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ABSTRAK 

 

DIMENSI  PELANGGRAN ETIKA DALAM  PRAKTIK AKUNTANSI  

DI  SEBUAH  ORGANISASI  BISNIS 

(Studi Kasus pada Hotel ‘X’ di Kota Malang) 

 

Oleh: 

Gisma Geiant Ginanjar Assydiq 

 

Dosen Pembimbing: 

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

 

   

 Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk pelanggaran etika 

oleh karyawan yang terjadi dalam praktik akuntansi pada sebuah organisasi bisnis 

beserta dengan konteks terjadinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menggambarkan fakta secara 

deskriptif dan disajikan secara naratif. Penelitian dilaksanakan pada Hotel ‘X’ di 

kota Malang yang merupakan salah satu jenis organisasi bisnis di bidang 

perhotelan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi beberapa pelanggaran 

etika dalam praktik akuntansi Hotel ‘X’ yang dilakukan karyawan yang sebagian 

besar berlandaskan motif uang dan kurangnya sense of belonging. Adapun 

penyebab lain seperti sistem akuntansi yang belum terkomputerisasi, struktur 

organisasi yang tidak konsisten, kesadaran pengendalian yang rendah, tidak 

adanya kode etik bagi karyawan, banyaknya karyawan yang hanya lulusan SMK, 

dua fungsi vital dalam satu ruangan, dan dilema etika.  

 

 

Kata kunci: Organisasi Bisnis Perhotelan, Pelanggaran Etika, 

Penyimpangan Sistem Akuntansi, Dilema Etika, Lingkungan Etis 
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ABSTRACT 

 

DIMENSION OF ETHICAL VIOLATION IN ACCOUNTING PRACTICE 

AT A BUSINESS ORGANIZATION 

(Case Study in the Hotel 'X' in Malang City) 

by: 

Gisma Geiant Ginanjar Assydiq 

Advisor Lecturer: 

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

 

This study aims to explore the forms and the causal factor of ethical 

violations by employees that occurred in the practice of accounting in a business 

organization. This study used a qualitative descriptive method with approach of 

case studies which illustrate the facts presented in descriptive and narrative. The 

experiment was conducted at Hotel 'X' in Malang city, which is one type of 

business organization in the field of hospitality. The results showed that there was 

some ethical violations in accounting practice of Hotel ‘X’, in many forms, 

performed by employees which mostly based on motives of money and lack of 

sense of belonging. As for other causes such as accounting systems are not 

computerized, the organizational structure that is not consistent, low awareness of 

control, lack of code of conduct for employees, the number of employees who just 

graduated from vocational school, two vital functions in one room, and ethical 

dilemmas. 

 

 

Keywords: Business Organization of Hospitality, Ethical Violation, 

Deviation of Accounting System, Ethical Dilemma, Ethical Climate 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Dalam satu dasawarsa terakhir, perekonomian dunia telah mengalami 

guncangan hebat yang menyebabkan kerugian besar di berbagai sektor. 

Banyaknya perusahaan raksasa gulung tikar serta ratusan ribu karyawan 

kehilangan pekerjaan adalah akibat berantai yang dirasakan oleh penduduk dunia.  

Dari sekian banyak pihak yang terlibat di dalam gejolak perekonomian tersebut, 

akuntan adalah pihak yang paling mungkin dijadikan “kambing hitam”. Ini tidak 

dapat dilepaskan dari terjadinya beberapa skandal besar “malpraktik bisnis” yang 

telah melibatkan profesional akuntan. (Ludigdo, 2006)  

Peristiwa bisnis yang melibatkan akuntan memberikan sinyal akan 

keberadaan krisis moral dalam dunia bisnis. Menurut Ludigdo (2006) krisis moral 

dalam dunia bisnis yang sangat fenomenal pada dekade terakhir ini adalah kasus 

“Enron”, yang di dalamnya melibatkan salah satu the big five accounting firm 

“Arthur Anderson”. Arthur Anderson telah dituduh melakukan pelanggaran kode 

etik akuntan karena bersikap tidak independen, tidak objektif, dan tidak fair dalam 

menjalankan penugasan audit dan memberikan opininya mengenai perusahaan 

Enron. (Prajitno, 2006) 

Selain kasus Enron, skandal akuntansi juga terjadi pada perusahaan  

WorldCom yang merupakan perusahaan operator komputer terbesar kedua di 
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USA. Menurut Payamta (2006) pada kasus tersebut, akuntan internal perusahaan 

telah fatal membukukan sebesar US$ 3,9 milyard pengeluaran sebagai 

pendapatan. Menurut Payamta (2006) modus skandal akuntansi yang dilakukan 

perusahaan di USA seperti Enron, WorldCom, Xerox, Sun Beam, dan lain-lain 

diantaranya dilakukan oleh manajemen dengan cara mark-up nilai asset, dan 

menyembunyikan hutang-hutang lewat business partnership, dan manajemen 

laba. 

Skandal akuntansi ternyata tidak hanya terjadi di perusahaan besar bertaraf 

internasional di USA saja, di Indonesia pun kejadian seperti ini ditemukan. 

Setidaknya terdapat dua kasus serupa yang dijelaskan Triantoro (2008), antara 

lain:  

1. Kasus Asian Agri yang melibatkan akuntan keuangan dimana telah 

melakukan manipulasi pajak (transfer pricing) sehingga merugikan negara 

Indonesia.  

2. Kasus Bank Lippo yang bermula dari adanya tiga versi laporan keuangan 

yang masing-masing berbeda yang ditemukan oleh BAPEPAM tanggal 30 

September 2002. Laporan keuangan yang berbeda tersebut adalah pertama, 

yang disampaikan kepada publik melalui media masa tanggal 28 November 

2002, kedua yang disampaikan ke BEJ tanggal 27 Desember 2002, dan 

ketiga yang disampaikan oleh akuntan publik tanggal 6 Januari 2003.  

Fenomena-fenomena di atas semakin memperjelas bahwa praktik akuntansi 

yang dilakukan selama ini berkaitan erat dengan isu etika. Peristiwa yang 
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melibatkan akuntan tersebut seharusnya memberikan pelajaran untuk 

mengutamakan etika dalam melaksananakan praktik profesional akuntansi. 

 Akuntan publik maupun akuntan perusahaan patutlah menjunjung tinggi 

nilai-nilai etika agar mampu menjaga independensi dan profesionallisme-nya. 

Nilai etika menurut Selimoglu (2006) adalah sesuatu yang membuat seorang 

profesional menjadi profesional, sesuatu yang meletakkan personality ke dalam 

profesi, dan sesuatu yang menciptakan kode etik profesi dengan harapan 

mengembangkan kesuksesan dan kesehatan hubungan bisnis. Dengan adanya 

penghormatan yang tinggi terhadap nilai etika, seseorang yang berprofesi bisa 

menjadi profesional di bidangnya dan bertanggungjawab penuh dengan 

pelaksanaan kewajibannya, serta mengakibatkan terciptanya kemakmuran sosial 

tanpa memberikan banyak kerugian bagi pihak lain. Selimoglu (2006) juga 

menganggap bahwa etika merupakan kunci kesuksesan bagi seorang profesional, 

tak terkecuali akuntan publik maupun internal perusahaan.  

Setidaknya ada empat kegunaan etika menurut Suseno (2005 : 15) yang 

bisa diuraikan sebagai berikut: (1) Etika membuat manusia memiliki pendirian 

dalam pergolakan berbagai pandangan dalam mengarahkan manusia untuk 

berperilaku etis. (2) Etika membantu agar manusia tidak kehilangan orientasi 

dalam transformasi budaya, sosial, ekonomi, politik dan intelektual yang dewasa 

ini melanda dunia. (3) Etika membantu manusia untuk sanggup menghadapi 

ideologi-ideologi yang merebak di dalam masyarakat secara kritis dan objektif. (4) 

Etika membantu umat beragama untuk menemukan dasar dan kemapanan iman, 

kepercayaan sehingga tidak tertutup dengan perubahan zaman.  
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 Jika dengan etika seorang profesional seperti akuntan bisa meraih 

kesuksesan, ketiadaannya justru mampu membuat akuntan terlibat dalam skandal 

akuntansi yang dilakukan demi kepentingan beberapa pihak. Kegagalan untuk 

melibatkan etika dalam praktik akuntansi serta sikap mengesampingkan nilai-nilai 

etika bisa mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak. Salah satu contohnya yaitu 

hilangnya pekerjaan dari sekitar 85.000 orang yang mengabdi di perusahaan 

multinasional bernama Enron akibat skandal akuntansi yang dilakukan bersama 

Arthur Andersen. Menurut Payamta (2006) munculnya skandal akuntansi 

memberikan dampak adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi 

akuntan yaitu profesi yang bertugas sebagai “penjaga gawang” dan memberi 

jaminan ketersediaan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas. Di sisi lain, 

kondisi tersebut justru juga menimbulkan pertanyaan baru yaitu apakah pantas 

hanya akuntan saja yang disalahkan?  

Pada dasarnya akuntansi menurut Warren, Reeve, Fess (2005:11) adalah 

sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan 

mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Informasi akuntansi oleh 

Belkaoui (2000) didefinisikan sebagai informasi kuantitatif tentang entitas 

ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam 

menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. Dalam 

praktiknya, Triantoro (2008) menjelaskan bahwa akuntansi sangat identik dengan 

angka-angka. Tanpa angka adalah sesuatu hal yang sangat mustahil bagi akuntansi 

sehingga implikasinya adalah tanpa akuntansi perusahaan tidak dapat 

menggambarkan kedaaan entitas bisnis. Kondisi tersebut menarik adanya 
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pemikiran bahwa praktik akuntansi yang berlangsung akan berfokus pada “angka-

angka” akuntansi yang akan diolah demi menunjukkan bagusnya kinerja 

perusahaan, sehingga akuntabilitas dari “angka” akuntansi yang diolah tersebut 

justru dikesampingkan. Tak heran dengan adanya kondisi ini akuntan dituntut 

untuk melakukan berbagai macam cara agar “angka-angka” yang menjadi fokus 

utama bisa menggambarkan kondisi perusahaan dengan sangat baik walaupun 

cara yang dilakukan telah melanggar etika.   

Akuntansi dapat dipandang sebagai sebuah sistem, sebagaimana Mulyadi 

(2001:3) menjelaskan bahwa sistem akuntansi merupakan organisasi formulir, 

catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. Dalam praktiknya, akuntansi terdiri atas serangkaian 

prosedur aliran informasi yang melibatkan banyak pihak dan akuntan menjadi 

garda terakhirnya.  

  Pihak-pihak yang terlibat dalam praktik akuntansi sebuah organisasi harus 

memiliki integritas dan kejujuran serta tanggung jawab terhadap perannya agar 

semua informasi akuntansi bisa dilaporkan secara penuh. Dalam sebuah organisasi 

bisnis, ketika terjadi pelanggaran etika oleh karyawan terkait proses pencatatan 

persediaan di gudang misalnya, akuntan sebagai pihak terakhir akan mendapat 

masalah yang cukup berat seperti laporan keuangan yang tidak balance akibat 

banyak kehilangan informasi mengenai persediaan yang keluar-masuk gudang. 

Masalah tersebut akan menjadi tekanan yang besar bagi akuntan bila bersamaan 

dengan hal itu ada tuntutan dari pihak manajemen untuk membuat laporan 
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keuangan yang bisa menggambarkan kinerja perusahaan bagus. Hal seperti itu 

mungkin saja terjadi, belum lagi jika pelanggaran etika dilakukan oleh beberapa 

karyawan dengan peran yang berbeda-beda yang mengakibatkan buruknya aliran 

informasi akuntansi sampai kepada akuntan. Kondisi demikian bisa menjadi 

motivasi bagi akuntan untuk melakukan praktik tidak etis dalam penyusunan 

laporan keuangan seperti praktik transfer pricing, earning management, dan lain-

lain.  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, praktik akuntansi bisa diuraikan 

sebagai sekumpulan proses aliran informasi yang saling berkaitan satu sama lain. 

Mengingat peran akuntan di bagian akhir, mudah saja bagi banyak pihak 

menjadikan akuntan sebagai “kambing hitam” bila skandal akuntansi terjadi. 

Padahal tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa tindakan diluar prosedur 

dari pihak lain yang mengakibatkan adanya paksaan bagi akuntan untuk berkreasi 

mengolah data keuangan. Seperti yang diutarakan Dallas (2002) bahwa berbagai 

kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan Enron, WorldCom, Xerox, 

dan lain-lain di USA dikarenakan perilaku tidak etis manajemen perusahaan. Jadi 

bisa disimpulkan bahwa akuntan tidak bisa dipersalahkan seratus persen. Jika 

akuntan dituntut untuk mengikuti kode etik profesional mereka, bagaimana etika 

diterapkan pada manajemen maupun karyawan non-akuntan? Bukankah dalam 

praktik akuntansi mungkin saja terjadi pelanggaran etika yang dilakukan 

manajemen maupun karyawan non-akuntan? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan adanya penelitian lebih 

lanjut terkait pelanggaran etika dalam praktik akuntansi. Dalam hal ini peneliti 



7 
 

 

melakukan penelitian pada Hotel „X‟ yang merupakan hotel berbintang dua di 

kota Malang. Dengan pengalaman berpartisipasi selama dua bulan waktu efektif 

dalam kegiatan operasionalnya, peneliti menemukan sering terjadinya perbedaan 

yang sangat signifikan antara catatan Cost Control mengenai barang masuk dan 

keluar di gudang dengan perhitungan fisik yang dilakukan akuntan setiap bulan. 

Hal ini disebabkan oleh seringnya karyawan Cost Control kehilangan catatan 

persediaan keluar-masuk di gudang. Kondisi ini perlu ditelusuri mengingat terjadi 

berulang kali, agar tidak sampai ada kerugian yang semakin membesar. Akibat 

yang ditimbulkan yaitu akuntan harus selalu memutar otak untuk mencari solusi 

agar laporan keuangan tetap reliable.   

Dari hasil observasi selama berpartisipasi di Hotel „X‟, peneliti 

menemukan beberapa kondisi yang memerlukan pembenahan seperti sistem 

akuntansi yang masih dilakukan dengan cara manual, rangkap jabatan, bagan 

struktur organisasi yang tidak lazim dan pendelegasian otoritas yang tidak jelas, 

yang mana kondisi ini bisa memberi kesempatan munculnya tindakan tidak etis 

dari karyawan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyadi (2001:177) bahwa 

sistem pengendalian internal yang lemah akan mengakibatkan kekayaan 

perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi tidak teliti dan tidak 

andal, efisiensi tidak terjamin, dan kebijakan manajemen tidak dapat dipatuhi. 

Selain itu peneliti juga mendapat informasi bahwa Hotel „X‟ adalah 

sebuah perusahaan yang memiliki keuntungan bersih sebesar Rp 60.000.000,00 

(enam puluh juta rupiah). Jika dilihat dari nominalnya, maka skala bisnis Hotel 

‟X‟ terlihat besar, namun bagi salah satu karyawan hotel tersebut justru hal ini 
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perlu disesalkan. Karyawan tersebut menjelaskan: 

”Secara kasat mata hotel ini memang terkesan hotel besar. Tapi jika tahu 

kondisi hotel ini di dalamnya, maka orang pasti akan sangat menyayangkan 

mengapa hanya sebesar ini keuntungan yang didapat. Padahal hotel ini bisa 

lebih banyak lagi mendapat keuntungan. Coba mas lihat aktivitas 

akuntansinya saja, maksud saya segala hal yang berkaitan dengan 

pengumpulan data kita mulai dari bagian depan sampai di back office.” 

Atas dasar keterangan karyawan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai praktik akuntansi Hotel ‟X‟ yang dalam hal ini peneliti 

menjadikan penyimpangan praktek akuntansi sebagai fokus penelitian. 

Penyimpangan praktek akuntansi tersebut nantinya akan dikelompokkan sebagai 

perilaku tidak etis atau tidak berdasarkan teori-teori terkait.  

  Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh Tamminen & Leskinen (1996) yang mana penelitian 

tersebut membahas tentang isu etika dalam praktik akuntansi (terkait keleluasaan 

melakukan tindakan) di beberapa perusahaan dengan menggunakan metode 

kualitatif serta wawancara (interview) sebagai metode pengumpulan datanya. 

  Melalui penelitian lanjutan ini, peneliti mencoba untuk lebih 

memfokuskan objek pada sebuah organisasi bisnis saja. Pada penelitian ini 

peneliti juga tidak mengidentifikasi level moral (pendekatan Kohlberg) objek 

penelitian seperti yang dilakukan Tamminen & Leskinen (1996).  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan deskripsi diatas, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah 

yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan konteks terjadinya 

pelanggaran etika yang terjadi dalam praktik akuntansi Hotel „X‟? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang telah disebutkan 

diatas maka tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengeksplorasi keberadaan dan bentuk pelanggaran etika yang 

dilakukan oleh karyawan dalam praktik akuntansi Hotel „X‟ 

2. Untuk mengetahui konteks terjadinya pelanggaran etika yang dilakukan 

oleh  karyawan dalam praktik akuntansi Hotel „X‟ 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai pengembangan ilmu dan 

sumber referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan etika dalam praktik 

akuntansi organisasi bisnis. Penelitian ini juga diharapkan mampu memicu 

akademisi, maupun mahasiswa untuk lebih menggali ilmu terkait isu etika yang 

berkembang di dunia akuntansi.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Hotel „X‟  

 Penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi dalam 

pelembagaan etika terkait praktik akuntansi Hotel „X‟. Penelitian ini 

berguna sebagai sumbangan berpikir bagi manajemen Hotel „X‟ untuk 
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membuat kebijakan dalam menciptakan lingkungan etis dan corporate 

culture yang etis.    

2. Bagi Pihak Pengusaha Perhotelan 

 Memperoleh pemahaman baru mengenai hal-hal terkait dimensi 

pelanggaran etika dalam praktik akuntansi sehingga bisa menjadi 

modal dalam upaya pengembangan bisnis selanjutnya. Penelitian ini 

mengungkap hal-hal baru terkait pelanggaran etika yang mungkin 

terjadi dalam bisnis perhotelan, terkait sistem akuntansi, yang bisa 

merugikan banyak pihak. 

3. Bagi Masyarakat 

 Memperoleh tambahan wawasan dan pemahaman baru terkait 

pelanggaran etika yang bisa terjadi dalam praktik akuntansi di semua 

bidang bisnis, tak terkecuali bidang perhotelan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep Dimensi Etika 

2.1.1   Arti Kata Dimensi 

         Kata dimensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:171) memiliki 

arti matra, ukuran panjang lebar, tinggi, luas. Sejalan dengan itu kata dimension 

dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia (1979:43) dijelaskan pula sebagai 

besarnya; luasnya. Dari pengertian diatas, dimensi berkaitan erat dengan luas yang 

jika dijabarkan lebih lanjut dimensi bisa berarti meluaskan atau perluasan dari 

sesuatu, bila diikuti kata benda dibelakangnya. Jadi dimensi berkaitan erat dengan 

perluasan makna maupun penjelasan mendalam akan hal-hal terkait suatu objek. 

Jika kata dimensi diikuti kata etika di belakangnya maka akan memiliki arti 

perluasan makna maupun penjelasan mendalam terkait seluk beluk etika.  

2.1.2   Definisi Istilah Etika 

         Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk 

tunggal yaitu ethos dan dalam bentuk jamaknya yaitu tha etha. ”Ethos” yang 

berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat. Kata ini identik dengan 

perkataan moral yang berasal dari kata latin “mos” yang dalam bentuk jamaknya 

mores yang berarti juga adat atau cara hidup. Kata mores ini mempunyai sinonim; 

mos, moris, manner mores atau manners, morals. Dalam bahasa Indonesia kata 

moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin 
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atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam 

hidup. (Ernawan, 2007:1)  

        Duska & Duska (2007 : 26) menjelaskan arti kata “ethics” menurut 

Webster’s Collegiate Dictionary yaitu: (1) Ilmu tentang apa yang baik dan buruk 

dan dengan hak dan kewajiban moral. (2) Kumpulan asas atau nilai moral. (3) 

Teori atau sistem dari nilai moral. (4) Asas pengaturan tingkah laku individu atau 

kelompok.   

        Tak jauh beda dengan Webster’s Collegiate Dictionary, arti dari istilah 

etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) Ilmu tentang apa yang baik 

dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. (2) Kumpulan asas atau 

nilai yang berkenan dengan akhlak. (3) Nilai mengenai benar dan salah yang 

dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Dalam hal ini etika adalah ajaran 

atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau 

buruk, yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan 

sebagainya. (Ernawan, 2007 : 2) 

2.1.3   Hubungan Etika dengan Moral, Kesusilaan, & Etiket 

        Dalam pembahasannya etika selalu dikaitkan dengan moral. Hal tersebut 

tergambar dalam penjelasan Suseno (2005 : 14) bahwa etika bukan sumber 

tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis 

dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Adapula 

pendapat Simorangkir (2003:3) yang menjelaskan bahwa etika pada umumnya 

didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio 

untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat 
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menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang 

berbobot untuk dapat dijadikan sasaran dalam hidup.   

        Meskipun etika dan moral dalam pembahasannya selalu dikaitkan, namun 

perlu dibedakan makna keduanya. Dalam hal ini Suseno (2005 : 14) beranggapan 

bahwa etika merupakan sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa etika dan ajaran-ajaran moral tidak berada di tingkat yang 

sama. Selain itu Ernawan (2007 : 3) juga membedakan etika dan moral dalam 

pembahasannya, moralitas adalah suatu sistem nilai (yang terkandung dalam 

ajaran-ajaran) tentang bagaimana seseorang harus berperilaku sebagai manusia. 

Moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkrit tentang bagaimana harus 

hidup, bagaimana harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik dan 

bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Sedangkan etika 

berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia 

dalam hidupnya.  

Sejalan dengan pemikiran sebelumnya, Simorangkir (2003 : 3) 

mendefinisikan moralitas sebagai sasaran etika. Moralitas sendiri didefinisikan 

sebagai istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang 

membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang 

mengendalikan kegiatan itu dari nilai-nilai yang tersimbul di dalamnya yang 

dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. 

        Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan etika dan moral, Suseno (2005 : 

14) mengibaratkan keduanya: 
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Ajaran moral dapat diibaratkan dengan buku petunjuk bagaimana 

kita harus memperlakukan sepeda motor kita dengan baik, sedangkan 

etika memberikan kita pengertian tentang struktur dan teknologi 

sepeda motor sendiri 

 

        Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa moral dan etika 

mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana 

harus melangkah dalam hidup, namun sedikit perbedaan bahwa moralitas 

langsung menunjukkan inilah caranya untuk melangkah sedangkan etika justru 

mempersoalkan apakah harus melangkah dengan cara tersebut dan mengapa harus 

dengan cara tersebut. Dengan kata lain moralitas adalah suatu pranata, sedangkan 

etika adalah sikap kritis setiap pribadi atau kelompok masyarakat dalam 

merealisasikan moralitas. Pada akhimya etika memang menghimbau orang untuk 

bertindak sesuai dengan moralitas. (Ernawan, 2007 : 4) 

        Etika sering dikaitkan pula dengan kesusilaan. Sering terjadi penggunaan 

kata”etik” dan ”susila” yang dipertukarkan.  Sering kali orang menyebut kata 

”etik” padahal yang dimaksud adalah ”susila” (Vos, 1987 : 6-7). Dari segi bahasa, 

kesusilaan berasal dari bahasa Sanskerta, Su yang  artinya baik, dan sila yang 

artinya prinsip, dasar, atau aturan (Said, 1976 : 23). Susila atau kesusilaan 

diartikan sebagai aturan hidup yang lebih sopan,baik dan beradab. Kesusilaan 

merupakan upaya membimbing, memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan 

norma/nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kesusilaan menggambarkan dimana 

orang selalu menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik (Nata, 1996 : 96). 

Kesusilaan dalam pengertian yang berkembang di masyarakat mengacu kepada 

makna membimbing, memandu, mengarahkan, dan membiasakan seseorang atau 
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sekelompok orang untuk hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku 

di masyarakat. 

        Etika seringkali pula disamakan artinya dengan etiket padahal asal kata 

dari kedua istilah tersebut berbeda yaitu ethos dan ethiquetle. Etiket berarti sopan 

santun atau tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Etika dan etiket 

memiliki persamaan yaitu keduanya menyangkut objek yang sama yaitu perilaku 

manusia. Sedangkan Ernawan (2007 : 6) menjelaskan perbedaan keduanya yaitu: 

(1) Etiket menyangkut cara melakukan perbuatan yang harus dilakukan manusia. 

Diantara beberapa cara yang mungkin, etiket menunjukkan cara yang tepat. 

Sedangkan etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan karena 

menyangkut pilihan yaitu apakah perbuatan tersebut boleh atau tidak. (2) Etiket 

hanya berlaku dalam pergaulan pada suatu kelompok tertentu. Bila tidak ada saksi 

mata maka etiket tidak berlaku. Sedangkan etika selalu berlaku dimana saja dan 

kapan saja. (3) Etiket bersifat relatif artinya yang dianggap tidak sopan dalam 

kebudayaan, bisa dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika 

bersifat absolut yakni prinsip-prinsipnya tidak bisa ditawar lagi. (4) Etiket hanya 

memandang manusia dari segi lahiriah saja. Sedangkan etika menyangkut 

manusia dari segi rohaniahnya.  

        Dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai hal-

hal mendasar dari etika, antara lain: (1) Dilihat dari segi objek pembahasannya, 

etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Membahas 

tentang baik dan buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia (2) Dilihat dari 

segi sumbemya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. (3) Dilihat dari 
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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. Dengan demikian 

etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang 

dilaksanakan oleh manusia (4) Dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat absolut 

yakni prinsip-prinsipnya tidak ditawar lagi.  

