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BAB II 

GAMBARAN UMUM ETIKA 

 

2.1. Apa itu Etika? 

Pengertian moral sering disama artikan dengan etika. Moral berasal dari 

bahasa Latin moralia, kata sifat dari mos (adat istiadat) dan mores (perilaku). 

Sedangkan etika berasal dari kata Yunani ethikos, kata sifat dari ethos 

(perilaku). Makna kata etika dan moral memang sinonim, Menurut Bertens 

(2011:6), kata etika dapat dipakai dalam arti sebagai nilai-nilai dan norma-norma 

moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam 

mengatur tingkah lakunya. Sedangkan moral atau moralitas biasanya dikaitkan 

dengan tindakan seseorang yang benar atau salah.  

Al Ghazali dalam Ludigdo (2007:37) membahas tentang diskusi moralitas 

yang berpusat kepada pencapaian kebahagiaan. Dalam diskusi tersebut 

pengetahuan (‘ilm) dan perbuatan(‘amal) menjadi unsur pencapaian kebahagiaan. 

Di mana Tuhan adalah sumber utama dari pengetahuan yang dianugerahkan 

kepada manusia melalui berbagai cara, Etika sebagai pengetahuan tentang jiwa, 

sifat, perilaku moral menurut Al Ghazali termasuk dalam pemilihan ilmu-ilmu 

teoritis. Disebutkan pula bahwa etika adalah puncak dari ilmu praktis. Sehingga 

penyelidikan mengenai etika harus dimulai dari pengetahuan tentang jiwa, 

kekuatan-kekuatan, dan sifat-sifatnya. Pengetahuan ini dibutuhkan untuk 

membersihkan jiwa seperti yang tercantum di dalam Al-Quran dan merupakan 

pengenalan menuju pengetahuan tentang tuhan. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa etika adalah tentang bagaimana manusia mencapai kebahagiaan dalam 

hidup dan dalam menjalani kehidupannya (Ludigdo, 2007:38) 

 

2.1.1. Sejarah Etika 

Diskusi tentang etika yang ada saat ini tidak muncul begitu saja. Terdapat 

sejarah panjang perkembangan etika hingga menjadi salah satu elemen penting 

dalam dunia pendidikan. Beberapa tahapan perkembangan telah dilalui etika 

bisnis hingga saat ini. Menurut Bertens (2000:36) Perkembangan dari etika bisnis 

dijabarkan melalui tahap-tahap sebagai berikut : 

1.      Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani 

lain menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan 

manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana 

kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. 

2.      Masa Peralihan: tahun 1960-an ditandai pemberontakan terhadap 

kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di 

ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan). 

Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya 

manajemen, yaitu dengan menambahkan mata kuliah baru dalam 

kurikulum dengan nama Business and Society. Topik yang paling 

sering dibahas adalah corporate social responsibility. 

3.      Etika Bisnis Lahir di AS: tahun 1970-an sejumlah filsuf mulai 

terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis 
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dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis 

moral yang sedang meliputi dunia bisnis di AS. 

4.      Etika Bisnis Meluas ke Eropa: tahun 1980-an di Eropa Barat, etika 

bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun 

kemudian. Terdapat forum pertemuan antara akademisi dari 

universitas serta sekolah bisnis yang disebut European Business 

Ethics Network (EBEN). 

5.      Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: tahun 1990-an tidak terbatas 

lagi pada dunia Barat. Etika bisnis sudah dikembangkan di seluruh 

dunia. Telah didirikan International Society for Business, 

Economics, and Ethics (ISBEE) pada 25-28 Juli 1996 di Tokyo. 

Menurut Bertens, awal mula inisiasi etika bisnis ke dalam dunia 

pendidikan bermula pada 1970-an. Beberapa skandal besar di Amerika Serikat 

memicu kebutuhan akan adanya pemahaman tentang etika dalam lingkungan 

bisnis. Salah satu usaha yang dilakukan pada saat itu adalah mengembangkan 

etika bisnis menjadi materi perkuliahan bagi perguruan tinggi. Perkembangan ini 

juga berimbas pada perkembangan mulai dari literature-literatur, dosen-dosen 

pengajar, dan diskusi-diskusi ilmiah dari para ahli etika bisnis. Sehingga akhirnya, 

etika bisnis sendiri memiliki perannya sendiri dalam bidang keilmuan yang 

diajarkan di perguruan tinggi hingga saat ini. (Bertens, 2000:40) 

