuma kalau pertanyaan kenapa kok sudah ada kode etik tapi masih 

banyak perilaku etis, menurut saya sih itu karena kode etik hanya sebuah 

pedoman tanpa adanya penetapan sanksi. 

 

g. Upaya dalam pengembangan kode etik? 

Mungkin yang penting kedepannya buat penyusunan kode etik lebih baik jika 

ditambahkan tentang poin yang mengatur kaderisasi dari asdos ya, terus 

selain itu juga mungkin perlu ditambahkan tentang sikap yang seharusnya 

dilakukan oleh asdos yang sudah lama mengajar kepada asdos yang baru, 

sebaiknya semua asdos harus menyatu lah, diharapkan mereka bisa memberi 

contoh, nasihat kepada kami. 

 

h. Apa yang harus ada di kode etik yang baru? 

Menurut saya yang perlu di tambahkan dalam penyusunan kode etik yang 

baru adalah poin tentang penanaman nilai-nilai, nilai agama misalnya kepada 

mahasiswa yang secara implisit dapat diberikan disaat mengajar, sehingga 

kita sebagai asdos tidak hanya memberi ilmu saja di kelas, dan penanaman 

nilai-nilai ini baiknya dilakukan pada semua materi kuliah yang ada kegiatan 

asistensinya, masalah apakah nilai nilai yang ditanamkan itu nantinya 

dilakukan atau tidak ya biar mahasiswa sendiri yang memilih. 

Terima kasih atas wawancaranya. 



TRANSKRIP (5) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  

Pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

Nama : Indah 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Asisten Dosen 

Tanggal : 5 Januari 2011 

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Kegiatan asistensi itu sebenarnya pengertiannya luas ya, menurut saya 

kegiatan asistensi tidak hanya sebagai suatu kegiatan untuk sharing knowledge 

saja, berbagi pengetahuan keada teman yang lain, membantu mereka dalam 

pemahaman materi dan penyelesaiana soal yang diberikan dosen di kelas, 

sebagai asdos, saya justru melihat kegiatan asistensi ini sebagai wadah bagi 

saya untuk berkembang, karena dengan menjadi asdos untuk kegiatan asistensi 

ini saya banyak mendapat tambahan pengetahuan baru di luar pelajaran tentu 

nya yang dapat lebih mendewasakan saya, pokoknya sangat menyenangkan 

sekali sebagai asdos, ada kegiatan pembinaan sebelum kita para asdos mulai 

menjalankan tugasnya, seperti diklat gitu yang membahas bagaimana cara 

mengajar yang baik, bagaimana cara menghadapi masalah di kelas, berpakaian 

yang sepantasnya dan banyak lainnya. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Manfaatdari asistensi ini antara lain: 

- Dari fakta yang dapat kita lihat sendiri ya, sejauh ini dengan adanya 

kegiatan asistensi, IPK lulusan mahasiswa akuntansi naik, hal ini juga 

dapat diartikan bahwa kualitas dari mahasiswa itu sendiri meningkat 

kan, ketika kualitas lulusan akuntansi ini meningkat maka secara tidak 

langsung kualitas dari jurusan akuntansi juga meningkat. 

- Bagi mahasiswa, tentunya asistensi ini sangat membantu sekali ya, 

bayangkan saja dulu sebelum ada asistensi, ketika selesai kuliah 

mereka nggak ngerti apa yang diterangin dosen dan gak ada teman 

yang ngajarin, yawdah gak ada lagi yang bisa dilakukan, tapi setelah 

ada asistensi ini, mahasiswa jadi punya tempat untuk bertanya apa 

yang mereka belum paham di kelas. 

- Sedangkan bagi para asdos sendiri tentunya kegiatan asistensi ini 

banyak sekali mendatangkan manfaat, manfaat yang saya rasakan 

sebagai asdos itu antara lain, saya jadi punya banyak kenalan di 

kampus, saya bisa berbagi pengetauan ke teman-teman, di organanisasi 

asdos sendiri saya juga banyak dapat pengetahuan yang tidak saya 

peroleh dari kuliah, seperti dalam kegiatan pembinaan gitu. 

 

 

 



 - Sedangkan kekurangan dari kegiatan asistensi: 

  Gak ada ya menurut saya, kalaupun ada omongan orang-orang tentang 

betapa tidak pentingnya kegiatan asistensi ini saya rasa itu cuma suara-

suara miring yang sengaja di blow up saja. 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak, kenapa? 

 Sangat perlu sekali ya saya rasa seorang asdos itu, ya seperti yang saya tadi 

udah omongin, asdos itu sangat membantu mahasiswa baik dalam 

pemahaman matei dan penyelesaian soal, tentu saja jika mahasiswa ini sudah 

paham dan bisa mengerjakan soal dengan baik, maka mereka akan dapat nilai 

yang baik pula, sehingga untuk kedepannya mereka bisa lebih siap. 

 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

Tugas seorang asdos yang utama bagi saya itu ya transfer ilmu nya itu, tapi 

yang perlu di garis bawahi disni bahwa asdos itu tugasnya nggak hanya 

sekedar mengajar tetapi juga mendidik, jadi yang disampaikan kepada 

mahasiswa tidak terbatas ilmu akuntansi saja, tapi misalnya melalui sikap 

yang santun, mahasiswa jadi bisa tahu bagaimana etika di kelas itu, dengan 

tanggung jawab yang tinggi misalnya selalu on time mahasiswa yang kita ajar 

mengerti bahwa kita ini bersungguh-sungguh menjalankan tugas profesional 

kita sebagai asdos, banyak lah contoh lain tentang penanaman nilai-nilai pada 

mahasiswa ini, adil dalam penilaian, tidak sombong, dsb. 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

 Ya tentu saja, saya bisa bilang gini karena fakta yang terlihat menunjukkan 

banyak perkembangan yang baik di jurusan akuntansi semenjak adanya 

kegiatan asistensi, seperti rendahnya tingkat ketidaklulusan, hal itu kan sama 

saja berarti asdos sudah mampu mencapai tujuan mereka untuk mengajar 

dengan baik, jadi mahasiswa bisa paham dengan materi kuliah sehingga bisa 

menyelesaikan soal dengan baik dan lulus. 

 

f. Kenapa  ingin menjadi asisten dosen? 

 Prinsip yang saya tanamkan dalam diri saya adalah untuk selalu sebarkan 

ilmu, jadi berawal dari prinsip itu saya berniat untuk jadi asdos, kan dengan 

jadi asdos saya bisa menyampaikan ilmu yang saya miliki ke orang lain. 

 

g. Sebagai asisten dosen apa keuntungan dan kekurangan yang didapat? 

 Keuntungan jadi asdos itu: 

- Pengetahuan saya tentunya menjadi lebih bertambah ya, karena justru 

dengan jadi asdos ini saya semakin harus belajar dan belajar lagi untuk 

benar-benar memahami materi jadi kalau ada yang tanya saya bisa jawab. 

- Yang kedua, dengan jadi asdos ini saya jadi punya banyak link di kampus, 

saya bisa kenal banyak teman, bahkan dosen, dengan banyaknya link ini 

sosialisasi saya jadi semakin mudah di kampus. 

 Kekurangan: 

- Kadang-kadang mahasiswa asistensi itu sendiri kurang bisa berada di 

tempatnya, maksudnya mahasiswa itu kadang sedikit kurang baik lah ke 



asdosnya, banyak ya dari mahasiswa itu yang berpandangan sinis ke asdos, 

bahkan juga ada yang memojokkan asdos, misal ada yang tanya udah kita 

coba jawab eh malah disalahin, dibilangnya kita gak usa sok tau lah sok 

pinter lah, hal-hal kayak gini kan tentu aja bikin gak nyaman buat 

asdosnya. 

 

h. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 

Yang paling penting menurutku agar asistensi ini bisa berjalan lebih 

maksimal adalah peningkatan dari kapabilitas asdosnya itu sendiri, 

maksudnya tuh gini, banyak lo orang pinter tapi gak bisa ngajar, mereka 

sebenarnya bisa menjawab pertanyaan mahasiswa di kelas, tapi ketika 

menyampaikannya, mahasiswa itu malah jadi tidak paham, nah keadaan 

seperti ini tentu gak baik, jadi kalau bisa para asdos kedepannya jangan hanya 

dilihat yang pintar saja, tapi yang juga bisa mengajar itu tadi. 

 

2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Menurut anda apa arti etika? 

Etika adalah suatu kompleksitas dari sifat, sikap, perbuatan, tingkah laku, 

pembawaan yang dimiliki seseorang, baik secara individual maupun 

profesional. 

 

b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

Tentu saja lah etika itu diperlukan, bagi asdos khususnya, etika itu sendiri 

seperti pedoman dalam bersikap, etika itu penting biar kita tahu mana yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan, apa lagi bagi asdos yang bisa dikatakan 

selalu “dilihat” jadi sebaiknya ya bisa menjadi contoh panutan yang baik 

dengan selalu beretika itu. 

 

e. Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

- Saat mengajar, sebagai asdos kita dituntut untuk selalu all out memberikan 

semaksimal mungkin kemampuan yang kita miliki, nah tapi di sisi lain kita 

juga harus memperhatikan bahwa kita sebagai asdos ini bukanlah yang 

utama, yang paling pintar, yang paling benar, makanya dengan adanya 

etika di saat mengajar itu kita bisa meminimalisir terjadinya hal-hal 

semacam itu. 

- Etika dalam mengajar dapat memberikan arahan bagi asdos untuk bersikap 

yang baik, yang jujur, yang profesional, yang independen, dan objektif. 

 

d. Darimana pengetahuan etika didapat? 

Sebagai asdos sih pengetahuan etika untuk mengajar saya dapatkan waktu 

diklat itu, pembinaan sebelum asdos melaksanakan tugasya untuk pertama 

kali, kan di diklat itu kita diajari banyak hal, salah satu nya ya cara mengajar 

yang baik, bagaimana etika nya berkomunikasi dengan orang, bagaimana 

etikanya menyelesaikan konflik atau dilema di kelas. 

 

 

 



e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

Ya tentu saja, pemahaman etika itu berhubungan terus dengan perilaku etis, 

kan kalau kita paham mana yang etis mana yang nggak, kita bisa 

ngelakuinnya, kalau kita gak tau mana yang etis dan mana yang nggak ya 

mana bisa kita jadi etis, tapi pemahaman pentingnya etika ini harus dilakukan 

berkelanjutan dan terus menerus agar benar-benar maksimal menciptakan 

perbuatan yang etis. 

 

f. Apa asisten dosen selalu memegang teguh etika dalam mengajar? 

Menurutku iya, sejauh yang tak lihat semua asdos sudah baik selama ini, 

bahkan asdos ini cenderung sangat beretika banget ya, misalnya contoh kecil 

masalah etika berpakaian, selama ini sih saya lihat asdos malah lebih rapi dan 

dandan lebih cantik waktu ngajar daripada waktu kuliah biasa. 

 

g. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

 Emang sih ada beberapa asdos ya bisa dibilang kurang etis, tapi menurutku itu 

cuma masalah lupa aja, bukan karena mereka gak beretika gitu, sekali dua kali 

saya pernah lihat teman asdos ada yang lupa tidak pakai ID Card, tapi kan ya 

bisa dimaklumi, kesalahan itu kan normal. 

 

h. Upaya yang dapat dilakukan asisten dosen untuk berperilaku etis? 

Banyak hal sih ya menurutku yang bisa dilakukan asdos biar bisa selalu 

berperilaku etis, tapi yang paling penting dan harus benar-benar ditanamkan 

yaitu pemahaman mengenai apa itu etika dan pentingnya etika itu sendiri bagi 

asdos, dengan adanya pemahaman ini saya yakin perbuatan tidak etis tidak 

mungkin ada. 

 

i. Faktor penyebab munculnya perilaku asisten dosen yang tidak etis? 

Ya kembali lagi ya pada faktor individual, setiap orang kan berbeda-beda, ada 

yang cuek, ada yang patuh, jadi ya tergantung gimana individunya sih dalam 

menentukan bagaimana dia bersikap. 

 

j. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

Sebagai sesama asdos, tentu saja ketika ada teman kita yang salah ya kita 

harus mengingatkan, tapi yang paling penting prosedur untuk melaporkan ke 

divisi akademik di organisasi asdos harus tetap dilakukan, bukannya kita 

kejam atau apa ya, tapi kan komitmen harus dijalankan.  

 

3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Apa mengetahui terdapat kode etik asisten dosen? 

Ya. 

 

b. Apa anda memahami kode etik tersebut? 

Pemahaman yang seperti apa dulu, kalau mengerti tentang poin poin yang ada 

di kode etik ya sudah bisa mencerna dengan baik. 

 



b. Makna kode etik? 

Wah, saya jadi bingung juga, saya takut keliru tadi mendefinisikan etika tadi 

itu sepertinya kode etik ya, maaf saya gak tahu aja deh, bingung, gak bisa 

jelasin apa sih kode tik itu. 

 

c. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik 

tersebut? 

Wujud pelaksanaan dari kode etik itu yang pertama tentu saja pemahaman 

dari isi kode etik itu sendiri, setelah paham ya harus kita jalankan, kalau 

pengawasannya, mungkin seperti diadakannya evaluasi kinerja asdos gitu ya, 

kan dari situ kita bisa tahu gimana sih si asdos ini waktu ngajar. 

  

d. Apakah adanya kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten 

dosen? 

Tergantung sih, kan kembali lagi pada individunya saya rasa, kalau 

individunya mau menjalankan ya akan berperilaku etis, tapi kalau 

individunya sudah tahu kode etik tapi tidak dijalankan, ya gimana bisa dia 

berperilaku etis, tapi yang pasti kode etik itu sangat bermanfaat sekali sebagai 

pedoman dalam bersikap. 

 

e. Kenapa ketika sudah ada kode etik perbuatan tidak etis masih tetap 

terjadi? 

Ya gimana ya, kalau sudah ada kode etik tapi masih banyak perbuatan tidak 

etis ya kita gak bisa nyalahin kode etiknya dong, kode etik sudah dibuat 

sebagai pedoman untuk dijalankan, tapi kalau individunya sendiri yang gak 

mau menjalankan ya gimana, balik lagi tergantung individunya sih ya. 

 

f. Upaya dalam pengembangan kode etik? 

Saya rasa sih dari kode etik yang sudah ada saat ini cuma masalah bahasanya 

aja ya yang perlu lebih dibumikan sehingga ketika asdos itu baca mereka 

langsung ngeh dan nancep di hati mereka, gak perlu yang berbelit-belit 

panjang lebar yang penting bisa itu tadi nyadarin yang baca buat 

ngelakuinnya. 

 

 

Terima kasih atas wawancaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP (6) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  

Pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

Nama : Mas Yuki 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pekerjaan : Mantan Asisten Dosen 

Tanggal : 13 Desember 2010 

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Saya punya dua definisi ya buat kegiatan asistensi ini, 

- Kalau bagi mahasiswa, kegiatan asistensi itu adalah kegiatan pembelajaran 

yang diberikan bagi mereka untuk membantu mereka dalam memahami 

materi kuliah, khususnya dalam penyelesain latihan soal, kan di kelas 

mereka hanya dapat teori dari dosen, nah dalam kegiatan asistensi ini 

dengan dibantu asdos mereka akan diberi tambahan pengetahuan tentang 

cara praktek mengerjakan soal sesuai dengan dasar-dasar materi dari 

dosen. 