2.1.4   Hubungan Etika dengan Agama dan Budaya  

        Etika memang tidak dapat menggantikan agama tetapi di lain pihak etika 

juga tidak bertentangan dengan agama, bahkan diperlukan untuk melengkapi 

ajaran agama. Menurut Suseno (2005 : 16-17) ada dua masalah dalam bidang 

moral agama yang tidak dapat dipecahkan tanpa menggunakan metode-metode 

etika. Yang pertama ialah interpretasi terhadap perintah atau hukum yang termuat 

dalam wahyu. Dalam hal ini etika merangsang manusia untuk mempertanyakan 

kembali pandangan-pandangan moral agama. Tidak jarang manusia akan 

menemukan bahwa sesuatu yang dianggap sebagai ajaran agama, ternyata 

hanyalah pendapat satu aliran teologis atau hukum tertentu, sedangkan apa yang 

dikatakan dalam kitab suci ternyata mengizinkan interpretasi lain. Yang kedua 

ialah bagaimana masalah-masalah moral yang baru, yang tidak langsung dibahas 

dalam wahyu, dapat dipecahkan sesuai dengan semangat agama. Misalnya 

masalah bayi tabung atau pencangkokan ginjal yang dalam kitab wahyu apapun 

tidak dibicarakan secara eksplisit. Dalam hal ini, etika diperlukan untuk 

mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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        Pada dasarnya tidak perlu muncul rasa heran akan perlunya kaum 

beragama memahami etika. Etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi 

dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana manusia harus hidup 

kalau mau menjadi baik. Akal budi tersebut merupakan ciptaan Tuhan dan tentu 

diberikan kepada manusia untuk dipergunakan dalam setiap dimensi kehidupan, 

tak terkecuali dalam memahami wahyu Tuhan.  

        Budaya juga berkaitan langsung dengan etika. Budaya menurut Ernawan 

(2007 : 105) dianggap sebagai sumber utama kode etik, selain agama. Dalam 

konteks organisasi, Ernawan (2007 : 105) juga menjelaskan bahwa budaya 

tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan oleh individu-individu yang bekerja 

dalam organisasi dan diterima sebagai nilai-nilai yang harus dipertahankan dan 

diturunkan kepada setiap anggota baru. Bagaimana karyawan berperilaku dan apa 

yang seharusnya mereka lakukan, banyak dipengaruhi oleh budaya yang dianut 

organisasi. Sehingga budaya yang sudah tertanam nilai-nilai etis di dalamnya 

memungkinkan terciptanya iklim etika dalam organisasi.   

2.1.5  Hubungan Etika dengan Hukum  

Etika juga berhubungan dengan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang 

percaya bahwa perilaku yang patuh terhadap hukum adalah juga merupakan 

perilaku yang etis. Padahal banyak sekali standar perilaku yang sudah disepakati 

oleh masyarakat yang tidak tercakup dalam hukum, sehingga terdapat bagian dari 

etika yang tercakup dalam hukum, namun sebagian juga belum tercakup dalam 

hukum. Masyarakat yang dianggap melanggar etika tetapi dalam hukum tidak 
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melanggar, sepanjang tidak ada aturan yang tertulis bahwa tindakan tersebut 

adalah melanggar hukum. (Ernawan, 2007 : 8) 

Etika, yang merupakan sistem dari standar moral, melahirkan persoalan 

dasar dari tingkah laku sosial, seperti kehormatan, loyalitas, perlakuan yang adil 

terhadap pihak lain, menghormati kehidupan dan martabat manusia. Menurut 

Rajagukguk (2009) Etika layaknya hukum, yaitu menjadi sumber standar tingkah 

laku individu. Namun, tidak seperti hukum, etika tidak ditegakkan atau 

dipaksakan oleh kekuasaan dari luar seperti pemerintah atau negara. Standar etika 

berasal dari standar moral dari dalam individu dan ditegakkan oleh individu yang 

bersangkutan. Melalui hukum masyarakat menegakkan aturan hukum untuk 

semua anggota masyarakat, standar moral bagi diri mereka sendiri.  

Dalam penerapannya, hukum dan etika tentu berbeda. Berbohong secara 

moral adalah salah, namun menurut hukum berbohong itu baru disalahkan bila 

menimbulkan kerugian pada pihak lain. Tidak etis, umpamanya, melanggar janji. 

Namun, hukum baru menyatakan salah bila orang melanggar janji yang 

dituangkan dalam kontrak.  

2.1.6 Teori Etika 

        Bertens (2000: 66-82) menjelaskan ada empat teori etika antara lain : 

Utilitarisme, Deontologi, Teori Hak, dan Teori Keutamaan. 

2.1.6.1 Teori Utilitarisme 

        Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti “bermanfaat”. 

Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tetapi 

manfaat tersebut haruslah menyangkut bukan saja satu atau dua orang melainkan 
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masyarakat secara keseluruhan. Dalam rangka mendukung pemikiran utilitarisme 

maka terdapat pula pernyataan untuk menentukan kriteria baik buruknya suatu 

perbuatan yang berbunyi “The greatest happiness of the greatest number”. 

Pernyataan tersebut mengartikan bahwa perbuatan yang paling baik adalah 

perbuatan yang menghasilkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak. Dengan 

demikian dapat dipahami bahwa utilitarisme sangat menekankan pentingnya 

konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Jika suatu perbuatan 

menghasilkan manfaat besar maka perbuatan tersebut dianggap baik, sedangkan 

jika menghasilkan kerugian besar maka perbuatan tersebut dianggap buruk. 

Karena itulah utilitarisme kadang-kadang dinamai pula “konsekuensialisme”. 

        Utilitarisme disebut pula sebagai teori teleologis yang berasal dari kata 

telos (bahasa Yunani) yang artinya “tujuan”, sebab menurut teori ini kualitas etis 

suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Perbuatan yang 

pada dasarnya bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, menurut 

utilitarisme tidak pantas disebut sebagai perbuatan baik.  

        Dalam perkembangannya teori utilitarisme mendapat kritik dari para 

etikawan yang mempersoalkan sebuah pertanyaan mendasar, yaitu jika suatu 

perbuatan membawa manfaat sebesar-besarnya untuk jumlah orang terbesar, maka 

perbuatan itu harus dianggap baik, akan tetapi bagaimana jika perbuatan itu 

serentak juga tidak adil bagi suatu kelompok tertentu atau melanggar hak 

beberapa orang atau barangkali hanya satu orang? Disinilah etikawan melihat 

tidak tertampungnya paham keadilan dan hak dalam teori utilitarisme. 
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        Oleh karena muncul masalah fundamental dalam perkembangannya, maka 

teori utilitarisme dibagi lagi menjadi dua yaitu utilitarisme perbuatan dan 

utilitarisme aturan. Yang dijelaskan sebelumnya adalah utilitarisme perbuatan, 

dimana prinsip dasar utilitarisme (perbuatan dianggap baik jika menghasilkan 

kebahagiaan bagi jumlah orang terbesar) diterapkan pada perbuatan. Sedangkan 

utilitarisme aturan menjelaskan bahwa prinsip dasar utilitarisme tidak harus 

diterapkan pada perbuatan melainkan atas aturan moral yang diterima masyarakat 

sebagai pegangan bagi perilaku manusia. Sebagai contoh jika membandingkan 

aturan “janji harus ditepati” dan “janji tidak harus ditepati” maka semua pasti 

setuju bahwa aturan pertama sesuai dengan prinsip utilitarisme. Aturan “janji 

harus ditepati” harus dianggap sebagai aturan sah karena membawa manfaat 

paling besar bagi seluruh masyarakat, walaupun mungkin selalu ada saja orang 

yang menyesal karena janji yang pernah diadakan. Sedangkan aturan “janji tidak 

harus ditepati” sebagai aturan moral tidak sesuai dengan prinsip utilitarisme 

karena kehidupan masyarakat yang berpegang teguh pada aturan tersebut pasti 

akan mengalami kekacauan besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa utilitarisme 

aturan membatasi diri pada justifikasi aturan-aturan moral. Dengan adanya 

utilitarisme aturan, maka kelemahan utilitarisme perbuatan bisa ditangani. 

2.1.6.2 Teori Deontologi 

         Jika utilitarisme menggantungkan moralitas perbuatan pada 

konsekuensinya, maka deontologi melepaskan sama sekali moralitas dari 

konsekuensi perbuatan. Istilah “deontologi” berasal dari kata Yunani deon yang 

berarti kewajiban. Teori deontologi mendasarkan kewajiban sebagai kriteria baik 
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buruknya suatu perbuatan dan mengesampingkan konsekuensi dari perbuatan itu. 

Deontologi menilai perbuatan tidak menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan 

hanya karena wajib dilakukan. Dengan kata lain deontologi mengusung 

pernyataan “perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya”. Tujuan yang baik 

belum tentu menghasilkan sesuatu yang baik. Misalnya perbuatan mencuri tetap 

tidak diperbolehkan meskipun tujuannya untuk membantu orang lain.  

        Pendekatan deontologi setidak-tidaknya secara implisit telah diterima 

dalam konteks agama. Orang beragama akan menganggap suatu perbuatan baik 

jika diperintahkan Tuhan tanpa memikirkan apa konsekuensinya karena memang 

telah menjadi aturan agama.  

       Immanuel kant (1724-1804) sebagai filsuf besar pengusung teori 

deontologi menyatakan bahwa suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan 

berdasarkan “imperiatif kategoris”. Imperiatif kategoris mewajibkan manusia 

begitu saja, tak bergantung dari syarat apapun. Misalnya saja aturan barang yang 

dipinjam harus dikembalikan, maka keharusan ini berlangsung begitu saja tanpa 

syarat dan tanpa melihat konsekuensi jika tidak mengembalikan barang tersebut 

takut pemiliknya marah, supaya tidak didenda, dan lain sebagainya. Disini hanya 

berlaku “harus begitu saja, tanpa syarat apapun”. 

2.1.6.3 Teori Hak 

        Sebenarnya teori hak berkaitan dengan teori deontologi, karena hak 

berkaitan dengan kewajiban bahkan tidak dapat dipisahkan. Dalam hal menepati 

janji misalnya, orang yang berjanji berkewajiban menepati janjinya, sedangkan 

orang yang dijanjikan mempunyai hak akan sesuatu yang dijanjikan. Hak 
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didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena 

itu teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. 

        Dewasa ini teori hak sangat populer karena dinilai cocok dengan 

penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu 

manusia siapapun tidak pernah dibolehkan untuk dikorbankan demi tercapainya 

suatu tujuan yang lain. Sesuai dengan perumusan Immanuel Kant bahwa manusia 

merupakan suatu tujuan pada dirinya (an end in it self) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa manusia harus selalu dihormati sebagai suatu tujuan sendiri 

dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi 

tercapainya suatu tujuan lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori hak melihat 

perbuatan menjadi baik jika sesuai dengan hak manusia.    

2.1.6.4 Teori Keutamaan 

        Keutamaan berasal dari bahasa Yunani virtue yang memandang sikap atau 

akhlak seseorang. Dalam teori ini tidak ditanyakan “apakah perbuatan tertentu 

adil, jujur, murah hati, dan sebagainya” melainkan “apakah orang itu bersikap 

adil, jujur, murah hati, dan sebagainya”. Yang dimaksud dengan keutamaan 

adalah disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia 

untuk bertingkah laku baik secara moral. Kebijaksanaan, misalnya, merupakan 

suatu keutamaan yang membuat seseorang mengambil keputusan tepat dalam 

setiap situasi. Keadilan adalah keutamaan lain yang membuat seseorang selalu 

memberikan kepada sesama apa yang menjadi haknya. Kerendahan hati adalah 

keutamaan yang membuat seseorang tidak menonjolkan diri, sekalipun situasi 

mengizinkan. Suka bekerja keras adalah keutamaan yang membuat seseorang 
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mengatasi kecenderungan spontan untuk bermalas-malasan. Seseorang adalah 

orang yang baik, jika memiliki keutamaan. Hidup yang baik adalah hidup menurut 

keutamaan. Hidup yang baik adalah virtuous life (hidup berkeutamaan).  

        Teori keutamaan mempunyai kelebihan dibandingkan teori etika lainnya 

karena lebih memungkinkan untuk mengembangkan penilaian etis yang lebih 

positif. Teori yang didasarkan atas aturan, pada umumnya cenderung menilai 

perbuatan-perbuatan dari segi negatif, artinya teori-teori tersebut menyoroti 

masalah yang tidak etis seperti menilai seuatu perbuatan sebagai penipuan, 

pencurian, ketidakjujuran, dan sebagainya. Singkatnya, secara khusus segi-segi 

negatif dalam tingkah laku manusia yang ditonjolkan. Teori keutamaan 

menyempatkan diri untuk menyoroti segi-segi yang lebih positif. Misalnya dalam 

dunia bisnis, dengan teori keutamaan maka daripada menyoroti skandal-skandal 

bisnis lebih baik memberi perhatian pada perbuatan positif dalam dunia bisnis 

(memberi penghargaan pada prestasi perusahaan tertentu).  

2.1.7   Dilema Etika 

        Dilema etika muncul karena sering terjadinya standar etika yang tidak 

disusun, perselisihan pendapat, serta adanya kesulitan dalam menilai perilaku-

perilaku mana yang tepat. Dilema etika muncul di dalam sebuah situasi ketika 

kemunculan masing-masing alternatif tindakan tidak diinginkan karena potensi 

bahaya dari konsekuensi etikanya sehingga kebenaran atau kesalahan tidak bisa 

secara jelas diidentifikasi. (Koranteng, 2010)  

        Di beberapa tahun terakhir, kerangka konseptual telah dikembangkan 

untuk menolong seseorang dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Tujuan 
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kerangka konseptual ini yaitu untuk mengidentifikasi isu etika dan memutuskan 

tindakan yang tepat menggunakan nilai personal. Enam langkah untuk 

menyelesaikan dilema etika menurut Ahmed (2005) antara lain: 

1. Memperoleh fakta-fakta yang relevan 

2. Mengidentifikasi isu etika dari fakta yang ditemukan 

3. Menentukan siapa yang dipengaruhi dari adanya dilema serta bagaimana 

setiap orang atau kelompok terkena dampaknya 

4. Mengidentifikasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi seseorang yang harus 

menyelesaikan dilema 

5. Mengidentifikasi segala kemungkinan konsekuensi yang muncul dari 

setiap pilihan 

6. Memutuskan tindakan yang tepat 

2.1.8   Unsur Etika 

        Ahmed (2005) menjelaskan ethics sebagai sesuatu yang berkaitan dengan 

sistem aturan perilaku berdasar kewajiban moral, yang menunjukkan bagaimana 

seharusnya manusia berperilaku. Hal tersebut berurusan dengan kemampuan 

membedakan kebenaran dari yang salah dan komitmen untuk melakukan yang 

benar. Adapun unsur-unsur etika menurut Ahmed (2005) : (1) Morals berkaitan 

dengan apakah yang baik dan benar dalam sifat dan perilaku. (2) Personal ethics 

terkait pada penerapan seseorang atas kode etik berdasar nilai personal dan 

keyakinan akan apa yang benar dan baik. (3) Values adalah inti dari keyakinan 

yang mengarahkan atau mendorong sikap dan aksi (kejujuran, keadilan). (4) 

Ethical values adalah keyakinan yang terkait erat dengan apa yang baik (pada 
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haketnya) atau benar dan cara seharusnya bertindak.  (5) Non-ethical values nilai 

netral etika (kekayaan, keamanan, kenyamanan, dan lain-lain). (6) Perilaku etis 

merupakan hasil dari keputusan etis dan keputusan etis memerlukan ethical 

commitment yang merupakan ketetapan hati seseorang untuk berperilaku etis, 

ethical consciousness yang merupakan kemampuan untuk merasakan akibat etika 

dalam sebuah situasi, dan ethical competency yang merupakan kemampuan untuk 

mengikutsertakan moral dan pengembangan strategi pemecahan masalah.   

2.1.9   Prinsip Etika 

        Dalam perkembangannya etika terbukti memiliki peran penting di 

kehidupan bermasyarakat. Adapun prinsip etika menurut Joshepson (1994) antara 

lain: 

1. Honesty. Berkata sebenarnya, tulus, berterus terang, tidak curang, tidak 

mencuri, dan lain-lain. 

2. Integrity. Berprinsip, menghormati, teguh hati, berani,  dan berpendirian 

kuat, tidak bermuka dua.  

3. Promise-Keeping. Dapat dipercaya, menepati komitmen.  

4. Fidelity. Loyal pada keluarga, teman, pekerja, dan negara, dalam konteks 

profesional menjaga kemampuan untuk tetap independen dalam 

memutuskan sesuatu dan dengan teliti serta menghindari pengaruh buruk 

maupun konflik kepentingan. 

5. Fairness. Adil dan pikiran terbuka, berani mengakui kesalahan, toleransi 

pada perbedaan. 
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6. Caring for others. Ramah dan berempati, berbagi, memberi pada lainnya, 

mencegah bahaya bagi lainnya. 

7. Respect for others. Menghormati martabat, urusan pribadi, sopan, tidak 

merendahkan diri dan mempersulit. 

8. Responsible Citizen. Menaati hukum, menggunakan hak demokratis dan 

berkesadaran sosial. 

9. Pursuit of excellence. Mengejar kesempurnaan di semua hal, rajin, tekun, 

berkomitmen, memaksimalkan kemampuan, memelihara tingkat 

kompetensi.  

10. Accountability. Tanggung jawab terhadap hasil keputusan dan konsekuensi 

dari perbuatan. 

2.1.10 Perilaku Tidak Etis 

Perilaku tidak etis menurut Omolewu (2008) adalah sesuatu yang tidak 

terhormat secara moral atau sesuatu yang dilarang oleh hukum, sedangkan 

penyebabnya antara lain: (1) Job pressure, yaitu tuntutan pekerjaan karyawan (2) 

Ignorance, yaitu sikap acuh tak acuh terhadap konsekuensi perbuatan (3) Power 

or position, yaitu kewenangan, kekuasaan, posisi (4) Lack of maintaining the type 

of consistent leadership, yaitu kurangnya teladan yang baik dari pemimpin. 

Sedangkan penyebab perilaku tidak etis diuraikan oleh Ahmed (2005) 

sebagai berikut: 

1. Unawareness and insensitivity. Kebutaan moral, dimana terjadi kegagalan 

untuk merasakan keterkaitan etika dalam perilaku. Hal tersebut merupakan 

sumber utama terjadinya perilaku yang tidak etis. Di beberapa kasus, 
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kebutaan moral ini dihasilkan dari mekanisme pembelaan diri dalam alam 

bawah sadar, yang mana menutupi hati nurani untuk menterjemahkan 

suatu perilaku yang tidak sesuai dengan etika. Alasan-alasan yang rumit 

dan meyakinkan serta rasionalisasi dibuat untuk menutupi hati nurani.  

2. Selfishness. Berhubungan dengan kepedulian dan penghormatan terhadap 

orang lain. Untuk bisa peduli seseorang harus melakukan pengorbanan 

sehingga bisa disebut perilaku beretika. Sifat egois secara berkelanjutan 

akan selalu menutupi hati nurani dengan godaan dan rasionalisasi. Sifat 

egois ini berasal dari tiga alasan: Self-indulgence (kesengangan pribadi), 

Self-protection (perlindungan diri), Self-righteousness (pembenaran diri). 

3. Defective Reasoning. Kesalahan yang sering dilakukan seseorang biasanya 

secara konsisten menilai terlalu tinggi kerugian yang diperoleh saat 

berbuat benar, dan menilai terlalu rendah kerugian akibat tidak berlaku 

benar. Seseorang biasanya lebih mudah melakukan kecurangan, 

kebohongan, merusak komitmen daripada berhadapan dengan konsekuensi 

dari berbuat benar. 

2.1.11 Kegunaan Etika 

        Etika sangat berguna dalam mengarahkan manusia untuk berperilaku etis. 

Menurut Ahmed (2005) perilaku etis merupakan kebutuhan bagi masyarakat 

untuk memfungsikannya sebagaimana mestinya dan merupakan kekuatan untuk 

menjaga kebersamaan. Etika menurut Suseno (2005 : 15) tidak memiliki 

keharusan untuk secara langsung dapat membuat manusia menjadi lebih baik. 

Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas sehingga yang dihasilkannya 
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secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar 

dan kritis. Menurut Suseno (2005 : 15) setidaknya ada empat alasan mengapa 

etika dibutuhkan dan apa kegunaannya bagi manusia. 

        Pertama, dalam perkembangannya manusia hidup di dalam masyarakat 

yang semakin pluralistik, tak terkecuali di bidang moralitas. Hal itu berakibat 

semakin banyaknya pandangan moral yang sering saling bertentangan dan 

memberi pilihan membingungkan akan permasalahan mana pandangan yang akan 

diikuti. Yang dipersoalkan bukan hanya “apakah yang merupakan kewajiban saya 

dan apa yang tidak” namun “manakah norma-norma untuk menentukan apa yang 

harus dianggap sebagai kewajiban”. Misalnya saja etika sopan santun, hubungan 

anak dan orang tua, etika pergaulan, terdapat pandangan yang berbeda-beda satu 

sama lain. Untuk mencapai suatu pendirian dalam pergolakan pandangan-

pandangan moral ini refleksi kritis akan etika sangat diperlukan. 

        Kedua, gelombang modernisasi menghantam di semua segi kehidupan 

yang mengakibatkan adanya transformasi ekonomis, sosial, intelektual, dan 

budaya. Selain itu cara berfikir pun berubah secara amat radikal yang 

menyebabkan munculnya rasionalisme, individualisme, nasionalisme, 

sekulerisme, materialisme, konsumerisme, pluralisme religius serta sistem 

pendidikan modern yang secara hakiki mengubah lingkungan budaya dan rohani 

masyarakat. Dalam situasi ini etika mau membantu agar masyarakat tidak 

kehilangan orientasi, dapat membedakan antara apa yang hakiki dan apa yang 

boleh saja berubah dan dengan demikian tetap sanggup untuk mengambil sikap-

sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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        Ketiga, munculnya ideologi-ideologi yang ditawarkan mengingat kondisi 

demikian yang penuh dengan proses perubahan sosial budaya dan moral. Etika 

dapat membuat masyarakat sanggup untuk menghadapi ideologi-ideologi tersebut 

dengan kritis dan objektif dan untuk membentuk penilaian sendiri, agar tidak 

terlalu mudah memeluk pandangan baru.  

        Keempat, etika juga diperlukan oleh kaum beragama yang di satu pihak 

menemukan dasar kemantapan dalam kepercayaan, serta membuka diri untuk 

berpartisipasi di semua dimensi kehidupan masyarakat yang terus mengalami 

perubahan. 

2.1.12 Kesalahan dalam Pemahaman Etika  

        Menurut Ahmed (2005) terdapat beberapa kesalahan yang umumnya 

terjadi berkaitan perihal etika, antara lain: (1) Ethics are only concerned with 

misconduct. Kebanyakan diskusi tentang etika berfokus pada perilaku buruk dan 

ketidakpantasan (dimensi negatif dari etika). Namun berdasarkan prinsip etika, 

sama pentingnya pula untuk berfokus pada dimensi positif etika seperti perilaku 

positif, melakukan hal yang benar, menghasilkan sesuatu yang baik, menolong, 

peduli, dari pada hanya berfokus pada sisi negatif. Pada dasarnya prinsip etika 

tidaklah membebani dan membatasi perilaku namun lebih kepada petunjuk untuk 

membangun peran seseorang pada kebaikan di masyarakat. (2) If it’s legal, it’s 

ethical. Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban warga negara dan 

termasuk dalam prinsip etika. Seharusnya bukanlah hal yang membingungkan 

antara penggunaan dan makna etika dengan legalitas/ hukum. Apapun yang 

bersifat hukum belum tentu beretika. Karena pada dasarnya secara praktik, hukum 
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memang berkaitan erat dengan masalah kecurangan, korupsi, pencurian namun 

sangatlah sulit menyatukan makna hukum pada prinsip etika seperti integrity, 

pursuit of exellence, dan lain-lain. (3) There is a single right answer: Seorang 

yang membuat keputusan etis harusnya tidak berasumsi bahwa hanya ada satu 

jawaban benar untuk menjawab dilema etika. Dalam banyak situasi, ada beberapa 

pilihan untuk merespon dilema etika. Pertama membedakan dulu jawaban etis 

dengan non-etis. Kedua, memilih jawaban terbaik dari jawaban etis yang paling 

tepat. Meskipun terkadang ada beberapa pilihan jawaban etis terhadap situasi 

tertentu, tapi semuanya pasti tidak sama. Beberapa jawaban ada yang lebih etis, 

sedangkan yang lain ada yang lebih konsisten dengan tujuan pribadi maupun 

sistem nilai.  

2.1.13 Kode Etik 

        Bertens (2000: 381-382) memaparkan bahwa kode etik merupakan cara 

ampuh untuk melembagakan etika dalam struktur dan kegiatan perusahaan. 

Manfaat kode etik dapat diterangkan sebagai berikut: 

1. Kode etik dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan, karena etika 

telah dijadikan sebagai corporate culture. Dengan adanya kode etik, 

secara internal semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama, 

sehingga akan mengambil keputusan yang sama pula untuk kasus-kasus 

sejenis. 

2. Kode etik dapat membantu dalam menghilangkan grey area atau kawasan 

kelabu di bidang etika. Beberapa ambiguitas moral yang sering 

merongrong kinerja perusahaan, dengan demikian dapat dihindarkan. 
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3. Kode etik dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung 

jawab sosialnya.  

4. Kode etik menyediakan bagi perusahaan kemungkinan untuk mengatur 

dirinya sendiri.  

        Walaupun kode etik telah disusun dengan sistematis dengan harapan bisa 

menjadi standar perilaku perusahaan, namun masih saja banyak pelanggaran 

terhadapnya. Hal tersebut menurut Ernawan (2007 : 124) disebabkan oleh 

beberapa alasan, antara lain: 

1. Kurangnya jaminan kesejahteraan yang bisa menyebabkan seorang 

karyawan melanggar kode etik yang sudah ada. 

2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman seorang karyawan mengenai 

substansi dari kode etik yang bersangkutan. 