Namun, menurut Abend (2013), perkembangan dari etika bisnis sebagai 

salah satu bidang keilmuan telah dimulai sejak awal abad 20-an di Amerika 

Serikat. Pada tahun 1902 hingga 1936, beberapa universitas yang antara lain 
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Nortwestern, Chicago, Yale, dan California merasa bahwa etika bisnis adalah 

suatu permasalahan yang sangat penting pada saat itu.  Dan mereka berpendapat 

bahwa sekolah–sekolah bisnis dan universitas–universitas yang ada harus dapat 

menyebarkan pengaruh positif dari etika bisnis itu sendiri. Sehingga, mereka 

mulai memasukkan materi etika bisnis ke dalam beberapa program perkuliahan 

yang mereka miliki.  

 

2.1.2. Pentingnya Etika Bisnis 

Di dunia modern, pandangan masyarakat global terhadap situasi etis dapat 

dilihat dari tiga ciri yang menonjol. Pertama, adanya pluralisme moral, bahkan 

masyarakat yang sama memiliki pluralisme moral. Kedua, timbulnya masalah etis 

baru yang tidak terduga. Masalah tersebut seperti pro-kontra adanya cloning yang 

selalu dikaitkan dengan etika dan penggunaan energi nuklir yang juga memiliki 

dampak positif dan negatif. Ketiga, tampak semakin jelas kepedulian etis yang 

universal (Bertens, 2011:32). 

Etika sendiri memiliki keterkaitan yang kuat dengan praktik bisnis yang 

terjadi di dunia nyata. Contohnya saja peristiwa jatuhnya perusahaan besar yang 

bergerak di bidang energy yaitu Enron. Peristiwa tersebut mengakibatkan 

kerugian para pemegang saham sebesar $1 miliar dalam nilai saham. Ribuan 

karyawan kehilangan pekerjaan, dana pension, dan tunjangan kesehatan mereka. 

Pemadaman listrik bagi konsumen enron dikarenakan kekurangan energy. Klien-

klien enron merugi karena kehilangan klien besar. Hingga kebangkrutan kantor 

akuntan publik yang menangani enron yaitu Arthur Andersen. (Desjardins, 
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2011:4) Coba kita bandingkan antara kebijakan enron untuk memanipulasi 

laporan keuangannya dengan total kerugian yang ditimbulkan. Jumlah kerugian 

tersebut sangat besar dan mempengaruhi banyak pihak yang terkait. Sehingga 

dapat dipahami dengan baik bahwa kensekuensi dari perilaku tidak etis dan 

institusi yang melakukannya selalu mendapatkan perhatian yang serius dan tidak 

dapat diabaikan. 

Runtuhnya perusahaan-perusahaan raksasa Amerika Serikat seperti kasus 

Enron, memicu timbulnya kesadaran etis dari masyarakat dunia. Sebagaimana 

tindakan tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan Kantor 

Akuntan Publik Arthur Andersen dengan melakukan manipulasi pembukuan. 

(Irianto, 2003). Hal tersebut berimbas pada kepedulian etis dalam dunia 

pendidikan. Dimana diharapkan kasus-kasus kecurangan serupa dapat dicegah 

sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai etika dalam dunia pendidikan. Melalui 

dunia pendidikan, pemahaman akan etika dapat ditanamkan dan diinternalisasi 

sejak masa perkuliahan sebagai upaya penyadaran dan pencegahan sejak dini 

tindakan-tindakan fraud (Setiawan dan Kamayanti, 2012). 

Mahasiswa yang notabene adalah sebagai generasi penerus yang sedang 

dalam masa pengembangan diri, sangat memerlukan adanya pendidikan tentang 

pengambilan keputusan etis. Menurut Desjardins (2011:5), bagi mahasiswa 

mempelajari etika harus sama pentingya dengan mempelajari bidang lainnya di 

dalam pendidikan bisnis. Tanpa latar belakang ini, mahasiswa tidak akan siap 

dengan praktik yang ada di dalam dunia bisnis saat ini. Di mana, terdapat berbagai 

dilema etis yang memerlukan pengambilan keputusan etis yang tegas. 
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1.2 Pembelajaran Etika 

1.2.1 Hakikat Pendidikan 

Untuk dapat menanamkan nilai-nilai dan pemahaman etika kepada 

seseorang, diperlukan adanya suatu proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan. Arti pendidikan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (1991:232) adalah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan dijelaskan lebih luas lagi sebagai 

sebuah tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku 

manusia, juga proses penggunaan hampir seluruh dari pengalaman kehidupan 

(Tardif dalam Syah 2011:10). 