- Kalau bagi asdosnya, menurut saya kegiatan asistensi ini adalah sebuah 

wadah bagi mereka menyampaikan ilmu yang mereka miliki kepada orang 

lain, kalau di kelas kan asdos ini menerima ilmu dari dosen dan di kelas 

asistensi ini mereka dapat mengajarkan kembali ilmu yang mereka dapat 

itu. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Manfaatnya: 

- Sejak adanya kegiatan asistensi ini dapat dilihat sendiri, tingkat 

kelulusan di akuntansi ini menjadi semakin baik, baik dalam hal 

semakin tingginya nilai rata-rata kelulusan juga dalam hal banyaknya 

jumlah mahasiswa yang lulus. 

- Dengan adanya kegiatan asistensi ini akhirnya ada wadah bagi 

mahasiswa untuk curhat, bertanya apa yang tidak mereka mengerti dan 

sebagainya, jadi mereka tahu harus kemana jika mereka mengalami 

kesulitan dalam belajar. 

- Bagi jurusan akuntansi sendiri, dengan adanya kegiatan asistensi ini 

akhirnya jurusan mempunyai wadah pembelajaran bagi para asdos 

tentang bagaimana menyampaikan ilmu ke orang lain, sehingga para 

asdos ini tidak hanya menerima materi dari dosen di kelas seperti 

mahasiswa umum lainnya tetapi mereka juga mempunyai kesempatan 

untuk memberikan atau menyampaikan ilmu yang mereka tahu di kelas 

asistensi. 

 - Kekurangan: 

 Yang saya lihat sih, mungkin dari faktor asdosnya, mungkin karena 

mereka merasa sebagai asdos akhirnya mereka jadi over confidence di 

kelas, merasa yang paling tahu dan benar sendiri, hal ini tentu tidak baik, 



sebaiknya para asdos ini sadar bahwa tugas mereka hanya membantu 

dosen, jadi tidak ada yang seharusnya dibanggakan secara lebih. 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak, kenapa? 

 Tentu saja, saya disini dapat dibilang sebagai awal mula berdirinya organisasi 

asdos, kenapa saya bentuk organisasi ini, ya karena saya tahu fungsi mereka 

sangat lah penting, dulu kan asdos itu direkrut oleh dosennya langsung 

mengajarnya pun terserah permintaan dosen, kalau sekarang kan dari proses 

perekrutan, aturan, sanksi semua sudah ditetapkan dengan jelas. 

 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

Pada intinya tugas asdos itu ya membantu dosen, tapi mereka tidak boleh 

menggantikan posisi dosen yang utama, asdos boleh-boleh saja membantu 

mahasiswa yang kesulitan, tapi asdos tidak diperkenan untuk mengajar materi 

menggantikan waktu dan tugas dosen di kelas. 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

Menurut saya iya, hal ini kan dapat dilihat dari hasil asistensi ini, seperti 

sekarang tidak kelulusan sangat rendah sekali, itu kan sama saja berarti kalau 

mahasiswa dapat mengerjakan ujian dengan baik, dengan kata lain 

pemahaman yang diberikan asdos di kelas asistensi ini telah dapat diterima 

dan dimengerti dengan baik pula oleh mahasiswa. 

  

f. Kenapa  ingin menjadi asisten dosen? 

 Kalau saya sih dulunya tidak ingin ya jadi asdos, tapi saya ditunjuk oleh dosen 

untuk mejadi asistennya, ya sudah, jadilah saya seorang asdos. 

 

g. Sebagai asisten dosen apa keuntungan dan kekurangan yang didapat? 

 Keuntungan: 

- Dengan jadi asdos saya dapat bertemu banyak orang, banyak proses disini 

yang akhirnya membuat saya menjadi orang yang lebih dewasa, disini saya 

juga berkesempatan untuk mengembangkan lagi ilmu yang sudah saya 

miliki, saya dapat berbagi soft skill yang saya punya ke orang lain, belajar 

berkomunikasi di depan orang banyak yang baik itu yang seharusnya 

seperti apa sehingga sayajadi tahu bagaimana bertindak yang baik dan 

tidak. 

 Kekurangan: 

- Asumsinya kan para asdos ini lebih pintar ya dari mahasiswa lainnya, 

karena tidak semua mahasiswa kan memang dapat jadi asdos, tapi ternyata 

di prakteknya sendiri masih banyak asdos yang kurang mampu 

melaksanakan tugasnya dengan baik, misalnya saja dalam penilaian, 

banyak asdos yang berasumsi kasihan dengan mahasiswa sehingga muncul 

persepsi di mahasiswa bahwa nilai dari asisten ini minimal C, atau dengan 

kata lain mahasiswa pasti lulus, seharusnya kan tidak demikian, bertolak 

dari tugasnya untuk menyampaikan ilmu, ya asdos seharusnya menilai 

berdasarkan sejauh mana mahasiswa benar-benar mengerti. 

 



h. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 

Tentu saja kalau kualitas yang diinginkan dari kegiatan asistensi ini menjadi 

lebih baik ya kta harus meningkatkan pula kualitas asdos yang akan 

mengemban tugas membantu dosen ini, misalnya dengan meningkatkan 

syarat-syarat nilai bagi mahasiswa yang ingin jadi asdos, atau mungkin 

diperketat lagi poin penilaiannya, jadi asdos yang dibutuhkan tidak hanya 

yang pintar tapi juga yang mampu berkomunikasi dengan baik, kan asdos 

nanti yang di contoh mahasiswa ya di kelas, jadi semaikn baik asdosnya 

diharapkan mahasiswa nya akan lebih baik juga. 

 

2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Menurut anda apa arti etika? 

Etika itu ya aturan tentang yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh 

dilakukan, kepantasan atas suatu hal, dapat dikatakan demikian. 

 

b. Apakah etika itu diperlukan? 

Ya tentu saja, penting sekali etika itu. 

 

c. Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

- Dengan adanya etika kita jadi tahu bagaimana kita seharusnya 

menjalankan kewajiban kita sebagai asdos dengan baik. 

- Dengan adanya etika itu kita jadi sadar kalau kita itu tidak boleh 

melanggar hak orang lain, kan walaupun kita asdos kita tidak boleh 

seenaknya. 

 

d. Darimana pengetahuan etika didapat? 

Kalau bagi asdos akuntansi sih sepengatahuan saya ada kegiatan pembinaan 

baik tentang etika dsb. sebelum mereka melaksanakan tugasnya, walaupun 

dilakukan tidak resmi, kalau jaman saya dulu sih tidak ada kegiatan seperti itu. 

 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

Ya saya rasa seharusnya demikian, kalau kita tahu mana yang baik dan tidak, 

sebaiknya kan kita melakukan yang baik saja dan tidak melakukan yang tidak 

baik itu, tapi walaupun saya dulu tidak ada kegiatan khusus dalam hal 

pemahaman etika seperti kegiatan pembinaan itu saya juga mampu 

berperilaku etis.  

 

f. Apa asisten dosen selalu memegang teguh etika dalam mengajar? 

Saya rasa saya selama ini selalu memegang teguh etika ya di kelas, saya tidak 

tahu yang lain, tapi saya rasa mereka juga demikian, hal seperti ini mungkin 

dapat dilihat di lembar evaluasi kinerja asdos ya, mungkin lebih baik, kan itu 

yang menilai langsung mahasiswa. 

 

g. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

 Saya pernah menegur asdos yang berpakaian tidak sepantasnya seperti yang 

sudah disepakati bersama, tapi ya saya menegurnya tidak langsung saat itu 



juga, saya menunggu tempat dan waktu yang tepat. Saya kan juga tidak ingin 

mempermalukan mereka. 

 

h. Upaya yang dapat dilakuka asisten dosen untuk berperilaku etis? 

Banyak hal yang sebenarnya dapat dilakukan asdos itu untuk menjadi etis, 

antara lain: 

- Dalam mengajar kalau ada mahasiswa yang salah kita tidak boleh 

langsung menyalahkannya. 

- Dalam pemberian nilai juga harus objekif, tidak boleh ada faktor lain yang 

ikut dipertimbangkan, misalnya pada teman sendiri nilai baik. 

- Berpakaian yang rapi yang mencitrakan dirinya sebagai profesional 

pengajar. 

 

i. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

Karena saya dulu kan koordinator, ketika saya menemukan asdos yang tidak 

sesuai aturan, pastinya saya tegur, tapi saya tetap tahu diri, saya juga 

menegurnya tidak langsung saat itu juga, aya tunggu waktu dan tempat juga, 

saya tidak ingin mempermalukan dia. Kalau sekarang saya sudah tidak jadi 

koordinator lagi ya saya cuma bisa menyampaikannya kepada pihak yang 

mewadahi. 

 

3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Apa mengetahui terdapat kode etik asisten dosen? 

Iya, orang saya dulu dan teman-teman yang merusmuskannya. 

 

b. Apa anda memahami kode etik tersebut? 

Dulu sebagai asdos, tentu saja. 

 

c. Makna kode etik menurut anda? 

Kode etik itu adalah tatanan konseptual mengenai pedoman dalam banyak hal 

dalam suatu instansi. 

 

d. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik 

tersebut? 

Pelaksanaan kode etik itu sendiri adalah wujud penerjemahannya dalam 

aturan aturan yang harus dijalankan, sedangkan bentuk pengawasnnya adalah 

diberlakukan sanksi atas pelanggaran tadi. 

 

e. Apakah adanya kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten 

dosen? 

Seharusnya sih, tapi tergantung orang-orang nya juga, mau mematuhi atau 

tidak. 

 

 

 



f. Kenapa ketika sudah ada kode etik perbuatan tidak etis masih tetap 

terjadi? 

Tidak ada hubungannya ya saya rasa, cuma kenapa kok timbul asumsi kode 

etik ini hanya pajangan, karena riilnya masih banyak pelanggaran adalah 

faktor individu yang ada dalam organisasi itu yang seharusnya menjalankan 

kode etik itu sendiri, kalau sudah berbicara mengenai individu saya rasa susah 

bagi organisasi untuk mengontrolnya lebih lanjut, kan yang berkuasa 

mengontrol dalam diri seseorang ya orang itu sendiri. 

 

g. Upaya dalam pengembangan kode etik? 

Karena saya sudah lama tidak ada di organisasi ini saya juga kurang tahu 

bagaimana perkembangan dan dinamisasi yang terjadi disini, jadi saya tidak 

bisa berkomentar banyak. 

 

 

Terima kasih atas wawancaranya. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP (7) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  

Pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

Nama : Mas Zaki 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pekerjaan : Dosen (Mantan Asisten Dosen) 

Tanggal : 14 Januari 2011 

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Kegiatan asistensi itu pada intinya adalah sebuah kegiatan yang fungsinya 

untuk menjembatani antara peserta didik dengan dosen, karena mungkin pada 

kenyataannya ada Gap antara dosen dengan peserta didik sehingga 

menimbulkan perasaan canggung, takut, malu untuk bertanya pada dosen 

sehingga penyampaian materi oleh dosen kurang maksimal, nah karena itu 

dalam kegiatan asstensi ini Gap seperti itu dicoba dihilangkan, namun dalam 

kegiatan asistensi ini fungsi utamanya bukan untuk menjelaskan materi 

melainkan lebih ke detil, teknis atau cara-cara penyelesaian latihan soal. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Manfaat: 

- Secara keseluruhan manfaat dari adanya kegiatan asistensi ini adalah 

naiknya tingkat pemahaman mahasiswa yang dapat dilihat dari 

tingginya tingkat kelulusan serta IPK yang naik juga dari sebelum 

adanya kegiatan asistensi ini. IPK yang tinggi ini juga merupakan salah 

satu prestasi bagi jurusan akuntansi sendiri sehingga dapat 

memperoleh akreditasi yang baik. 

- Buat paara asdosnya, kegiatan asistensi ini bisa lebih meningkatkan 

communication skill mereka, dengan begitu, percaya diri mereka akan 

menngkat juga, nah hal ini baik untuk pembentukan konsep diri yang 

positif. 

- Sedangkan di lingkungan kampus kampus sendiri, dengan adanya 

kegiatan asistensi ini, suasana belajar semakin kondusif, ilmu tidak 

hanya tersampaikan satu arah dari dosen untuk mahasiswa, tetapi juga 

ada umpan balik dari mahasiswa berupa pertanyaan atau keberanian 

mengungkapkan pendapat. 

 - Kekurangan: 

 Tidak ada ya dampak buruknya, sejauh ini saya rasa asistensi ini malah 

banyak manfaatnya. 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak, kenapa? 

 Asisten dosen tentu sangat perlu sekali, apalagi untuk matakuliah praktikum 

khususnya ya, yang notabenya kelas dimana mahasiswa secara detil diajarkan 

untuk menyelesaikan kasus seperti yang nantinya mereka akan temui di dunia 



kerja, di kelas praktikum dosen hanya membuka kelas dan kemudian seluruh 

tanggung jawab diserahkan ke asdos. 

 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

Tugas seorang asdos yang utama adalah meminimalisir antara harapan dan 

kenyataan, maksudnya gini, kan setiap dosen selalu berharap mahasiswa bisa 

mengerti materi kuliah dan kemudian mengerjakan ujian dengan baik 

sehingga bisa lulus, namun kenyataan kadang tidak selalu seperti itu bagi 

semua mahasiswa, maka dari itu ada asdos yang bertugas membantu dosen 

untuk mewujudkan harapan mereka tadi benar-benar menjadi kenyataan. 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

Selama para asdos sudah menjalankan semua rule yang ada, maka asdos itu 

sudah dapat dikatakan telah menjalakan tugasnya dengan baik, namun perlu 

diingat juga, agar dapat dikatakan baik tidak semata-mata hanya menjalankan 

rule tadi itu, tapi yang paling penting adalah mampu menjadi pengajar yang 

baik bagi mahasiswa, sehingga tugas mereka untuk membantu mahasiswa 

dalam memahami materi dapat tercapai, waktu saya jadi asdos dulu saya dan 

teman-teman sudah berusaha untuk selalu mengajar dengan baik, dan saya 

rasa memang semua asdos sudah baik mengajarnya. 

  

f. Kenapa  ingin menjadi asisten dosen? 

 Alasan saya dulu mungkin lucu, saya juga malu, gimana ya, pokoknya ya 

karena saya senang saja ketika saya melihat orang yang tadi nya tidak 

mengerti kemudian menjadi mengerti, ada kepuasan sendiri di hati, ketika 

saya melihat mata mereka, memang mungkin dalam diri saya sudah ada naluri 

yang kuat untuk mengajar. 

 

g. Sebagai asisten dosen apa keuntungan dan kekurangan yang didapat? 

 Keuntungan: 

- Dengan jadi asdos yang pasti ilmu yang saya miliki semakin bertambah, 

kemampuan saya dalam hal berkomunikasi khususnya mengajarkan ilmu 

ke orang lain juga semakin terasah. 

- Saya bisa memiliki banyak teman, semakin percaya diri sehingga 

sosialisasi lingkungan baik. 

 Kekurangan: 

- Saya tidak merasakan ada yang tidak enak atau yang membuat saya tidak 

nyaman menjadi seorang asdos, saya senang bisa mengajar dan berbagi 

ilmu ke orang lain. 

 

h. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 

Kegiatan asistensi sudah berjalan baik, namun pendapat saya mungkin agar 

hasil dari kegiatan asistensi ini bisa maksimal mungkin dalam asdos sendiri, 

perlu di bentuk rumpun asdos semata kuliah, kan di dosen juga ada tuh 

rumpun asdos, nah, dengan adanya rumpun semacam ini diharapkan sesama 

asisten dosen bisa saling bertukar pikiran dalam banyak hal, satu lagi 

mungkin masalah modul, mungkin modul untuk praktikum yang selama ini 



masih sama dari tahun-tahun sebelumnya kalau bisa diperbaiki kan asdos 

sekarang sudah lebih pntar dan fasilitas juga lebih mendukung. 