3. Kode etik mengandung idealisme yang ada di sekitar karyawan 

4. Tidak ada aturan mengenai sanksi yang tegas dalam kode etik tersebut. 

        Membuat kode etik ternyata tidak merupakan solusi yang cukup untuk 

memecahkan semua kesulitan moral bagi perusahaan. Karena itu tidak 

mengherankan bila kode etik perusahaan menemui kritik pula. Antara lain 

dikemukakan Bertens (2000: 383) berikut ini: 

1. Kode etik perusahaan sering kali merupakan formalitas belaka yang 

fungsinya sebatas window dressing (membuat pihak luar kagum dengan 

perusahaan). 
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2. Banyak kode etik perusahaan dirumuskan terlalu umum, sehingga tidak 

menunjukkan jalan keluar bagi masalah moral konkret yang dihadapi oleh 

perusahaan.  

3. Jarang sekali tersedia sanksi untuk pelanggaran yang terjadi. Dengan 

demikian kode etik kurang efektif karena hampir tidak dirasakan 

perbedaan jika ada kode etik atau tidak. 

        Walaupun demikian kondisinya, kode etik tetap dirasa perlu guna 

merumuskan standar etis yang jelas dan tegas untuk semua karyawan dan 

jangkauan tanggung jawab sosial perusahaan. Bertens (2000: 383-384) 

menjelaskan faktor-faktor yang bisa membantu keefektifan kode etik: 

1. Kode etik sebaiknya dirumuskan berdasarkan masukan dari semua 

karyawan, sehingga mencerminkan kesepakatan semua pihak yang terikat 

olehnya. 

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

mana sebaiknya tercakup oleh kode etik perusahaan.  

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

dengan perkembangan internal maupun ekstern. 

4. Kode etik ditegakkan secara konsekuen dengan menerapkan sanksi yang 

harus ditetapkan dengan fair dan adil. 

2.1.14 Pengembangan Etika dalam Organisasi 

        Untuk menciptakan sekaligus mengembangkan lingkungan etika di dalam 

organisasi, maka The Institut of Chartered Accountant of India (2010) 
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menjelaskan beberapa langkah tepat bagi organisasi khususnya perusahaan yang 

harus ditempuh, antara lain: (1) Memastikan bahwa karyawan telah sadar akan 

tanggung jawab akan hukum dan etika. Organisasi yang beretika seharusnya 

memiliki kebijakan untuk melatih dan memotivasi karyawannya agar mendorong 

terciptanya perilaku etis. Tentunya ini membutuhkan inisiatif dari top manajemen. 

(2) Menyediakan sistem komunikasi antara manajemen dan karyawan sehingga 

semua orang dalam organisasi bisa melaporkan kecurangan ataupun 

penyalahgunaan tanpa takut ditegur. (3) Memastikan adanya perlakuan yang wajar 

untuk seseorang yang berperan sebagai whistle blower. 

        Sejalan dengan pemikiran sebelumnya, Ernawan (2007 : 71) menjelaskan 

bahwa cara untuk mengembangkan atau membangun lingkungan etis adalah 

dengan memulainya di tahap puncak, para atasan harus mengatur pola, 

menandakan bahwa tingkah laku etis akan mendapat dukungan dan tingkah laku 

tidak etis tidak akan ditolerir. Para top management memegang peran kunci untuk 

membentuk perilaku karyawan yang berorientasikan etika dengan membina, 

mendidik, dan mempengaruhi banyak orang. Hal ini juga sesuai dengan pendapat 

Brooks (2006:164) mengenai elemen kunci dari organisasi yang baik adalah “tone 

of the top” dan peran pemimpin dalam pengembangan, pemeliharaan, penerapan, 

dan pengawasan budaya organisasi yang diharapkan. 

        Mengingat pentingnya untuk menciptakan lingkungan kerja berorientasi 

etika, maka Ernawan (2007 : 72) menjelaskan bahwa secara umum ada beberapa 

cara yang dapat ditempuh manajemen untuk meningkatkan moral tenaga kerja 

agar beorientasi etika, antara lain bisa dengan memberikan kompensasi/ imbalan 
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kepada tenaga kerja dalam porsi yang wajar dengan tidak memaksakan 

kemampuan perusahaan. Selain itu manajemen juga bisa membangun kondisi 

kerja yang aman dan menyenangkan maupun meningkatkan spiritual pekerja. 

Memperhatikan masa depan pekerja (termasuk mengembangkan pengetahuan dan 

ketrampilan mereka) dan mengkomunikasikan segala informasi secara jujur dan 

terbuka dengan pekerja juga termasuk perbuatan yang mampu meningkatkan 

moral pekerja agar berorientasi etika. 

Dengan demikian diharapkan dapat merealisasikan faktor utama 

terciptanya iklim etika dalam organisasi atau perusahaan yaitu terciptanya 

buadaya perusahaan secara baik, terbangunnya suatu kondisi organisasi 

berdasarkan saling percaya, dan terbentuknya manajemen hubungan antar 

pegawai. (Ernawan, 2007 : 70)   

2.2  Praktik Akuntansi 

           Akuntansi menurut Gaa (2004) sulit untuk didefinisikan secara pasti, tetapi 

secara umum akuntansi berfokus pada produksi laporan keuangan dan 

kegunaannya untuk berbagai macam tujuan. Sedangkan menurut Warren, Reeve, 

dan Fess  (2005:11) akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan 

kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi 

perusahaan. Akuntansi menyediakan sejumlah informasi kuantitatif tentang entitas 

ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam 

menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan.  

Akuntansi, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada dasarnya  merupakan 

sebuah sistem. Sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) merupakan organisasi 
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formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. Jadi praktik akuntansi lebih tepatnya 

diartikan sebagai pelaksanaan serangkaian prosedur dalam sistem akuntansi yang 

diimplementasi yang melibatkan banyak pihak untuk mengalirkan segala  

informasi akuntansi sampai kepada akuntan untuk dijadikan dasar pembuatan 

laporan keuangan.  

 Informasi akuntansi sangat potensial untuk dilaporkan kepada pihak-pihak 

yang membutuhkan, seperti: manajer perusahaan, pemilik, kreditur, pemerintah,  

analisis  keuangan  dan karyawan. Manajer perusahaan membutuhkan informasi 

akuntansi untuk pengambilan keputusan  manajerial  dan  bisnis,  investor  

tentunya  berkepentingan dalam  ekspektasi  dan  harapan terhadap  hasil  

investasinya  dalam  bentuk  hasil  usaha  dan  keuntungan  (deviden), kreditur 

berkepentingan  terhadap  kemampuan bayar terhadap kewajiban perusahaan 

dalam menyelesaikan pinjamannya, pemerintah memerlukan informasi terhadap 

pajak dan regulasi   (peraturan), analis keuangan menggunakan akuntansi untuk 

dasar menyatakan opini (pendapat) terhadap investasi yang akan 

direkomendasikan, karyawan  berharap ingin bekerja di perusahaan yang mampu 

untuk mendukung pengembangan karir dan penghasilan yang lebih baik. 

           Menurut Cushing dan Romney (1994 : 2) informasi agar dapat bermanfaat 

harus memenuhi beberapa kriteria. Informasi harus dapat diandalkan (reliable), 

relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dimengerti dan dapat diuji. Dapat diandalkan 

berarti bebas dari kesalahan atau bias, harus pula menunjukkan kejadian atau 
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aktivitas perusahaan secara tepat. Relevan berarti informasi tersebut mempunyai 

manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang berbeda satu 

sama lainnya. Tepat waktu berarti informasi tersebut harus datang tepat waktu, 

karena informasi yang usang tidak berguna bagi pengambilan keputusan. Lengkap 

berarti informasi tersebut memuat seluruh data yang relevan. Informasi tersebut 

dapat dimengerti jika disajikan dalam bentuk yang bermanfaat dan dapat dicema 

oleh pemakai.  

           Praktik akuntansi terdiri atas pelaksanaan serangkaian sistem akuntansi 

yang telah diimplementasi, sehingga untuk menciptakan praktik akuntansi yang 

bersih diperlukan sistem pengendalian internal yang baik. Widanaputra (2009 : 

35) menjelaskan arti sempit pengendalian intemal adalah pengecekan 

penjumlahan, baik penjumlahan mendatar (cross footing) maupun penjumlahan 

menurun (footing), sedangkan dalam arti luas AICPA mendefinisikan 

pengendalian intem meliputi struktur organisasi dan semua cara serta alat yang 

dikordinasikan dan digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga 

keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data 

akuntansi, meningkatkan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga 

dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan. 

          Menurut Mulyadi (2001:164) unsur pokok dari sistem pengendalian 

internal, antara lain: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas 
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2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Jadi untuk menciptakan praktik akuntansi yang bersih dari tindakan tidak beretika, 

setidaknya unsur pokok pengendalian internal tersebut harus dilaksanakan dengan 

baik.  

Unsur sistem pengendalian internal yang pertama meliputi pemisahan 

fungsi operasi, penyimpanan, dan akuntansi sangat diperlukan agar tidak terjadi 

kecurangan. Fungsi gudang, pembelian, penerimaan, akuntansi, juga harus 

dipisahkan. Unsur sistem pengendalian internal yang kedua meliputi otorisasi 

yang hanya boleh dilakukan oleh beberapa orang yang memang berposisi sebagai 

pemberi otorisasi, misalnya kepala fungsi pembelian berwenang memberikan 

otorisasi pada surat order pembelian. Unsur sistem pengendalian internal yang 

ketiga berkaitan dengan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat telah 

dilaksanakan, misalnya seperti adanya pemeriksaan mendadak, perputaran 

jabatan, dan lain-lain. Unsur sistem pengendalian internal yang keempat berkaitan 

dengan kompetensi karyawan sesuai bidang yang dikuasai.        

 Sistem pengendalian internal yang kuat berbanding lurus dengan tingkat 

ketersediaan kesempatan untuk terjadinya pelanggaran etika yang terjadi. 

Semakin kuat sistem pengendalian internalnya maka semakin sedikit ketersediaan 

kesempatan bagi karyawan untuk melanggar etika. Mulyadi (2001:177) 
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menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah akan mengakibatkan 

kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi tidak teliti 

dan tidak andal, efisiensi tidak terjamin, dan kebijakan manajemen tidak dapat 

dipatuhi. Sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2001:177) merupakan 

tanggung jawab manajemen puncak karena di pundak merekalah tanggung jawab 

atas pengelolaan dana yang dipercayakan oleh pemilik perusahaan terletak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis Penelitian  

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini 

diklasifikasikan ke dalam penelitian kualitatif. Paradigma kualitatif menekankan 

pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan 

kondisi realitas atau natural setting yang holistis, kompleks dan rinci (Indiantoro 

dan Supomo, 2005:12). Penelitian kualitatif secara keseluruhan merupakan suatu 

multimetode dalam satu fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan 

wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Pendekatan yang wajar 

menunjukkan bahwa penelitian kualitatif bekerja dalam setting alami yang 

berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti 

yang diberikan orang-orang kepadanya, melalui berbagai macam metode yang 

relevan.   

Menurut Sugiyono (2005:1), penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

trianggulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, 

pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu dengan fakta-fakta yang 

ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis data yang 
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dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan (Sugiyono, 

2005:3). 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (case and 

field study) yang merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang 

berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dengan subyek yang diteliti, 

serta interaksinya dengan lingkungan (Indriantoro dan Supomo, 2002:26). 

Menurut Sekaran (2006:163) studi kasus yang bersifat kualitatif adalah berguna 

dalam menerapkan solusi pada masalah terkini berdasarkan pengalaman 

pemecahan masalah di masa lalu. Tujuan penelitian jenis ini adalah melakukan 

penyelidikan secara mendalam mengenai subyek tertentu untuk memberikan 

gambaran yang lengkap mengenai objek yang diteliti.  

3.2. Objek Penelitian  

Penentuan objek penelitian diperlukan untuk membantu dalam 

pelaksanaan penelitian karena objek penelitian yang ditentukan dengan tepat 

sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian, akan memudahkan penelitian yang 

dilakukan menjadi lebih terarah dan berhasil dengan baik. Objek penelitian ini 

adalah segala tingkah laku manajemen maupun karyawan Hotel „X‟ yang 

berkaitan dengan pelaksanaan sistem akuntansi, baik tindakan yang dapat dilihat 

melalui observasi maupun keterangan dari beberapa karyawan lain, seperti 

pencatatan persediaan masuk-keluar, pencatatan kas masuk-keluar, pencatatan 

pembelian, reservasi dan lain-lain.   
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3.3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Menurut Indiantoro dan Supomo (2002:47), data primer merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian dengan data primer dapat 

mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan. Jadi data primer ini diperoleh 

secara langsung dari pencatatan hasil observasi dan wawancara. 

Data sekunder yaitu  data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.  

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menganalisis dan mengintepretasikan data dengan baik, maka 

diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu 

mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti dengan benar. Dalam tahap 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Studi Pustaka 

          Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengambil teori-teori pada literatur yang berhubungan dengan 

permasalahan yang ada guna memberikan wawasan dan landasan teoritis. 

Untuk memperkuat analisis yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti 
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melakukan studi pustaka setidaknya sesuai dengan tujuan yang dikatakan 

Zed (2008:2-3), pertama, persoalan penelitian hanya bisa dijawab lewat 

penelitian pustaka, seperti untuk mengetahui sejarah perusahaan tempat 

penelitian, definisi-definisi terkait, dan hasil penelitian terdahulu. Kedua, 

studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri, yaitu studi 

pendahuluan (preliminary research) untuk memahami secara lebih dalam 

gejala baru yang tengah berkembang di lapangan atau dalam masyarakat. 

Adapun cara memperoleh data yang dilakukan dengan membaca 

dan mempelajari sumber-sumber bacaan terkait materi etika. Sumber 

bacaan bisa berupa buku-buku, majalah, artikel, jurnal penelitian, makalah 

seminar, surat kabar maupun skripsi yang dianggap relevan dengan 

pembahasan masalah. 

2. Studi Lapangan 

          Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data, yaitu dengan 

mengadakan penyelidikan atau pengamatan terhadap suatu objek secara 

langsung sebagai instrumen penelitian. Adapun instrumen tersebut antara lain: 

a. Wawancara 

          Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan oleh dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan (Narbuko, 2007:83). 

          Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah in depth interview bebas 

terpimpin, atau disebut Sugiyono (2008:73) sebagai wawancara semi 
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terstruktur. In depth interview yang dilakukan peneliti bersifat luwes dan 

susunan kata-kata dalam pertanyaan dapat disesuaikan dengan latar 

belakang informan, kebutuhan penelitian, serta karakteristik sosial budaya 

(agama, suku, gender, usia, dan sebagainya). Wawancara pun dilakukan 

juga tidak terlalu formal dengan suasana yang cukup santai dan sangat 

kondusif. Namun penulis tetap memfokuskan pertanyaan-pertanyaan pada 

permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan lebih mendalam. 

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan rata-rata selama 30-90 menit 

dengan suasana yang cukup santai. Beberapa wawancara dilakukan di 

rumah interviewee agar bisa menggali informasi dengan lebih dalam.  

Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang 

terlibat langsung dalam praktik akuntansi Hotel „X‟ antara lain: (1) Tiga 

orang karyawan Front Office (2) Empat orang karyawan back office, yang 

meliputi karyawan Accounting, General Cashier, Income Audit, dan 

karyawan penagihan (3) Satu karyawan Human Resource Management 

(HRD) (4) Satu karyawan Cost Control. 

b. Observasi 

          Merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati secara langsung kegiatan yang ada dalam suatu 

perusahaan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan 

apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, 

gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2008:66), dalam melakukan 
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observasi, peneliti menyatakan terus terang kepada informan berhubungan 

dengan pengumpulan data untuk penelitian. Tetapi dalam suatu saat 

peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk 

menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih 

dirahasiakan.  

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi selama 

bulan Maret sampai April tahun 2011. Observasi dilakukan dengan 

mengamati segala aktivitas mulai tamu datang, tamu reservasi, pencatatan 

reservasi, pencatatan persediaan Cost Control, pencatatan di back office, 

sampai penyusunan laporan keuangan.  

c. Dokumentasi 

          Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau 

sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subyek. Dokumen 

dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil dokumentasi 

dari peneliti yaitu data karyawan Hotel „X‟. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles 

and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2006), mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-

menerus hingga tuntas. Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu:  
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1. Data reduction 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang 

diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  

Selama proses penelitian melalui wawancara dan pengumpulan data, 

peneliti mereduksi data dengan merangkum hal-hal yang berfokus pada tema 

dimensi pelanggaran etika pada praktik akuntansi. Peneliti mendapat banyak 

informasi mengenai pelanggaran etika dalam praktik akuntansi Hotel „X‟ 

namun hanya yang berkaitan dengan pengorganisasian formulir untuk laporan 

keuangan saja yang bisa digunakan dalam penelitian ini.    

2. Data display 

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan 

sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. 

Melalui display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasar apa yang telah dipahami 

tersebut. Penelitian ini lebih banyak menyajikan data dalam bentuk tulisan 

karena berkaitan dengan wawancara maupun observasi. Namun untuk 

beberapa data seperti data karyawan, daftar harga, dan lain-lain ditampilkan 

dalam tabel maupun grafik.  
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3. Conclusion Drawing 

      Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat diandalkan.  

Pada penelitian ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan awal akan 

adanya indikasi penyimpangan praktik akuntansi Hotel „X‟. Dengan demikian,  

kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal tersebut 

tergantung pada bukti-bukti yang didapat selama penelitian. 

3.6 Teknik Triangulasi 

Menurut William Wiersma seperti dikutip Sugiyono (2008), triangulasi 

dalam pengujian keabsahan data ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.  

3.6.1  Triangulasi Sumber 

Menurut Bachri (2010) Triangulasi sumber berarti membandingkan 

mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

sumber yang berbeda. Peneliti telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak 

dan membandingkan kesesuaian antara keterangan dari pihak satu dengan pihak 

lainnya. Keakuratan informasi semakin tinggi bila pihak satu mengatakan hal 
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yang sama untuk pertanyaan yang sama dengan pihak lainnya. Dalam penelitian 

ini misalnya, peneliti mendapat informasi dari General Cashier, kemudian 

peneliti menanyakan hal yang sama ke Cost Control, karyawan penagihan, dan 

Human Resource Development (HRD) dan ternyata keterangan dari keempat 

pihak tersebut sama sehingga derajat keakuratan informasi atau data yang didapat 

semakin tinggi.  

3.6.2  Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik menurut Kwartolo (2010) yaitu digunakan untuk 

menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau dokumentasi. Bila dihasilkan data 

yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data 

yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.  

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan pula hasil observasi dengan 

hasil wawancara pihak-pihak terkait. Misalnya saja, peneliti mengamati perilaku 

karyawan Cook maupun House Keeping yang “malas” mencatat persediaan keluar 

di Formulir Pemakaian Barang, kemudian peneliti menlakukan konfirmasi dengan 

bagian Cost Control dan diakui hal tersebut benar adanya.  

3.6.3  Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu menurut Bachri (2010) digunakan untuk validitas data 

yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena 

perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan 

data yang sahih melalui observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak 
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hanya satu kali pengamatan saja. Hal tersebut peneliti lakukan karena dalam 

kurun waktu dua bulan penelitian peneliti melakukan observasi di bulan Maret 

maupun April 2011.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1   Gambaran Umum Objek 

Berlokasi di tengah kota Malang, Hotel ‘X’ menawarkan beragam 

keunikannya. Dengan lokasi yang tidak jauh dari obyek wisata kota Batu, gunung 

Bromo, gunung Kawi dan obyek wisata lainnya, Hotel ‘X’ dapat menjadi tempat 

singgah yang nyaman bagi para wisatawan yang hendak melakukan tour. Kondisi 

lingkungan sekitar yang asri dan menyejukan turut serta memanjakan pengunjung 

yang menggunakan jasa Hotel ‘X’ sebagai tempat penghilang penat. Selain 

berfungsi sebagai penginapan, keberadaan beragam fasilitas yang ditawarkan 

Hotel ‘X’ menjadikannya pula sebagai tempat yang nyaman untuk pertemuan 

kolega maupun media bisnis bagi para pengunjung. Salah satu fasilitas uniknya  

yaitu penyediaan perpustakaan mini yang menyuguhkan aneka bacaan seperti 

majalah, buku, maupun ensiklopedi dengan tujuan memfasilitasi pengembangan 

wawasan pengunjung. Selain itu, Hotel ‘X’ juga berperan sebagai media pelestari 

budaya yang tercermin melalui keberadaan drug store yang menyediakan 

berbagai macam kerajinan khas nusantara. Dengan demikian Hotel ‘X’ 

merupakan kombinasi yang sempurna antara tempat beristirahat sekaligus tempat 

pertemuan yang nyaman bagi pengunjungnya. 

Berada di dekat jalan utama, Hotel ‘X' dikembangkan menjadi sarana 

hunian atau tempat tinggal sekelas hotel berbintang dengan pengelolaan 

profesional. Hotel ‘X’ mempunyai fungsi dan fasilitas lebih dari sekedar 
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penginapan biasa. Adapun  yang ditawarkan antara lain:  (a)  Room service  (b)   

Coffee Shop   (c)  Drug store (d) Plant Corner (e) Internet Hot Spot (f) Library (g) 

Jogging Track (h) Traditional Bicycle. 

4.1.1  Visi dan Misi Hotel „X‟ 

Visi yang dimiliki Hotel ‘X’ yaitu “Menjadi unit usaha akomodasi 

unggulan dengan pelayanan dan akomodasi terbaik dalam skala nasional”. 

      Adapun misi dari Hotel ‘X’ antara lain : 

1. Mampu merespon kebutuhan dan keperluan dari berbagai jenis tamu. 

2. Keberhasilan yang terus menerus dan kepuasan tamu yang berada pada di 

tingkat prima. 

3. Menyediakan nilai kompetitif yang tinggi untuk uang yang dikeluarkan. 

4. Berusaha semaksimal mungkin memperoleh keuntungan dengan 

meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya pengeluaran sementara 

itu kualitas pelayanan yang diberikan tetap terjaga. 

5. Meningkatkan citra Hotel ‘X’ di masyarakat luas. 

6. Memberikan pelayanan terbaik kepada tamu oleh tim yang terlatih dan 

termotivasi. 

7. Menghargai nilai-nilai di tempat di mana kita berada dan lingkungannya. 

4.1.2   Struktur Organisasi Hotel „X‟ & Job Description 

 Struktur organisasi  Hotel ‘X’ dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini: 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Hotel ‘X’  
 

Sumber : Hotel ‘X’ (2011) 
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1. General Manager, bertugas memimpin dan mengarahkan kegiatan yang 

dilakukan oleh manajer di bawahnya. Dengan kata lain, General Manager 

membawahi beberapa manajer. General Manager inilah yang akan 

menentukan mau dibawa kemana sebuah hotel nantinya. 

2. Sekretaris berfungsi sebagai asisten General Manager dan berhubungan 

dengan kegiatan surat menyurat hotel. 

3. Operational Manager, bertugas memimpin jalannya kegiatan operasional 

Hotel ‟X‟ sehingga berperan ganda, baik sebagai pengawas maupun 

pelaksana. 

4. Room Division, bertugas dalam masalah administrasi yang berkaitan 

dengan kamar. Room Division terdiri atas karyawan-karyawan yang 

menempati posisi sebagai Front Office dan House Keeping. Front Office, 

bertugas untuk memberikan pelayanan di bagian depan. Front Office 

meliputi Receptionist yang bertugas menerima kehadiran tamu, mencatat 

kehadirannya, menerima pembayaran dari tamu  serta menjadi info center 

bagi para pengunjung yang datang maupun melalui telepon. House 

Keeping bertugas mengurus segala urusan terkait kebersihan dan     

penyiapan kamar. House Keeping meliputi Room Boy/ Room Maid  yang      

bertugas membersihkan kamar yang ditinggalkan tamu serta menyiapkan      

kamar bagi para tamu yang akan check-in.  

5. Cook SPV, bertugas dalam urusan produksi makanan. Terdiri atas Senior 

Cook yang bertugas memimpin kegiatan produksi makanan dan Cook yang 

bertugas menyiapkan menu sesuai dengan order. Sedangkan Cook Helper 
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bertugas sebagai asisten Cook dengan menyiapkan segala kebutuhan Cook 

dan Steward bertugas membersihkan peralatan dapur.  

6. Food and Beverage, terdiri atas Captain yang bertugas membawahi 

Cashier dan Waiter/ Waitress. Cashier bertugas menerima pembayaran 

dari tamu sedangkan Waiter/ Waitress bertugas memberikan pelayanan 

pada tamu seperti mengantarkan makanan dan menyiapkan tempat makan 

bagi tamu. 

7. Maintenance and Engineering terdiri atas Captain yang bertugas 

memimpin kegiatan perawatan dan permesinan hotel serta Engineering 

yang bertugas melakukan perawatan serta perbaikan pada fasilitas hotel 

yang rusak.  

8. Marketing bertugas dalam urusan pemasaran hotel dan berfungsi pula 

sebagai “juru bicara” hotel..  

9. Accounting Logistik adalah divisi yang terdiri atas empat bagian yaitu 

Accounting, Logistik, Night Audit, dan Human Resource Development 

(HRD). Accounting bertugas untuk membuat laporan keuangan dan 

membawahi General Cashier serta Income Audit. General Cashier 

berfungsi mengadministrasikan semua penerimaan dan pengeluaran kas 

hotel dan bertugas pada back office, sedangkan Income Audit bertugas 

melaporkan pendapatan hotel dan bertanggung jawab atas 

pengendaliannya serta membuat formulir penagihan kepada tamu. 

Logistik/ Cost Control  bertanggung jawab atas persediaan barang yang 

keluar dan masuk. Night Audit bertugas membuat catatan harian tentang 
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tagihan tamu yang datang. Human Resource Development (HRD) bertugas 

dalam pengembangan sumber daya manusia dan membawahi Security & 

Chief Security, Security Bellman, & Driver.  Security & Chief Security 

bertanggung jawab dalam keamanan hotel, Security Bellman bertugas 

menyambut tamu yang datang serta membawakan barang tamu, sedangkan 

Driver bertugas sebagai penanggung jawab transportasi untuk keperluan 

hotel.  

4.1.3   Nilai – Nilai Perusahaan 

Falsafah dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Hotel „X‟ antara lain: 

1. Money Value. Memberikan pelayanan yang istimewa yang sesuai dengan 

nilai uang yang telah dikeluarkan oleh tamu. 