Poerbakawatja dan harahap (1981) dalam Syah (2011:11) menjelaskan 

pendidikan dengan menyebutkan dua kata kunci tentang pendidikan yaitu 

“kedewasaan” dan “tanggungjawab”. Istilah dewasa dan tanggungjawab  moral 

tersebut dapat mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, yakni : 

“ . . . bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakup, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab” (UUSPN/2003 

Bab II Pasal 3) 

 

Pendidikan dalam Dictionary of Psychology juga dapat diartikan sebagai 

tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan (seperti sekolah dan madrasah) yang 

dipergunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam menguasai 

pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya. Dalam praktiknya, pendidikan 

tidak hanya dilakukan di sisi formal saja. Pendidikan juga dapat dilakukan secara 
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informal di samping di berbagai institusi pendidikan seperti sekolah hingga 

perguruan tinggi. Bahkan pendidikan dapat berlangsung dengan cara mengajar 

diri sendiri (Syah 2011:11) 

Perhatian akan pentingnya pendidikan telah berkembang jauh sebelum 

masa kemerdekaan. Salah satu tokoh yang sangat memperhatikan peran 

pendidikan adalah bapak pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara (Rahardjo, 

2010:68).. Beliau selalu menekankan pentingnya pendidikan. Pendidikan bisa 

mengubah arah sejarah bangsa. Pendidikan bisa mengubah arah sejarah bangsa. 

Pendidikan bisa melahirkan elite-elite yang sadar akan adanya sebuah bangsa dan 

Negara yang merdeka. Elite-elite ini pun sadar bahwa pendidikan juga mampu 

mengangkat bangsa ini menuju kebahagiaan. Ki Hajar sangat menyadari hal 

tersebut, dan tak heran bila beliau menjadi peletak dasar system pendidikan 

nasional  

Dalam dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara mencetuskan suatu sistem 

pendidikan yang disebut sistem among. Among mempunyai pengertian menjaga, 

membina, dan mendidik anak dengan kasih sayang. Pelaksana Among (Momong) 

disebut sebagai Pamong, yang mempunyai kepandaian dan pengalaman lebih dari 

yang diamong. Guru atau dosen di Tamansiswa (sekolah yang didirikan oleh Ki 

Hajar Dewantara) disebut Pamong yang bertugas mengajar dan mendidik anak 

sepanjang waktu. 

Tujuan dari system among adalah untukmembangun anak didik menjadi 

manusia beriman dan bertakwa, merdeka lahir batin, budi pekerti luhur, cerdas 

dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohani agar menjadi anggota 
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masyarakat yang mandiri dan bertanggungjawab atas kesejahteraan tanah air dan 

manusia pada umumnya. Sistem among mengharamkan hukuman disiplin dengan 

paksaan atau kekerasan karena hal tersebut akan menghilangkan jiwa merdeka 

anak. 

Sistem among teresebut memang dapat membimbing menuju tercapainya 

insan yang merdeka lahir-batin. Ki Hajar Dewantara lalu merumuskan cara 

memandu masyarakat dengan rumus berikut ini: 

1. Ing Ngarsa Sung Tuladha (Di Depan Memberi Contoh) 

Sebagai orang tua, guru atau sebagai pimpinan sebuah organisasi macam 

apapun, anak-anak, murid, dan para bawahan akan memperhatikan tingkah 

laku orang tua, guru, dan pimpinannya. 

2. Ing Madya Mangun Karsa (Di Pertengahan Memberi Semangat) 

Dalam pergaulan sehari-hari melihat anak-anak, murid atau bawahan mulai 

mandiri, menjalankan hal yang benar, mereka wajib diberi dorongan, dan 

semangat. Kepedulian terhadap mereka diwujudkan dengan memberi 

dorongan untuk melakukan hal yang benar. 