 

2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Menurut anda apa arti etika? 

Etika itu semacam aturan moral yang dikodifikasikan yang sifatnya general, 

duwh gimana ya bingung juga, etika itu ya nggak bisa dikatakan akhlak, 

kalau di bilang tentang mana yang benar dan salah, takutnya lebih ke arah 

hukum, sebenarnya gini, sesuatu yang beretika menurut suatu kelompok atau 

daerah belum tentu beretika di kelompok atau daerah yang lain, jadi etika itu 

bagian dari kesepahaman sekelompok orang tentang mana yang baik dan 

buruk. 

 

b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

Oh, perlu sekali, dapat dibilang penting malah, karena etika itu seperti 

petunjuk ya, bagaimana kita bisa berjalan di jalan yang benar kalau petunujuk 

bagaimana yang benar itu saja tidak ada, tapi dengan adanya etika ini juga 

dapat menimbulkan masalah juga, karena dapat membatasi seseorang jika 

penerapannya terlalu kaku, saya sulit menjelaskan maksud saya ini, ya 

pokoknya intinya, “ngono yo ngono tapi yo ojok ngono”. 

 

c. Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

- Banyak sekali manfaatnya, seperti tadi yang udah saya bilang, etika itu 

seperti petunjuk jalan, jadi dengan adanya etika di saat mengajar, kita jadi 

tahu bagaimana seharusnya mengajar yang baik, soalnya belum tentu juga 

lo, mengajar dengan cara selalu memberikan jawaban langsung itu baik, 

karena itu justru tidak membuat seseorang menjadi terbuka pikirannya 

untuk mencari tahu jawaban, dan belum juga orang yang galak di kelas itu 

berarti gak beretika. 

 

d. Darimana pengetahuan etika didapat? 

Sebenarnya etika itu sudah tertanam dalam hati ya, dulu waktu saya menjadi 

asdos tidak ada tuh kegiatan khusus yang mengajarkan bagaimana etikanya 

mengajar, tapi selama saya menjadi asdos, kegiatan mengajar ya berjalan baik-

baik saja, tidak pernah ada keluhan tentang asdos yang kurang baik gitu di 

mata mahasiswa. 

 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

Tentu saja, kan seseorang itu bertindak sesuai dengan aturan yang ada, jadi 

kalau sudah dijelaskan bagaimana etika mengajar yang baik itu ya seharusnya 

mereka bertindak sesuai aturan bagaimana yang baik itu, tapi kan semua 

tergantung individunya, tapi kalau menurut saya sih, orang kalau sudah bisa 

memahami dengan baik, tahu mana yang baik pasti akan bertindak yang baik 

juga kok. 

 

f. Wujud  perilaku etis asisten dosen dalam mengajar? 

Seorang asdos dapat dikatakan berperilaku etis ketika: 



- Dalam kegiatan mengajar mereka, learning objective dapat tersampaikan 

dengan benar. 

- Dapat bersikap adil ke semua mahasiswanya. 

- Selalu menghargai apa yang disampaikan mahasiswa. 

- Dan selalu memotivasi mahasiswa untuk berinteraksi sehingga kita bisa 

nilai apa mereka benar-benar sudah mengerti atau belum. 

 

g. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

 Waktu saya dulu jadi asdos tidak ada tuh, ya maklum dulu kalau tidak salah 

asdos jaman saya itu cuma sekitar 5-9 orang, dan ini juga langsung pilihan 

dosen, jadi ya semuanya baik-baik. 

 

h. Upaya yang dapat dilakukan asisten dosen untuk berperilaku etis? 

Untuk dapat lebih berperilaku etis mungkin yang bisa dilakukan para asdos 

adalah selalu menjalin komunikasi yang baik, karena itu tadi di awal saya 

bilang kan kalau ada baiknya juga dibentuk satu rumpun mata kuliah bagi 

para asdos sehingga mereka ada tempat juga untuk sharing satu sama lain. 

 

i. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

Dulu kan asdos ini belum ada organisasinya ya, jadi kalau ada yang kurang 

baik dari teman asdos kita ya kita saling mengingatkan untuk tidak 

mengulanginya saja, namun jika kesalahannya sudah berat, ada tindakan 

langsung lapor ke dosen bersangkutan agar untuk kedepannya asdos ini tidak 

ditugaskan lagi. 

 

3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Apa terdapat kode etik asisten dosen? 

Dulu, tidak ada kode etik buat asdos. 

 

b. Makna kode etik menurut anda? 

Kode etik itu ya aturan moral yang dikodifikasikan yang sifatnya general, 

bagian dari kesepahaman sekelompok orang tentang mana yang baik dan 

buruk tapi sudah diwujudkan secara tertulis yang harus disepakati bersama 

untuk dijalankan sebagai acuan dalam beraktifitas. 

 

c. Manfaat adanya kode etik? 

Kode etik itu dapat berfungsi sebagai kontrol dalam beraktifitas, dengan 

adanya kode etik ini tentunya diharapkan mampu meminimalisir terjadinya 

perilaku tidak etis itu. 

 

d. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik 

tersebut? 

Untuk pelaksanaan kode etik ya menjalankannya dengan sungguh-sungguh 

itu saja, kalau wujud pengawasannya ya seperti adanya sanksi. 

 

 



e. Apakah adanya kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten 

dosen? 

Jika para asdosnya bisa memahami kode etik tersebut ya tentu saja dengan 

adanya kode etik maka perilaku etis akan tercipta, kan kode etik itu 

aturannya, jika benar-benar dijalankan ya pasti akan terwujud perilaku yang 

etis. 

 

f. Kenapa ketika sudah ada kode etik tapi perbuatan tidak etis masih juga 

ada? 

Mungkin karena rendahnya tingkat kesadaran seseorang ya, jadi yang penting 

disini tidak hanya bagaimana merumuskan kode etik yang bisa dijadikan 

pedoman dalam beraktifitas, tetapi juga perlunya penanaman kesadaran 

tentang pentingnya kode etik itu sendiri, sehingga jika nanti sudah ada kode 

etik nya maka kode etik tidak akan diangap sepele tapi dijalankan dengan 

baik. 

 

g. Poin dalam pengembangan kode etik kedepannya? 

Mungkin dalam penyusunan kode etik nantinya, perlu dijelaskan mengenai 

tanggung jawab profesi ya, kan pengertian tanggung jawab ini luas, selain itu 

juga dalam hal busana juga bisa dibuat. 

 

 

Terima kasih atas wawancaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP (8) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 
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1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Kegiatan asistensi itu menerut saya adalah sebuah kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan mahasiswa yang terpilih menjadi asdos, asdos hanyalah 

sebagai pendamping dosen namun dalam pelaksanaan tugasnya tidak 

menggantikan tugas dosen itu sendiri, para asdos ini ada untuk membantu 

dosen bukan menggantikannya. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Manfaat: 

- Bagi saya selaku asdos, kegiatan asistensi membawa dua manfaat, 

materi dan non materi. Manfaat dari segi materi yang saya rasakan dari 

kegiatan asistensi ini adalah saya mendapatkan fee dari tugas saya 

menjadi asdos. 

- Sedangkan manfaat dari segi non materi cukup banyak ya yang saya 

rasakan, misalnya, dengan adanya kegiatan asistensi ini saya dapat 

memperoleh tambahan pengetahuan baru, dan sebagai asdos saya juga 

mendapat pelajaran tentang bagaimana cara berkomunikasikasi yang 

baik, mentransfer kan ilmu yang kita miliki ke orang lain dan orang 

lain itu dapat mengerti dan memahami betul ilmu yang saya sampaikan 

tadi. 

 - Kekurangan: 

 Saya rasa tidak ada ya, bagus mannfaat dari kegiatan asistensi ini. 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak, kenapa? 

 Ya, sebagai pembantu dosen tentunya, kan sudah umum ketika seorang dosen 

itu sibuk sehhingga terkadang tidak dapat memberikan tugas di kelas, adanya 

asdos ini untuk membantu mahasiswa memahami materi-materi yang dirasa 

kurang di dapat dari dosen di kelas. 

 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

Ya itu tadi, membantu dosen. Dulu dalam prakteknya, pada era saya praktek 

asdos ini masih belum dikoordinasi dengan baik, ada asdos yang 

menggantikan dosen full mengajar di kelas, ada yang bergantian dengan 

dosen nya tiap minggu, ada juga dosen yang mengajar hanya di awal 

perkuliahan kemudian menyerahkan seluruh tanggungjawab ke asdos, namun 

disini penilaian tetap menjadi hak vetodosen bersangkutan. 



 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

Saya rasa pada era saya dulu, semua teman asdos saya sudah baik dalam 

menjalankan tugasnya jadi asdos,kalau saya melihat asdos-asdos sekarang 

malah saya merasa mereka sudah menjalankan tugasnya dengan lebih baik 

karena mungkin kan sekarang semua yang berhubungan dengan asdos itu 

sudah ada wadahnya, organisasi asdos itu. 

  

f. Kenapa  ingin menjadi asisten dosen? 

 Saya dulu sih ya umum ya, dengan jadi asdos ya saya ingin menambah 

pengetahuan saya tentang materi kuliah, selain itu saya juga senang akan dapat 

pengalaman baru mengajar di kelas, saya juga ingin tahu bagaimana cara 

berkomunakasi yang baik itu. 

 

g. Sebagai asisten dosen apa keuntungan dan kekurangan yang didapat? 

 Keuntungan: 

- Kembali lagi ya, dengan jadi asdos saya merasa mendapat dua keuntungan, 

dari segi materi dan non materi. Kalau dari segi materi tentu saja saya 

mendapat fee, ya lumayan bisa merasakan dapat cari uang sendiri. 

- Sedangkan dari segi non materinya ya itu tadi, dapat pengalaman baru, 

bisa berbagi ilmu ke teman-teman yang lain, belajar ngomong di depan 

orang banyak. 

 Kekurangan: 

- Tidak ada tuh saya rasa kekuangan jadi asdos, bagi saya lo ya. 

 

h. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 

Mungkin yang harus lebih dipertimbangkan lagi itu masalah hari kelas 

asistensi ini, banyak mahasiswa yang mengeluh kenapa kelas asistensi ini 

harus diadakan pada hari sabtu, ada yang merasa itu mengganggu jadwal 

mereka pulang kampung, ada yang merasa waktu mereka beristirahat jadi 

kurang, nah jika motivasi untuk ikut kelas asistensi ini rendah, berarti dapat 

juga berakibat buruk bagi kualitas hasil pembelajaran di kelas asistensi itu. 

Yang kedua mungkin kualifikasi asdos nya sendiri harus lebih ditingkatkan, 

dalam penyeleksian asdos ini harus diperketat syarat kompetensi diri 

mahasiswa yang ingin jadi asdos. Peningkatan kompetensi ini juga harus terus 

dilakukan, apalagi ketika si calon asdos ini sudah menjadi asdos dan harus 

mengajar ke mahasiswa lainnya. 

 

2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Sebagai mahasiswa, menurut anda apa arti etika? 

Etika adalah nilai yang diakui seseorang untuk menjadi pedomannya dalam 

bertindak, sehingga etika ini sangat bergantung dapa personal individu 

masing-masing. 

 

b. Apakah etika itu diperlukan? 

Ya, perlu. 



 

d. Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

- Etika itu sanagt bermanfaat karena digunakan sebagai panduan dalam 

berperilaku, kalau saya dulu sebagai asdos, etika ini saya jadikan pedoman 

atau panduan dalam pelaksanaan tugas saya mengajar, mana sih perilaku 

yang boleh atau baik, atau mana sih perilaku yang tidak boleh atau buruk. 

 

c. Darimana pengetahuan etika didapat? 

Selama kuliah saya dapat pengetahuan etika ya di kelas, kalau selama jadi 

asdos saya dulu tidak mendapat suatu pembinaan khusus atau dapat dikatan 

demikian lah ya tentang pemahaman etika ini. 

 

d. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

Ya, mungkin, tapi saya dulu toh walaupun tidak menerima pembinan etika 

secara khusus tapi dalam hati saya ini saya sudah tahu apa yang baiknya saya 

lakukan dan tidak. 

 

e. Apa asisten dosen selalu memegang teguh etika dalam mengajar? 

Kalau saya iya, contoh kecil misalnya dalam berpakaian, saya selalu 

berpakaian rapi. 

 

f. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

 Saya rasa dulu pada era saya jadi asdos semua asdos baik-baik ya, mungkin 

karena saya asdos angkatan pertama jadi belum neko-neko. 

 

g. Upaya yang dilakukan asisten dosen untuk berperilaku etis? 

Agar dapat berperilaku etis itu, seorang asdos lebih baik mematuhi semua 

peraturan yang telah dibuat, dalam hal apa pun. 

 

h. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

Walaupun saya belum pernah melakukan, tapi jika saya menemukan saya rasa 

saya akan memberi dia sedikit teguran yang halus, misal lewat jokes sehingga 

saya itu tidak terkesan menggurui dan mencoba meluruskan kembali apa yang 

tadi salah itu. 

 

3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Apa terdapat kode etik asisten dosen? 

Pada jaman saya sih tidak ada, kurang tahu sekarang, kayaknya ada ya. 

 

b. Makna kode etik menurut anda? 

Kode etik itu merupakan kode atau suatu kumpulan arahan-arahan, aturan-

aturan tentang bagaimana seseorang bertindak atau berperilaku. 

 

 

 



c. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik 

tersebut? 

Kembali lagi ke individunya saya rasa, toh kode etik itu juga hasil dari 

pemikiran mereka sendiri, kalau pengawasan dari dilaksanakannya dengan 

baik atau tidak kode etik saya rasa bisa dengan cara mengadakan evaluasi 

kinerja. 

 

d. Apakah adanya kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten 

dosen? 

Jika dihayati dengan sungguh-sungguh dan di praktekkan dengan benar saya 

rasa tentu dengan adanya kode etik ini dapat menciptakan perilaku etis, tapi 

kan kembali lagi ke individunya. 

 

e. Kenapa ketika sudah ada kode etik perbuatan tidak etis masih tetap 

terjadi? 

Semuanya itu intinya kembali lagi ke individunya masing-masing, kalau 

sudah ada kode etik tapi tidak mau melaksanakannya, ya  timbullah perbuatan 

tidak etis, tapi kalau sudah ada kode etik dan dijalankan sebik-baiknya ya 

terciptalah perilaku etis itu. 

 

f. Upaya dalam pengembangan kode etik? 

Apa ya, mungkin yang paling penting harus ada itu etika berpakaian dan etika 

mengajar di kelas, karena pada intinya tugas asdos itu kan mengajar. 

 

 

Terima kasih atas wawancaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP (9) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  

Pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

Nama : Mbak Lita 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Mantan Asisten Dosen 

Tanggal : 12 Januari 2011 

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Kegiatan asistensi itu, sebuah kegiatan yang digunakan untuk membantu 

mahasiswa untuk lebih dapat memahamai tentang ilmu dan akuntansi sendiri, 

terlepas dari tujuan utamanya yang difungsikan bukan untuk memberikan 

penjelasan materi tetapi lebih ke arah cara penyelesaian soal ya. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Manfaat: 

- Bagi asdos, lewat kegiatan asistensi ini mereka bisa menjadi semakin 

mengembangkan diri mereka, mengembangkan diri ini bisa dalam arti 

luas ya, misal aja dengan jadi asdos, kita jadi punya keberanian untuk 

tampil di depan umum, berkomunikasi di depan umum, terus selain itu, 

dengan jadi asdos itu yang paling penting sebenarnya adalah ilmu kita 

jadi semakin bertambah, karena kita dituntut untuk slalu belajar terus 

menerus mengasah kemampuan kita biar lebih baik. 