2. Personalized Service. Memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan 

keinginan tamu dan memperhatikan segala hal / detail secara terinci. 

3. Hard Work, Ethic, Humility and Simplycity. Memberikan semangat kerja 

keras, kesederhanaan, etika, profesi, hemat, dan kerendahan hati. 

4. Constant Self Improvement. Mengembangkan semangat untuk 

meningkatkan kemampuan diri secara terus menerus. 

5. Training and Promotion. Mengembangkan karyawan melalui program 

pelatihan dan promosi internal. 

6. Family Company. Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan yang 

berawal dari bisnis keluarga dengan tujuan meningkatkan rasa 

kekeluargaan antara kepentingan perusahaan dan karyawan dan tamu. 
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7. Lead by Example. Secara terus menerus menjadi teladan yang dimulai dari 

tingkat atas organisasi. 

8. To Delegate and To Encourage. Delegasikan tugas dan tanggung jawab. 

9. Control. Menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan yang sepadan. 

4.1.4   Produk 

4.1.4.1   Produk utama 

Hotel „X‟ terdiri dari tiga lantai dimana setiap lantai mempunyai kamar 

yang berbeda berdasarkan kelasnya, sedangkan ruang pertemuan berdasarkan 

kapasitas orangnya. Adapun tipe kamar yaitu Executive Suite, Junior Suite, 

Deluxe Room, dan Superior Room yang di tata sedemikian rupa lengkap dengan 

AC, TV Color, private bathroom with hot & cool shower, room to room telephone 

serta mengedepankan budaya dan norma ketimuran sehingga nyaman, aman dan 

bersih. 

4.1.4.2   Produk Penunjang 

Beberapa produk penunjang Hotel „X‟ yang disediakan antara lain : 

a. Meeting Room Rental. Selain menyediakan kamar untuk menginap, Hotel 

„X‟ juga menyewakan 5 meeting room dengan masing-masing kapasitas 

400 peserta, 100 peserta, dan 40 peserta. 

b. Mini Shop, yaitu tempat yang menyediakan berbagai macam kebutuhan, 

seperti souvenir, obat-obatan, snack, peralatan mandi, rokok, dan lain-lain. 

c. Mini Bar. Tamu Hotel „X‟ dapat membeli berbagai macam jenis minuman 

ringan pada Mini Bar ini. Walaupun berada pada setiap kamar, tagihan 

dari penggunaan Mini Bar terpisah dari harga kamar. 



56 

 

d. Laundry, tersedia bagi konsumen yang tidak memiliki waktu dan ingin 

mencuci pakaiannya. 

e. Outgoing Call. Hotel „X‟ menyediakan telepon disetiap kamar yang dapat 

digunakan untuk melakukan panggilan keluar. Biaya panggilan dihitung 

tersendiri, tidak termasuk dalam harga kamar yang ada. 

f. Miscellaneous Charge. Terdapat beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh 

Hotel „X‟, seperti menerima dan mengirim fax, mencetak hardcopy, 

fotocopy, dan lain-lain. 

4.1.5   Harga 

Penetapan harga ditentukan berdasarkan fasilitas dan kualitas yang 

diberikan. Berikut merupakan daftar harga yang diterapkan oleh Hotel „X‟: 

Tabel 4.1 

Daftar Produk & Harga 

 

 

ITEM HARGA 

Room: 

 Executive Suite 

 Junior Suite 

 Deluxe Room 

 Superior Room 

 Extra Bed 

 

 

Rp 550.000.- 

Rp 500.000,- 

Rp 400.000,- 

Rp 325.000,- 

Rp 175.000,- 

 

Meal (minimal 15 pax): 

 Breakfast 

 Lunch 

 Dinner 

 Coffee & snack 

 

Rp   35.000,- 

Rp   50.000,- 

Rp   60.000,- 

Rp   30.000,- 

Meeting Packages (minimal 20 pax) 

 Half day package 

 Full day package 

 Full board meeting 

 

 

Rp 100.000,- 

Rp 130.000,- 

Rp 225.000,- 



57 

 

Wedding Packages 

 First 

(hall,dekor,electone,MC,menu) 

 Second 

(hall,electone,MC,menu) 

 Third 

(hall,menu) 

 

Rp 15.000.000,-/200 pax; additional 

60.000/pax 

Rp 12.500.000,-/200 pax; additional 

55.000/pax 

Rp 11.000.000,-/200 pax; additional 

50.000/pax 

Table Manner Packages 

 Professional packages 

 Student packages 

 

Rp 75.000,- 

Rp 60.000,- 

Room Rental (3 Hours) 

 Room 1 

 Room 2 

 Room 3 

 Room 4 

 Room 5 

 

Rp 3.500.000.- (max 250 class room) 

Rp 1.500.000.- (max   75 class room) 

Rp    450.000.- (max   30 class room) 

Rp    450.000.- (max   30 class room) 

Rp    450.000.- (max   30 class room) 

Sumber : Hotel „X‟ 2011 

4.1.6   Promosi 

Promosi yang digunakan Hotel „X‟ adalah advertising promotion, yaitu  

memasang  sejumlah  neon  box  dan  papan  iklan  di  tempat-tempat  yang 

strategis,  pembuatan  website, pemasangan iklan pada  yellow pages  

pembagian kartu nama,  brosur dan  liflet. Selain  itu  Hotel „X‟  juga 

menggunakan sponsorship   sebagai   media   promosinya.   Divisi   Marketing   

sendiri   memiliki kegiatan visiting  pada seluruh pelanggan dan calon pelanggan 

untuk  melakukan tugas sales and marketing. 

4.1.7   Sumber Daya Manusia 
 

 
4.1.7.1 Komposisi Sumber Daya Manusia 
 
 

Karyawan Hotel „X‟ berjumlah 61 orang dengan komposisi diklasifikasikan 

menjadi tiga kelompok, yaitu berdasarkan divisi, tingkat pendidikan, dan status kerja. 
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a) Berdasarkan Divisi 

Gambar 4.2 

Komposisi Karyawan Hotel „X‟ Berdasarkan Divisi 

 

 

 

 

 

Sumber : Hotel „X‟ 2011, data diolah 

 

Pengalokasian karyawan Hotel „X‟ memberikan porsi paling besar pada  

divisi  operasional, mengingat  divisi  ini  memiliki  subdivisi  paling banyak 

dibanding divisi lain. 

b) Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Gambar 4.3 

Komposisi Karyawan Hotel „X‟ Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hotel „X‟ 2011, data diolah 
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Karyawan  Hotel „X‟  mayoritas merupakan lulusan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) dengan jurusan Restoran dan Perhotelan. Karyawan-karyawan 

tersebut kebanyakan ditempatkan pada divisi operasional. 

c) Berdasarkan Status Kerja 

Gambar 4.4 

Komposisi Karyawan Hotel „X‟ Berdasarkan Status Kerja 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Hotel „X‟ 2011, data diolah 

 

Hotel „X‟ menggunakan tenaga outsource lebih dari setengah jumlah total 

karyawan. Hal ini dilakuakan selain untuk lebih mengefisienkan biaya juga untuk 

mendapat jaminan bahwa tenaga kerja yang digunakan memiliki kompetensi dan 

keterampilan dibidangnya. 

 

4.1.7.2 Metode Rekruitmen 

Hotel „X‟ menggunakan dua metode pada rekruitmen karyawan, antara 

lain: 
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a.   Metode Tertutup.  

  Hotel „X‟ menginformasikan pada kolega-kolega yang dimiliki ketika 

akan membutuhkan karyawan. Kolega-kolega ini terdiri dari Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) dan Akademi lain dengan fokus utama  memiliki  

pendidikan jurusan Restoran dan Perhotelan. Kolega lain yang dimiliki oleh 

Hotel „X‟ adalah perusahaan outsource. Metode tertutup digunakan  untuk  

mendapat  tenaga  kerja  yang  sudah  mendapat  jaminan kualitasnya. 

b.   Metode Terbuka.  

  Hotel „X‟ menginformasikan akan kebutuhan tenaga kerja melalui media 

cetak untuk jenis pekerjaan tertentu yang membutuhkan tenaga kerja dengan 

skill khusus, seperti halnya divisi cook. Dengan metode terbuka ini, Hotel „X‟ 

berharap akan banyak lamaran yang akan masuk sehingga kesempatan untuk 

mendapatkan karyawan yang qualified menjadi lebih besar. 

4.1.7.3 Jam Kerja 

Jadwal  kerja  untuk  karyawan  kantor  Hotel „X‟  adalah 6  hari  kerja 

dalam seminggu, dengan 8 jam kerja dimulai pukul 08.00 wib hingga pukul 

16.00 wib. Sedangkan  Front Office  memiliki jadwal berbeda dengan sistem 

shift, yaitu : 

Shift I : 06.00 - 02.00 

Shift II : 02.00 - 10.00 

Shift III : 22.00 - 06.00 
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Untuk  divisi-divisi  lain, memiliki  shift yang berbeda  namun dengan  

jam kerja yang sama, yaitu 24 jam. 

4.1.8 Keuangan dan Akuntansi 

  Berikut kebijakan yang berlaku pada Hotel „X‟ dalam hal kebijakan 

akuntansi: 

a.   Penyajian Laporan Keuangan  

  Laporan keuangan disusun dengan  menggunakan  prinsip  dan  praktik 

akuntansi  yang  berlaku  umum  di  Indonesia.  Laporan  keuangan  Hotel „X‟ 

disusun berdasarkan konsep harga perolehan. Laporan keuangan yang 

disajikan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas serta 

laporan arus kas. Semua transaksi dicatat berdasarkan nilai rupiah penuh. 

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung. 

b.   Kas dan Setara Kas 

 Kas dan setara kas terdiri atas kas, bank, dan semua investasi yang 

jatuh tempo  dalam  waktu  tiga  bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.  

Hotel „X‟ menyelenggarakan master cashier yang dikelola oleh kepala kasir 

dengan sistem  fluktuatif.  Sementara  house bank  yang  dikelola  oleh kasir  

Front  Office (FO) dan kasir Food and Beverage menggunakan sistem imprest. 

c.   Penyisihan Kerugian Piutang 

 Hotel „X‟ tidak membentuk penyisihan kerugian piutang karena 

manajemen Hotel „X‟ beranggapan bahwa piutang usaha dapat ditagih. 

Piutang dihapuskan dalam periode dimana piutang tersebut dipastikan tidak 

akan tertagih. 
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d.   Persediaan 

 Persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan (at cost) dengan 

menggunakan metode FIFO (First In First Out). 

e.   Aktiva Tetap 

 Aktiva tetap yang dimiliki Hotel „X‟ dicatat berdasarkan harga 

perolehannya (at cost)  dan disusutkan berdasarkan metode garis lurus  

(straight line method). Perbaikan dan pemeliharaan rutin dibebankan pada 

laporan laba rugi pada saat terjadinya. Perbaikan dan pemeliharaan dalam 

jumlah besar dan mempunyai manfaat ekonomi di masa mendatang  

dikapitalisasi. Aktiva tetap pemilikan langsung yang sudah tidak dipergunakan  

lagi atau  yang dijual,  dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap pemilikan 

langsung. Laba atau rugi yang terjadi, diperhitungkan dalam laporan laba rugi 

pada masa yang bersangkutan. 

f.   Pendapatan dan Beban 

Pendapatan diakui  berdasarkan  jasa  yang  telah  diberikan pada  

tamunya berdasarkan dokumen Night  Audit Worksheet (NAW) setelah 

dicocokkan  dengan  dokumen Active Bill. Beban diakui sesuai manfaatnya 

pada periode yang  meliputi proses yang bersangkutan (Accrual Basis). 
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4.2  Data Temuan Terkait Pelanggaran Etika dalam Praktik akuntansi 

Hotel„X‟ 

  Hotel ‟X‟ merupakan hotel berbintang dua yang mempunyai posisi begitu 

strategis dan memberikan banyak keuntungan bagi perkembangannya. 

Keuntungan tersebut membuat predikat sebagai hotel berbintang dua, bagi Hotel 

‟X‟, bukanlah sebuah ukuran kesuksesan karena dengan memanfaatkan kondisi di 

sekitar, Hotel ‟X‟ bisa memberikan pelayanan yang lebih dari sekedar pelayanan 

hotel berbintang dua pada umumnya. Hotel ‟X‟ diuntungkan dengan posisi 

bangunan yang berada persis di dekat jalan utama. Letaknya yang tak jauh dari 

tempat wisata kota Malang dan kota Batu membuat Hotel ‟X‟ menawarkan sisi 

kemudahan dan kenyamanan bagi para tamu yang datang.  

    Dengan pelayanan maksimal, Hotel ‟X‟ mampu menjadi hotel besar dan 

siap bersaing dengan hotel lainnya. Dilihat dari skala bisnis, bisa dikatakan bahwa 

skala bisnis Hotel ‟X‟ cukup besar. Hal tersebut tergambar dalam keuntungan 

bersih yang didapatkan setiap bulannya. Berdasar keterangan salah satu karyawan 

General Cashier Hotel ‟X‟, rata-rata keuntungan bersih Hotel ‟X‟ selama sebulan 

sekitar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Jumlah yang sedemikian besar 

semakin memperjelas bahwa posisi Hotel ‟X‟ sebagai hotel berbintang dua tidak 

bisa diremehkan.  

 Di balik kondisi yang sedemikian membanggakan, ternyata peneliti 

mendapatkan penjelasan dari salah satu karyawan Hotel ‟X‟ bahwa hal tersebut 

perlu disesalkan. Karyawan Accounting tersebut menjelaskan: 
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”Secara kasat mata hotel ini memang terkesan hotel besar. Tapi jika tahu 

kondisi hotel ini di dalamnya, maka orang pasti akan sangat menyayangkan 

mengapa hanya sebesar ini keuntungan yang didapat. Padahal hotel ini bisa 

lebih banyak lagi mendapat keuntungan.” 

 Jika mendengar pernyataan karyawan Accounting, peneliti berasumsi bahwa 

terdapat masalah yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah keuntungan Hotel 

‟X‟ dari berbagai aspek. Peneliti kemudian tertarik dengan hal tersebut dan 

melakukan penelitian sampai akhirnya menemukan beberapa masalah khususnya 

terkait masalah adanya indikasi pelanggaran etika dalam praktik akuntansi Hotel 

‟X‟.  

4.2.1 Pelanggaran Etika oleh Karyawan Front Office 

  Front Office merupakan karyawan yang bertugas sebagai garda depan 

dalam memberikan pelayanan awal terhadap tamu yang datang. Front Office juga 

berperan sebagai Info Center atau pusat informasi bagi para tamu. Informasi 

tentang kamar yang masih kosong maupun sudah terisi bisa didapatkan dari 

penjelasan Front Office. Selain itu informasi tentang berbagai layanan yang 

disediakan hotel juga bisa didapatkan dari karyawan di posisi tersebut.  

  Dalam sistem akuntansi Hotel ‟X‟, Front Office berperan sebagai pihak 

yang menerima tamu, menerima reservasi dari tamu dan menyampaikannya 

kepada Roomboy dan House Keeping, serta menyiapkan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan. Adapun dokumen-dokumen yang menjadi tanggungjawab Front 

Office antara lain: 

1. Reservation Form (RF) adalah daftar reservasi tamu yang telah dicatat 

sebelum kedatangannya.  
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2. Expected Arrival (EA) adalah daftar rekapan reservasi secara keseluruhan 

per hari.  

3. Cash Receipt (CR) adalah dokumen penerimaan kas dari tamu.  

4. Regristration Form (RgF) adalah dokumen yang berisi identitas tamu.  

5. Guest Chart (GC) adalah daftar kamar yang terisi dalam satu bulan.  

6. Breakfast Voucher (BV) adalah kupon makan pagi untuk tamu.  

7. Guest List (GL) adalah dokumen yang berisi daftar kamar yang terisi per 

hari, daftar total pendapatan kamar per hari, daftar jumlah tamu per hari, 

dan pendapatan breakfast per hari. 

8. Guest Invoice (GI) adalah dokumen yang berisi tagihan bagi para tamu.  

9. Active Bill (AB) merupakan dokumen yang berisi seluruh tagihan tamu 

yang menginap dan menggunakan meeting room.  

10. Front Office Cash Report (FOCR) adalah dokumen yang berisi catatan kas 

masuk selama satu hari di Front Office. 

11. Remittance of Fund (ROF) adalah amplop yang digunakan untuk 

melaporkan dan menyetorkan hasil pendapatan per hari. 

12. Paid Out Voucher (POV) adalah dokumen yang dibuat bila ada kelebihan 

pembayaran dari tamu. 

  Front Office memiliki peran sentral dalam sistem akuntansi karena banyak 

dokumen maupun formulir yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga posisi 

sebagai Front Office seharusnya dijabat oleh orang-orang yang memiliki ketelitian 

yang tinggi serta mampu bekerja dengan cepat. Kesalahan sedikit saja akan bisa 
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menyebabkan masalah yang cukup besar bagi keabsahan informasi dalam sistem 

akuntansi. 

  Selama melakukan observasi terhadap aktivitas Front Office, peneliti 

belum menemukan adanya indikasi penyimpangan yang berupa pelanggaran etika 

dari karyawan di posisi tersebut. Peneliti melihat secara garis besar semua 

prosedur yang ditentukan telah dijalankan dengan baik dan benar, mulai dari 

pembuatan Reservation Form (RF), pengisian Expected Arrival (EA), sampai 

penerimaan dan pencatatan kas dari tamu. Untuk melakukan penelitian lebih 

dalam tidak bisa melalui observasi saja, wawancara pun diperlukan demi 

menggali informasi penting terkait rumusan masalah penelitian ini.  

  Peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu karyawan Front 

Office berinisial SJ. Ketika peneliti menanyakan ada tidaknya perilaku karyawan 

yang menyalahi aturan Hotel „X‟ terkait tugas Front Office dalam sistem 

akuntansi, karyawan tersebut menjelaskan bahwa ada salah satu rekan kerjanya, 

sebut saja Toni (bukan nama sebenarnya), yang pernah beberapa kali meminjam 

uang dari kas di tangan milik Front Office di dalam amplop Remittance of Fund 

(ROF), berikut pengakuannya: 

 ”Pernah dua kali saya pergoki Toni (bukan nama sebenarnya) ngambil duit 

dari kas Remittance of Fund (ROF) pas hari sabtu. Katanya sih nanti bakal 

dibalikin Senin pagi, tapi lho dia lupa balikin duit. Otomatis teman-teman FO 

yang shift Senin pagi harus nalangi dulu untuk ngganti duit yang dipinjam 

Toni (bukan nama sebenarnya). Saya pernah satu kali mengganti uang ke 

General Cashier gara-gara dia. Tapi duit saya langsung dikembalikan Toni 

(bukan nama sebenarnya) seminggu setelahnya.” 
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Dari keterangan karyawan SJ tersebut, ada satu hal yang perlu digaris-bawahi, 

yaitu perihal tersedianya kesempatan bagi Toni (bukan nama sebenarnya) untuk 

mengambil sebagian kas di Remittance of Fund (ROF).  

  Menurut sistem akuntansi Hotel ‟X‟, kas di tangan Front Office per hari 

dimasukkan dan dicatat jumlahnya pada amplop Remmitance of Fund (ROF) yang 

kemudian di malam harinya diserahkan kepada karyawan Night Audit. 

Selanjutnya amplop Remmitance of Fund (ROF) baik dari Front Office maupun 

Food & Beverage, oleh karyawan Night Audit, dijadikan dasar membuat dokumen 

Night Audit Worksheet (NAW) dan diserahkan secara bersama-sama ke back 

office di pagi keesokan harinya. Karyawan General Cashier bertugas menerima 

amplop Remmitance of Fund (ROF) dan menghitung kesesuaian catatan dengan 

jumlah fisik uangnya, sedangkan dokumen Night Audit Worksheet (NAW) 

diterima oleh karyawan Income Audit untuk dikoreksi kebenarannya. Oleh karena 

karyawan General Cashier memiliki hari efektif bekerja mulai dari hari Senin 

hingga hari Sabtu siang, maka uang dan catatan di amplop Remmitance of Fund 

(ROF) pada hari sabtu dan minggu baru bisa diserahkan ke karyawan General 

Cashier pada hari Senin pagi. Muncul pertanyaan lalu disimpan dimana uang dan 

catatan di amplop Remmitance of Fund (ROF) selama hari sabtu dan minggu? 

  Berkaitan dengan hal itu karyawan Front Office berinisial SJ menjelaskan 

bahwa secara aturan, dalam sistem akuntansi Hotel ‟X‟, uang dan catatan di 

amplop Remmitance of Fund (ROF) pada hari sabtu dan minggu dimasukkan ke 

dalam safe deposit box milik Front Office dengan harapan menghindari terjadinya 

kehilangan. Selama ini memang semuanya berjalan sesuai aturan, hanya terdapat 
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satu perbuatan karyawan Front Office bernama Toni (bukan nama sebenarnya) 

yang mengambil sebagian uang di amplop tersebut dengan dalih akan 

dikembalikan.  

  Karyawan SJ juga menjelaskan bahwa untuk melakukan perbuatannya, 

karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) berusaha meyakinkan karyawan Night 

Audit bahwa dirinya akan mengembalikan uang dari amplop Remmitance of Fund 

(ROF) pada hari Senin pagi sebelum diserahkan ke General Cashier. Seharusnya 

karyawan Night Audit tidak sebegitu gampang termakan rayuan karyawan Toni 

(bukan nama sebenarnya) karena menurut bagan organisasi mereka berada di 

divisi yang berbeda. Dalam hal ini karyawan SJ menjelaskan jika karyawan Night 

Audit dalam prakteknya merupakan bagian dari divisi Front Office. Hal ini 

merupakan ketidak-konsistenan Hotel ‟X‟ terhadap bagan struktur organisasi dan 

kondisi di lapangan. Dengan demikian tidak heran jika karyawan Night Audit bisa 

dengan mudah menerima bujukan karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) 

karena kedekatan hubungan kerja.  

  Berdasarkan keterangan karyawan SJ selanjutnya, dampak yang 

ditimbulkan dari perbuatan karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) jika uang 

yang dipinjamnya tidak dikembalikan yaitu adanya keharusan bagi karyawan 

Front Office di shift pagi (shift I) pada hari Senin untuk menggantinya. Hal itu 

diamini pula oleh karyawan General Cashier yang menjelaskan: 

”Saat kas Remmitance of Fund (ROF) dengan catatannya gak cocok, ya saya 

minta pertanggungjawaban Front Office ngganti uangnya. Gak peduli siapa 

pun orangnya, yang penting saat itu juga Front Office harus ngganti. 

Beberapa kali saya temukan catatan Remmitance of Fund (ROF) sama 

uangnya beda. Kalau dari keterangan Front Office karena dipinjam karyawan 

Toni (bukan nama sebenarnya). Rata-rata tidak terlalu besar sih bedanya 
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sekitar 50.000 sampai 100.000 saja. Saya belum konfirmasi masalah ini ke 

Toni (bukan nama sebenarnya) tapi sudah saya suruh Human Resouce 

Development (HRD) melakukan investigasi.” 

 Setelah peneliti melakukan konfirmasi kepada karyawan Human Resouce 

Development (HRD), ternyata bagi manajemen kasus karyawan Toni (bukan nama 

sebenarnya) merupakan masalah sepele. Karyawan tersebut menjelaskan jika 

masalah ini bukan masalah besar, karena banyak informasi dari beberapa 

karyawan Front Office yang menyatakan bahwa sampai sekarang Toni (bukan 

nama sebenarnya) selalu mengembalikan uang kepada karyawan Front Office 

lainnya yang mengganti terlebih dahulu kas di amplop Remmitance of Fund 

(ROF) kepada General Cashier.           

  Untuk mencari kebenaran informasi yang didapat karyawan Human 

Resouce Development (HRD), peneliti kemudian melakukan penelusuran kembali 

terhadap karyawan Front Office lainnya yang berinisial DD. Karyawan DD 

menjelaskan bahwa selama ini karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) memang 

selalu melunasi hutangnya, walaupun sering terlambat, kepada karyawan yang 

mendapat shift pagi di hari Senin. Karyawan DD juga mengaku telah menjadi 

satu-satunya korban karyawan Toni (bukan nama sebenarnya). Karyawan DD 

menjelaskan bahwa dirinya pernah satu kali mengganti uang yang dipinjam Toni 

(bukan nama sebenarnya) dari amplop Remmitance of Fund (ROF) sejumlah Rp 

50.000,00 namun ketika menagih ke karyawan tersebut selalu saja ada alasan 

yang dibuat, berikut penjelasannya: 

”Aku pernah sekali mas ngijoli uang Remmitance of Fund (ROF) gara-gara 

Toni (bukan nama sebenarnya). Pas Senin siangnya itu juga aku cerita ke 

Toni (bukan nama sebenarnya), dia bilangnya minggu depannya dibalikin ke 
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aku. Nyatanya sampai sekarang ndak. Nganti sungkan aku nagih, akhire ya 

tak  ikhlasno ae. pokoke dek e nggak mbaleni ae.”     

  Setali tiga uang dengan karyawan DD, karyawan Front Office lain 

berinisial MN juga mengaku pernah mengganti uang ke General Cashier pada 

hari Senin pagi akibat perbuatan karyawan Toni (bukan nama sebenarnya). 

Karyawan MN mengaku hal itu terjadi hanya sekali saja dan dilunasi oleh 

karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) dua hari setelahnya.  

  Melihat beberapa keterangan dari karyawan Hotel „X‟ bisa disimpulkan 

bahwa tindakan karyawan Front Office, anggap saja Toni (bukan nama 

sebenarnya),  memang tidak bisa dibenarkan dalam sistem akuntansi Hotel „X‟, 

namun apakah bisa perbuatan karyawan tersebut dikategorikan dalam perbuatan 

tidak etis?  

4.2.1.1 Menurut Teori Utilitarisme 

Dilihat dari segi manfaat, perbuatan karyawan Toni (bukan nama 

sebenarnya) tidak menghasilkan manfaat bagi orang lain sedikitpun. Perbuatannya 

hanya menghasilkan manfaat pribadi yaitu dengan didapatkannya uang dari 

amplop Remmitance of Fund (ROF). Bagi orang lain, perbuatannya justru 

menyebabkan kerugian besar, seperti yang dialami karyawan Front Office lainnya 

yang berinisial MN, SJ, maupun DD  yang telah mengganti sejumlah uang di hari 

senin pada General Cashier.  