3. Tut Wuri Handayani (Di Belakang Memberi Dukungan) 

Anak-anak, murid atau bawahan yang mulai percaya diri perlu didorong untuk 

berada di depan. Orangtua, guru, atau pimpinan perlu memberi  dukungan dari 

belakang. Sudah seharusnya generasi tua memberi kesempatan kepada 

generasi muda untuk berkiprah dan menjalankan peran mereka sebagai 

generasi penerus bangsa. 
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2.3. Mata Kuliah Etika 

Pendidikan etika diperguruan tinggi diwujudkan dalam mata kuliah yang 

bermuatan etika. Dengan adanya proses pembelajaran etika melalui hal tersebut, 

mahasiswa dapat mempelajari dan mempraktikkan pola pikir dan cara 

mempertimbangkan yang bertanggung jawab. Menurut Desjardins (2011:6), 

keputusan yang dihasilkan melalui proses penalaran mendalam dan cermat akan 

menghasilkan keputusan yang lebih etis dan bertanggungjawab. Dapat dipahami 

bahwa pengambilan keputusan yang etis akan dihasilkan oleh pertimbangan yang 

bertanggung jawab. 

Jadi apa sebenarnya inti dari kuliah etika bisnis itu sendiri? Pembelajaran 

mengenai teori etika dan pengenalan sejarah dari etika bukanlah merupakan 

tujuan utama dari perkuliahan etika. Idealnya perkuliahan etika diharapkan dapat 

menanamkan perilaku yang etis, bukan hanya informasi dan pengetahuan 

mengenai etika. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan peran aktif pada 

mahasiswa dalam proses perkuliahan seperti berpkir, mengajukan pertanyaan, dan 

melakukan pertimbangan. Sehingga mahasiswa dapat merasakan bagaimana pola 

pikirnya berkembang untuk memutuskan permasalahan-permasalahan mengenai 

etika selama perkuliahan. 

Saat ini, beberapa universitas yang berada di dunia masih 

mengembangkan dan memberikan perkuliahan tentang etika bisnis. Baik itu di 

Amerika maupun di Indonesia. Tetapi bentuk dari mata kuliah etika bisnis itu 

sendiri ternyata terdapat beragam bentuknya. Berikut adalah gambaran bentuk 

mata kuliah etika tersebut. 
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1. Mata Kuliah Etika yang berdiri sendiri 

Contohnya di Prairie View A & M University (Ethic for Accountant) dan 

Universitas Brawijaya (Etika Bisnis dan Profesi) 

2. Mata Kuliah Etika yang terintegrasi dengan mata kuliah lain 

Contohnya di Liberty University (Accounting Theory and Ethic) dan 

Universitas Airlangga Surabaya (Komunikasi dan Etika Profesi) 

3. Muatan etika diajarkan di mata kuliah pokok akuntansi 

Maksudnya adalah saat mata kuliah pokok akuntansi seperti Pengantar 

Akuntansi, Akuntansi Keuangan, Teori Akuntansi, dan lain-lain, etika juga 

diajarkan dalam tiap mata kuliah tersebut. 

Beberapa perguruan tinggi diatas memiliki bentuk pengajaran etika yang 

berbeda satu sama lainnya. Walaupun begitu, tiap-tiap bentuk tersebut berbeda 

namun memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan pemahaman dan upaya 

penyadaran mahasiswa mengenai pentingnya etika di dunia profesi. Perbedaan 

tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di sub bab berikutnya. 

 

2.2.1. Gambaran Mata Kuliah Etika di Amerika 

2.2.1.1. Prairie View A & M University Amerika Serikat 

Di Amerika terdapat beberapa universitas yang secara utuh memberikan 

mata kuliah etika bisnis sebagai mata kuliah tersendiri. Salah satunya yaitu Prairie 

View A & M University yang berkedudukan di Negara bagian Texas Amerika 

Serikat. Mata kuliah etika bisnis ditawarkan di jurusan akuntansinya dan juga 

beberapa jurusan lainnya. Mata kuliah etika pada jurusan akuntansi dikenal 
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dengan Ethic for Accountant (Etika Akuntan) dan dapat ditempuh oleh mahasiswa 

pada tahun ketiga perkuliahan (Junior Year) tepatnya di semester ke lima 

perkuliahan. Berikut adalah gambaran tentang alur perkuliahan mahasiswa, di 

mana mata kuliah etika bisnis ditawarkan di salah satu semester di dalamnya. 