- Sedangkan bagi mahasiswa, manfaat dari asistensi ini mungkin antara 

lain adalah adanya sarana untuk membantu mereka dalam 

memperdalam pemahaman materi kuliah dalam wujud penyelesaian 

soal, mereka juga punya tempat untuk sharing apa saja kesulitan 

mereka selama kuliah, mungkin karena asdos cenderung statusnya 

sebagai sesama mahasiswa jadi mahasiswa ini tidak sungkan untuk 

bertanya, seperti teman gitu lah, kalau dengan dosen mungkin masih 

ada rasa takut, malu. 

 - Kekurangan: 

 Kekurangan dari asistensi ini mungkin ketika ada dosen yang 

melimpahkan semua tugas mengajarnya kepada asdos sehingga asdos full 

di kelas, asdos jadinya nggak hanya bantu cara-cara nyelesain soal tetapi 

juga ngasih materi,hal ini tentu aja ngerugiin mahasiswa sendiri, mungkin 

kan mereka masuk ke kelas itu karena ingin diajar oleh dosen x misalnya, 

tetapi kok malah diajar asdos terus. 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak, kenapa? 

 Ya, pastinya, soalnya dengan adanya asdos tugas dosen jadi lebih ringan, di 

kelas dosen bisa lebih fokus dan memiliki lebih banyak waktu untuk 

memberikan materi kuliah dan penambahan ilmu atau pengetahuan baru 

lainnya yang up to date dalam mata kuliah itu, dosen jadi tidak harus 



memikirkan juga bagaimana cara mahasiswa bisa nyelesain kasus atau soal 

setelah materi yang kasih ini, karena sudah ada asdos. 

 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

Tugas asdos itu ya pada intinya membantu mahasiswa tadi, dalam 

pemahaman tentang ilmu akuntansi itu, kalau buat dosen, tugas asdos itu ya 

membantu dalam mengajar mahasiswa menyelesaikan soal, 

mengimplikasikan materi yang udah dikasih di kelas buat ngerjain latihan. 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

Kalau dulu waktu jadi asdos, semua teman-teman menurutku udah ngajar 

dengan cukup baik ya, kalau sekarang sih malah tak lihat asdosnya semakin 

bagus aja. Aku bisa bilang baik itu soalnya dulu waktu jadi asdos gak ada tuh 

masalah antara asdos sama mahasiswa, semua kegiatan yang pake asdos 

berjalan lancar-lancar aja, bahkan faktanya semenjak ada asdos ini rata-rata 

IPK akuntansi naik. 

  

f. Kenapa  ingin menjadi asisten dosen? 

 Banyak ya alasan saya dulu kenapa ingin jadi asdos, yang pertama karena saya 

merasa sharing ilmu itu menyenangkan, jadi saya ingin untuk berbagi ilmu 

yang saya punya, terus saya juga ingin lebih paham lagi tentang akuntansi, 

jadi kan kalau jadi asdos enak, bisa deket dengan dosen dan bisa punya waktu 

buat tanya-tanya. 

 

g. Sebagai asisten dosen apa keuntungan dan kekurangan yang didapat? 

 Keuntungan: 

- Buat aku sih, dengan jadi asdos itu jujur, kemampuan akademik ku juga 

semakin bertambah, karena dengan jadi asdos aku jadi belejar terus biar 

bisa lebih paham. 

- Manfaat yang lain yang tak rasain setelah jadi asdos itu aku jadi lebih 

berani buat bersosialisasi, udah gak canggung lagi. 

- Dan banyak soft skill  yang aku dapat, misal cara ngomong, cara ngajar, 

bahkan juga cara buat nyelesain soal lewat dosen. 

 Kekurangan: 

- Gak ada ruginya ya, habisnya enak kok jadi asdos itu. 

 

h. Masukan untuk program asistensi agar berjalan lebih baik? 

Kegiatan asistensi sekarang tak lihat udah baik ya, rapi, terstruktur, daripada 

waktu jaman ku dulu, semua nya masih amburadul, fasilitas juga belum 

selengkap sekarang, soalnya kan emang belum ada organisasinya juga, 

mungkin untuk kedepannya lebih diperhatikan lagi tentang kualifikasi 

asdosnya aja lah. 

 

 

 

 

 



2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Menurut anda apa arti etika? 

Etika itu ya hal-hal yang mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan, 

kompleks, tentang perbuatan, sikap mereka, mana yang baik dan tidak untuk 

dilakukan. 

 

b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

Etika tentua perlu, malah bisa di bilang penting, soalnya dengan etika kita 

jadi punya guidance dalam bersikap, kita jadi tahu mana yang boleh dan tidak 

boleh. 

 

e. Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

- Kalau kita sudah tahu, paham tentang etika, waktu mengajar itu jadi lebih 

enak ya, kita sebagai asdos ya kasarnya gitu jadi “gak sak karepe dewe” 

lah, kita jadi lebih bisa menghargai semua yang ada di kelas itu, tidak 

sombong, dengan saling menghargai akhirnya hubungan asdos ma 

mahasiswa kan jadi baik, nah kedekatan itu sebagai awal buat mahasiswa 

dan asdos itu sendiri biar gak sungkan-sungkan lagi. 

 

d. Darimana pengetahuan etika didapat? 

Dari kuliah sih kalau aku, kalau sewaktu jadi asdos memang jamanku dulu ya 

ada pembinaan tentang bagaimana sih seharusnya jadi asdos yang baik itu, 

tapi ya nggak seperti asdos sekarang ini, yang kegiatan pembinaan itu udah 

resmi seperti diklat. 

 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

Seseorang yang udah dikasih tahu bagaimana sebaiknya, ya semestinya tahu 

bagaimana bersikap dan berbuat yang baik itu, tapi kan kembali lagi ya pada 

individu nya, ketika mereka sudah diberi tahu mereka bisa sadar atau nggak, 

nah untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang untuk melakukan mana 

yang baik itu kan susah. 

 

f. Apa asisten dosen selalu memegang teguh etika dalam mengajar? 

Seharusnya demikian, karena itu penting, kalau ngelihat di lapangan saat ini 

sih aku lihat asdos-asdos nya sudah beretika kok, meraka dalam pengajaran 

sudah mulai lebih baik, dalam hal kegiatan sudah mulai terstruktur, jadi 

semuanya sekarang itu sudah ada aturan yang harus dipatuhi. 

 

g.    Wujud perilaku etis asisten dosen? 

Menurut saya perilaku etis asdos itu seperti misalnya asdos yang objektif, 

objektif dalam hal pemberian nilai dan pengajaran di kelas, maksudnya 

walaupun yang diajar teman sendiri, kita tidak boleh lebih mengutamakan 

teman kita dan memberikan kemudahan penilaian buat mereka. 

 

h. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

- Tidak etis misalnya dalam hal berbusana ya, dulu pernah gitu saya lihat 

ada asdos yang ngajarnya pake sandal, pake kaos bukan hem yang rapi, 



kalau masalah pengajaran di kelas, ada juga asdos yang waktu asistensi itu 

ya cuma bahas soal lalu pulang, mereka nggak kasih kesempatan 

mahasiswa buat bertanya-tanya, nah gini kan seharusnya gak boleh, 

seharusnya kan asdos itu malah membantu mahasiswa. 

- Ohya, aku inget, dulu juga ada gitu sesama asos yang saling membantu, 

jadi asdos AK misalnya ngasih soal ujian AK ke asdos Akbi, gantian. 

Pernah juga ada kejadian, misalnya ya, jadi asdos AKL nah dia kan sudah 

pernah menempun matakuliah AK 2, kebetulan, ada asdos AK 1 yang 

sedang menempuh AK 2 dan diajar oleh dosen yang dulu ngajar di kelas 

asdos AKL itu tadi, terus si asdos AKL itu ngasih tau soal-soalnya gimana 

ke asdos AK 1 yang mau ujian AK 2 itu tadi. Nah ini kan seharusnya gak 

boleh, walaupun sesama asdos dan kita sebagai asdos udah dikasih tahu 

duluan soal dari dosennya ya kita gak boleh ngasih tahu soal itu ke siapa 

pun. 

- Terus dulu juga sering kejadian ID asdos dipinjem-pinjemin, soalnya kan 

dengan ID itu bebas BEJ. 

 

i.    Kenapa muncul perilaku tidak etis asisten dosen ? 

 Mungkin ya asdos-asdos yang perilakunya kurang etis itu karena mereka 

sebetulnya kurang memahami tentang materi yang mereka ajarkan itu sendiri, 

sehingga dengan kekurang pahaman mereka itu sikap mereka di kelas jadi 

kurang baik, atau juga misalnya karena adosnya punya banyak kegiatan lain, 

jadi nggak fokus waktu ngajar di kelas, atau bisa juga karena mahasiswa 

sendiri, mungkin mahasiswa nya “loyo”, jadi asdos nya juga “yasudahlah” 

terserah kalian aja. 

 

j. Upaya yang dapat asisten dosen untuk berperilaku etis? 

Yang paling penting bagi asdos biar bisa selalu beretika itu selalu berusaha 

memahami materi dengan sebaik-baiknya, karena dengan pemahaman yang 

baik, asdos itu bisa enak njelasin ke mahasiswa nya, bisa jawab juga waktu 

ada yang tanya, jadi kalau mahasiswa merasa nyaman dengan asdos itu, asdos 

nggak mungkin akan berbuat yang tidak etis. 

 

k. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

Kalau jaman saya dulu karena belum ada organisasi resmi dan aturan, serta 

sanksi yang jelas, jadi ya kalau ada asdos yang kurang baik, ya saya ingatkan 

pastinya, tapi dengan cara yang baik juga tentunya, terus saya juga tetap akan 

melaporkannya ke ketua asdos, orang berbuat tidak etis itu kan banyak 

alasannya, jadi kita tidak boleh seenaknya saja menghakimi. 

 

3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Apa mengetahui terdapat kode etik asisten dosen? 

Ya kalau tidak salah tiga poin itu ya, dulu saya mas yuki dan teman-teman 

lainnya yang bikin. 

 

 



b. Makna kode etik menurut anda? 

Kode etik itu menurut aku adalah pedoman dalam beretika, pengertian etika 

kan perbuatan mana yang baik dan tidak, yang boleh dan tidak, nah kode etik 

ini lah yang secara tertulis menjelaskannya. 

 

 

c. Manfaat adanya kode etik? 

Dengan adanya kode etik itu kita jadi punya pedoman dalam bersikap, kode 

etik ini juga dapat menimbulkan keasadaran bagi seseorang tentang 

bagaimana sih berperilaku yang baik atau beretika itu. 

 

d. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik 

tersebut? 

Pelaksanaan dari kode etik yang pertama mungkin pemahaman dalam diri 

masing-masing dan kemudian melaksanakannya dalam setiap aktifitas, 

sedangkan wujud dari pengawasannya itu sepert diadakannya evaluasi kinerja 

gitu ya. 

 

e. Apakah adanya kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten 

dosen? 

Tentu, asalkan adanya kode etik ini seiring dengan kesadaran orang-orang 

didalamya untuk melaksanakannya, selain itu agar lebih tegas lagi perlu juga 

di tetapkan sanksi. 

 

f. Kenapa ketika sudah ada kode etik perbuatan tidak etis masih tetap 

terjadi? 

Kembali lagi pada individunya ya, kalau individunya mau melaksanakan 

kode etik itu ya tidak mungkin lah kalau sudah ada kode etik tapi masih saja 

ada yang berbuat tidak etis, makanya pemahaman pentingnya kode etik ini 

juga harus diberikan. 

 

g. Upaya dalam pengembangan kode etik? 

Mungkin dalam penyusunan kode etik kedepannya, perlu untuk di break 

down lagi tentang tujuh prinsip etika itu, saya lupa sih, tapi mungkin perlu 

ditetapkan misalnya, objektifitas, nah bagaimana sih wujud objektifitas itu, 

terus kejujuran, independen, dan lainnya itu. 

 

 

Terima kasih atas wawancaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP (10) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  

Pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

Nama : Erwinda 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Tanggal : 16 November 2010 

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Saya pikir kegiatan tersebut sangat bermanfaat dan sungguh saya merasa 

sangat terbantu dengan adanya asistensi, ketika di semester-semester awal 

saya kuliah masih belum ada asistensi, namun semenjak adanya asistensi ini 

cukup terasa perbedaannya, terutama bagi mata kuliah-mata kuliah yang 

menurut saya susah, dengan adanya asistensi ini maka semakin mempermudah 

pemahaman saya terhadap mata kuliah tersebut, dan lagi dapat membantu 

pengerjaan tugas dari dosen menjadi lebih terasa enteng karena dikerjakan 

bersama-sama di kelas, biasanya juga dengan “cara-cara alternatif” yang lebih 

mudah. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Manfaat: 

  - menjadi katalisator bagi kuliah dosen sebelumnya, terutama dosen-

dosen yang saya rasa kurang begitu “enak” dalam metode 

mengajarnya, karena tak bisa dipungkiri bahwa beberapa dosen 

memang “menyebalkan”, dan beruntunglah jika mata kuliah mereka 

memiliki kegiatan asistensi karena biasanya para asisten dosen dapat 

bersikap lebih bersahabat dan mampu membaur dengan mahasiswa 

(meskipun beberapa dari mereka terkadang juga menjengkelkan) 

  - mempermudah pengerjaan tugas dari dosen, baik itu dalam segi waktu 

maupun cara mengerjakan tugas itu sendiri 

  - sebagai sebuah alternatif solusi jika kita merasa menghadapi kesulitan, 

karena dulu saya juga pernah menghadapi problem ketika mengerjakan 

tugas Akuntansi Biaya, tapi karena sang asisten dosen menyediakan 

waktu untuk konsultasi jadi saya mendapatkan bimbingan privat yang 

lebih menyenangkan 

 - Kekurangan: 

  Sejauh ini saya belum menemukan kekurangan dari asistensi. 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak? 

 Oh, tentu saja! 

 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

 - membantu pekerjaan dosen 



 - menjadi “jembatan” antara dosen dengan mahasiswa yang terkadang 

memang terdapat “jurang pemisah”, terutama dosen-dosen yang seperti 

saya bilang sebelumnya, menyebalkan dan tidak mampu menciptakan rasa 

bersahabat dengan mahasiswa 

 - mempertajam pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang diajarkan 

 - membantu mahasiswa apabila menemui kesulitan, terutama terkait dengan 

tugas-tugas dari dosen 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

 Jika pertanyaan itu dimaksudkan bagi keseluruhan asisten dosen yang pernah 

mengajar saya, secara umum saya akui mereka sangat bertanggung jawab dan 

berusaha keras untuk mengajar mahasiswa, walaupun dalam beberapa hal 

terdapat metode mengajar mereka yang kurang saya suka, tapi saya rasa itu 

bukan masalah besar jika mereka selalu berupaya menunjukkan komitmennya 

dan memperbaiki error yang mungkin terjadi dalam perjalanan “karir” 

mereka. 