Kerugian paling besar dialami oleh karyawan DD yang sampai tidak 

menerima ”uang ganti” dari karyawan Toni (bukan nama sebenarnya). 

Kemungkinan kerugian lainnya bisa muncul bilamana perbuatan karyawan Toni 

(bukan nama sebenarnya) menyebabkan karyawan lain menirunya. Adapula 
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kerugian finansial mungkin dialami Hotel ‟X‟ jika General Cashier lalai dalam 

mengecek kas di Remmitance of Fund (ROF). Jika terus dibiarkan, karyawan Toni 

(bukan nama sebenarnya) semakin berani mengambil uang di kas Remmitance of 

Fund (ROF) lebih besar lagi jumlahnya karena telah menjadi kebiasaan. 

Kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi karena seperti yang dikatakan oleh 

Elfiky (2009:89) yaitu kebiasaan manusia terbentuk melalui cara yang sama, 

pengulangan perilaku, kemudian diikat oleh perasaan, sehingga jika manusia di 

kesempatan lain dihadapkan pada kondisi yang sama maka ia akan bersikap sama. 

 Menurut Teori Utilitarisme, suatu perbuatan adalah baik jika membawa 

manfaat, tetapi manfaat tersebut haruslah menyangkut bukan saja satu atau dua 

orang melainkan masyarakat secara keseluruhan. Jika suatu perbuatan 

menghasilkan manfaat besar maka perbuatan tersebut dianggap baik, sedangkan 

jika menghasilkan kerugian besar maka perbuatan tersebut dianggap buruk. 

Perbuatan karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) untuk mengambil kas di 

amplop Remmitance of Fund (ROF) bisa disimpulkan merupakan perbuatan yang 

tidak etis karena lebih banyak menimbulkan kerugian bagi orang lain dari pada 

manfaatnya.        

4.2.1.2 Menurut Teori Deontologi 

 Dilihat dari segi kewajiban, tindakan karyawan Toni (bukan nama 

sebenarnya) merupakan perilaku menyimpang dari job description yang terdapat 

dalam Standar Operasional Procedure (SOP) Hotel „X‟. Sesuai job description 

yang terdapat dalam Standar Operasional Procedure (SOP),  karyawan Front 

Office berkewajiban menyimpan kas di amplop Remmitance of Fund (ROF) pada 
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safe deposit box, pada hari Sabtu, tanpa boleh mengambil kas tersebut sepeser 

pun. Dengan demikian karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) telah melanggar 

prosedur yang telah disusun dalam sistem akuntansi Hotel ‟X‟ yang berarti juga 

melanggar kewajibannya sebagai karyawan yang harus taat terhadap aturan 

perusahaan serta menjunjung tinggi nilai perusahaan yaitu hard work, ethic, 

humility and simplycity.   

  Menurut Teori Deontologi, perbuatan tidak menjadi baik karena hasilnya 

baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Dengan kata lain deontologi 

mengusung pernyataan “perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya”. Teori 

Deontologi mendasarkan kewajiban sebagai kriteria baik buruknya suatu 

perbuatan dan mengesampingkan konsekuensi dari perbuatan itu. Perbuatan 

karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) untuk mengambil kas di amplop 

Remmitance of Fund (ROF) tidak bisa dibenarkan karena merupakan pelanggaran 

terhadap Standar Operasional Procedure (SOP) Hotel „X‟.  

4.2.1.3 Menurut Teori Hak 

 Dilihat dari segi penghormatan terhadap hak orang lain, perbuatan 

karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) telah menjadikan karyawan Front Office 

lain sebagai korban. Pada dasarnya karyawan Front Office lain tidak berkaitan 

sama sekali dengan uang di amplop Remmitance of Fund (ROF) namun harus ikut 

berurusan dengan mengganti sejumlah uang yang diambil karyawan Toni (bukan 

nama sebenarnya). Belum lagi adanya kasus tidak dikembalikannya uang pribadi 

milik karyawan DD oleh karyawan Toni (bukan nama sebenarnya). Hal ini 

menandakan bahwa minimnya penghargaan yang diberikan karyawan Toni 
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(bukan nama sebenarnya) terhadap hak karyawan Front Office untuk 

menggunakan uang pribadinya sesuai keinginan bukan untuk keterpaksaan.  

 Menurut Teori Hak, suatu perbuatan adalah baik jika memberikan 

penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu 

manusia siapapun tidak pernah dibolehkan untuk dikorbankan demi tercapainya 

suatu tujuan yang lain. Dengan demikian perbuatan karyawan Toni (bukan nama 

sebenarnya) untuk mengambil kas di amplop Remmitance of Fund (ROF) adalah 

perbuatan yang tidak etis karena telah mengorbankan hak karyawan lain demi 

mencapai tujuan pribadinya.        

4.2.1.4 Menurut Teori Keutamaan 

 Teori Keutamaan memandang sikap atau akhlak seseorang. Dalam teori ini 

tidak ditanyakan “apakah perbuatan tertentu adil, jujur, murah hati, dan 

sebagainya” melainkan “apakah orang itu bersikap adil, jujur, murah hati, dan 

sebagainya”. Yang dimaksud dengan keutamaan adalah disposisi watak yang telah 

diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara 

moral. Perbuatan karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) tidak mengandung 

keutamaan yang memungkinkan karyawan tersebut berbuat baik. Bukan hal 

positif yang ditemukan dari perbuatan karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) 

terkait pengambilan kas di amplop Remmitance of Fund (ROF), namun justru nilai 

negatif seperti sifat egois dan tidak menghormati orang lain.  

4.2.1.5 Menurut Prinsip Etika 

 Menurut Joshepson (1994) suatu perbuatan dinyatakan melanggar etika 

apabila tidak sesuai dengan prinsip etika. Terdapat sepuluh prisnsip etika yang 



74 

 

diuraikan oleh Josephson (1994), antara lain: honesty, integrity, promise-keeping, 

fidelity, fairness, caring for others, respect for others, responsible citizen, pursuit 

of excellence, accountability. Perbuatan karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) 

terkait pengambilan kas di amplop Remmitance of Fund (ROF) bisa dikatakan 

telah melanggar setidaknya tiga prinsip etika tersebut yaitu honesty, promise-

keeping, dan accountability.  

  Honesty atau kejujuran merupakan satu point utama yang telah dilanggar 

oleh karyawan Toni (bukan nama sebenarnya). Perbuatannya mencerminkan suatu 

tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, yaitu pencurian. Karyawan 

Toni (bukan nama sebenarnya) pada dasarnya telah melakukan pencurian kas 

Hotel „X‟ dengan dalih meminjam kas untuk dikembalikan di hari Senin pagi.  

Namun yang terjadi, seringkali karyawan tersebut tidak tepat waktu dalam  

mengembalikan kas Remmitance of Fund (ROF) sehingga mengakibatkan 

karyawan Front Office lain di hari Senin mendapat kewajiban mengganti uang 

tersebut. Tidak ada yang tahu mengenai tujuan karyawan Toni (bukan nama 

sebenarnya) mengambil kas Remmitance of Fund (ROF) namun demikian 

perbuatan mencuri tetaplah perbuatan yang dilarang baik oleh budaya, norma, 

maupun agama.  

    Promise-keeping memiliki arti perbuatan menepati janji maupun 

komitmen. Hal ini sama sekali tidak tercermin pada perbuatan karyawan Toni 

(bukan nama sebenarnya) yang notabene telah merusak komitmennya sebagai 

karyawan yang wajib mentaati seluruh aturan Hotel „X‟ termasuk menjalankan 

sistem akuntansi sesuai prosedur yang ada di dalam Standar Operasional 
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Procedure (SOP). Pengambilan kas Remmitance of Fund (ROF) adalah sebuah 

perbuatan di luar prosedur, sedangkan yang memiliki hak terkait hal tersebut 

hanyalah General Cashier.   

  Accountability memiliki arti tanggung jawab terhadap hasil keputusan 

maupun perbuatan. Karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) terlihat masih 

belum memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, 

yang tercermin melalui seringnya karyawan tersebut tidak mengembalikan kas 

Remmitance of Fund (ROF) pada hari Senin pagi (terlepas dari boleh tidaknya 

tindakan tersebut) dan seringnya karyawan tersebut terlambat mengembalikan 

(bahkan tidak membayar) hutang kepada karyawan lain yang terlebih dahulu 

mengganti kas Remmitance of Fund (ROF) kepada General Cashier.     

  Dari hasil analisis terhadap teori-teori terkait dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perbuatan karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) dikategorikan dalam 

perbuatan yang melanggar etika. Seharusnya pihak Human Resouce Development 

(HRD) tidak menganggap ini sebagai sebuah masalah sepele, justru harus 

dianggap sebagai ancaman bagi sistem akuntansi Hotel „X‟ agar nantinya tidak 

sampai ada tindakan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. 

4.2.2 Pelanggaran Etika oleh Karyawan Food and Beverage 

  Divisi Food and Beverage merupakan divisi yang berkaitan erat dengan 

penyediaan makanan bagi tamu Hotel. Divisi Food and Beverage biasanya terdiri 

atas dua bagian yaitu bagian produksi dan bagian service. Bagian produksi terdiri 

atas Cook, Steward, dan Senior Cook. Sedangkan bagian service seperti Waiter, 

Waitress, dan Cashier.  
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  Di Hotel „X‟, Cook, Senior Cook, dan Steward secara struktural tidak 

termasuk ke dalam divisi Food and Beverage namun disatukan dalam divisi Cook. 

Sedangkan divisi Food and Beverage hanya terdiri atas Waiter/ Waitress dan 

Cashier. Belajar dari adanya perilaku tidak etis dari karyawan Front Office, 

peneliti kemudian mencari tahu akan adanya hal serupa di divisi Food and 

Beverage terkait pelaksanaan sistem akuntansi.    

  Karyawan Food and Beverage dalam sistem akuntansi bertanggungjawab 

atas beberapa dokumen antara lain:  

1. Captain Order adalah dokumen yang diisi ketika Waiter/ Waitress 

menawarkan menu kepada tamu dan mencatat pesanan pada dokumen 

tersebut. 

2. Bill Coffee Shop adalah dokumen yang berisi tagihan untuk tamu atas 

menu makanan yang dipesan, dan dokumen tersebut disiapkan oleh 

Cashier. 

3. Active Bill adalah dokumen yang berisi seluruh tagihan tamu yang 

menginap dan menggunakan Meeting Room.  

4. Summary Of Sales Coffeee Shop adalah daftar kas masuk di Cashier 

selama satu hari. 

5. Remittance of fund (ROF) adalah amplop berisi kas yang digunakan untuk 

melaporkan dan menyetorkan hasil pendapatan per hari. 

  Jika dilihat dari hasil observasi, memang tidak tampak adanya indikasi 

praktik tidak etis dari karyawan Food and Beverage ketika menjalankan sistem 

akuntansi. Salah satu karyawan Food and Beverage berinisial NS menerangkan 
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bahwa dalam pelaksanaan tugas, terkait sistem akuntansi, memang ada 

penyimpangan kecil yang terjadi, namun dirinya tidak mau memberitahu peneliti 

lebih lanjut bagaimana bentuk praktik tidak etis tersebut. Tidak berhasil mengorek 

informasi dari karyawan Food and Beverage, peneliti mencoba mencari informasi 

dari General Cashier. 

  Karyawan General Cashier berinisial HS menjelaskan bahwa di divisi 

Food and Beverage tidak ada karyawan yang melakukan pelanggaran etika 

terhadap kas di Remittance of fund (ROF) seperti yang terjadi pada divisi Front 

Office dikarenakan sistem akuntansi Hotel „X‟ mewajibkan karyawan Food and 

Beverage menyerahkan kas di Remittance of fund (ROF) kepada Front Office di 

shift terakhir sehingga karyawan Food and Beverage tidak bisa meminjam uang 

seperti karyawan Front Office.  

 Karyawan HS hanya mengaku sesekali menemukan kejanggalan pada 

munculnya Bill Coffee Shop untuk breakfast yang bertuliskan “void” yang berarti 

dokumen cacat atau dibatalkan. Menurut karyawan HS, Bill Coffee Shop terdiri 

atas tiga warna yaitu putih, kuning, dan merah dan seharusnya Bill Coffee Shop 

yang bertuliskan “void” diserahkan ke General Cashier ketiganya. Karyawan HS 

sesekali menemukan kasus dimana hanya ada dua rangkap dokumen Bill Coffee 

Shop yang bertuliskan “void” yang sampai kepada dirinya. Hal tersebut terjadi 

karena Bill Coffee Shop berwarna putih, yang ditujukan untuk tamu, telah diambil 

dan disimpan oleh tamu tersebut. Secara lengkap perbuatan dari karyawan Food 

and Beverage tersebut dijelaskan karyawan HS, sebagai berikut: 

“Breakfast waktunya pagi, jam enam sampai jam sepuluh. Kebanyakan tamu 

sarapan jam tujuh. Lha jam delapan manajemen hotel baru datang. Moment 
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kayak gini betul-betul dimanfaatkan karyawan Food and Beverage. Yang 

saya tahu itu si Fiko (bukan nama sebenarnya). Ceritanya gini, pas tamu 

sarapan sama anaknya, Fiko (bukan nama sebenarnya) datang menghampiri 

meja sambil membawa bill untuk si anak, artinya si anak dikenai charge 

breakfast. Kemudian tamu membayar dan menerima bill putih yang 

merupakan bill buatnya. Tamu sering tidak memperhatikan brosur, jadi tidak 

tahu batas umur anak antara berapa sampai berapa yang bisa dikenai charge 

breakfast, diluar voucher yang hanya untuk dua orang, ayah dan ibu 

biasanya. Jadi ya manut saja kalau disodori bill. Fiko (bukan nama 

sebenarnya) bisa berbuat gini soalnya nggak ada yang bisa mengawasi karena 

manajemen belum datang. Bisa saja to dia ngenakan si anak charge breakfast 

padahal sebenarnya nggak kena. Kalau sudah demikian lalu dia menulis 

“void” di bill sehingga uangnya dia peroleh. Lumayan lho 35.000 per 

breakfast. Dia pikir saya luput, tapi wong yang kembali ke saya bill void nya 

cuma dua, ya saya curiga. ”  

  Karyawan HS mengaku ketika dirinya menghadapi kondisi hilangnya Bill 

Coffee Shop Void warna putih seperti ini, dirinya langsung mengkroscek secara 

personal dan menanyakan langsung kepada karyawan bersangkutan. Menurutnya 

karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) beralasan bahwa ketika dirinya 

menyodorkan Bill Coffee Shop untuk memberi charge breakfast pada anak dari 

tamu tersebut, seketika itu pula tamu yang bersangkutan tidak terima jika anaknya 

dikenai charge, sehingga dituliskanlah “void” pada Bill Coffee Shop tersebut.  

  Karyawan HS tidak sebegitu mudahnya percaya dengan karyawan Food 

and Beverage tersebut karena dirinya merasa yakin jika ada yang tidak beres. 

Karyawan HS mengaku pernah tiga kali menemukan kejadian seperti itu dan 

dilakukan oleh orang yang sama yaitu Fiko (bukan nama sebenarnya). Karyawan 

HS tidak tinggal diam, selain memperingatkan karyawan Fiko (bukan nama 

sebenarnya) dirinya juga melaporkan hal itu kepada Human Resouce Development 

(HRD). Ketika peneliti menanyakan masalah ini kepada karyawan Human 

Resouce Development (HRD), ternyata karyawan tersebut malah menjelaskan 
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bahwa kejadian tersebut tidak merugikan Hotel „X‟ dan dirinya pun berani 

memastikan jika kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi.  

  Sebenarnya dalam sistem akuntansi Hotel „X‟, Bill Coffee Shop maupun 

dokumen lainnya yang bertuliskan “void” tidak berpengaruh sama sekali terhadap 

neraca laporan keuangan, namun tetap harus dikumpulkan seluruhnya demi 

kepentingan audit laporan keuangan. Tindakan karyawan Fiko (bukan nama 

sebenarnya) memang tidak menimbulkan kerugian signifikan pada Hotel „X‟, 

namun memungkinkan munculnya akibat lain yang secara tidak langsung 

mempengaruhi kualitas pelayanan Hotel „X‟, misalnya banyaknya tamu yang 

dikecewakan ketika anaknya dikenakan charge breakfast padahal menurut aturan 

tidak dan memungkinkan adanya penurunan pada tingkat kepercayaan tamu 

terhadap kualitas pelayanan Hotel „X‟. Akibat lain yang mungkin timbul yaitu 

adanya keinginan karyawan Food and Beverage lainnya untuk meniru perbuatan 

karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) karena dirasa sangat menguntungkan 

dan mudah dilakukan.   

  Melihat beberapa keterangan dari karyawan Hotel „X‟ bisa disimpulkan 

bahwa tindakan karyawan Food and Beverage,, anggap saja Fiko (bukan nama 

sebenarnya), memang tidak bisa dibenarkan dalam sistem akuntansi Hotel „X‟, 

namun apakah bisa perbuatan karyawan tersebut dikategorikan dalam perbuatan 

tidak etis?  

4.2.2.1 Menurut Teori Utilitarisme   

 Dilihat dari segi manfaat, perbuatan karyawan Fiko (bukan nama 

sebenarnya) untuk memberikan charge breakfast palsu kepada tamu secara 



80 

 

harfiah memberikan manfaat hanya bagi dirinya pribadi, sedangkan bagi tamu 

yang menjadi korban penipuannya, perbuatan karyawan tersebut tidak 

memberikan manfaat apapun justru kerugian besar. Kerugian tersebut tidak hanya 

dialami oleh tamu, namun dirasakan pula oleh Hotel ‟X‟ seperti kemungkinan 

naiknya tingkat kekecewaan tamu terhadap kualitas pelayanan Hotel ‟X‟ dan 

munculnya kejadian serupa yang didalangi oleh karyawan Food and Beverage 

selain karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) 

 Menurut Teori Utilitarisme, suatu perbuatan adalah baik jika membawa 

manfaat, tetapi manfaat tersebut haruslah menyangkut bukan saja satu atau dua 

orang melainkan masyarakat secara keseluruhan. Utilitarisme sangat menekankan 

pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Jika suatu 

perbuatan menghasilkan manfaat besar maka perbuatan tersebut dianggap baik, 

sedangkan jika menghasilkan kerugian besar maka perbuatan tersebut dianggap 

buruk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Teori Utilitarisme, 

perbuatan karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) adalah perbuatan yang tidak 

etis karena lebih banyak menimbulkan kerugian bagi orang lain dari pada 

manfaatnya.        

4.2.2.2 Menurut Teori Deontologi   

 Dilihat dari segi kewajiban, perbuatan karyawan Fiko (bukan nama 

sebenarnya) tidak bisa dibenarkan karena merupakan salah satu bentuk 

penyimpangan dari pelaksanaan job description yang tercantum dalam Standar 

Operasional Procedure (SOP). Sesuai job description, karyawan Fiko (bukan 

nama sebenarnya) berkewajiban memberikan charge breakfast pada anak yang 
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masuk dalam kategori “bisa dikenakan charge” namun karena tidak ada 

pengawasan sebelum jam delapan pagi oleh pihak manajemen, maka karyawan 

tersebut memanfaatkan peluang untuk melakukan penipuan terhadap tamu. Selain 

itu karyawan tersebut berkewajiban mengembalikan Bill Coffee Shop Void tiga 

rangkap, namun hanya dua rangkap yang diserahkan kepada General Cashier. 

Untung saja sistem pengendalian Hotel „X‟ masih lemah, sehingga membuat 

perbuatannya berjalan lancar.    

 Menurut Teori Deontologi, perbuatan tidak menjadi baik karena hasilnya 

baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Dengan kata lain deontologi 

mengusung pernyataan “perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya”. Teori 

Deontologi mendasarkan kewajiban sebagai kriteria baik buruknya suatu 

perbuatan dan mengesampingkan konsekuensi dari perbuatan itu. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa perbuatan karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) untuk 

tidak menjalankan kewajibannya dengan benar merupakan perbuatan yang tidak 

etis.   

4.2.2.3 Menurut Teori Hak 

  Dilihat dari segi penghormatan terhadap orang lain, perbuatan karyawan 

Fiko (bukan nama sebenarnya) untuk memberikan charge breakfast palsu kepada 

tamu telah merebut hak tamu untuk mengetahui informasi sebenarnya terkait 

pemberlakuan charge breakfast bagi anak usia tertentu. Dalam hal ini karyawan 

tersebut mengorbankan pihak lain demi mendapatkan tujuannya. Selain itu 

karyawan tersebut juga telah mengambil hak General Cashier untuk menerima 

dokumen Bill Coffee Shop Void secara utuh.  



82 

 

 Menurut Teori Hak, suatu perbuatan adalah baik jika memberikan 

penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu 

manusia siapapun tidak pernah dibolehkan untuk dikorbankan demi tercapainya 

suatu tujuan yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Teori Hak, 

perbuatan karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) adalah perbuatan yang tidak 

etis karena telah mengorbankan hak pihak lain demi mencapai tujuan pribadi.  

4.2.2.4 Menurut Teori Keutamaan 

Teori Keutamaan memandang sikap atau akhlak seseorang. Dalam teori ini 

tidak ditanyakan “apakah perbuatan tertentu adil, jujur, murah hati, dan 

sebagainya” melainkan “apakah orang itu bersikap adil, jujur, murah hati, dan 

sebagainya”. Yang dimaksud dengan keutamaan adalah disposisi watak yang telah 

diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara 

moral. Perbuatan karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) tidak mengandung 

keutamaan yang memungkinkan karyawan tersebut berbuat baik. Bukan hal 

positif yang ditemukan dari perbuatan karyawan tersebut terkait pemberian 

charge breakfast palsu kepada tamu dan penyerahan Bill Coffee Shop Void namun 

justru nilai negatif seperti sifat egois dan apatis. 

4.2.2.5 Menurut Prinsip Etika  

  Menurut Joshepson (1994) suatu perbuatan dinyatakan melanggar etika 

apabila tidak sesuai dengan prinsip etika. Terdapat sepuluh prisnsip etika yang 

diuraikan oleh Josephson (1994), antara lain: honesty, integrity, promise-keeping, 

fidelity, fairness, caring for others, respect for others, responsible citizen, pursuit 

of excellence, accountability. Perbuatan karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) 
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terkait pemberian charge breakfast palsu kepada tamu bisa dikatakan telah 

melanggar setidaknya tiga prinsip etika tersebut yaitu honesty, promise-keeping, 

dan fairness.  

  Honesty atau kejujuran merupakan satu point utama yang telah dilanggar 

oleh karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya). Perbuatannya mencerminkan suatu 

tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, yaitu penipuan. Karyawan 

Fiko (bukan nama sebenarnya) pada dasarnya telah melakukan penipuan terhadap 

tamu hotel dengan memberikan charge breakfast palsu dan kepada General 

Cashier dengan hanya mengembalikan Bill Coffee Shop bertuliskan “void” dua 

rangkap saja, padahal yang harus diserahkan ada tiga rangkap. Penipuan seperti 

ini tidak bisa dibenarkan karena banyak pihak dirugikan.  

      Promise-keeping memiliki arti perbuatan menepati janji maupun 

komitmen. Hal ini sama sekali tidak tercermin pada perbuatan karyawan Fiko 

(bukan nama sebenarnya) yang notabene telah merusak komitmennya sebagai 

karyawan yang wajib mentaati seluruh aturan Hotel „X‟ termasuk menjalankan 

sistem akuntansi sesuai prosedur yang ada di dalam Standar Operasional 

Procedure (SOP). Pemberian charge breakfast palsu kepada tamu adalah sebuah 

penyimpangan dalam prosedur yang ada, sedangkan pengembalian Bill Coffee 

Shop bertuliskan “void” yang hanya dua rangkap saja kepada General Cashier 

merupakan pelanggaran terhadap prosedur pencatatan informasi akuntansi dan 

diperlukan tindak lanjut terkait kondisi tersebut. 

  Fairness memiliki arti adil, pikiran terbuka. Point penting ini telah 

diabaikan oleh karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) terkait sikapnya untuk 
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terbuka mengenai informasi rentang usia anak yang bisa dikenakan charge 

breakfast. Demi meraih keuntungan pribadi, karyawan tersebut rela bersikap tidak 

fair terhadap tamu, yang mana hal ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang 

dijunjung tinggi Hotel „X‟ yaitu personalized service.  

  Dari hasil analisis terhadap teori-teori terkait dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perbuatan karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) bisa dikategorikan 

dalam perilaku yang melanggar etika.  

4.2.3 Pelanggaran etika oleh Karyawan Cook dan House Keeping 

  Karyawan di bagian Cook adalah karyawan yang bertugas pada produksi 

makanan yang tempat kerjanya berada di kitchen hotel. Sedangkan karyawan 

House Keeping bertugas mengurus segala hal terkait kebersihan dan kesiapan 

kamar. House Keeping meliputi Room Boy/ Room Maid yang bertugas 

membersihkan kamar yang ditinggalkan tamu serta menyiapkan kamar bagi para 

tamu yang akan check-in. Dalam hal produksi, karyawan Cook berurusan dengan 

Captain Order yaitu dokumen yang diisi ketika Waiter/ Waitress menawarkan 

menu kepada tamu dan mencatat pesanan pada dokumen tersebut serta berfungsi 

sebagai dasar untuk memroduksi makanan. Sedangkan terkait kebutuhan 

persediaan baik karyawan Cook maupun House Keeping berkewajiban mengisi 

dokumen antara lain: 

1. Requisition Form (RF) yaitu dokumen yang berisi permintaan persediaan 

dan ditujukan kepada Cost Control. 