Gambar 2.1 

Silabus Program Undergraduate Prairie View A&M University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.pvamu.edu.com 



24 
 

2.2.1.1. Liberty University Amerika Serikat 

Selama proses penelitian ini, penulis menemukan bahwa mata kuliah etika 

bisnis jarang sekali diberikan dalam jenjang bachelor atau setara dengan Strata 1 

(satu) di Amerika dan Indonesia. Beberapa universitas hanya memberikan mata 

kuliah etika hanya pada jenjang master  dan secara utuh sebagi mata kuliah 

tersendiri. Kebanyakan untuk jenjang strata 1 (satu), mata kuliah etika berintegrasi 

dengan mata kuliah lain dan atau materi etika disisipkan di dalam mata kuliah inti 

akuntansi seperti pengantar akuntansi dan lain lain. Sebagai contoh, berikut adalah 

mata kuliah etika yang diberikan di Liberty University Amerika Serikat. 

Tabel 2.1 

Perbandingan Silabus Liberty University 

Undergraduate Business Course Guides Graduate Business Course Guides 

ACCT 211 - Principles of Accounting I 

ACCT 511 - Adv Business Law for 

Accountants 

ACCT 212 - Principles of Accounting II ACCT 521 - Advanced Cost Accounting 

ACCT 301 - Intermediate Accounting I 

ACCT 531 - Accounting Information 

Systems 

ACCT 302 - Intermediate Accounting II 

ACCT 612 - Tax Research & 

Jurisprudence 

ACCT 311 - Cost Accounting I ACCT 622 - Advanced Auditing 

ACCT 332 - Accounting Information Systems 

ACCT 632 - Adv Financial Accounting 

Theory 

ACCT 401 - Taxation I ACCT 642 - Accounting Ethics 
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ACCT 402 - Advanced Accounting I BMAL 500 - Organizational Behavior 

ACCT 403 - Advanced Accounting II 

BMAL 501 - Executive Leadership and 

Management 

ACCT 404 – Auditing 

BMAL 550 - Effective Executive 

Communication 

ACCT 412 - Taxation II BMAL 560 - Corporate Responsibility 

ACCT432 - IT Audit BMAL 602 - Nonprofit Management 

ACCT 441 - Accounting Theory & Ethics BMAL 603 - Entrepreneurship 

Sumber : http://www.liberty.edu/online/course-guides/ 

 

Di dalam tabel diatas, mata kuliah etika (di tabel yang diarsir biru tua) 

sama-sama diajarkan baik di undergraduate (strata 1) maupun graduate (strata 2). 

Tetapi di jenjang strata satu, mata kuliah ini menyatu dengan materi lain yaitu 

teori akuntansi. Sehingga etika diajarkan bersamaan dengan teori akuntansi. 

Berbeda jika dilihat di strata 2, mata kuliah etika mendapat peran tersendiri 

sebagai mata kuliah independen.  

Jika dilihat dari beberapa universitas seperti Liberty University, mata 

kuliah etika bisnis dianggap tidak terlalu diperlukan untuk diajarkan di dalam 

program undergraduate sebagai mata kuliah tersendiri. Cukup dengan 

diintegrasikan ke dalam beberapa mata kuliah yang lain. Mata kuliah etika dapat 

lebih dipelajari lebih dalam di dalam jenjang yang lebih tinggi. Di jenjang yang 

lebih tinggi tersebut, mata kuliah etika diberikan sebagai mata kuliah tersendiri. 

Dengan begitu, materi yang diberikan dapat lebih luas cakupannya dan dapat 



26 
 

memberikan pemahaman mengenai apa itu etika, pentingnya etika, dan 

penyadaran pemahaman tentang etika itu sendiri. 

 

2.2.2. Gambaran Mata Kuliah Etika di Indonesia 

Di Indonesia, mata kuliah etika bisnis secara nasional berlangsung 

semenjak dibukanya Program Pendidikan Akuntansi (PPAk) pada tahun 2003. 

Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan professional akuntan, di mana etika 

bisnis dan profesi menjadi salah satu mata kuliah intinya. Awal perkembangan 

tersebut sebelumnya telah berlangsung di Jurusan Akuntansi Universitas 

Brawijaya pada tahun 1999, dengan menjadikan mata kuliah etika bisnis dan 

profesi sebagai salah satu mata kuliah pilihan dalamnya kurikulumnya (Ludigdo, 

2007; 2).  

Saat ini, mata kuliah etika masih berkembang dan diajarkan di beberapa 

universitas di Indonesia. Berikut adalah gambaran bentuk dari mata kuliah etika di 

Indonesia yang diajarkan di Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

2.2.2.1. Universitas Airlangga Surabaya 

Mata kuliah etika juga dikembangkan di beberapa perguruan tinggi di 

Indonesia. Salah satu universitas tersebut adalah Universitas Airlangga Surabaya. 