 

f. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 

 - koordinasi waktunya lebih dirapikan lagi, karena seringkali banyak 

mahasiswa yang bentrok dengan mata kuliah tertentu atau kelas asistensi 

lainnya 

 - sekali waktu pada saat kelas asistensi mungkin sang dosen perlu 

dihadirkan juga sehingga ia mampu melihat secara langsung bagaimana 

kinerja si asisten dosen, toh mungkin juga hal itu dapat memunculkan 

situasi belajar yang tidak terduga sehingga membuat kelas menjadi lebih 

menarik, dan apabila terdapat kesulitan juga dapat terselesaikan dengan 

lebih cepat 

 

2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Menurut anda apa arti etika? 

 Kata “etika” dapat digunakan dalam berbagai hal dengan memiliki arti yang 

berbeda-beda pula. Sederhananya etika dapat berarti apa yang harus/pantas 

dilakukan dan apa yang tidak boleh/tidak pantas dilakukan, tentu saja sesuai 

dengan ukuran nilai ataupun norma moral yang lazim berlaku di suatu 

masyarakat. 

 

b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

 Sejatinya iya, karena tingkah laku kita selalu terkait dengan berbagai macam 

“nilai”, baik itu menyangkut wilayah personal atau lingkungan sosial yang 

lebih luas. Mau tidak mau kita harus mampu untuk menyelaraskan perilaku 

kita dengan “nilai/norma” yang berlaku tersebut. Analogi mudahnya seperti 

ini, “jika kita ingin diperlakukan orang lain dengan baik, berarti apa yang 

harus kita lakukan?”, tentu saja “berbuat baik kepada orang lain”. Terkait 

dengan asisten dosen, tentu saja mereka juga perlu untuk beretika dengan baik 

sesuai dengan koridor yang disepakati. 

 



c. Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

- terbangun hubungan yang baik dengan mahasiswa 

- mendapatkan respek dari mahasiswa 

- kegiatan belajar mengajar kemungkinan besar juga memiliki nuansa yang 

lebih positif, maksudnya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang 

dapat mengganggu proses belajar-mengajar 

 

d. Darimana pengetahuan etika didapat? 

Sejauh saya mengenyam pendidikan hingga sampai perkuliahan sekarang ini, 

hanya satu kali saya mendapatkan pengetahuan formal tentang etika, yaitu 

mata kuliah “etika bisnis”. Artinya, sesungguhnya “etika” bukanlah sebuah 

ilmu yang harus dipelajari, tetapi lebih kepada “pemahaman yang baik” 

terhadap situasi-kondisi yang sedang kita hadapi. Saya tidak bilang bahwa 

pengetahuan/pelajaran tentang etika itu tidak penting, hal itu memang berguna 

karena tentu saja dapat mempertajam pemikiran kita sehingga kemungkinan 

besar juga berkolerasi positif dengan tingkah laku kita ke depannya. Namun 

apa yang saya pelajari di kehidupan keseharian bahwa “etika yang baik” akan 

terbangun dengan sendirinya jika kita selalu berkomitmen untuk “berbuat 

baik”, terlepas dari berbagai macam teori berbobot tentang “etika”. Toh jika 

saya boleh berkata lebih gamblang, bahwa seorang “intelektual” tidak selalu 

dapat beretika dengan lebih baik daripada seorang “anak jalanan”, kembali 

lagi bahwa semua itu tergantung dari bagaimana cara seorang individu untuk 

menghadapi situasi-kondisi tertentu. Entah itu dia dapatkan dari pengalaman 

hidupnya, ataupun karena memiliki komitmen untuk tidak merugikan orang 

lain. 

 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

 Tentu saja, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa “pemahaman 

yang baik” juga memungkinkan untuk terciptanya “perilaku yang baik” pula. 

Ketika mengajar, seorang asisten dosan menghadapi “miniatur masyarakat 

sosial”, yaitu para mahasiswa dengan berbagai macam karakter atau latar 

belakang. Tidak sesederhana ketika menghadapi satu personal, mahasiswa 

yang segitu banyak pasti memiliki ukuran “nilai/moral” yang berbeda-beda 

sehingga asisten dosen harus benar-benar mampu menempatkan diri dengan 

porsi yang baik dan menerapkan metode mengajar yang dapat merengkuh 

semua mahasiswa ke dalam “zona nyaman” sehingga dapat meminimalkan 

ketidakpuasan yang mungkin terjadi. 

  

f. Apa asisten dosen selalu memegang teguh etika dalam mengajar? 

 Sejauh yang saya alami selama ini, para asisten dosen kelihatannya cukup 

memahami peran dan tanggung jawab mereka sehingga dapat saya katakan 

bahwa mereka mampu beretika dengan baik. Dari beberapa asisten dosen yang 

pernah mengajar saya, secara keseluruhan semuanya memang baik dan 

mampu menggiring mahasiswa ke dalam situasi yang nyaman, tetapi satu kali 

saya juga pernah merasakan seorang asisten dosen yang kurang membuat saya 

merasa kurang nyaman hingga kerapkali juga membikin saya malas untuk 

masuk kelas asistensi. Entahlah, saya tidak bilang dia “tidak beretika dengan 

baik”, “kapabilitasnya kurang” atau “metode mengajarnya buruk”, hanya 



mungkin dalam beberapa hal dia kurang bisa menempatkan diri sehingga 

membuat penilaian saya tidak baik, atau mungkin sedari awal saya sudah 

mendapatkan kesan tidak mengenakkan dari dia. Karena itu mungkin dapat 

dikatakan bahwa “etika yang baik” tidak selalu dapat menciptakan “situasi 

yang nyaman”, mungkin lebih enak apabila terealisasi sebuah “etika yang 

mengakrabkan” yaitu melampaui ukuran nilai/norma yang kaku tapi tetap 

mampu menciptakan nuansa positif. 

 

g. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

 Sejujurnya saya tidak pernah mengetahui hal ini, baik secara langsung atapun 

kasak-kusuk diantara teman-teman mahasiswa. 

 

h. Upaya yang bisa dilakukan asisten dosen untuk selalu berperilaku etis? 

 Sebisa mungkin berusaha untuk membaca situasi yang dihadapi dengan lebih 

baik agar mampu menempatkan diri dengan porsi yang sesuai yang 

diharapkan mahasiswa, dosen ataupun pihak-pihak lainnya. Para asisten dosen 

ini sebaiknya juga senantiasa bersikap independen atau mandiri. Independensi 

ini saya rasa merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan oleh asisten dosen 

karena dengan independensi tersebut mereka dapat bersikap objektif. Rasa 

simpati, empati, ancaman atau pengaruh dari pihak luar diharapkan dapat 

dihilangkan dalam diri asisten dosen untuk mewujudkan independensi mereka. 

 

i. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

 Mungkin saya tidak akan terlalu berkomentar langsung padanya, saya pikir itu 

terlalu frontal, terutama jika hubungan kita tidak terlalu akrab, hanya saja ke 

depannya mungkin saya akan mengacuhkan dia dan sama sekali tidak 

memberikan respek. Tentu saja jika dia “menanam” perilaku yang kurang 

mengesankan, amat wajar jika dia juga akan “menuai” timbal balik yang tidak 

mengenakkan pula dari orang lain. Namun apabila perilakunya sudah 

melewati batas kewajaran sepertinya memang harus ditegur langsung. 

 

j. Harapan terhadap pengembangan etika dari asisten dosen? 

 Saya pikir selama ini para asisten dosen telah menunjukkan komitmennya 

dengan baik, secara umum mereka juga pribadi yang menyenangkan, terlebih 

teman-teman asisten dosen yang saya kenal, walaupun beberapa dari mereka 

memang mulai terkesan “sok” ketika menyandang status sebagai asisten 

dosen, merasa lebih hebat dari mahasiswa lainnya. Sepertinya perilaku seperti 

itu yang kerapkali membikin banyak mahasiswa tidak respek padanya. Saya 

kurang mengerti tentang bagaimana sebaiknya “aturan main baku” terkait 

etika asisten dosen ini, saya tidak akan berbicara mengenai itu. Saya hanya 

sedikit menyimpan harapan bahwa mungkin sebaiknya para asisten dosen 

memahami dengan benar bagaimana peran dan tanggung jawabnya, dan selalu 

berupaya membangun hubungan yang lebih akrab dengan mahasiswa. Jangan 

sampai asisten dosen yang seharusnya mampu “memainkan” peran sebagai 

“jembatan” antara mahasiswa dengan dosen malah semakin memperlebar 

jurang diantara keduanya sehingga tanggung jawab yang dibebankan padanya 

tidak tercapai dengan maksimal. 



 

3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

h. Apa mengetahui terdapat kode etik asisten dosen? 

Secara sekilas saya pernah mengetahui hal ini, namun saya lupa apa saja yang 

tertuang di dalamnya. 

 

b. Apa anda memahami kode etik tersebut? 

Sewaktu membacanya sekilas, apa yang saya tangkap dari kode etik tersebut 

sama halnya dengan apa yang menjadi penilaian sosial secara umum yaitu 

tentang nilai-nilai agar seseorang tidak keluar dari koridor atau ruang yang 

menjadi tempat geraknya dengan harapan agar mampu memainkan perannya 

dengan lebih maksimal. 

 

c. Kelebihan dan kekurangan dari adanya kode etik? 

 Kelebihan dari adanya kode etik: 

 - sebagai sarana maksimalisasi kinerja asisten dosen 

 - menggiring pemahaman asisten dosen menuju kepada alur yang lebih 

terarah 

 - mendorong terciptanya hubungan baik dengan berbagai pihak yang terlibat 

 Kekurangan: 

Sulit untuk menemukan kekurangan dari hal semacam ini, namun mungkin 

saya akan mengandaikan jika saya berposisi sebagai “asisten dosen” kemudian 

dihadapkan pada beberapa “aturan main” yang harus saya patuhi. Dalam 

banyak hal, adanya kode etik memang dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang 

baik, terutama apabila hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak, namun 

mungkin saja jika itu juga dapat menimbulkan ketidaknyamanan gerak jika 

terkait dengan profesi tertentu. Sebagai contoh, sebenarnya banyak dosen-

dosen yang menabrak “aturan main” yang harus dipatuhi oleh profesi dosen, 

namun seringkali hal itu dimaksudkan hanya untuk menciptakan inovasi 

sehingga muncul suasana yang lebih nyaman atau hubungan yang lebih 

longgar dengan mahasiswa 

  

d. Apakah adanya kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten 

dosen? 

Selama ini saya selalu memiliki pandangan bahwa “aturan-aturan” yang 

diciptakan manusia tidak selalu dapat menciptakan sesuatu yang diharapkan, 

bahkan aturan-aturan yang kaku seringkali justru membatasi ekspresi sehingga 

juga dapat menghambat inovasi menuju arah yang lebih baik. Toh tidak perlu 

diragukan lagi, banyak orang (kecuali mereka yang benar-benar memiliki 

karakter konservatif) lebih suka jika diberikan ruang gerak yang lebih luas dan 

bebas, ruang gerak semacam ini memang berisiko “keluar dari jalur” sehingga 

memunculkan perilaku yang tidak bertanggung jawab namun tidak mustahil 

pula jika ruang-ruang semacam ini juga dapat menerobos kebuntuan dan 

memunculkan suasana yang lebih menyenangkan. Intinya, adanya kode etik 

tentu saja dapat meningkatkan perilaku etis asisten dosen, ataupun 

mengarahkan mereka kepada hal-hal yang lebih positif dan maksimal, tetapi 

itu bukan faktor yang mutlak, pemahaman individu terhadap situasi lah yang 



merupakan faktor pendorong munculnya perilaku etis atau tidak etis. Jadi 

sebaiknya perlu dipikirkan juga bagaimana agar para asisten dosen ini mampu 

memainkan perannya dengan lebih maksimal tanpa merasa terbebani dengan 

berbagai “aturan” maupun “tanggung jawab”, tentu saja tanpa menghilangkan 

esensi asisten dosen sebagai “pengajar alternatif” mahasiswa serta “pembantu” 

dosen. 

 

f. Kenapa ketika sudah ada kode etik perbuatan tidak etis masih tetap 

terjadi? 

Sedari awal saya selalu menekankan perlunya “pemahaman yang baik” dari 

seorang individu untuk menciptakan “perilaku yang baik”, suatu aturan 

memang mampu menciptakan penyelarasan yang baik sesuai dengan hal-hal 

yang diharapkan, tetapi toh pada faktanya itu semua tidak selalu tercapai 

sesuai dengan harapan. Menurut saya, problem utamanya adalah bukan 

“bagaimana menciptakan aturan yang baik” tetapi harus melampaui hal itu, 

yaitu dengan “bagaimana menciptakan pemahaman yang baik” atas aturan 

tersebut tanpa sesuatu yang mengikat namun tetap dapat menghasilkan sesuatu 

yang maksimal. Terdengar susah mungkin, namun saya pikir hal itu perlu 

dikaji ulang dengan lebih cermat dan memperhatikan banyak faktor 

psikologis. 

 

g. Upaya dalam pengembangan kode etik? 

Masih terkait dengan poin sebelumnya, mungkin dalam pengembangan kode 

etik perlu dicermati secara matang untuk menemukan suatu “formula” agar 

bagaimana asisten dosen tetap mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan 

aturan tetapi eskpresi kebebasannya dalam mengajar juga tidak terhalangi oleh 

sesuatu yang terlalu mengikat. Karena toh sejatinya “perilaku yang baik” 

harus dilakukan berdasarkan “kesadaran yang baik”, bukan karena 

keterpaksaan untuk memenuhi standar “aturan yang baik”. 

 

 

Terima kasih atas wawancaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP (11) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  

Pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

Nama : Mera 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Tanggal : 19 November 2010 

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Asistensi itu ya kegiatan tambahan pelajaran yang beda dari waktu kuliah dan 

intinya kegiatannya membahas soal-soal latihan, jadi seperti les gitu 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Manfaat: 

- Dengan adanya asistensi ini aku sih ngerasanya jadi lebih ngerti ya 

tentang materi kuliah, soalnya di kelas itu kan dosen ada yang 

neranginnya gak enak, ada yang ngajarnya cepet padahal muridnya 

belum pada ngerti, di asistensi ini aku bisa tanya apa aja yang aku gak 

tau atau gak paham dari penjelasan dosen di kelas. 

 - Kekurangan: 

- Yang paling gak aku suka dari asistensi ini soalnya dilakukan hari 

sabtu, terus tugas yang dikasih itu selalu banyak. 

- Asdos kan juga banyak tipe ya, kalau pas asdosku di kelas gak enak, 

aku yang tadi awalnya ngerti malah jadi bingung dengan cara-cara 

yang di terangin asdos itu, kan ada tu orang pinter tapi yang gak bisa 

ngomong, jadi aku ya susah. 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak, kenapa? 

 Untuk matakuliah tertentu misalnya praktikum khususnya, asdos ini sangat 

perlu banget. 

 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

Asdos itu tugasnya membantu mahasiswa lebih memahami materi yang uda 

di dapet di kelas, jadi waktu ada soal bisa menyelesaikan dengan baik. 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

 Ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang aku liat belum. Ya bisa liat 

sendiri kan, ada asdos yang neranginnya enak, ada yang neranginnya gak 

enak, jadi ya ada materi yang aku bisa tangkep dengan baik, tapi ada juga 

penjelasan asdos ini yang bikin aku bingung. Sebenarnya enak nggak enak 

cara ngajar itu relatif ya, misal gini, aku pernah aku diajar sama asdos yang 

baik banget sama mahasiswanya alias “penurut”, mahasiswa minta pulang 

cepet diturutin, mahasiswa minta molor ngumpulin tugas dibolehin, sebagai 



mahasiswa tentu kita duntungkan dengan asdos semacam ini, tapi kalau boleh 

menilai secara personal sih ya, aku rasa asdos yang seperti ini itu keliatannya 

kurang mandiri dan itu nggak bagus karena bisa bikin mahasiswa ngeremehin 

dia. Seharusnya asisten dosen itu punya sikap yang tegas dan mampu 

mengontrol kelas, bukannya malah dia yang dikontrol sama mahasisa di kelas 

itu. 