2. Formulir Pemakaian Barang (FPB) yaitu lembar yang tertempel di dinding 

ruang Cost Control yang digunakan sebagai bukti persediaan yang keluar. 
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  Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 

beberapa tindakan diluar prosedur yang dilakukan baik oleh karyawan Cook 

maupun House Keeping yaitu terkait masalah pencatatan pemakaian persediaan 

dan otoritas pembelian. Ketika karyawan Cook maupun House Keeping 

mengambil persediaan di gudang, seharusnya karyawan Cost Control yang 

bertugas mencatat daftar barang yang keluar. Pada prakteknya, yang terjadi 

seringkali karyawan Cook maupun House Keeping diberi keleluasaan oleh 

karyawan Cost Control untuk mencatat sendiri persediaan yang diambil pada 

Formulir Pemakaian Barang (FPB). Seringkali terlihat mereka tidak mencatat 

pengambilan persediaan pada form tersebut sehingga mengakibatkan persediaan 

fisik dan Bincard Cost Control tidak sesuai.  

  Kejadian tersebut bukanlah tindakan dari satu karyawan saja, namun 

beberapa karyawan. Memang tidak semua karyawan berbuat demikian, namun 

banyak pula tulisan pada Formulir Pemakaian Barang (FPB) yang ditulis “asal-

asalan” dengan tulisan yang bisa dibilang tidak karuan. Ketika bertanya kepada 

karyawan Cost Control berinisial TA, sekaligus merangkap sebagai Kepala 

Gudang, karyawan tersebut memberikan penjelasan: 

“Anak-anak kadang-kadang memang nggak ngisi Formulir Pemakaian 

Barang (FPB), tapi aku yakin kok bisa tau sopo ae dan opo ae yang diambil 

mereka di gudang. Aku ya bengok-bengok gitu sama nakokno satu-satu ke 

anak Cook dan House Keeping. Pasti ketemu.” 

 

  Untuk mengetahui seberapa efektif cara yang ditempuh karyawan Cost 

Control tersebut, peneliti mencoba bertanya kepada karyawan Accounting 

berinisial TI. Karyawan tersebut menjelaskan: 
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“Setiap bulan perhitungan fisik dengan catatan Cost Control pasti beda, hasil 

persediaan fisik pasti lebih sedikit dari catatannya.”  

 

 Akibat dari kejadian tersebut karyawan Accounting menambahkan akun 

baru pada Laporan Laba Rugi Hotel „X‟ yaitu “Beban Selisih Catatan Fisik”. 

Karyawan TI mengaku hal tersebut dilakukan untuk memperhalus kata kerugian 

akibat kehilangan persediaan. Keterangan karyawan TI cukup memberikan bukti 

bahwa selama ini perbuatan dari beberapa karyawan Cook maupun House 

Keeping cukup memberikan banyak kerugian bagi Hotel „X‟. Kata “setiap bulan” 

yang diutarakan karyawan TI membuktikan bahwa cara karyawan Cost Control 

untuk memberi keleluasaan pada karyawan Cook maupun House Keeping 

mencatat sendiri persediaan yang diambil dari gudang, tidak efektif bahkan 

merugikan. Kepercayaan karyawan Cost Control kepada karyawan Cook maupun 

House Keeping tersebut justru menjadi kelemahan sistem akuntansi.  

 Selain masalah pencatatan pemakaian persediaan terdapat pula masalah 

pada otorisasi pembelian. melalui hasil observasi, peneliti menemukan 

praktikyang sarat dengan pencurian kas hotel. Peneliti seringkali melihat 

Karyawan Cook dan House Keeping langsung meminta uang kepada General 

Cashier untuk melakukan pembelian tanpa adanya dokumen Requisition Form, 

Purchase Order, bahkan otorisasi General Manager maupun Manajer 

Operasional. Peneliti melihat General Cashier dengan mudahnya memberikan 

sejumlah uang tunai kepada karyawan-karyawan tersebut. Ketika peneliti bertanya 

tentang keberadaan pemeriksaan dari manajemen untuk memastikan bahwa House 

Keeping dan Cook benar-benar telah melakukan pembelanjaan kebutuhan 

tersebut, General Cashier menjelaskan: 
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“Pembelian kayak gitu kan hanya untuk pembelian mendesak saja. selama ini 

memang saya percaya saja kepada mereka (House Keeping dan Cook). Nah 

masalah ngecek bener atau nggak kalau mereka telah membeli barangnya, 

memang gak ada. Saya cuma percaya dari nota pembelian yang dikasi ke 

saya. Memang ada kemungkinan mereka bohong,toh nggak ada pemeriksaan, 

ya mungkin itulah kelemahan sistem kita.” 

 

Dengan demikian, jika mendengar pengakuan General Cashier maka sudah jelas 

bahwa pembelian seperti itu hanya dilakukan untuk pembelian yang sifatnya 

mendesak saja dan dibolehkan, namun kondisi ini bisa memperbesar 

kemungkinan terjadinya tindakan tidak etis oleh karyawan House Keeping dan 

Cook karena kelemahan sistem pengendalian Hotel „X‟.  

  Melihat beberapa keterangan dari karyawan Hotel „X‟ bisa disimpulkan 

bahwa tindakan karyawan Cook dan House Keeping memang tidak bisa 

dibenarkan dalam sistem akuntansi Hotel „X‟, namun apakah bisa perbuatan 

karyawan tersebut dikategorikan dalam perbuatan tidak etis?  

4.2.3.1 Menurut Teori Utilitarisme  

 Di lihat dari segi manfaat, perbuatan karyawan Cook maupun House 

Keeping untuk tidak mencatat pengambilan persediaan pada Formulir Pemakaian 

Barang (FPB) secara harfiah tidak memberikan manfaat apapun namun justru 

kerugian bagi Hotel ‟X‟, terutama karyawan Accounting karena harus mencari 

solusi mengatasi masalah banyaknya informasi akuntansi yang hilang pada divisi 

Cost Control. Kerugian material pun dialami oleh Hotel ‟X‟ yang terbukti dengan 

banyaknya persediaan yang hilang dan ketika dilakukan pengecekan fisik setiap 

bulan selalu tidak sama jumlahnya dengan catatan yang ada.  

 Menurut Teori Utilitarisme, suatu perbuatan adalah baik jika membawa 

manfaat, tetapi manfaat tersebut haruslah menyangkut bukan saja satu atau dua 
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orang melainkan masyarakat secara keseluruhan. Utilitarisme sangat menekankan 

pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Jika suatu 

perbuatan menghasilkan manfaat besar maka perbuatan tersebut dianggap baik, 

sedangkan jika menghasilkan kerugian besar maka perbuatan tersebut dianggap 

buruk. Dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan karyawan Cook maupun 

House Keeping untuk tidak mencatat pengambilan persediaan pada Formulir 

Pemakaian Barang (FPB) merupakan perbuatan tidak etis karena tidak 

memberikan manfaat.        

4.2.3.2 Menurut Teori Deontologi 

 Di lihat dari segi kewajiban, perbuatan karyawan Cook maupun House 

Keeping tidak bisa dibenarkan karena merupakan salah satu bentuk penyimpangan 

dari pelaksanaan job description yang tercantum dalam Standar Operasional 

Procedure (SOP). Sesuai job description, karyawan Cook maupun House Keeping 

berkewajiban mencatat segala pengambilan barang pada Formulir Pemakaian 

Barang (FPB) dari gudang agar semua informasi tersajikan secara penuh dan tidak 

menambah masalah pada karyawan Accounting. Bila kejadian setiap bulan yang 

dialami Accounting terus terjadi berulang, maka tidak menutup kemungkinan 

kerugian material yang besar akan ditanggung oleh Hotel „X‟. 

  Menurut Teori Deontologi, perbuatan tidak menjadi baik karena hasilnya 

baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Dengan kata lain deontologi 

mengusung pernyataan “perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya”. Teori 

Deontologi mendasarkan kewajiban sebagai kriteria baik buruknya suatu 

perbuatan dan mengesampingkan konsekuensi dari perbuatan itu. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan karyawan Cook maupun House 

Keeping untuk tidak mencatat pengambilan persediaan pada Formulir Pemakaian 

Barang (FPB) merupakan perbuatan tidak etis karena tidak sesuai dengan 

kewajibannya. 

4.2.3.3 Menurut Teori Hak 

  Menurut Teori Hak, suatu perbuatan adalah baik jika memberikan 

penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu 

manusia siapapun tidak pernah dibolehkan untuk dikorbankan demi tercapainya 

suatu tujuan yang lain. Perbuatan karyawan Cook maupun House Keeping untuk 

tidak mencatat pengambilan persediaan pada Formulir Pemakaian Barang (FPB) 

telah mengabaikan hak karyawan kepala gudang (Cost Control) maupun 

Accounting untuk mengetahui informasi mengenai persediaan gudang sebenarnya. 

Kepercayaan yang diberikan karyawan Cost Control terhadap mereka justru tidak 

dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut 

Teori Hak, perbuatan karyawan Cook maupun House Keeping adalah perbuatan 

yang tidak etis karena telah mengorbankan hak karyawan lain demi menghindari 

tanggung jawab sebagai karyawan.        

4.2.3.4 Menurut Teori Keutamaan 

  Teori Keutamaan memandang sikap atau akhlak seseorang. Dalam teori ini 

tidak ditanyakan “apakah perbuatan tertentu adil, jujur, murah hati, dan 

sebagainya” melainkan “apakah orang itu bersikap adil, jujur, murah hati, dan 

sebagainya”. Yang dimaksud dengan keutamaan adalah disposisi watak yang telah 

diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara 
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moral. Perbuatan karyawan Cook maupun House Keeping tidak mengandung 

keutamaan yang memungkinkan karyawan tersebut berbuat baik. Bukan hal 

positif yang ditemukan dari perbuatan karyawan tersebut, namun justru nilai 

negatif seperti sifat acuh tak acuh.  

4.2.3.5 Menurut Prinsip Etika 

  Menurut Joshepson (1994) suatu perbuatan dinyatakan melanggar etika 

apabila tidak sesuai dengan prinsip etika. Terdapat sepuluh prisnsip etika yang 

diuraikan oleh Josephson (1994), antara lain: honesty, integrity, promise-keeping, 

fidelity, fairness, caring for others, respect for others, responsible citizen, pursuit 

of excellence, accountability. Perbuatan karyawan Cook maupun House Keeping 

terkait pencatatan pengambilan persediaan pada Formulir Pemakaian Barang 

(FPB) bisa dikatakan telah melanggar setidaknya dua prinsip etika tersebut yaitu 

promise-keeping dan caring for others.  

  Promise-keeping memiliki arti perbuatan menepati janji maupun 

komitmen. Hal ini sama sekali tidak tercermin pada perbuatan karyawan Cook 

maupun House Keeping yang notabene telah merusak komitmennya sebagai 

karyawan yang wajib mentaati seluruh aturan Hotel „X‟ termasuk menjalankan 

sistem akuntansi sesuai prosedur yang ada di dalam Standar Operasional 

Procedure (SOP). Pemberian ijin dari kepala gudang yang merangkap pula 

sebagai Cost Control kepada karyawan Cook maupun House Keeping untuk 

melakukan pencatatan sendiri merupakan sebuah penyimpangan prosedur. 

Seharusnya kepala gudang yang merangkap sebagai Cost Control yang harus 

mencatat persediaan keluar pada Formulir Pemakaian Barang (FPB). Namun 
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melihat kenyataan yang terjadi, karyawan Cook maupun House Keeping terlihat 

lalai dalam menjaga komitmen dan amanah untuk mencatat persediaan yang 

diambil dari gudang. Karyawan tersebut dengan tenangnya mengambil barang 

tanpa mencatatnya, pada akhirnya kepala gudang yang melakukan kroscek satu-

persatu walaupun menurut karyawan Accounting hal ini tidak berjalan efektif.   

  Caring for others memiliki arti berempati yaitu bisa memahami apa yang 

dialami oleh orang lain. Point penting ini telah diabaikan oleh karyawan Cook 

maupun House Keeping terkait sikapnya untuk tidak mencatat persediaan keluar 

pada Formulir Pemakaian Barang (FPB) yang terjadi berulang-ulang. 

Pengulangan sikap yang dilakukan karyawan tersebut menandakan telah 

hilangnya rasa empati terhadap karyawan lain seperti kepala gudang dan 

Accounting yang sudah seringkali mendapat masalah akibat perbuatan mereka.  

  Dari hasil analisis terhadap teori-teori terkait dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perbuatan karyawan Cook maupun House Keeping bisa dikategorikan 

dalam perilaku yang melanggar etika.  

4.2.4    Pelanggaran Etika oleh General Manager  

  General Manager adalah orang nomer satu di Hotel „X‟, yang memiliki 

peran dan fungsi sebagai pemimpin sekaligus pemberi arah bagi pencapaian visi 

Hotel „X‟. Dengan latar belakang pendidikan yang bukan lulusan sarjana, 

kemampuan leadership General Manager Hotel „X‟ berkembang berdasarkan 

pengalamannya terjun di dunia perhotelan selama bertahun-tahun. Posisi teratas 

dari seorang General Manager tentu menuntut adanya tanggungjawab yang besar 

namun juga memberi kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan 
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hotel lainnya. Kekuasaan yang besar perlu didampingi dengan kehati-hatian yang 

besar pula, karena sedikit saja disalah gunakan maka itu berarti kerugian bagi 

banyak pihak.  

  Beberapa keterangan didapat oleh peneliti dari karyawan-karyawan yang 

mengetahui secara pasti mengenai sepak terjang dari General Manager, terkait 

penyalah gunaan kekuasaan. Adapun keterangan tersebut salah satunya 

disampaikan oleh karyawan General Cashier. Karyawan General Cashier 

menjelaskan jika terkait masalah uang, General Manager adalah orang pertama 

yang ”mengacungkan jari”. Karyawan tersebut menaruh curiga dengan kondisi 

demikian, namun tidak ada yang bisa dilakukannya jika semua perintah berlabel 

”dari atasan”. Salah satu peristiwa yang kerap kali di-handle sendiri oleh General 

Manager dan menurut General Cashier layak dicurigai adalah penyelenggaraan 

kegiatan rekreasi per tahun. Dalam hal ini general casier menjelaskan:  

”Masalah pengadaan barang atau acara seringnya beliau pingin ngurus 

sendiri. Ya misalnya waktu rekreasi. Setiap rekreasi itu beliau mengajukan 

diri yang ngurus-ngurus gitu. Tapi ya aneh mas kadang-kadang ndak perlu 

gitu lho. Misalkan ada kaos buat rekreasi, kan gak penting mas. Yang lebih 

parah lagi, waktu itu saya tiba-tiba disodori Nota Pembelian, Purchase Order 

(PO) yang isinya Masyallah, kaos berapa sih mas? Saya curiga ada mark up 

disini. Kaos yang harganya harusnya 40.000 sampai 50.000 katakanlah, ini 

tertulis 100.000 per biji. Apa ndak kaget saya? Saya ya manut saja mas, wong 

atasan.” 

Sesuai prosedur pembelian yang diterapkan di Hotel ‟X‟ yaitu untuk pengadaan 

barang semuanya harus mendapat otorisasi dari General Manager kecuali 

pembelian mendadak dan harus segera ada, seperti lampu, makanan, dan lain-lain. 

Jika yang melakukan pengadaan dan pembelian adalah General Manager sendiri 

maka tentunya mudah saja untuk merealisasikannya. Itulah sebabnya mengapa 
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General Cashier hanya menurut saja ketika Purchase Order (PO) dan Nota 

Pembelian yang diotorisasi sendiri oleh General Manager diserahkan kepada 

dirinya. Kalau memang benar yang dilakukannya adalah mark up harga, maka 

kerugian besar akan ditanggung Hotel ‟X‟. 

  Keterangan yang disampaikan General Cashier selanjutnya masih 

berkaitan erat dengan pengalamannya sebagai ”bank pribadi” Hotel „X‟, yaitu 

adanya mark up yang secara langsung dia temui. Dalam hal ini General Cashier 

masih menjelaskan jika General Manager-lah yang menjadi tokoh utamanya. 

Ketika Hotel „X‟ membutuhkan pembelian barang baru, khususnya terkait 

pembelian besar, di saat itu General Manager mengajukan dirinya untuk 

menangani semua urusan dari pembelian barang baru tersebut. General Cashier 

menceritakan: 

”Pernah ya mas, satu ketika kita butuh kulkas. Nah waktu itu saya didatangi 

beliau dengan Purchase Order (PO), kemudian saya lihat harganya luar biasa 

mahal. Sudah banyak info yang masuk ke kita, di Hartono misalnya harga 

kulkas 13 juta tapi kok beliau maunya beli di langganannya katanya, sama 

sekali gak mau kita kasi masukan. Padahal di langganannya harganya enggak 

normal mas ada sekitar 26 juta.Ya saya curiga mas ada mark up lagi di sini.”     

Dua pernyataan yang disampaikan General Cashier tentunya membutuhkan 

konfirmasi tambahan dari orang-orang yang terlibat langsung di dalam proses 

pembelian, antara lain Cost Control dan Accounting.  

  Berbeda dengan karyawan General Cashier, karyawan Cost Control justru 

tidak mempermasalahkan nominal kas yang keluar, namun lebih menyoroti 

masalah banyaknya supplier yang sebagian besar adalah rekan General Manager 

yang telah bertahun-tahun menjalin kerjasama dengan beliau. Pemilihan supplier 

seharusnya dilaksanakan melalui rapat terbuka oleh manajemen hotel, namun 
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karyawan Cost Control menjelaskan pemilihan tersebut dilakukan oleh General 

Manager secara sepihak. dalam hal ini karyawan tersebut menerangkan: 

“Supplier di sini, rata-rata berasal dari teman-teman General Manager 

sendiri. Prosesnya begini, di awal-awal General Manager mesti minta daftar 

supplier yang menawarkan kerjasama. Tapi beliau juga menyiapkan daftar 

supplier sendiri yang sebenarnya adalah rekan-rekannya dewe. Ketika 

daftarnya saya berikan, saya lihat beliau membandingkan, tapi ujung-

ujungnya selalu supplier beliau yang akhirnya dipilih. Jadi kesannya daftar 

supplier  saya itu cuma formalitas mas.” 

 

Pada dasarnya karyawan Cost Control menyadari jika hal ini dibiarkan maka 

kemungkinan besar supplier bisa kong-kali-kong dengan General Manager untuk 

me-mark up harga agar bisa sama-sama mendapatkan keuntungan yang besar. 

Namun dalam hal ini, karyawan Cost Control lebih memilih ber-positive thinking 

saja agar suasana kerja tetap nyaman baginya.  

  Selain dari karyawan Cost Control, karyawan Accounting, yang 

merangkap sebagai Supervisor Accounting/ Logistik, membenarkan pernyataan 

General Cashier dan Cost Control terkait tindak tanduk General Manager. 

Sebagai orang yang sering sekali berhubungan dengan General Manager, 

karyawan tersebut sangat paham dengan kondisi dimana General Cashier senang 

sekali membelanjakan kas Hotel „X‟, bahkan cenderung tetap ingin “belanja” 

walaupun kondisi keuangan hotel tidak memungkinkan. Dalam hal ini karyawan 

tersebut menjelaskan: 

“Kalau masalah pengadaan barang, beliau sering cek-cok dengan saya. Sering 

banget saya suruh beliau stop belanja, pas keuangan kita tidak 

memungkinkan. Tapi beliau tetep maksa, akhirnya saya harus menagih 

piutang sana-sini. Beliau sama sekali gak mau mikir urusan uang, pusing 

katanya. Apalagi kalau mas tahu, beliau senengnya beli barang yang mesti 

lebih mahal dari harga pasar. Kacek-nya adoh. Soalnya beliau selalu beli di 

supplier-nya sendiri yang punya hubungan dekat jadi General Manager bisa 

dengan mudah me-mark up buat ambil untung banyak.” 
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Dalam kasus pembelian ini, seharusnya supplier tidak boleh memiliki hubungan 

khusus dengan karyawan hotel, siapa dan apa pun jabatannya, untuk menjaga 

independensi dan mencegah tindakan curang untuk mengambil keuntungan 

pribadi dengan merugikan pihak Hotel „X‟.  

  Selain masalah pembelian, peneliti mendapati pula adanya masalah lain 

terkait motif uang, yaitu dibuatnya Invoice palsu untuk tamu yang di Hotel „X‟ 

diberi nama Bill Fiktif. Selama terlibat dalam praktik akuntansi di back office, 

peneliti pernah satu kali melihat adanya memo dari General Manager kepada 

karyawan Penagihan untuk menyiapkan Bill Fiktif tersebut. Bill Fiktif dibuat oleh 

karyawan Penagihan atas permintaan dari tamu, biasanya tamu dinas, yang 

mendapatkan otorisasi dari General Manager untuk dibuatkan bill tersebut. 

Tujuannya yaitu melakukan mark up terhadap tagihan bagi tamu, dengan begitu 

tamu hotel bisa mendapatkan penggantian uang dari perusahaanya lebih banyak 

dari yang seharusnya diterima. Misalnya tamu bernama Roni (bukan nama 

sebenarnya) dari PT. Luka Liku menginap di Hotel „X‟ dan telah dikenai tagihan 

sebesar Rp 300.000,00 atas biaya sewa kamar sehari. Oleh pihak hotel, di Bill 

Fiktif yang dibuat atas permintaan tamu, tagihan kepada Roni (bukan nama 

sebenarnya) ditulis sebesar Rp 500.000,00 dan nantinya akan dilaporkan ke 

perusahaan Roni (bukan nama sebenarnya) sehingga dengan cara ini Roni (bukan 

nama sebenarnya) akan mendapat keuntungan dari perjalanan dinasnya. 

  Setelah mendapat keterangan dari karyawan penagihan, ternyata masalah 

terkait Bill Fiktif ini tidak sesederhana itu. Karyawan tersebut menjelaskan: 
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“Bill Fiktif itu dibuat tiga rangkap, rangkap pertama diserahkan ke tamu 

dengan jumlah tagihan yang sudah di mark up. Sedangkan bill rangkap kedua 

dan ketiga di void dan dikumpulkan bersama dokumen void lainnya. Hasil 

uang dari Bill Fiktif juga dibagi lho mas. Misalnya tagihan banquet buat 

acara meeting per porsinya 60.000 di mark up jadi 100.000 per porsi, nah 

hasil mark up-an ini dibagi, 21% untuk hotel dan 79% untuk tamu. 21 % ini, 

11% nya masuk service charge hotel, 10 % masuk kantong General 

Manager. Ini berkali-kali lo mas terjadinya, gak cuma sekali. Saya takut dosa 

sebenarnya, tapi kalau gak nurut takut dipecat.“  

Keterangan dari karyawan penagihan nampaknya cukup memberikan bukti bahwa 

lagi-lagi General Manager bertindak di luar prosedur. Adapun keterangan 

karyawan Accounting terkait Bill Fiktif ini yaitu: 

“Invoice yang palsu atau disebut Bill Fiktif ini sebenarnya tidak berpengaruh 

sama sekali terhadap neraca kita karena yang digunakan untuk di-input 

adalah bill asli. Hanya saja nanti jika diaudit pasti auditor bisa curiga karena 

bill kita yang tulisannya void banyak.” 

Banyaknya tindakan General Manager di luar prosedur nampaknya membawa 

banyak kerugian baik materi maupun non materi bagi Hotel „X‟. Karyawan 

penagihan menjelaskan bahwa dahulu pernah ada karyawan penagihan yang 

melakukan resign karena baginya tugas untuk membuat Bill Fiktif bertolak 

belakang dengan ajaran agamanya.  

  Melihat dari hasil observasi dan keterangan dari beberapa karyawan, 

muncul pertanyaan apakah perilaku General Manager yang telah disebutkan 

sebelumnya bisa dikategorikan sebagai perilaku tidak etis?  

4.2.4.1 Menurut Teori Utilitarisme   

  Menurut Teori Utilitarisme, suatu perbuatan adalah baik jika membawa 

manfaat, tetapi manfaat tersebut haruslah menyangkut bukan saja satu atau dua 

orang melainkan masyarakat secara keseluruhan. Utilitarisme sangat menekankan 

pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Jika suatu 



97 

 

perbuatan menghasilkan manfaat besar maka perbuatan tersebut dianggap baik, 

sedangkan jika menghasilkan kerugian besar maka perbuatan tersebut dianggap 

buruk. Perbuatan General Manager terkait pembelian tak berencana, dilakukan 

sendiri, serta berbiaya tidak normal memberikan keuntungan maupun kerugian 

yang besar bagi Hotel ‟X‟. Di satu sisi, Hotel ‟X‟ memiliki fasilitas yang memadai 

untuk menjadi hotel berkelas, namun juga pembelanjaan barang-barang berharga 

mahal (diatas harga pasar) yang dilakukan General Manager menambah kerugian 

yang tidak perlu. Seharusnya proses pengadaan barang harus dirapatkan terlebih 

dahulu dengan melihat supplier mana yang menjual barang dengan harga dan 

kualitas yang bersahabat. Dalam pengadaan barang, General Manager memilih 

sendiri supplier dan melakukan pembelanjaan sendiri sehingga memiliki 

keleluasaan dalam melakukan pembelanjaan. Jika kondisinya demikian maka 

kerugian yang didapat menurut karyawan Supervisor (SPV) Accounting/ Logistik 

lebih besar daripada keuntungannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Teori 

Utilitarisme, perbuatan General Manager terkait pengadaan barang merupakan 

perbuatan yang tidak baik.  

  Sedangkan terkait masalah otorisasi Bill Fiktif, keuntungan diperoleh 

bersama baik oleh tamu maupun General Manager. Menurut Teori Utilitarisme 

Perbuatan, apa yang dilakukan oleh General Manager bisa dikategorikan dalam 

perbuatan yang baik, namun teori tersebut tidak bisa mutlak menentukan baik 

tidaknya perbuatan karena seiring perkembangan zaman muncul Teori 

Utilitarisme Aturan sebagai pemberi solusi atas kontroversi dari Teori Utilitarisme 

Perbuatan. Perbuatan General Manager menurut Teori Utilitarisme Aturan 
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merupakan perbuatan tidak etis, karena didalamnya mengandung nilai-nilai 

penyimpangan melalui tindakan kerjasama untuk menipu organisasi dari tamu 

company account. Penipuan secara aturan umum yang berlaku di masyarakat 

adalah perbuatan yang tidak baik. Jika mengategorikannya melalui manfaat saja, 

maka bisa berbahaya ketika masyarakat bekerjasama melakukan penipuan dengan 

dalih mendapat keuntungan bersama.   