Di dalam Jurusan Akuntansinya, etika diajarkan dalam mata kuliah Komunikasi 

dan Etika Profesi. Dalam pengajarannya, mata kuliah ini menggabungkan dua 

materi dalam satu format mata kuliah yaitu komunikasi bisnis dan etika profesi 
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akuntansi. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib yang dapat 

ditempuh oleh mahasiswa pada semester enam di jenjang strata satu. Berikut 

merupakan tabel alur perkuliahan pada program strata satu Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. 

Tabel 2.2 

Silabus Program Studi S1 Akuntansi UNAIR 

Semester VI 

NO KODE JENIS NAMA MATA KULIAH SKS PRASYARAT 

36 333355 AKA303 MKB Pengauditan II 3 333255 

37 333616 AKK302 MKB 
Akuntansi Keuangan Lanjutan 

II 
3 333215 

38 333455 AKA304 MKB Internal Audit 3 333037 

39 323081 SII203 MKB Sistem Informasi Manajemen 3 333037 

40 333083 MNK304 MKB Pengantar Pasar Modal 3 323165 

41 333079 SOK201 MBB 
KOMUNIKASI DAN 

ETIKA PROFESI 
3   

42 323079 MNU302 
MPB-

PNA 
Studi Kelayakan Bisnis 3 323265;333068 

43 323063 EKT303 
MPB-

PNA 
Ekonomi Manajerial 3 301110 

Jumlah sks Matakuliah Wajib 18   

Jumlah sks Matakuliah Pilihan 6   

Sumber : akuntansi.feb.unair.ac.id 

2.2.2.2. Universitas Brawijaya Malang 

http://akuntansi.fe.unair.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/333355.pdf
http://akuntansi.fe.unair.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/333255.pdf
http://akuntansi.fe.unair.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/333616.pdf
http://akuntansi.feb.unair.ac.id/program/sarjana-s1/reguler/wp-content/uploads/2010/03/333215.pdf
http://akuntansi.fe.unair.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/333455.pdf
http://akuntansi.fe.unair.ac.id/wp-content/uploads/2010/03/333037.pdf
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Mata kuliah etika bisnis di Universitas Brawijaya Malang dikembangkan 

dengan memperhatikan keragaman nila-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia. 

Indonesia terkenal akan budaya yang kaya akan nilai-nilai. Baik itu nilai budaya, 

sosial, dan agama. Dengan keanekaragaman budaya tersebut Ki Hajar Dewantara 

merumuskan konsep kebudayaan yang disebut Konsep Trisakti Jiwa yang terdiri 

dari cipta, rasa dan karsa. Maksudnya adalah untuk melaksanakan segala sesuatu 

maka harus ada kombinasi yang sinergis antara hasil olah pikir, hasil olah rasa, 

serta motivasi kuat di dalam dirinya. (Rahardjo, 2010:65).  

Untuk menyesuaikan dengan perbedaan tersebut, metode pembelajaran 

mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi mencakup pengembangan dari kecerdasan 

emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ) dari mahasiswa. Pembelajaran 

dengan pengembangan tersebut disebabkan karena pengembangan kecerdasan 

intelektual (IQ) saja tidak cukup untuk menghasilkan profesional akuntan yang 

kompeten. Pengembangan di sisi mental dan spiritual juga harus dikembangakan. 

Diharapkan dengan adanya pengembangan EQ serta SQ dalam pengajaran etika, 

mahasiswa dapat memahami dengan baik nilai-nilai yang terkandung dalam etika. 

Dan pada akhirnya, mahasiswa dapat bersikap etis dalam setiap perbuatannya 

hingga kelak terjun dalam dunia kerja dan lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai 

pula dengan “Konsep Tringa” dari Tamansiswa yang didirikan Oleh Ki Hajar 

Dewantara yang terdiri dari ngerti (mengetahui), ngarsa (memahami, dan 

ngelakoni (melakukan). Artinya tujuan belajar pada dasarnya adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan anak didik tentang apa yang dipelajarinya, mengasah 

rasa untuk meningkatkan pemahaman tentang apa yang diketahuinya serta 
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meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan apa yang dipelajarinya. 