 

f. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 
Dua hal yang penting: 

- Masalah waktu kelas asistensi itu yang biasanya suka diganti-ganti tapi 

jarkomannya gak bagus, jadi kadang kita gak tahu, rugi kan jadinya. 

- Yang kedua, kompetensi diri asdosnya tuh sebaiknya lebih ditingkatkan 

lagi, karena kan gak semua orang pinter bisa ngomong, nah asdos itu 

seharusnya yang pinter dan yang bisa ngajar dengan baik. 

 

2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Menurut anda apa arti etika? 

Etika itu pencerminan dari sikap tentang baik dan buruknya perlikau atau 

tindakan atau perbuatan. 

 

b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

Perlu banget. Kalau gak ada etika kita jadi gak tahu kan mana yang baik dan 

buruk itu. 

 

c. Apa saja manfaat etika ? 

- Pedoman kita untuk bersikap yang baik. 

- Membuat kita selalu menghargai orang lain agar kita juga bisa di hargai. 

 

d. Darimana pengetahuan etika didapat? 

Pengetahuan etika ku itu aku dapat di kelas etika bisnis, di kelas komunikasi 

bisnis juga sepertinya dijelasin kok tentang etika itu, terus dari pengalamanku 

berorganisasi juga di EM-FE, tetapi secara keseluruhan pengetahuan etika ku 

itu aku dapat secara tidak langsung, tetapi implisit disampaikan atau 

dicontohkan oleh dosen, sejak kita mulai untuk bersosialisasi diri itu 

sebetulnya kita belajar etika juga. 

 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis? 

Buat aku sekarang mungkin belum ya, tapi mungkin manfaat dari pemahaman 

etika ini bermanfaat ketika aku sudah bekerja, etika yang aku peroleh akan 

membuat aku untuk selalu bersikap etis.  

 

f. Apa asisten dosen selalu memegang teguh etika dalam mengajar? 

Para asdos sejauh ini menurutku sih sikapnya sudah etis ya, misalnya waktu 

di kelas dia sangat menghargai mahasiswa walaupun mahasiswa itu lama 

sekali bisa mengerti materi yang dia ajarkan, tapi ya ada juga asdos yang 

belum beretika sikapnya, contoh ya, lewat cerita teman,dia bilang “eh mer, 

asdos yang itu lho, masa di kelasku dia bilang kalo kita ne nggak pinter, 



nggak kayak dia, uda jadi asdos”, nah gitu kan seharusnya nggak perlu 

diomongin, malah nunjukin kalau dia sombong.” 

 

g. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

 Dari pengalamanku, perbuatan tidak etis asdos yang paling ngena di aku ada 

satu asdos yang waktu di kelas dia koar-koar bilang, “kalian ini apa”, “coba 

lihat saya saja sudah bisa cari uang”, duh gak pantes banget kan asdos gitu itu. 

Selain itu juga ada asdos yang ngasih tugasnya gak jelas tapi salah sedikit telat 

sebentar langsung mengurangi nilai, padahal kan itu bukan sepenuhnya salah 

mahasiswa juga. 

 

h. Wujud perilaku etis asisten dosen itu seperti apa dan upaya yang dapat 

dilakukan asisten dosen untuk berperilaku etis? 

Kalau aku lihat ya, asdos itu bentuk perilaku etis nya itu kayak dalam hal 

berpenampilan, asdos selalu pakai kemeja, pakai ID card nya. Menurut saya 

para asdos itu harus lebih menghargai mahasiswa lagi terutama mahasiswa 

yang kurang, jadi harus bisa telaten dan tidak perlu sombong. 

 

i. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

Sejauh ini saya tidak berbuat apa-apa, saya takut tidak diluluskan oleh asdos 

itu,misal mau jujur di lembar evaluasi kinerja aja saya gak berani, asdos kan 

pasti hapal tulisan mahasiswanya.  

 

3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Tahu ada kode etik asisten dosen? 

Kayaknya sih pernah denger. 

 

b. Apa memahami kode etik tersebut? 

Nggak. 

 

c. Makna kode etik? 

Kode etik itu adalah poin-poin aturan tentang pedoman bersikap. 

 

d. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik ? 
Karena aq bukan asdos jadi saya kurang tahu pelaksanaan dan pengawasan 

kode etik asdos. Tapi secara umum, dalam pelaksanaan kode etik itu 

sebaiknya ditetapkan sanksi juga, dan pengawasan dilakukan rutin. 

  

e. Apakah adanya kode etik asisten dosen mampu meningkatkan perilaku 

etis asisten dosen? 

Adanya kode etik itu penting gak penting sebetulnya, perlikau etis itu kan ya 

tergantung dari individunya bukan kode etiknya. 

 

 

 



f. Kenapa ketika sudah ada kode etik perbuatan tidak etis masih tetap 

terjadi? 

Kalau selama ini masih ada perbuatan tidak etis walau udah ada kode etik, itu 

sama sekali bukan karena kode etiknya, tapi lebih ke bagaimana organisasi 

bisa melaksanakan kode etik dan melakukan pengawasan dan memberikan 

sanksi yang jelas. 

 

g. Upaya dalam pengembangan kode etik? 

Mungkin yang penting harus ada di kode etik itu bagaimana aturan-aturan 

mengajar di kelas dan hal-hal yang mengatur personal control sebagai bentuk 

profesionalitas asdos itu sendiri. 

 

 

Terima kasih atas wawancaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP (12) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  
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Nama : Fayqoh 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Tanggal : 26 November 2010 

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Kegiatan asistensi itu adalah kegiatan yang sangat bermanfaat karena 

membantu mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh dosen. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Manfaat: 

- Membantu mahasiswa mengerjakan tugas dari dosen di kelas. 

- Membantu memahami materi yang kurang dimengerti saat di kelas. 

- Ada wadah bagi mahasiswa untuk bimbingan pelajaran dengan asdos. 

 - Kekurangan: 

- kegiatan asistensi kan dilaksanakannya hari sabtu, kadang itu cukup 

mengganggu jadwal kepulangan saya ke kampung halaman. 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak? 

 Tergantung mata kuliahnya apa dulu, untuk mata kuliah hitungan ya tentu 

asisten dosen itu diperlukan sekali. 

 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

Tugas asdos adalah membantu dan menuruti perintah dosen. Membantu 

mahasiswa memahami mata kuliah yang kurang dimengerti dan yang 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

 Mungkin sebagian besar sudah cukup baik, hanya saja masih ada beberapa 

asisten dosen yang kurang bersahabat dengan mahasiswa dan cara 

mengajarnya kurang memuaskan. Hal tersebut sangat mempengaruhi 

mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Niat awal diadakannya 

asistensi adalah untuk membantu mahasiswa yang kesulitan menerima materi 

yang disampaikan dosen, tetapi karena asisten dosennya pun tidak enak maka 

mahasiswa tersebut menjadi semakin tidak mengerti apa-apa. 

 

f. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 
Masalah waktu aja harap lebih diatur lagi agar tidak bentrok. Asisten juga 

harus tepat waktu datangnya. 



2.  ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Sebagai mahasiswa, menurut anda apa arti etika? 

Etika merupakan sebuah aturan yang kebanyakan memang tidak tertulis tetapi 

seluruh masyarakat sudah mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan. 

 

b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

Exactly, karena itu etika baik untuk menuntun seseorang berjalan di jalan 

yang benar, dalam mengajar sendiri etika itu perlu agar tugas mengajar yang 

di emban itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dan dapat menjadi contoh 

yang baik tentunya. 

 

c. Apa saja manfaat etika ? 

Dengan adanya etika, mahasiswa akan lebih menghormati dan mematuhi 

asisten yang beretika daripada yang tidak. Suasana belajar menjadi lebih 

kondusif. Membantu asisten tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik 

karena memiliki etika. 

 

d. Darimana pengetahuan etika didapat? 

Darimana saja, lingkungan keluarga, masyarakat, teman, tetangga, kampus, 

dan lain sebagainya, karena etika merupakan sebuah peraturan yang terbentuk 

dengan sendirinya secara tidak formal seiring dengan berjalannya kehidupan. 

 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis asisten dosen? 

Ya, karena ketika seorang asisten memiliki etika yang baik, maka para 

mahasiswa pun juga akan bersikap baik ketika kegiatan belajar sedang 

berlangsung. Karena sesuatu yang diawali dengan baik maka akan 

menghasilkan sesuatu yang baik pula.  

 

f. Apa asisten dosen selalu memegang teguh etika dalam mengajar? 

Mungkin tapi sepertinya tidak selalu. Bisa saja mereka khilaf dan melakukan 

kesalahan, selama kesalahan tersebut wajar dan dapat ditoleransi, hal itu tidak 

perlu terlalu dipermasalahkan. 

 

g. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

 Setahu saya perilaku tidak etis yang pernah saya alami adalah ketika saya 

diajar oleh seorang asisten dosen, dan di dalam kelas tersebut juga ada 

mahasiswa yang merupakan asisten, nah asisten yang mengajar kita itu 

memperlakukan mahasiswa yang juga seorang asisten itu dengan lebih 

istimewa, misal nilainya lebih baik dibandingkan yang lain. 

 

h. Upaya yang dapat dilakukan asisten dosen untuk berperilaku etis? 

Mencoba memahami setiap situasi yang dihadapi, ketika mengajar berarti 

asisten harus tahu bagaimana perilaku mahasiswanya sehingga bisa mengatasi 

jika nanti terjadi masalah. Ketika menghadapi dosen, ya harus bersikap sopan 

dan menghormati. 

 



i. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

Selama hal tersebut tidak ada hubungannya dengan saya, saya akan 

mengacuhkannya. Karena untuk apa saya ikut campur urusan orang lain, 

apalagi jika saya tidak mengenalnya dengan baik. Tetapi saya harap aka nada 

orang lain yang lebih dekat dengannya yang akan memberitahu bahwa 

sikapnya kurang baik. 

 

j.     Harapan terhadap pengembangan etika dari asisten dosen? 

Semoga teman2 para asisten tidak menjadi sombong dan sok karena telah 

menyandang jabatan “asisten dosen” sehingga tidak berbuat seenaknya 

terhadap para mahasiswa yang diajarnya. 

 

3.    KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Tahu ada kode etik asisten dosen? 

Ya saya mendengar dari seorang teman, tetapi saya juga tidak mengerti apa 

isinya. 

 

b. Apa anda memahami kode etik tersebut? 

Tidak. 

 

c. Makna kode etik? 

Kode etik itu pedoman atau acuan yang digunakan untuk menuntun seorang 

dalam menjalankan etika kehidupan untuk dapat bertindak secara baik. 

 

d. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik? 
Kalau kode etik asdos saya tidak mengerti, tapi secara umum pelaksanaaan 

dari kode etik adalah pemahaman terlebih dahulu inti dari kode etik itu, lalu 

instrospeksi diri apa diri kita sudah bertindak sesuai koedik itu, dalam wujud 

tindakan pengawasan kode etik itu seperti diadakannya sidak, atau sejenis 

inspeksi dadadakan gitu. 

  

e. Apakah adanya kode etik asisten dosen mampu meningkatkan perilaku 

etis asisten dosen? 

Kode etik memang bisa meningkatkan perilaku etis, tapi jangan terlalu 

dikekang juga karena semakin ketat aturannya akan membuat orang merasa 

tidak bebas dan menjadi menyimpang. 

 

f. Hubungan kode etik dapat mengurangi perbuatan tidak etis? 

Sedikit banyak pasti ada hubungannya. Dengan adanya kode etik bisa 

mengendalikan dan mengurangi terjadinya perbuatan tidak etis tersebut. Tapi 

hal itu tidak mutlak, semuanya kembali pada individunya (asisten dosen). 

 

g. Upaya dalam pengembangan kode etik? 

Kode etik pada intinya yang paling penting harus mengandung poin kejujuran 

dan tanggung jawab, baik jujur dalam mengakui kesalahan atau 

ketidakmampuan menjawab pertanyaan mahasiswa, jujur dalam bertindak, 



mungkin bagi asdos ya poin kejujuran ini seperti ke arah pemberian nilai yang 

objektif kepada mahasiswa, kemudian bertanggungjawab di sini dalam artian 

setiap melaksanakan tugas tidak boleh seenaknya sendiri, harus diarahkan 

untuk pencapaian tujuan membantu mahasiswa agar lebih paham itu tadi.  

 

 

Terima kasih atas wawancaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSKRIP (13) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  

Pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

Nama : Qory 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Tanggal : 3 Desember 2010 

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Menurut saya, kegiatan ini sangat bermanfaat dan membantu saya dalam 

memahami suatu mata kuliah terutama ketika saya harus memcahkan suatu 

masalah yang di sodorkan oleh mata kuliah (yang menawarkan asistensi) 

tersebut. Apalagi jika mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang bisa di 

bilang termasuk mata kuliah yang susah bagi saya. Selain itu, dengan adanya 

asistensi ini, tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dapat dipecahkan bersama 

dengan para asisten sehingga lebih mudah dicerna karena dalam sekali 

pertemuan yang dibahas adalah pemecahan kasus. Berbeda dengan pertemuan 

dengan dosen di kelas yang hanya membahas tentang teori dan sedikit 

pembahasan mengenai pemecahan kasus. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Manfaat: 

− Mampu menjadi “sahabat” terbaik untuk mahasiswa yang kurang 

dalam menyerap mata kuliah terutama bagi saya. hal itu berlaku jika 

dosen mata kuliah tersebut menurut saya kurang bersahabat dalam 

menerangkan suatu mata kuliah. 

− Membantu dan mempermudah mahasiswa dalam pengerjaan tugas 

harian yang di berikan oleh dosen, apalagi kalau sudah memasuki masa 

UTS dan UAS, asistensi amat sangat membantu karena dari sanalah 

kita bisa belajar secara maksimal karena asisten memberikan alternatif 

solusi ketika kita menghadapi kesulitan. 

− Membantu memberikan nilai tambahan untuk mahasiswa yang aktif 

dan memberi kesempatan kepada mahasiswa yang kurang aktif untuk 

mengeruk lebih dalam lagi ilmu yang ada. 

 - Kekurangan: 

  Sejauh ini saya belum menemukan kekurangan dari asistensi. Kalaupun 

ada, mungkin hanya ada beberapa asisten yang kurang mampu dalam 

menyampaikan materi yang ada. 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak, kenapa? 

 Sangat perlu, karena nanti pada akhirnya asdos itu dapat membantu 

mahasiswa dalam memahami materi kuliah dan menyelesaikan soal, terutama 

bagi mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu belajar mandiri. 

 



d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

 - Menjadi tangan kanan dan membantu pekerjaan dosen 

 - Menjadi kepanjangan tangan antara dosen ke mahasiswa ataupun 

sebaliknya 

 - Membantu mahasiswa dalam mempertajam pemahaman terhadap suatu 

mata kuliah yang disajikan dalam tampilan berbeda sesuai karakter asisten 

masing-masing. 