4.2.4.2 Menurut Teori Deontologi 

  Menurut Teori Deontologi, perbuatan tidak menjadi baik karena hasilnya 

baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Dengan kata lain deontologi 

mengusung pernyataan “perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya”. Teori 

Deontologi mendasarkan kewajiban sebagai kriteria baik buruknya suatu 

perbuatan dan mengesampingkan konsekuensi dari perbuatan itu. Perbuatan 

General Manager untuk memberikan otorisasi Bill Fiktif dan melakukan 

pemilihan supplier maupun pembelanjaan sepihak merupakan penyalahgunaan 

kekuasaan yang berujung pada pelanggaran terhadap job description. General 

Manager seharusnya melakukan rapat dengan pihak manajemen untuk memilih 

supplier. Terkait masalah Bill Fiktif, hal tersebut merupakan penyimpangan dari 

prosedur yang telah ada karena General Manager adalah pihak pemegang otoritas 

tertinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa General Manager tidak menjalankan 

kewajibannya dengan benar sehingga perbuatannya, menurut Teori Deontologi, 

merupakan perbuatan yang tidak etis.   
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4.2.4.3 Menurut Teori Hak 

  Menurut Teori Hak, suatu perbuatan adalah baik jika memberikan 

penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu 

manusia siapapun tidak pernah dibolehkan untuk dikorbankan demi tercapainya 

suatu tujuan yang lain. Perbuatan General Manager untuk memberikan otorisasi 

Bill Fiktif telah menodai hak organisasi dari tamu company account untuk 

mengetahui biaya akomodasi sebenarnya dari tamu bersangkutan. Sedangkan 

perbuatan General Manager untuk mengadakan pemilihan supplier dan 

pembelanjaan sepihak telah merebut hak manajemen untuk turut serta 

berkontribusi dalam pengembangan Hotel ‟X‟. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

menurut Teori Hak, perbuatan General Manager adalah perbuatan yang tidak etis. 

4.2.4.4 MenurutTeori Keutamaan 

  Teori Keutamaan memandang sikap atau akhlak seseorang. Dalam teori ini 

tidak ditanyakan “apakah perbuatan tertentu adil, jujur, murah hati, dan 

sebagainya” melainkan “apakah orang itu bersikap adil, jujur, murah hati, dan 

sebagainya”. Yang dimaksud dengan keutamaan adalah disposisi watak yang telah 

diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara 

moral. Perbuatan General Manager tidak mengandung keutamaan yang 

memungkinkan karyawan tersebut berbuat baik. Bukan hal positif yang ditemukan 

dari perbuatan karyawan tersebut terkait pemberian otorisasi Bill Fiktif dan 

pemilihan supplier maupun pembelanjaan sepihak, namun justru nilai negatif 

seperti sifat egois dan tidak transparan.  
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4.2.4.5 Menurut Prinsip Etika   

  Menurut Joshepson (1994) suatu perbuatan dinyatakan melanggar etika 

apabila tidak sesuai dengan prinsip etika. Terdapat sepuluh prisnsip etika yang 

diuraikan oleh Josephson (1994), antara lain: honesty, integrity, promise-keeping, 

fidelity, fairness, caring for others, respect for others, responsible citizen, pursuit 

of excellence, accountability. Perbuatan General Manager terkait otorisasi Bill 

Fiktif dan pemilihan supplier maupun pembelanjaan sepihak bisa dikatakan telah 

melanggar setidaknya tiga prinsip etika tersebut yaitu honesty, promise-keeping, 

dan integrity.  

  Honesty atau kejujuran merupakan satu point utama yang telah dilanggar 

oleh General Manager. Perbuatannya mencerminkan suatu tindakan yang 

bertentangan dengan prinsip kejujuran, yaitu tidak terbuka. Ketidak terbukaan 

General Manager berbeda dengan ketidak terbukaan orang biasa, mengingat 

peran dan fungsi General Manager yaitu sebagai pemimpin sebuah organisasi 

bisnis. Ketidak terbukaan General Manager tersebut tentunya hanya tekait 

masalah pengadaan barang dan otorisasi Bill Fiktif. Dalam pengadaan barang, 

General Manager tidak terbuka mengenai informasi supplier, sedangkan dalam 

kasus Bill Fiktif, General Manager tidak terbuka (melakkukan mark up biaya) 

terhadap organisasi dari tamu company account mengenai biaya akomodasi total 

yang menjadi tanggungan tamu bersangkutan. 

      Promise-keeping memiliki arti perbuatan menepati janji maupun 

komitmen. Hal ini sama sekali tidak tercermin pada perbuatan General Manager 

yang notabene telah merusak komitmennya sebagai karyawan yang wajib 
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mentaati seluruh aturan Hotel „X‟ termasuk menjalankan sistem akuntansi sesuai 

prosedur yang ada di dalam Standar Operasional Procedure (SOP). Pengadaan 

barang secara sepihak serta pemberian otorisasi Bill Fiktif adalah bukti nyata 

bahwa General Manager tidak bisa menjaga amanah untuk menjadi pemimpin 

yang bisa menjadi teladan bagi karyawan. 

  Integrity memiliki arti berprinsip, teguh hati, berani. Point penting ini 

telah diabaikan oleh General Manager terkait sikapnya untuk memberikan 

otorisasi kepada tamu company account yang meminta untuk dilakukan mark up 

atas biaya yang harus dikeluarkan selama menginap di Hotel „X‟. Hal ini 

menandakan bahwa General Manager tidak teguh hati dalam menjaga prinsip dan 

budaya organisasi untuk berlaku jujur. Jika pemimpinnya saja seperti ini, maka 

tidak heran bila ada pelanggaran etika lainnya yang dilakukan oleh karyawan.  

  Dari hasil analisis terhadap teori-teori terkait dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perbuatan General Manager bisa dikategorikan dalam perilaku yang 

melanggar etika. Hal ini cukup membahayakan mengingat menurut Brooks 

(2006:164) elemen kunci dari organisasi yang baik adalah “tone of the top” dan 

peran pemimpin dalam pengembangan, pemeliharaan, penerapan, dan 

pengawasan budaya organisasi yang diharapkan. Jika kondisinya tetap berjalan 

demikian, tak heran bila terjadi pelanggaran etika dari karyawan di bawah 

General Manager.   

4.2.5 Pelanggaran Etika oleh Karyawan Penagihan dan General Cashier 

  Karyawan penagihan adalah karyawan yang bertugas untuk mencatat 

segala penjualan kredit dan menyiapkan semua tagihan serta menagih piutang 
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yang telah jatuh tempo. Di Hotel „X‟ Karyawan penagihan merupakan karyawan 

yang juga berposisi sebagai Supervisor (SPV) Accounting/ Logistik. Dokumen 

yang berkaitan erat dengan tugas-tugas Karyawan penagihan, antara lain: 

1. Night Audit Worksheet (NAW) yaitu dokumen yang dibuat oleh 

karyawan Night Audit dan telah dicek oleh karyawan Income Audit, 

untuk kemudian dijadikan dasar membuat Invoice.  

2. Invoice yaitu dokumen yang dibuat untuk menagih piutang kepada 

tamu. 

3. Cash Receipt (CR) yaitu bukti pembayaran tamu atas tagihan yang 

menjadi tanggungannya. 

  Peneliti telah melakukan wawancara terhadap karyawan penagihan dan 

didapatkan informasi penting yang berkaitan dengan inti permasalahan penelitian 

ini. Karyawan penagihan merupakan karyawan yang berperan pula sebagai 

Supervisor Accounting/ Logistik yang artinya dirinya bisa melakukan banyak hal 

bahkan termasuk hal yang seharusnya tidak diperbolehkan, mengingat peran 

ganda yang dipegangnya. Karyawan tersebut mengaku telah melakukan satu 

tindakan diluar prosedur yaitu menyimpan uang tunai hasil dari penagihan di 

brankas milik Back Office.  

  Kejadiannya berawal dari seringya General Manager membelanjakan 

uang Hotel „X‟ yang menurut karyawan tersebut berada dalam skala berlebihan. 

Hal itu membuatnya harus menyediakan banyak uang dan memutar otak 

bagaimana cara mendapatkan piutang hotel agar tersedia kas tunai untuk 
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memfasilitasi kebijakan General Manager. Terkait hal ini karyawan tersebut 

menjelaskan: 

“Saya bingung ketika beliau banyak sekali belanja dan saya pun bingung 

kenapa beliau tidak mau tahu kalau uang kita tidak cukup. Saya sering 

meminta General Cashier untuk memakai uang gaji karyawan lebih dulu, 

nanti diganti dengan hasil penagihan saya ke tamu. Nah setelah banyak  

menagih, saya kemudian menyimpan uang yang berjuta-juta itu di brankas 

Back Office, dan tidak melaporkannya dulu ke Accounting. Jadi General 

Manager tidak tahu kondisi sebenarnya karena di laporan Accounting tidak 

tercantum hasil penagihan saya. Cara itu cukup efektif mas. Lagipula tujuan 

saya baik, dengan begitu saya masih bisa ngatur dan jaga-jaga, karena yang 

penting itu ada uang buat gaji karyawan. Tapi saya berani bersumpah saya 

tidak mengambil uang itu sepeserpun.”     

 

  Kondisi dimana General Manager tidak mau mengerti urusan keuangan 

Hotel „X‟ membuat karyawan penagihan beranggapan bahwa cara terbaik untuk 

meredam ambisi tak terkendalli dari General Manager yaitu dengan 

menyembunyikan sejumlah kas tunai hasil penagihan. Akibatnya General 

Manager tidak bisa melakukan pembelian, selain itu tersedia kas cadangan 

apabila kas gaji karyawan terpakai untuk pembelian yang dilakukan General 

Manager. Karyawan tersebut juga menjelaskan bahwa dirinya melakukan hal ini 

karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap General Manager yang seenaknya saja 

tanpa peduli terhadap nasib karyawan. Karyawan tersebut pun mengaku setelah 

melakukan penagihan terhadap tamu, Cash Receipt (CR) bersama dengan 

uangnya disimpan dalam brankas Back Office dimana hanya dia dan General 

Cashier yang mengetahui kode rahasianya.      

     Seharusnya uang hasil penagihan bersama dengan Cash Receipt (CR) 

diberikan, setelah melakukan penagihan, kepada General Cashier. Jika General 

Cashier juga mengetahui kode brankas, seharusnya General Cashier juga 
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mengetahui jika karyawan penagihan menyimpan uangnya di brankas Back 

Office. setelah peneliti bertanya kepada General Cashier, ternyata General 

Cashier juga mengetahui akan hal ini, dan dirinya pun mengaku hal ini dilakukan 

bersama dengan karyawan penagihan demi kebaikan Hotel „X‟ sendiri, karena 

menurutnya jika tindakan General Manager dibiarkan maka bisa mengakibatkan 

kerugian yang besar bagi seluruh pihak. General Cashier sangat percaya terhadap 

karyawan penagihan, yang juga merangkap sebagai Supervisor Accounting/ 

Logistik karena benar-benar paham akan sisi profesionalitas karyawan tersebut. 

General Cashier menjelaskan pula jika masalah ini tidak diketahui oleh karyawan 

Accounting.   

  Melihat dari hasil observasi dan keterangan dari beberapa karyawan, 

muncul pertanyaan apakah perilaku General Cashier dan karyawan penagihan 

yang telah disebutkan sebelumnya bisa dikategorikan sebagai perilaku tidak etis?  

4.2.5.1 Menurut Teori Utilitarisme   

  Menurut Teori Utilitarisme, suatu perbuatan adalah baik jika membawa 

manfaat, tetapi manfaat tersebut haruslah menyangkut bukan saja satu atau dua 

orang melainkan masyarakat secara keseluruhan. Utilitarisme sangat menekankan 

pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik buruknya. Jika suatu 

perbuatan menghasilkan manfaat besar maka perbuatan tersebut dianggap baik, 

sedangkan jika menghasilkan kerugian besar maka perbuatan tersebut dianggap 

buruk. Perbuatan General Cashier dan karyawan penagihan terkait ketidak 

terbukaan informasi keuangan memberikan keuntungan maupun kerugian bagi 
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Hotel ‟X‟. Di satu sisi, kas ditangan Hotel ‟X‟ akan aman dari pembelanjaan tidak 

terstruktur dan mahal dari General Manager.  

  General Cashier dan karyawan penagihan menyembunyikan kas ditangan 

hasil penagihan terhadap tamu di brankas khusus dengan tujuan menyelamatkan 

pendapatan hotel agar saat gajian, stock uang tunai tersedia bagi karyawan. 

Perbuatan kedua karyawan tersebut memberikan keuntungan besar walaupun 

merupakan representasi dari perbuatan tidak jujur. Menurut kedua karyawan 

tersebut, jika General Manager sampai tahu akan kondisi keuangan hotel yang 

sedang baik, maka pembelanjaan besar-besaran akan dilakukan bahkan sampai 

tidak menghiraukan cadangan kas untuk pembiayaan gaji karyawan bulan depan. 

Belum lagi banyaknya pembelanjaan yang dilakukan General Manager yang 

berstatus “mahal” bahkan diatas harga normal, sehingga memberi kerugian besar 

disamping keuntungan dari pembelanjaan yang dilakukan. Dengan demikian 

melihat dari manfaat terbesar, maka perbuatan kedua karyawan tersebut bisa 

dikategorikan sebagai perbuatan baik. 

4.2.5.2 Menurut Teori Deontologi  

  Menurut Teori Deontologi, perbuatan tidak menjadi baik karena hasilnya 

baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Dengan kata lain deontologi 

mengusung pernyataan “perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya”. Teori 

Deontologi mendasarkan kewajiban sebagai kriteria baik buruknya suatu 

perbuatan dan mengesampingkan konsekuensi dari perbuatan itu. Perbuatan 

General Cashier dan karyawan Penagihan untuk menyembunyikan kas ditangan 

hasil penagihan kepada tamu hotel dilakukan dengan tujuan yang baik namun 
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dilakukan pula dengan cara yang salah, yang tidak sesuai dengan prosedur dalam 

sistem akuntansi Hotel ‟X‟. Jadi dapat disimpulkan bahwa General Cashier dan 

karyawan penagihan tidak menjalankan kewajibannya dengan benar sehingga 

perbuatannya, menurut Teori Deontologi, merupakan perbuatan yang tidak baik.   

4.2.5.3 Menurut Teori Hak   

  Menurut Teori Hak, suatu perbuatan adalah baik jika memberikan 

penghargaan terhadap individu yang memiliki harkat tersendiri. Karena itu 

manusia siapapun tidak pernah dibolehkan untuk dikorbankan demi tercapainya 

suatu tujuan yang lain. Perbuatan General Cashier dan karyawan penagihan untuk 

menyembunyikan kas ditangan hasil penagihan kepada tamu hotel telah menodai 

hak pihak manajemen dan Accounting untuk mengetahui informasi keuangan 

secara penuh. Sebenarnya tujuan dari kedua karyawan tersebut adalah baik, yaitu 

demi kepentingan gaji seluruh karyawan, namun beberapa hak dari pihak lain 

dikorbankan. Jadi dapat disimpulkan bahwa menurut Teori Hak, perbuatan 

General Cashier dan karyawan penagihan adalah perbuatan yang tidak baik.  

4.2.5.4 Menurut Teori Keutamaan   

  Teori Keutamaan memandang sikap atau akhlak seseorang. Dalam teori ini 

tidak ditanyakan “apakah perbuatan tertentu adil, jujur, murah hati, dan 

sebagainya” melainkan “apakah orang itu bersikap adil, jujur, murah hati, dan 

sebagainya”. Yang dimaksud dengan keutamaan adalah disposisi watak yang telah 

diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara 

moral. Perbuatan General Cashier dan karyawan penagihan mengandung 

keutamaan yang memungkinkan karyawan tersebut berbuat baik. Kepedulian 
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terhadap orang lain adalah keutamaan yang didapat dari perbuatan kedua 

karyawan tersebut.  

4.2.5.5 Menurut Prinsip Etika   

  Menurut Joshepson (1994) suatu perbuatan dinyatakan melanggar etika 

apabila tidak sesuai dengan prinsip etika. Terdapat sepuluh prisnsip etika yang 

diuraikan oleh Josephson (1994), antara lain: honesty, integrity, promise-keeping, 

fidelity, fairness, caring for others, respect for others, responsible citizen, pursuit 

of excellence, accountability. Perbuatan karyawan General Cashier dan karyawan 

penagihan terkait masalah keuangan bisa dikatakan telah melanggar satu prinsip 

etika tersebut yaitu honesty. 

  Honesty atau kejujuran merupakan satu point utama yang telah dilanggar 

oleh General Cashier dan karyawan penagihan. Perbuatannya mencerminkan 

suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, yaitu tidak terbuka. 

Ketidak terbukaan General Cashier dan karyawan penagihan tekait masalah 

keuangan dilandasi oleh alasan logis yang mengandung nilai kepedulian. Adapun 

ketidak jujuran kedua karyawan tersebut dapat diibaratkan seperti ketidak jujuran 

orang yang ditanya oleh perampok mengenai jumlah harta yang dia miliki. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa keduanya telah berbuat tidak jujur, namun dalam 

konteks ini, ketidak jujuran yang dilakukan demi kebaikan banyak pihak tentunya 

bisa dimaklumi mengingat adanya manfaat yang mengiringinya.   

      Dari hasil analisis terhadap teori-teori terkait dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perbuatan General Cashier dan karyawan penagihan dikategorikan dalam 

kasus dilema etika. Dilema etika muncul di dalam sebuah situasi ketika 
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kemunculan masing-masing alternatif tindakan tidak diinginkan karena potensi 

bahaya dari konsekuensi etikanya. Sehingga kebenaran atau kesalahan tidak bisa 

secara jelas diidentifikasi. (Koranteng, 2010)   

4.2.6   Tabulasi Hasil Temuan   

 Dari hasil temuan yang diperoleh dari observasi, maupun wawancara, 

peneliti merangkumnya dalam satu tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Klasifikasi Temuan Penelitian Berdasarkan Teori-Teori Etika  

No. Karyawan Utilitarisme Deontologi Hak Keutamaan Prinsip Etika 

1 Toni * 

 
Tidak Etis Tidak Etis Tidak Etis Tidak Etis 

honesty, 

promise-

keeping,  

accountability 

2 
Fiko * Tidak Etis Tidak Etis Tidak Etis Tidak Etis 

honesty, 

promise-

keeping,  

fairness. 

3 Cook & House 

Keeping 
Tidak Etis Tidak Etis Tidak Etis Tidak Etis 

promise-

keeping, caring 

for others 

4 
General Manager Tidak Etis Tidak Etis Tidak Etis Tidak Etis 

honesty, 

promise-

keeping, 

integrity 

5 Penagihan & 

General Cashier 
Etis Tidak Etis Tidak Etis Etis honesty 

Keterangan : * = Bukan Nama Sebenarnya 

 

4.3 Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Etika Karyawan 

 Pelanggaran etika yang terjadi dalam praktik akuntansi Hotel „X‟ 

merupakan akibat dari beberapa kondisi yang berkaitan satu sama lain. Faktor 
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penyebab terjadinya pelanggaran etika tersebut bisa dikategorikan dalam dua 

kategori yaitu faktor eksternal dan faktor internal.  

4.3.1 Faktor Eksternal 

 Faktor eksternal adalah segala hal yang mempengaruhi karyawan untuk 

melakukan pelanggaran etika yang berasal dari luar individu. Faktor eksternal 

tersebut terdiri atas: sistem akuntansi yang belum terkomputerisasi, struktur 

organisasi yang tidak konsisten, kesadaran pengendalian yang rendah, tidak 

adanya kode etik bagi karyawan, banyaknya karyawan yang hanya lulusan SMK, 

dan dua fungsi vital dalam satu ruangan. 

4.3.1.1  Sistem Akuntansi yang Belum Terkomputerisasi 

Mulyadi (2001:3) menjelaskan bahwa sistem akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. dalam sistem akuntansi secara manual 

(manual system), media yang digunakan untuk merekam pertama kali data 

transaksi keuangan adalah formulir yang dibuat dari kertas (paper form). Dalam 

sistem akuntansi dengan komputer (computerized system) digunakan berbagai 

macam media untuk memasukkan data ke dalam sistem pengolahan data seperti: 

papan ketik (keyboard), optical and magnetic characters and code, mice, voice, 

touch sensors, dan cats. Mulyadi (2001:4) 

Peneliti telah melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai sistem 

akuntansi Hotel „X‟ dan ternyata hotel tersebut masih menggunakan manual 

system. Sistem manual memang memiliki beberapa kelemahan seperti proses yang 
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lama, terlalu membutuhkan banyak kertas, dan pula sulit untuk mendeteksi 

kesalahan pencatatan. Hal itu diamini oleh karyawan Accounting Hotel „X‟ 

berinisial TI yang menjelaskan: 

“Hotel „X‟ masih belum memanfaatkan komputer seratus persen untuk  

sistem akuntansinya, ya masih pake sistem manual lah. Kita berharap 

sebenarnya, dalam waktu dekat semua sudah terkomputerisasi, jadi 

misalnya pas ada tamu masuk langsung connect ke kita data nya, baik data 

pribadi maupun tagihan. Jadi ndak usah pake kertas-kertas segini 

banyaknya. Soalnya sulit sekali lek nggoleki, kalau ada yang salah.”   

Karyawan Accounting tersebut mengaku mengalami banyak kesulitan 

dalam proses pembuatan laporan keuangan. Menurutnya hal ini jugalah yang 

memberikan ketersediaan kesempatan bagi karyawan untuk melakukan perbuatan 

tidak etis.  

4.3.1.2 Struktur Organisasi yang Tidak Konsisten 

  Struktur organisasi merupakan suatu tempat di dalam suatu organisasi 

yang menunjukkan bagaimana pembagian tugas dilakukan, bagaimana sistem 

pelaporan dibuat, pola interperbuatan dan koordinasi apa yang ditetapkan oleh 

organisasi (Robbins, 1994:6). Struktur organisasi juga dikelompokkan sebagai 

pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan (Gibson, 1996:8). Struktur 

organisasi dicerminkan dalam bagan organisasi. Bagan organisasi adalah 

representasi nyata dari suatu kumpulan aktivitas nyata dan proses dalam 

organisasi (Melcher, 1990:15).  

 Dalam perusahaan tentunya struktur organisasi dibuat sedemikian efisien 

agar beban gaji tidak terlalu tinggi. Atas dasar efiensi beban gaji itulah, Hotel „X‟ 

kemudian membuat struktur organisasi yang bagannya membentuk formasi 

segitiga menyudut ke atas. Namun terdapat kejanggalan berkaitan dengan 
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penempatan jabatan secara struktural di Hotel „X‟. Misalnya saja divisi Human 

Resource Development (HRD) berada di bawah naungan divisi Accounting/ 

Logistik yang pada dasarnya divisi Human Resource Development (HRD) 

seharusnya berdiri sendiri karena secara tugas dan fungsi tidak memiliki kaitan 

dengan urusan akuntansi maupun logistik. 

  Kejanggalan lain yang terjadi di Hotel „X‟ yaitu rangkap jabatan yang 

secara berkesinambungan tidak pernah ada upaya dari pihak manajemen untuk 

menyelesaikannya. Dalam hal ini, karyawan Human Resource Development 

(HRD) menjelaskan:  

“Kalau masalah itu, soalnya salah satu misi kita kan berusaha semaksimal 

mungkin memperoleh keuntungan dengan meningkatkan pendapatan dan 

mengurangi biaya pengeluaran sementara itu kualitas pelayanan yang 

diberikan tetap terjaga. Jelas tho akibatnya biaya pengeluaran, termasuk gaji 

karyawan perlu ditekan.”  

  Dengan adanya rangkap jabatan, akibat pertama yang muncul adalah 

karyawan akan “kuwalahan” mengerjakan tugas-tugasnya. Hal itulah yang 

menyebabkan terjadinya kasus adanya beberapa karyawan Cook dan House 

Keeping yang tidak mencatat persediaan yang diambil pada Formulir Pemakaian 

Barang (FPB). Menurut hasil observasi peneliti, karyawan Cost Control sering 

tidak berada di gudang, karena harus menangani tiga fungsinya sekaligus yaitu 

pembelian, penerimaan, serta pencatatan barang masuk dan keluar. Dengan 

demikian tak heran jika akhirnya jarang ada pengawasan terhadap karyawan Cook 

dan House Keeping yang mengambil barang di gudang. Hal ini diakui pula oleh 

Supervisor Accounting/ Logistik: 

“Cost Control disini yang paling kasihan, harus mengerjakan tiga tugas 

sekaligus. Mbak itu sering sakit soalnya keberaten tugasnya. Saya sudah 
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sering mangajukan tambahan karyawan di bagian Cost Control, tapi  

General Manager bilang kalau selama ini satu orang saja bisa handle 

semuanya ngapain harus nambah.”   

  Akibat kedua dari adanya rangkap jabatan yaitu besarnya peluang untuk 

melakukan smooth criminal atau minimal tindakan diluar prosedur perusahaan. 

Hal itu terbukti dengan adanya tindakan karyawan Penagihan yang juga berposisi 

sebagai Supervisor Accounting/ Logistik yang leluasa untuk menyimpan uang 

tunai hasil penagihan di brankas milik back office. Pada dasarnya posisi sebagai 

Supervisor (SPV) berkaitan erat dengan fungsi pengawasan, namun untuk kasus 

tersebut, karyawan yang juga berposisi sebagai karyawan Penagihan tersebut 

justru bisa bertindak tanpa pengawasan karena dirinya lah yang memegang fungsi 

tersebut.   

  Selain masalah rangkap jabatan, terdapat masalah lain terkait struktur 

organisasi, yaitu bagan dan prakteknya berbeda. Seperti yang terjadi di posisi 

Night Audit yang mana berada di bawah divisi Accounting/ Logistik tetapi dalam 

prakteknya justru termasuk ke dalam divisi Room yaitu sama dengan Front Office. 

Hal ini membuat karyawan Night Audit dengan Front Office memiliki hubungan 

yanng dekat dan memungkinkan terjadinya kasus pengambilan kas di Remittance 

Of Fund (ROF) oleh karyawan Front Office atas kesediaan karyawan Night Audit 

untuk memberikan ijin kepada karyawan tersebut.  