(Rahardjo, 2010:63)  

Di dalam mata kuliah etika bisnis dan profesi, terdapat beberapa 

penugasan untuk pengembangan EQ dan SQ dari mahasiswa. Penugasan tersebut 

disebut Refleksi Batin Spiritual (RBS) atau dikenal juga dengan olah rasa dan 

olah batin. Tugas ini berbentuk aktivitas refleksif kritis intuitif atas diri, 

lingkungan sosial dan alam,  serta spiritual sesuai agama dan keyakinannya. 

Mahasiswa dilatih untuk berfikir kritis tentang berbagai macam hal yang 

dituangkan ke dalam secarik kertas dengan menggunakan logika dan empati yang 

ada dalam diri mahasiswa itu sendiri. Setiap minggunya, mahasiswa mengkritisi 

topik yang berbeda-beda. Tugas tersebut bertujuan untuk melatih kepekaan 

mahasiswa terhadap berbagai peristiwa dipandang dari sisi etis. 

Di dalam penelitian kali ini, penulis tertarik untuk mengetahui apakah 

mahasiswa benar-benar telah mengalami proses penyadaran setelah menempuh 

perkuliahan etika bisnis. Dengan metode yang mencakup ceramah, diskusi, studi 

kasus, refleksi batin spiritual, dan studi lapangan itu apakah sudah berperan besar 

terhadap pengembangan EQ dan SQ dari mahasiswa. Sehingga hasil penelitian ini 

nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan perkuliahan etika 

bisnis yang lebih baik ke depannya. 

Hingga pada saat ini, mata kuliah etika bisnis telah menjadi salah satu 

mata kuliah wajib di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas brawijaya. 

Mahasiswa Akuntansi dapat menempuh mata kuliah ini pada semester ke 6 

(enam) pada masa perkuliahan. Berikut gambaran silabus mengenai perkuliahan 
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yang diberikan di kelas Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi Kelas Bapak Aji 

Dedi Mulawarman. 

Tabel 2.3 

Daftar Mata kuliah Pengembangan Keperilakuan Jurusan Akuntansi 
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 Mata kuliah ini didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman mahasiswa atas berbagai teori dan isu etika dalam bisnis dan 

profesi akuntansi. 

 Selain itu mata kuliah ini juga didesain, dengan bekal pengetahuan dan 

pemahaman yang memadai, untuk meningkatkan kesadaran etis 

mahasiswa. 

 Untuk ini materi disajikan dalam kesatuan dimensi intelektual, emosional 

dan spiritual. Di setiap proses transfer ilmu pengetahuan melalui ceramah 

dan diskusi, mahasiswa diminta berinteraksi dan merasakan langsung 

sekaligus kritis atas situasi atau kejadian sosialdan alam kritis, disertai 

pembangkitan dan penghidupan hati nurani yang suci.  

 Tujuan pembelajaran dengan desain ini adalah menumbuhkan kesadaran 

etis dan perilaku etis melalui pemahaman nilai-nilai yang bersumberkan 

literatur, pengalaman diri dan orang lain, serta melalui penguatan emosi 

dan spiritualitas. 

 

Kompetensi 

Setelah  mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat:  

 memiliki pengetahuan yang luas tentang etika bisnis dan profesi, serta 

 mampu mengambil keputusan bisnis dan profesi secara rasional dan atau 

intuitif.  

 

Metode Perkuliahan 
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 Perkuliahan dilakukan baik pendekatan teoritis-konsepsional maupun 

praktis. Eksplorasi pengetahuan dan pemahaman teoritis-konsepsional 

bersumber dari textbook dan jurnal dipadukan pengetahuan dan 

pemahaman praktis dari pengalaman hidup sehari-hari. Untuk ini metode 

perkuliahannya meliputi: 

o Ceramah, di mana dosen menyampaikan ide-ide pokok dari suatu 

topik perkuliahan. 

o Diskusi, di mana mahasiswa bersumberkan literatur yang disiapkan 

dan atau pengalaman yang didapatkan berdiskusi dengan peer-nya.  

o Eksplorasi kasus, di mana mahasiswa harus mengkaitkan suatu 

bahasan diskusi denga nkasus yang relevan yang didapatinya dalam 

praktik kehidupan diri, organisasi, dan sosialnya. 

o Refleksi Batin Spiritual, yaitu aktivitas refleksif kritis intuitif atas diri, 

lingkungan sosial dan alam,  serta spiritual sesuai agama dan 

keyakinannya. 

o Studi Lapangan; mahasiswa turun lapangan untuk mengeksplorasi 

nilai etika yang ada di masyarakat/praktik lokal 

 