 - Membantu mahasiswa untuk mendongkrak motivasi belajarnya sehingga 

lebih rajin daripada sebelumnya sehingga mampu mendapatkan nilai yang 

diharapkan. 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

 Sejauh pengalaman saya mengikuti kegiatan asistensi sih rata-rata mereka 

sudah menjalankan tugas mengajarnya dengan baik, namun ada sih sebagian 

asisten yang kadangkala kurang enak dalam menerangkan mata kuliah, juga 

ada beberapa asisten yang cenderung pilih kasih ke beberapa mahasiswa 

“ceng-cengan” mereka. 

 

f. Adakah keinginan menjadi asisten dosen? 

 Ada sih terbesit keinginan untuk jadi asisten dosen tapi setelah saya lihat 

kembali kemampuan akademik saya yang kurang, akhirnya keinginan itu 

terkubur. Apalagi, kadangkala saya minder sendiri dengan kemampuan saya 

walaupun ada beberapa teman yang bilang bahwa saya cocok dalam mengajar, 

karena saya takut nantinya malah menjerumuskan mahasiswa saya, hehehe 

 Jikalau boleh memilih sih, saya ingin menjadi asisten dosen yang tidak 

bersentuhan langsung dengan mahasiswa khususnya yang dalam hal ajar-

mengajar. 

 

g. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 

 - Dalam mengatur jadwal asistensi, mungkin bisa lebih fleksibel lagi karena 

terkadang jadwal yang tersedia bentrok dengan jadwal asistensi lainnya 

dan juga terkadang jadwal asistensi sedikit mengganggu jadwal mudik 

mahasiswa yang sudah rindu dengan rumah (jika mahasiswa tersebut 

menang mempunyai jadwal pulang) 

 

2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

a. Menurut anda apa arti etika? 

 Menurut simple saya, etika itu sesuatu yang terlihat dari sikap kita sehari-hari 

 

b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

 Ya tentu saja karena dari etika kita bisa liat bagaimana dia bersikap dalam 

menghadapi segala permasalahan yang dia temui. Selain itu, dari etika pula 

kita dapat mengetahui sejauh mana pendidikan yang dia dapat baik yang di 

dapat dari bangku pendidikan formal maupun yang dia dapat dari luar 

pendidikan formal dan dari etika pula lah dia bisa memiliki nilai lebih di mata 

masyarakat secara pribadi maupun dalam kelompok. 

 



c. Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

- membangun suasana yang kondusif pada waktu jam ajar-mengajar 

- menciptakan respon positif sehingga terbangun hubungan yang harmonis 

antara mahasiswa dan asisten 

 

d. Darimana pengetahuan etika didapat? 

Jika yang dimaksud mendapat pengetahuan etika adalah mendapatkan secara 

formal, sepengalaman saya sih ketika saya menjalani kuliah semester 7 saya 

mendapatkan pengetahuan tentang itu ketika menempuh mata kuliah Etika 

Bisnis. Tapi menurut saya sih, etika tidak hanya di dapat melalui tatap muka di 

dalam kelas, namun etika dapat pula dari pendidikan dasar yang diberikan 

keluarga terutama orang tua kepada anak-anaknya. Selain itu, etika juga bisa 

dipelajari melalui interaksi antar individu selama ia bersosialisasi antar sesama 

karena terkadang, “pelajaran alam” lebih mudah ditangkap dan dicerna dengan 

cukup baik dibandingkan jika kita hanya belajar secara teori saja asalkan 

dalam melakukan pembelajaran tersebut, seorang pembelajar tidak merugikan 

diri sendiri dan lingkungan. 

 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

 Pasti. Hal tersebut sangat mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar karena 

apa yang kita “konsumsi” itulah yang akan kita keluarkan. Dengan kata lain, 

jika kita mempunyai pengetahuan yang bagus tentang etika, kita pasti akan 

dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk jika kita sedang 

menjalankan tugas sebagai seorang asisten yang notabene bergumul dengan 

beragam karakter manusia yang mungkin saja belum pernah dilihat 

sebelumnya. 

 

f. Apa asisten dosen selalu memegang teguh etika dalam mengajar? 

 Sepenglihatan saya, asisten dosen sepertinya sudah cukup baik memegang 

teguh etika dalam mengajar dan mendedikasikan dirinya kepada mahasiswa 

dan lingkungan. Namun, untuk di luar itu, saya kurang begitu mengerti 

bagaimana, tapi yang perlu di garis bawahi adalah bagaimana kita menilai 

ketika ia berada di depan dosen dan mahasiswa didikannya lah yang mungkin 

bisa kita jadikan patokan jika memang yang di maksud disini hanyalah sebatas 

antara asisten-dosen-mahasiswa. 

 

g. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

 Sejauh ini saya tak pernah sekali pun melihat seorang asisten dosen 

melakukan kecurangan, namun, jikalau yang di maksudkan disini adalah 

kecurangan seperti mencontek tugas atau mencontek ketika ujian, menurut 

saya sih ada beberapa asisten yang kadangkala melakukan itu. 

Sedangkan dalam hal perbuatan tidak etis, sejauh ini saya rasa tidak ada, 

menurut saya para asdos sudah sangat beretika kok. 

 

h. Upaya yang dapat dilakukan asisten dosen untuk berperilaku etis? 

 Selalu mengingat jati dirinya sebagai asisten dimana pun dia berada sesuai 

porsi dimana dia berada saat itu tanpa berlaku secara berlebihan. 

 



i. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

 Pertama-tama, saya akan mencerna sekaligus menganalisis mengapa dia 

berperilaku tidak etis. Setelah sedikit mengetahui dengan cara mencari tau, 

maka jika dia adalah orang yang notabene dekat dengan saya, maka saya akan 

mencoba bicara dari hati ke hati dengan dia. Kalaupun dia bukan orang yang 

dekat dengan saya, maka saya akan mencoba melalui teman dekatnya untuk 

membicarakan dengan dia dengan catatan bahwa teman dekat si asisten adalah 

orang yang notabene saya kenal. 

 

j. Harapan terhadap pengembangan etika dari asisten dosen? 

 Harapannya sih g muluk-muluk, semoga etika asisten dosen ke depannya bisa 

lebih baik lagi, bisa lebih menempatkan dirinya sebagai seorang individu yang 

beretika dan tau porsi dirinya dimana pun dia berada sehingga tidak 

menimbulkan rasan-rasan yang gak enak di luar lingkungan mereka.  

3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Apa mengetahui terdapat kode etik asisten dosen? 

Sepengetahuan saya sih asisten dosen punya kode etik, bahkan tertulis. 

 

b. Apa anda memahami kode etik tersebut? 

Kalau yang di maksud disini adalah kode etik asisten dosen yang sudah 

tertuang dalam buku pedoman, karena saya belum membaca secara langsung, 

jadi saya tak bisa bicara apakah saya paham tentang kode etik tersebut. 

Namun, kalau yang di maksud disini hanyalah sekedar apa itu kode etik, saya 

cukup paham tentang kode etik. 

 

c. Makna kode etik itu sendiri? 

Kode etik itu sebuah aturan yang tertulis tentang bagaimana seseorang 

bersikap dalam kelompoknya yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang 

terikat dalam profesi. 

 

d. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik? 

Dalam pelaksanaan kode etik, setiap individu seyogyanya melaksanakan 

aturan dari kode etik itu, karena secara tidak langsung dia terikat dengan kode 

etik tersebut. Sedangkan untuk kegiatan pengawasannya, mungkin dengan 

dituangkannya poin reward and punishment agar setiap individu nantinya 

termotivasi untuk tetap menjalankan dan menjunjung tinggi kode etik 

tersebut. 

 

e. Kelebihan dan kekurangan dari adanya kode etik? 

 Kelebihan: 

 - menjadi koridor seorang asisten agar tercipta kondisi yang kondusif 

selama ia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 

 Kekurangan: 

Kalau kekurangan sih mungkin kita gak bisa kontrol secara langsung 

bagaimana praktiknya. Kadangkala kita akan memegang kode etik tersebut 



ketika kita berkumpul atau sedang berada di sekitar lingkungan yang 

memegang kode etik tersebut. Namun, saya yakin para pemgegang kode etik 

itu bisa memegang dengan baik, itu pun kalau memang dari diri mereka 

sendiri ada prinsip yang kuat untuk memegangnya kecuali jika dalam keadaan 

yang amat sangat mendesak. 

  

f. Apakah adanya kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten 

dosen? 

Menurut saya, kode etik adalah jalan yang berkoridor menuju kebaikan sikap 

dan perilaku. Mampu tidaknya sebua kode etik dalam meningkatkan perilaku 

asisten dosen, itu semua tergantung pada pribadi asisten dosen itu sendiri 

dalam menghadapi ikatan kode etik itu. Tapi setidaknya, kode etik cukup 

mampu meningkatkan etika asisten dosen setidaknya ketika ia bergumul 

dengan lingkungannya. 

 

g. Hubungan kode etik dan perbuatan tidak etis? 

Hubungannya sih menurut saya erat sekali, karena kode etik bagi sebagian 

orang merupakan koridor dia dalam berperilaku. Namun, itu semua kembali 

kepada pribadi masing-masing individu apakah dia mau mentaati kode etik 

itu atau tidak, kalau dia mau mentaati berarti dia mampu menjaga sikap dan 

ketika dia tak ingin mentaati berarti kode etik tak ada hubungan dengan 

perbuatan. 

 

h. Kenapa ketika sudah ada kode etik perbuatan tidak etis masih tetap 

terjadi? 

Haduh, kenapa ya, mungkin karena minimya pemberian pemahaman dari 

sejak awal ketika mahasiswa pertama masuk kuliah, tentang pentingnya kode 

etik dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga banyak 

yang berperilaku tidak etis walaupun sudah ada kode etik, pemberian 

pemahaman tentang pentingnya kode etik ini sebenarnya bisa dilakukan baik 

oleh dosen maupun penasehat akademik, sehingga nanti kedepannya tidak ada 

tuh pemikiran bahwa kode etik ini hanya pajangan belaka, tapi kode etik itu 

akhirnya dapat benar-benar dijadikan landasan dalam bersikap. 

 

i. Upaya dalam pengembangan kode etik? 

Sesuaikan kode etik dengan keadaan lingkungan sekitar, karena tak menutup 

kemungkinan bahwa lingkungan juga sedikit banyak mempengaruhi 

pembuatan kode etik. Untuk kode etik asdos kedepannya mungkin perlunya 

diatur tentang standarisasi mengajar, misal tentang bagaimana cara dia saat di 

kelas mebuat suasana nyaman dan materi dapat tersampaikan dengan baik, 

terus, standarisasi kemampuan asdos, karena banyak kan ya asdos yang pintar 

tapi kurang bisa mengajar sehingga tujuan dari penyampaian pengetahuan itu 

sendiri tidak tercapai, kemudian, poin lain yang penting adalah penambahan 

tentang kesungguhan yang harus melandasi semangat mengajar oleh asisten 

dosen. 

 

Terima kasih atas wawancaranya. 

 



TRANSKRIP (14) HASIL WAWANCARA PENELITIAN 

Rekonstruksi Etika Asisten Dosen  

Pada Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 

Nama : Evi 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan : Mahasiswa 

Tanggal : 26 November 2010 

 

 

1. ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Bagaimana pendapat anda mengenai program asistensi? 

Menurut saya sebagai mahasiswa akuntansi, kegiatan asistensi sangat 

membantu mahasiswa terutama pada saat menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh dosen. Karena terkadang ada mata kuliah tertentu yang kurang 

paham meskipun sudah dijelaskan oleh dosen di kelas, begitu mengikuti 

asistensi menjadi sedikit lebih paham. 

 

b. Apa manfaat atau kekurangan dari program asistensi ini? 

 - Manfaat: 

- Membantu menyelesaikan tugas kuliah dengan cepat dan InsyaAllah 

benar. 

- Dengan asistensi kita dapat menanyakan hal-hal yang kurang paham ke 

asisten dosen, karena biasanya kalo mau tanya langsung ke dosen malu 

atau tidak percaya diri dan takut diabaikan. 

- Secara tidak langsung mengurangi jatah belajar ‘coz kalo udah paham 

ntar pas ujian gak perlu ngoyo belajarnya. 

 

 - Kekurangan: 

  Setuju ma kata pay...asistensi hari sabtu agak mengganggu! 

 

c. Asisten dosen diperlukan atau tidak, kenapa? 

 Diperlukan dunkz, karena asdos itu tugasnya untuk membantu mahasisa 

akuntansi dalam menyelesaikan latihan soal. 

 

d. Menurut anda apa saja tugas asisten dosen? 

- Membantu mahasiswa dalam memahami mata kuliah yang diajarkan 

- Bantu kerja dosen 

- Tempat bertanya bagi mahasiswa yang masih bingung tentang apa yang 

sedang dipelajarinya 

 

e. Apakah asisten dosen telah menjalankan tugas mengajarnya dengan 

baik? 

 Selama saya mengikuti kegiatan asistensi, mereka (para asisten dosen) saya 

rasa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.   

 

 



f. Adakah keinginan menjadi asisten dosen? 

 Tentu saja tidak, saya tidak punya kemampuan untuk mengajar apalagi saya 

kurang yakin dengan kemampuan akuntansi yang saya miliki. Selain itu, 

tanggung jawab menjadi asisten dosen juga besar, mereka dituntut untuk 

membantu mahasiswa bimbingannya dari yang kurang paham menjadi paham 

karena itu  adalah tugas utama asisten dosen. 

 

g. Masukan bagi program asistensi agar berjalan lebih baik? 

- pengaturan jadwal asistensi agar lebih diperhatikan lagi. 

- Asistensi itu sebaiknya jangan dijadkan ajang buat bahas soal saja, tetapi 

juga diskusi tentang soal di luar tugas dari dosen itu. 

 

2. ETIKA ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 
 

a. Menurut anda apa arti etika? 

 Etika dapat berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan moral. 

 

b. Apakah etika itu diperlukan, kenapa? 

 Iya lah, karena dengan etika para asdos dalam bersikap tidak seenaknya 

sendiri. 

 

c. Apa saja manfaat etika dalam mengajar? 

- menjadikan suasana mengajar lebih nyaman, tidak ada kata semaunya 

sendiri. 

- Sebagai pedoman dalam berperilaku di kelas, sesuai peran dan 

tanggungjawabnya sebagai asdos. 

 

d. Darimana pengetahuan etika didapat? 

Dari lingkungan sekitar kita. Pada dasarnya setiap kehidupan dimana dan 

kapanpun kita berada secara tidak langsung memberikan pembelajaran pada 

kita bagaimana kita harus bersikap, mana yang baik dan mana yang buruk. 

 

e. Apakah pemahaman etika mempengaruhi perilaku etis dalam mengajar? 

 Iya, etika itu penting dan diperlukan oleh semua umat manusia dalam 

berperilaku. Untuk itu, pemahaman etika yang mendalam dan pengaplikasian 

yang baik tentu akan mempengaruhi bagaimana seorang asisten dosen saat 

mengajar. Karena dengan pemahaman etika tersebut seorang asisten dosen 

tentu akan tahu cara menempatkan dirinya di dalam kelas sesuai dengan 

tanggung jawabnya  

 

f. Apa asisten dosen selalu memegang teguh etika dalam mengajar? 

 Jujur saya tidak begitu paham, kalo berhubungan dengan kode etik saya tidak 

tahu pasti kode etik asisten dosen disini jadi tidak bisa memberikan 

keterangan, kalo maksudnya etika dalam artian luas maka menurut saya 

asisten dosen akuntansi sudah cukup memegang teguh etika dalam mengajar.   

 

 

 



g. Perilaku tidak etis asisten dosen yang pernah ditemukan? 

 Kadang kalo di kelas ada mahasiswa sesama asisten dosen diperlakukan beda, 

ada beberapa asisten dosen memperlakukan mahasiswa “biasa” agak jutek dan 

cenderung kurang perhatian tapi begitu di kelas tersebut ada salah satu rekan 

sesama asisten dosen langsung diperlakukan dengan baik, dampaknya 

buruknya adalah menimbulkan kecemburuan sosial. 

 

h. Upaya yang dapat dilakukan asisten dosen untuk berperilaku etis? 

 Patuhi dan terapkan saja kode etik yang sudah dibuat khusus untuk para 

asisten dosen. Di dalam kode etik tersebut pasti sudah ada hal-hal yang patut 

dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. 

 

i. Hal yang anda lakukan jika menemukan perilaku asisten dosen yang 

tidak etis? 

 Diam saja, menegur pun tidak berani takut dikasih nilai jelek. 

 

j. Harapan terhadap pengembangan etika dari asisten dosen? 

 Semoga asisten dosen bisa lebih memahami bagaimana cara bersikap etis di 

dalam maupun di luar kelas, saat mengajar maupun di luar jam mengajar. 

 

3. KODE ETIK ASISTEN DOSEN JURUSAN AKUNTANSI 

 

a. Apa mengetahui terdapat kode etik asisten dosen? 

Saya tidak tahu tuh. 

 

b. Apa makna kode etik? 

Kode etik itu ya aturan tertulis mengenai etika tadi. 

 

c. Bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan dari kode etik? 

Pelaksanaan dari kode etik itu ya menjalankan kode etik itu sebaik-baiknya, 

seperti contohnya ya, kan ada kode etik dokter, ketika dokter tidak 

menjalankan kode etiknya maka dokter tersebutbisa dikeluarkan dari 

profesinya, sedangkan langkah pengawasan dari pelaksanaan kode etik itu 

seperti penetapan sanksi, bagi pelanggaran. 

 

d. Kelebihan dan kekurangan dari adanya kode etik? 

 Kelebihan: 

 - sebagai pedoman dan aturan dasar dalam mengajar 

 - sarana untuk menjembatani asisten dosen untuk berperilaku lebih etis 

 -  mempersempit kesempatan bagi asisten dosen untuk berbuat curang dan 

semena-mena terhadap mahasiswanya  

 Kekurangan: 

Kode etik dibuat untuk tujuan yang baik, jadi semestinya tidak ada 

kekurangan di dalamnya. Pokoknya jangan muluk-muluk aja kode etiknya. 

  

 

 



e. Apakah adanya kode etik mampu meningkatkan perilaku etis asisten 

dosen? 

Seharusnya iya, karena dalam kode etik itu kan sudah ditetapkan banyak 

aturan mengenai bagaimana suatu profesi menjalankan tugasnya, jadi kalau 

setiap anggota profesi menjalankan kode etik, pastilah tercipta sebuah perilaku 

etis. 

 

f. Kenapa ketika sudah ada kode etik perbuatan tidak etis masih tetap 

terjadi? 

Ya itulah Indonesia, menurutku sih kebanyakan orang indonesia selalu gitu ya, 

dalam pembuatan kode etik mereka merancangnya sedemikian rupa, se perfect 

mungkin, padahal kan tujuan dari disusunnya kode etik itu bukan hanya 

terciptanya kode etik yang high, tapi seharusnya lebih ke arah bagaimana 

dijalankannya kode etik itu oleh orang-orangnya, jadi biar kalo uda ada kode 

etik dan perbuatan tidak etis tidak pingin ada, ya jangan hanya aal buat kode 

etik yang bagus, tapi buatlah kode etik yang bisa ngetuk dan nyadarin orang-

orang untuk ngelakuinnya. 

 

g. Upaya dalam pengembangan kode etik? 

Untuk kedepannya, saya rasa dalam kode etik asdos penting untuk dijelaskan 

mengenai tanggung jawab asisten dosen, soalnya tanggung jawab ini kan nanti 

berhubungan ke arah gimana dan apa aja yang seharusnya si asdos lakukan 

dalam pelaksanaan tugasnya gitu. Kalo tanggung jawab asdos itu menurutku 

ya, selain ke dosen, ke mahasiswa, juga ke dirinya sendiri. Tanggung jawab ke 

dosen itu ya dia harus bener-bener bisa membantu dosen buat ngajarin 

mahasiswa sampai bisa, terutama buat penyelesain latihan soal. Tanggung 

jawab ke mahasiswa, ya berarti sebagai pengajar asdos harus bertanggung 

jawab ke mahasiswa dengan mengajar dengan baik, nerangin yang enak, 

jawab pertanyaan juga jelas. Tanggung jawab asdos ke dirinya sendiri itu 

menurutku ya dia harus senantiasa mengasah kemapuannya terus, kan dia mau 

ngajarin orang, kalau dia aja nggak paham, gimana yang diajar nanti. 

 

 

Terima kasih atas wawancaranya  

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

USULAN KODE ETIK ASISTEN DOSEN 

JURUSAN AKUNTANSI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Kode Etik Asisten Dosen ini, yang dimaksud dengan: 

1. Kode Etik Asisten Dosen adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan 

mengenai hal yang baik dan buruk dalam berperilaku yang harus dilaksanakan 

oleh setiap asisten dosen Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. 

2. Kode Etik Asisten Dosen ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan peran 

asisten dosen dalam kelas asistensi, sehingga dapat dijadikan teladan bagi 

mahasiswa peserta asistensi. 

3. Kode Etik Asisten Dosen ini mempunyai fungsi untuk menciptakan lingkungan 

yang kondusif dalam mendukung proses pembelajaran pada program asistensi 

dan membentuk mahasiswa yang memiliki integritas intelektual dan spiritual. 

4. Tugas dan tanggung jawab asisten dosen adalah merencanakan pembelajaran, 

melakasanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran serta 

membimbing dan melatih mahasiswa peserta asistensi 

5. Dalam pelaksanaan tugas, asisten dosen wajib bersikap dan berpedoman pada 

etika seperti yang tertuang dalam Kode Etik Asisten Dosen. 

6. Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, tingkah laku, perbuatan yang 

bertentangan dengan Kode Etik Asisten Dosen. 



7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada asisten dosen yang 

melanggar kode etik. 

BAB II 

HAK DAN KEWAJIBAN ASISTEN DOSEN 

Pasal 2 

Setiap asisten dosen mempunyai hak: 

1. Melakukan kegiatan akademik secara bebas dan bertanggungjawab dengan 

mengingat norma-norma, etika, dan peraturan yang berlaku. 

2. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan tugasnya. 

3. Memperoleh honorarium atas tugasnya sebagai asisten dosen. 

4. Mengakhiri tugasnya sebagai asisten dosen sesuai peraturan yang berlaku. 

Pasal 3 

Setiap asisten dosen berkewajiban untuk: 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan 

pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. 

2. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik dan adil dalam 

tindakannya, serta menjadi contoh bagi mahasiswa dalam sikap kejujuran dan 

keadilan, serta menjauhkan diri dari sifat membeda-bedakan atas dasar apapun. 

3. Melaksanakan tugas dengan semangat dan kecintaan tinggi terhadap ilmu 

pengetahuan yang dibinanya, dan terus mengembangkan atau meningkatkan 

kemampuannya. 

4. Dalam melaksanakan tugasnya, berperilaku sebagai individu yang terpercaya 

penuh, serta selalu menegakkan kehormatan dan nama baik Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya. 



5. Asisten dosen harus menghindarkan diri dari perbuatan tercela dan tidak 

menyalahgunakan institusi Jurusan Akuntansi untuk kepentingan pribadi. 

6. Menghormati dosen maupun sesama asisten dosen dan berusaha meluruskan 

perbuatan tidak etis dari teman sesama asisten dosen. 

7. Membimbing dan mendidik mahasiswa (peserta asistensi) ke arah 

pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggungjawab. 

8. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Jurusan Akuntansi. 

Pasal 4 

Setiap asisten dosen dilarang: 

1. Menyalahgunakan wewenang dan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan 

kehormatan atau nama baik Jurusan Akuntansi.  

2. Melakukan tindakan yang merugikan rekan sesama asisten dosen, 

mahasiswa, dosen, atau orang lain. 

3. Membocorkan dan atau memanfaatkan hal yang sifatnya rahasia di Jurusan 

Akuntansi yang diketahui untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak 

lain. 

BAB III 

ETIKA ASISTEN DOSEN 

Pasal 5 

Etika asisten dosen dalam berpakaian: 

1. Pakaian formal bagi asisten dosen pria yang mencerminkan citra sopan dan 

berwibawa adalah celana panjang dan kemeja dengan sepatu formal. 

Sedangkan pakaian formal bagi asisten dosen wanita adalah celana panjang 

atau rok dan kemeja dengan sepatu formal. 



2. Pakaian asisten dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapiannya 

selama asisten dosen yang bersangkutan menjalankan tugas. 

3. Menggunakan tanda pengenal atau ID card asisten dosen selama menjalankan 

tugas dalam kelas asistensi.  

Pasal 6 

Etika asisten dosen dalam memenuhi komitmen waktu: 

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu. 

2. Memulai dan mengakhiri di kelas asistensi pada setiap semester, sesuai dengan 

waktu yang telah ditetapkan Jurusan Akuntansi. 

3. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas pada pelaksanaan program 

asistensi dengan tepat waktu. 

4. Memberitahukan terlebih dalu komitmen waktu yang dijanjikan kepada 

mahasiswa, baik dalam pelaksanaan asistensi, pengubahan jadwal, tenggat 

pengumpulan tugas, maupun konsultasi di luar jam asistensi. 

5. Mematuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik 

dalam pelaksanaan asistensi, pengubahan jadwal, tenggat pengumpulan tugas, 

maupun konsultasidi luar jam asistensi. 

Pasal 7 

Etika asisten dosen dalam pelaksanaan tugas asistensi: 

1. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Perlakuan kepada 

seluruh mahasiswa sama, tanpa memandang status sosial, agama, atau ras 

mahasiswa. 



2. Berkomunikasi dengan mahasiswa menggunakan tutur kata yang sopan, sikap 

ramah dan perhatian, penuh percaya diri, serta fokus terhadap tujuan utama 

pembelajaran.  

3. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan 

bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas 

maupun di luar kelas. 

4. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa. 

5. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka 

terjadwal di kelas.  

6. Menjunjung tinggi objektivitas dalam mengevaluasi hasil ujian dan bentuk 

penugasan lain. 

7. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran yang diberikan, sebagai 

perwujudan tanggung jawab untuk menjadikan mahasiswa peserta asistensi 

lebih berkompeten. 

BAB IV 

PELAKSANAAN KODE ETIK 

Pasal 8 

1. Setiap asisten dosen wajib melaksanakan Kode Etik Asisten Dosen ini dengan 

penuh tanggung jawab baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama 

dengan anggota lainnya 

2. Setiap asisten dosen mempunyai kewajiban moral untuk secara konsisten 

memelihara tetap dilaksanakannya kode etik ini, sehingga tugas seluruh asisten 

dosen dapat berjalan optimal. 



3. Setiap asisten dosen harus senantiasa mengingatkan asisten dosen lainnya 

terhadap tindakan-tindakan yang dinilai tidak etis. 

4. Setiap asisten dosen wajib melaporkan setiap tindakan yang melanggar kode 

etik ini, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

5. Pelanggaran terhadap Kode Etik Asisten Dosen dapat dikenakan sanksi moral 

dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

BAB V 

HUBUNGAN ASISTEN DOSEN DENGAN MAHASISWA 

Pasal 9 

Seorang asisten dosen wajib menjunjung tinggi hak yang diberikan kepadanya 

dengan semangat tinggi yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, 

yaitu: 

1. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut 

kemampuannya dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan. 

2. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan 

terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dengan peserta asistensi dalam 

proses belajar mengajar. 

3. Memberikan motivasi kepada peserta asistensi sehingga dapat merangsang 

daya fikir. 

BAB VI 

HUBUNGAN ASISTEN DOSEN DENGAN SESAMA ASISTEN DOSEN 

Pasal 10 

Seorang asisten dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan hubungan 

yang harmonis dengan sesama asisten dosen dengan jalan: 



1. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik antar asisten 

dosen. 

2. Memelihara hubungan baik terhadap semua rekan asisten dosen. 

3. Tidak melakukan persaingan secara tidak sehat atau berusaha menjatuhkan 

asisten dosen lain dengan fitnah. 

4. Bersikap dan bertindak rendah hati khususnya pada asisten dosen baru yang 

masih kurang pengalaman dalam mengajar. 

5. Mencari penyelesain secara musyawarah apabila terjadi perselisihan antar 

asisten dosen. 

 

BAB VII 

HUBUNGAN ASISTEN DOSEN DENGAN DOSEN MATA KULIAH 

Pasal 11 

Seorang asisten dosen wajib memelihara dan menumbuh kembangkan hubungan 

yang harmonis dengan dosen mata kuliah antara lain: 

1. Menghormati dan menghargai wewenang dan hak dosen mata kuliah. 

2. Mematuhi serta menjalankan semua peraturan dosen mata kuliah dalam 

pelaksanaan kelas asistensi. 

3. Bersikap sopan terhadap dosen mata kuliah. 

4. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya mengenai absensi, penilaian, 

maupun keaktifan mahasiswa di kelas sebagai dasar penilaian yang akan 

dilakukan dosen mata kuliah. 

5. Mempunyai kesanggupan untuk mengungkapkan pendapat atau bertanya 

kepada dosen mata kuliah tanpa meninggalkan azas sopan santun. 



 

BAB VIII 

HUBUNGAN ASISTEN DOSEN DENGAN JURUSAN AKUNTANSI 

Pasal 12 

Seorang asisten dosen wajib menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Jurusan 

Akuntansi. 

BAB IX 

PELANGGARAN KODE ETIK 

Pasal 13 

Pelanggaran oleh asisten dosen dapat berbentuk: 

1. Bersikap dan bertindak yang dapat menjatuhkan nama baik Jurusan Akuntansi. 

2. Bertindak menyalahgunakan dan melampaui wewenang yang dimiliki. 

3. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap dosen, sesama asisten 

dosen, maupun mahasiswa peserta asistensi. 

4. Membocorkan soal dan atau kunci jawaban ujian maupun tugas baik kepada 

sesama asisten dosen maupun mahasiswa peserta asistensi. 

5. Melawan dosen mata kuliah yang dibina pada program asistensi maupun dosen 

lain. 

6. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun 

gambar. 

7. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik 

Jurusan Akuntansi tanpa izin.  



8. Mengadu domba dan menghasut baik dosen dengan asisten dosen atau 

mahasiswa, sesama asisten dosen, maupun asisten dosen dengan mahasiswa 

peserta asistensi. 

9. Melakukan plagiat dalam karya ilmiah. 

10. Dan lain-lain yang dilarang oleh peraturan Jurusan Akuntansi. 

BAB X 

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK 

Pasal 14 

1. Setiap asisten dosen Jurusan Akuntansi yang melanggar kode etik, tata tertib, 

dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi. 

2. Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa : 

a. Teguran lisan berupa nasehat. 

b. Teguran tertulis berupa surat peringatan sampai tiga kali. 

c. Pemberhentian tugas menjadi asisten dosen pada semester berikutnya. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

1. Semua ketentuan mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan asisten dosen yang 

bertentangan dengan ketentuan kode etik ini di nyatakan tidak berlaku lagi. 

2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur dalam peraturan 

tersendiri. 
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