4.3.1.3 Kesadaran Pengendalian yang Rendah 

          Mulyadi (2001:176) menjelaskan bahwa kesadaran pengendalian dapat 

tercermin dari reperbuatan yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai 

jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjuk oleh akuntan intern 
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atau akuntan publik. Jika manajemen segera melakukan tindakan koreksi atas 

temuan kelemahan pengendalian, hal ini merupakan petunjuk adanya komitmen 

manajemen terhadap penciptaan lingkungan pengendalian yang baik.   

          Kesadaran pengendalian manajemen Hotel „X‟ yang lemah bisa tercermin 

dari tanggapan manajemen atas adanya laporan mengenai pelanggaran etika yang 

terjadi. Menurut keterangan salah satu karyawan Back Office, Divisi Human 

Resource Development (HRD) Hotel „X‟ hanya dijabat oleh satu orang dan 

menurutnya pelaksanaan tugasnya pun tidak maksimal. Berikut penjelasannya:  

“Human Resource Development (HRD) menurut saya kerjanya belum 

maksimal. Kasus-kasus kayak si Toni (bukan nama sebenarnya) dan si Fiko 

(bukan nama sebenarnya) sampai sekarang belum ditanggapi serius. Gak 

ada sanksi setahu saya, cuma peringatan saja.” 

Tanggapan karyawan Human Resource Development (HRD) atas kasus-kasus 

yang terjadi di Hotel „X‟ masih kurang menunjukkan komitmen manajemen untuk 

mencapai visi yang telah ditetapkan. Seperti halnya tanggapan terhadap kasus 

hilangnya dokumen Bill Coffee Shop Void rangkap pertama, kasus diambilnya kas 

Remittance Of Fund (ROF), dan kasus banyaknya pembelian mendadak. Tidak 

adanya sanksi terhadap karyawan Front Office yang mengambil kas Remittance 

Of Fund (ROF), tidak adanya penelusuran lebih lanjut dari pihak manajemen 

terhadap tindakan karyawan Food and Beverage yang hanya mengembalikan Bill 

Coffee Shop Void dua rangkap, dan tidak adanya penelusuran lebih jauh terkait 

benar tidaknya House Keeping membelanjakan kas untuk pembelian yang diberi 

nama pembelian mendadak, tentunya menjadi bukti bahwa respon pihak 

manajemen masih kurang dalam menciptakan lingkungan beretika. Tidak heran 
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jika kondisi ini pada akhirnya membuat karyawan menjadi leluasa dan merasa 

aman jika ingin melakukan satu tindakan yang melanggar etika. 

4.3.1.4 Tidak Adanya Kode Etik untuk Karyawan 

           Bertens (2000: 381-382) memaparkan bahwa kode etik merupakan cara 

ampuh untuk melembagakan etika dalam struktur dan kegiatan perusahaan. 

Manfaat kode etik dapat diterangkan antara lain: (1) Meningkatkan kredibilitas 

suatu perusahaan, karena etika telah dijadikan sebagai corporate culture. (2) 

Membantu dalam menghilangkan grey area atau kawasan kelabu di bidang etika. 

(3) Menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. (4) 

Menyediakan bagi perusahaan kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri.  

           Hotel „X‟ tidak memiliki kode etik secara tertulis yang diketahui seluruh 

karyawan. Hal ini diakui oleh Human Resource Development (HRD) Hotel „X‟:  

“Kode etik kalau disini hanya berupa peraturan tertulis, namun memang 

tidak dibukukan. Kalau masalah etika saya rasa karyawan disini semuanya 

beragama, jadi merka bisa memakai sisi religiusitasnya untuk menghadapi 

situasi-situasi tertentu, pokoknya cukup manut sama Standar Operasional 

Procedure (SOP) tok.”  

 

Terkait Standar Operasional Procedure (SOP) Hotel „X‟, salah satu 

karyawan menjelaskan bahwa sampai sekarang tidak ada yang namanya Standar 

Operasional Procedure (SOP) terbaru sejak tahun 2008, padahal telah banyak 

perubahan sistem akuntansi yang dilakukan, dan banyak pula penambahan posisi 

yang jelas-jelas banyak merubah jobdesk di Standar Operasional Procedure 

(SOP). Karyawan tersebut juga mengaku membutuhkan adanya kode etik agar 

kerja mereka mempunyai standar yang jelas. Karyawan tersebut menjelaskan: 
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“Kita disini sebenarnya butuh aturan tertulis kayak kode etik karyawan gitu 

mas. Soalnya saya mengalami rasa was-was kalau bekerja, kadang takut 

salah. Soalnya saya pernah melihat ada karyawan lain yang dapet 

peringatan soale bertindak „A‟ mas yo, tapi ada juga karyawan laine yang 

melakukan tindakan „B‟ tapi gak kena peringatan, padahal menurutku yo 

mas tindakan karyawan tadi pantes banget dikasi peringatan bahkan 

sanksi.”  

 

Karyawan tersebut beranggapan bahwa Hotel „X‟ saat ini sangat 

membutuhkan adanya kode etik karena dengan kode etik akan memberikan 

karyawan pemahaman yang sama mengenai standar etis Hotel „X‟. Adapun 

karyawan lain juga mengaku membutuhkan kode etik yang tertulis dan dirapatkan 

bersama dengan seluruh karyawan. Menurutnya manajemen Hotel „X‟ juga jarang 

sekali mengadakan rapat evaluasi bersama, padahal hal tersebut bisa memberikan 

kesepahaman standar etis diantara seluruh karyawan.  

          The Institut of Chartered Accountant of India (2010) menjelaskan beberapa 

langkah tepat bagi organisasi khususnya perusahaan yang harus ditempuh untuk 

menciptakan lingkungan etis, salah satunya dengan memiliki kebijakan untuk 

melatih dan memotivasi karyawannya agar mendorong terciptanya perilaku etis. 

Melatih dan memotivasi karyawan ini bisa melalui program-program khusus dan 

diperlukan inisiatif dari pihak top management. Inisiatif inilah yang belum 

dimiliki pihak top management Hotel „X‟, sehingga kehadiran kode etik dan 

program pelembagaan etika dirasa kurang begitu perlu yang berakibat belum 

terciptanya corporate culture yang diselimuti penghormatan terhadap etika. 

Padahal dengan adanya program sejenis tersebut bisa mengarahkan karyawan 

untuk memilih beberapa alternatif tindakan dengan resiko terkecil ketika 

menghadapi dilema etika.  
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4.3.1.5 Banyaknya Karyawan yang Hanya Lulusan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) 

 Berdasarkan data karyawan Hotel ‟X‟ tahun 2010 sebanyak 52% 

karyawan yang bekerja di Hotel „X‟ merupakan lulusan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), akibatnya pemahaman akan sistem akuntansi yang baik dan 

benar masih minim dimiliki oleh karyawan. Menurut Mulyadi (2001:164) salah 

satu unsur pokok dari sistem pengendalian internal adalah karyawan yang 

mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan di „Hotel‟ ada beberapa 

posisi penting yang diduduki oleh karyawan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) antara lain Cost Control (yang juga merangkap tugas dalam pencatatan, 

penerimaan dan pembelian), General Cashier, dan Nigh Audit. Memang kinerja 

lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) secara praktikbisa diandalkan namun 

pengembangan maupun perbaikan sistem akuntansi sekiranya lebih berkualitas 

bila posisi-posisi penting diduduki oleh seorang yang tidak hanya pandai secara 

praktiknamun juga mendalami teori yaitu lulusan sarjana.  

  Kurangnya pemahaman ilmu akuntansi para karyawan lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) tentunya ikut andil dalam terciptanya perilaku tidak 

etis karyawan. Seperti halnya yang terjadi pada pengambilan persediaan di 

gudang dimana beberapa karyawan Cook dan House Keeping, yang merupakan 

lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tidak mau mencatat persediaan yang 

diambilnya di Formulir Pemakaian Barang (FPB). Hal tersebut dipengaruhi juga 

oleh ketidak tahuan akan ilmu akuntansi yang menekankan pentingnya input 
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berupa data keuangan yang lengkap agar output berupa laporan keuangan bisa 

bersifat reliable. Terkait hal tersebut, karyawan Accounting menjelaskan: 

“Karyawan disini banyak yang tidak tahu perannya di dalam sistem 

akuntansi. Mereka hanya tahu tugasnya tok namun tidak tahu jika  catatan 

mereka buruk akibatnya bisa fatal bagi kita. Menurut saya karyawan SMK 

(Sekolah Menengah Kejuruan) rata-rata pinter di praktek, tapi 

pendalamannya masih kurang. Jadi ya kalau kerjanya itu ya itu, ndak ngurus 

ini nanti kemana dan akhirnya kemana.”    

Jika saja setiap karyawan memiliki dasar akuntansi yang baik pastilah hal seperti 

ini tidak dianggap sebagai masalah sepele. Akibatnya cukup signifikan, akuntan 

mengaku setiap bulan pasti kehilangan persediaan dan menganggapnya sebagai 

kerugian (beban) yang dimasukkan dalam akun tersendiri.  

4.3.1.6 Dua Fungsi Vital dalam Satu Ruangan 

  Hotel „X‟ memiliki satu ruangan yang bernama Office II dan menjadi 

ruang kerja bersama antara Supervisor Accounting/ Logistik, karyawan 

Accounting, Income Audit, General Cashier, serta Human Resource Development 

(HRD). Pengumpulan karyawan Accounting dan General Cashier di satu ruangan 

ini bisa menjadi kelemahan sistem akuntansi. Kemungkinan untuk melakukan 

smooth criminal tentunya cukup besar, apalagi jika dilakukan atas kerjasama 

karyawan Back Office. Hal inilah yang terjadi pada kasus disimpannya kas tunai 

hasil penagihan dari tamu company account oleh karyawan Penagihan yang juga 

merangkap sebagai Supervisor Accounting/ Logistik.  

  Pada kenyataannya, kejadian tersebut diawali oleh kekhawatiran yang 

sama dari General Cashier dan karyawan Penagihan atas tindakan General 

Manager yang senang melakukan pembelanjaan mahal dan tidak sewajarnya. 

Rencana anggaran yang telah disusun oleh rapat bersama pihak manajemen 
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nampaknya tidak menjadi patokan baku bagi General Manager. Akibatnya 

kesepahaman General Cashier dan karyawan Penagihan akan kondisi masa depan 

Hotel „X‟, mendorong keduanya untuk saling membantu dalam melakukan 

penyimpanan uang hasil penagihan beserta dokumen Cash Receipt (CR) di 

brankas milik Back Office. Hal ini merupakan hasil dari penempatan dua fungsi 

vital dalam satu ruangan sehingga kedekatan hubungan muncul. Jika kondisi 

berkumpulnya beberapa fungsi vital masih dibiarkan, tentunya memungkinkan 

bagi karyawan Accounting bekerjasama dengan General Cashier atau Income 

Audit dengan General Cashier untuk mencuri kas hotel. Pada dasarnya ada 

tidaknya penyimpangan bergantung kepada pribadi tiap-tiap individu, namun 

upaya dari pihak manajemen hotel untuk melakukan pencegahan, dengan 

memisahkan beberapa fungsi vital dalam satu ruangan, sangat diperlukan 

mengingat pesan dari “Bang Napi” bahwa kejahatan terjadi bukan hanya karena 

niat pelakunya, namun juga karena adanya kesempatan.         

4.3.2  Faktor Internal  

          Pada dasarnya, praktik tidak etis yang terjadi di dalam sistem akuntansi 

Hotel „X‟ rata-rata dilandasi oleh motif ekonomi dan kurangnya sense of 

belonging serta munculnya situasi dilema etika.  

4.3.2.1 Motif Ekonomi 

Motif ekonomi bisa diartikan sebagai motif pengambilan uang Hotel „X‟. 

Motif ekonomi atau motif uang merupakan motivasi yang umum dilakukan oleh 

banyak pelaku perbuatan tidak etis di segala bidang. Korupsi, adalah salah satu 

sikap yang merepresentasikan perbuatan berlandaskan motif ekonomi. Uang 
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memang menjadi masalah besar karena merupakan aset likuid bagi setiap 

organisasi. Sistem pengendalian yang lemah akan menyebabkan dengan 

mudahnya organisasi kehilangan aset-nya yaitu uang. 

Pelaku penyimpangan praktik akuntansi yang jelas-jelas melanggar etika 

rata-rata memiliki motif uang untuk mendukung perbuatannya yang merugikan 

banyak pihak. Perputaran uang di Hotel „X‟ memang sangat besar apalagi sistem 

pengendalian internal yang masih lemah menyediakan celah yang bisa 

dimanfaatkan oleh pelaku praktik tidak etis dalam menjalankan sistem akuntansi. 

Seperti yang dilakukan oleh karyawan Toni, karyawan Fiko, General Manager 

yang menjadikan uang sebagai motivasi utama dalam mengambil keputusan untuk 

melakukan penyimpangan praktik akuntansi. 

Perbuatan karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) untuk mengambil kas 

di amplop Remmitance of Fund (ROF) dengan alasan dipinjam merupakan 

perbuatan yang dilandasi motif ekonomi. Tidak ada yang tahu mengenai apa 

tujuan dari perbuatan karyawan tersebut, peneliti juga tidak sampai melakukan 

konfirmasi langsung kepada karyawan tersebut berkenaan dengan digunakan 

untuk apa uang dari amplop Remmitance of Fund (ROF). Namun keterangan 

beberapa karyawan telah memberikan gambaran bahwa kejadian tersebut benar 

adanya dan yang menjadi sasarannya adalah uang.  

Perbuatan karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) untuk memberikan 

charge breakfast palsu kepada tamu dengan modus membuat Bill Coffee Shop 

Void adalah sikap yang dilandasi motif uang. Hal tersebut tergambar melalui 

keterangan General Cashier bahwa karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) 
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mengambil uang breakfast dari tamu yang kemudian menyatakan dokumen Bill 

Coffee Shop, fungsinya sebagai nota pembelian, sebagai dokumen cacat yang 

artinya dokumen tersebut tidak bisa digunakan sebagai bahan penyusunan laporan 

keuangan.  

Perbuatan General Manager untuk melakukan pembelian sepihak, 

memilih supplier secara sepihak, dan memberikan otorisasi Bill Fiktif (tagihan 

yang telah di mark-up) kepada tamu company account juga dilandasi motif uang. 

Berdasarkan keterangan beberapa karyawan, General Manager sering melakukan 

pembelian yang tidak wajar dengan supplier pilihannya yaitu pembelian barang 

yang berada diatas harga pasar yang kemudian menimbulkan adanya indikasi 

bahwa General Manager memanfaatkan posisinya untuk mendapat keuntungan 

finansial dari pembelian Hotel ‟X‟.  Selain itu perbuatan General Manager untuk 

memberika otorisasi Bill Fiktif juga memberikan keuntungan kepadanya, yaitu 

10% dari jumlah mark-up tagihan untuk tamu masuk ke kantong General 

Manager.  

Keberanian ketiga karyawan tersebut untuk melakukan perbuatan yang 

melanggar etika menurut Ahmed (2005) disebabkan munculnya unawareness and 

insensitivity yaitu kebutaan moral, dimana ketiga karyawan tersebut mengalami 

kegagalan untuk merasakan keterkaitan etika dalam perilaku mereka. Kebutaan 

moral ini dihasilkan dari mekanisme pembelaan diri dalam alam bawah sadar, 

yang mana menutupi hati nurani mereka untuk menterjemahkan suatu perilaku 

yang tidak sesuai dengan etika. Alasan-alasan yang rumit dan meyakinkan serta 

rasionalisasi dibuat untuk menutupi hati nurani. Yang kedua adalah adanya sifat 
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Selfishness dalam diri ketiga karyawan tersebut, yaitu berhubungan dengan 

kepedulian dan penghormatan terhadap orang lain yakni karyawan lain. Untuk 

bisa peduli seseorang harus melakukan pengorbanan sehingga bisa disebut 

perilaku beretika. Sifat egois secara berkelanjutan akan selalu menutupi hati 

nurani dengan godaan dan rasionalisasi mereka. Sifat egois ini berasal dari tiga 

alasan, namun yang dialami oleh ketiganya yaitu Self-indulgence atau sifat egois 

yang dilandasi kesenangan pribadi. Sedangkan yang ketiga yaitu defective 

reasoning yaitu secara konsisten ketiga karyawan tersebut menilai terlalu tinggi 

kerugian yang diperoleh saat berbuat benar yakni berbuat berdasarkan sistem 

akuntansi, dan menilai terlalu rendah kerugian akibat tidak berlaku sesuai sitem 

akuntansi.  

4.3.2.2 Kurangnya Sense of Belonging 

 Perilaku tidak etis bisa muncul melalui sikap kurangnya sense of 

belonging atau rasa memiliki terhadap organisasi yang menjadi wadah bagi 

anggotanya untuk berkarya. Seperti organisasi bisnis, dalam hal ini Hotel „X‟, 

juga mengalami kondisi dimana karyawan kurang memiliki sense of belonging 

yang akhirnya berujung kepada sikap ignorance. Menurut Omolewu (2008) sikap 

ignorance berarti sikap acuh tak acuh terhadap konsekuensi perbuatan individu 

yang secara continue dilakukan. Hal ini tergambar melalui sikap karyawan Cook 

maupun House Keeping yang bersikap acuh tak acuh terhadap prosedur 

pencatatan persediaan barang keluar yang sesuai dengan sistem akuntansi.  

 Karyawan Cook maupun House Keeping kurang bisa peduli terhadap tugas 

karyawan lain yang bertambah jika mereka tidak melakukan prosedur pencatatan 
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pemakaian persediaan dengan benar, yakni tugas karyawan Cost Control maupun 

Accounting. Menurut keterangan karyawan Cost Control, pada dasarnya karyawan 

Cook maupun House Keeping telah mengerti alur informasi dari gudang sampai 

ke bagian Accounting, namun tetap saja sering acuh terhadap pencatatan 

pemakaian persediaan. Dengan demikian, karyawan-karyawan tersebut masih 

belum bisa memiliki sense of belonging sehingga berujung pada sikap acuh 

bahkan malas, padahal karyawan-karyawan tersebut sudah memahami betapa 

pentingnya pencatatan persediaan untuk penyusunan laporan keuangan.  

Menurut Ahmed (2005) sikap karyawan Cook maupun House Keeping 

yang beberapa kali tidak mencatat persediaan yang diambil dari gudang 

disebabkan oleh kondisi defective reasoning, yaitu secara konsisten karyawan-

karyawan tersebut menilai terlalu tinggi kerugian yang diperoleh saat berbuat 

benar yakni berbuat berdasarkan sistem akuntansi, dan menilai terlalu rendah 

kerugian akibat tidak berlaku sesuai sistem akuntansi.  

4.3.2.3 Dilema Etika 

 Dilema etika muncul karena sering terjadinya standar etika yang tidak 

disusun, perselisihan pendapat, serta adanya kesulitan dalam menilai perilaku-

perilaku mana yang tepat. Dilema etika muncul di dalam sebuah situasi ketika 

kemunculan masing-masing alternatif tindakan tidak diinginkan karena potensi 

bahaya dari konsekuensi etikanya sehingga kebenaran atau kesalahan tidak bisa 

secara jelas diidentifikasi. (Koranteng, 2010)  

 Kondisi dilema etika di Hotel „X‟ telah dialami oleh Supervisor 

Accounting/ Logistik yang juga berperan sebagai karyawan penagihan serta 
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General Cashier. Kedua karyawan tersebut mengalami kondisi dimana terdapat 

dua pilihan yang sama-sama memberikan keuntungan maupun kerugian berkaitan 

dengan perbuatan General Manager. Kedua karyawan tersebut mengalami 

kesulitan apakah harus menuruti atau tidak menuruti General Manager. Pada 

akhirnya kedua karyawan tersebut memilih untuk tidak menuruti General 

Manager dengan dalih mengamankan aset Hotel „X‟. Hal tersebut terlihat melalui 

sikap mereka untuk menyimpan uang hasil penagihan terhadap tamu, biasanya 

company account, di brankas khusus milik back office.  

Kedua karyawan tersebut mengaku mengalami pergulatan hati ketika 

harus menyimpan jutaan rupiah di brankas khusus miliknya, namun dirinya 

beralasan hal itu dilakukan demi kepentingan Hotel „X‟ semata. Jika tidak 

melakukannya, maka konsekuensi besar telah menantinya, yaitu General 

Manager akan melakukan pembelian tidak wajar lagi. Menurut pengakuannya 

kedua karyawan tersebut berani bersumpah bahwa tidak sepeser pun uang tersebut 

diambil oleh mereka.  

Tindakan kedua karyawan tersebut bila diteliti lagi sebenarnya memiliki 

tujuan mulia, dengan peduli terhadap nasib Hotel „X‟ walaupun cara yang 

dilakukan telah melanggar sistem akuntansi yang telah diimplementasi Hotel „X‟. 

Sebaiknya pihak manajemen memberikan program pelatihan etika dan menyusun 

kode etik tertulis agar semua karyawan memiliki standar etis yang sama serta bisa 

menghadapi dilema etika dengan keputusan yang paling tepat.   
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4.4 Langkah yang Bisa Dilakukan Hotel „X‟ dalam Menciptakan Lingkungan 

Etis  

Aset Hotel „X‟ sangatlah berharga dan menyangkut hajat hidup karyawan 

maupun pihak-pihak berkepentingan. Dengan demikian tindakan pencegahan 

praktik tidak etis sangat dibutuhkan Hotel „X‟karena menyangkut pengurangan 

aset dan akan bermanfaat bagi karyawan demi terciptanya lingkungan etis. 

Adapun solusi yang bisa dilakukan oleh Hotel „X‟ demi menciptakan lingkungan 

etis antara lain: pembenahan sistem akuntansi, promosi budaya organisasi yang 

etis, etika kepemimpinan yang baik, perlunya keberadaan “toxic handler”, dan 

pengadaan program pelatihan etika. 

4.4.1 Pembenahan Sistem Akuntansi  

 Berdasarkan hasil pengamatan dan keterangan langsung oleh beberapa 

karyawan Hotel „X‟, sistem akuntansi Hotel „X‟ masih belum didampingi dengan 

pengendalian internal yang memadai. Padahal menurut Mulyadi (2001:177) 

sistem pengendalian internal yang lemah akan mengakibatkan kekayaan 

perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi tidak teliti dan tidak 

andal, efisiensi tidak terjamin, dan kebijakan manajemen tidak dapat dipatuhi.  

 Pembenahan yang perlu dilakukan antara lain seperti pemberlakuan sistem 

akuntansi yang telah tekomputerisasi agar memudahkan pengaliran informasi 

sampai berujung pada penyusunan laporan keuangan oleh Accounting. Dengan 

demikian, akan mudah pula bagi Accounting untuk melakukan pengecekan bila 

terdapat kesalahan. Hal tersebut berbeda dengan sistem manual yang sangat 

merepotkan bila terdapat kesalahan yang terjadi dalam sistem. Kedua, 
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pembenahan perlu pula dilakukan pada kasus rangkap jabatan yang dipegang oleh 

beberapa karyawan, seperti Cost Control yang berfungsi untuk melakukan 

pembelian, menerima barang, dan mencatat barang masuk-keluar dan Supervisor 

Accounting/ Logistik yang bertugas pula sebagai karyawan penagihan. Hal 

tersebut perlu dihindari karena memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. 

Oleh karena itu Hotel „X‟ memerlukan penambahan karyawan di posisi tersebut 

agar memisahkan fungsi-fungsi vital.  

 Hotel „X‟ seharusnya juga tidak meremehkan segala kejadian tidak etis 

yang terjadi seperti halnya kasus karyawan Fiko dan Toni (bukan nama 

sebenarnya) agar tidak sampai merembet ke persoalan yang lebih besar.  Masalah 

yang perlu pembenahan lainnya yaitu adanya pemisahan ruang bagi para penghuni 

back office. Sebaiknya General Cashier, Accounting, dan karyawan penagihan di 

pisah di ruangan yang berbeda agar tidak menimbulkan kesempatan untuk 

bekerjasama melakukan penyimpangan praktik akuntansi. 

4.4.2 Promosi Budaya Organisasi yang Etis 

Salah satu cara untuk mempromosikan budaya organisasi yang etis yaitu 

melalui adanya kode etik organisasi. Hotel „X‟ sebaiknya menyusun kode etik 

tertulis yang mana menurut Bertens (2000: 381) kode etik merupakan cara ampuh 

untuk melembagakan etika dalam struktur dan kegiatan perusahaan. Manfaat kode 

etik antara lain: (1) Meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah 

dijadikan sebagai corporate culture. Dengan adanya kode etik, secara internal 

semua karyawan terikat dengan standar etis yang sama. (2) Kode etik dapat 

membantu dalam menghilangkan grey area atau kawasan kelabu di bidang etika. 
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Beberapa ambiguitas moral yang sering merongrong kinerja perusahaan, dengan 

demikian dapat dihindarkan. (3) Kode etik dapat menjelaskan bagaimana 

perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. (4) Kode etik menyediakan bagi 

perusahaan kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri. 

Kode etik bisa disusun Hotel „X‟ secara tertulis dalam Buku Pedoman 

Karyawan yang didampingi oleh penjelasan sistem akuntansi maupun job 

description. Dengan demikian kemudahan untuk menghadapi isu etika akan 

diperoleh karyawan mengingat benda kecil seperti buku pedoman bisa dibawa 

kemana-mana dan dibaca sewaktu-waktu. Diperlukan pula sanksi yang jelas yang 

dijelaskan dalam buku pedoman tersebut, serta reward yang diberikan bagi 

karyawan teladan. 

4.4.3 Etika Kepemimpinan yang Baik 

Menurut Rogojan (2009) perilaku menyimpang di tempat kerja dapat 

disebabkan oleh kurangnya kepemimpinan moral dalam organisasi. Pemimpin, 

yang melakukan tindakan menyimpang, bertindak sebagai model peran dan 

mendorong karyawan untuk melakukan tindakan seperti pemimpin mereka. 

Dalam rangka agar dianggap sebagai pemimpin yang etis, reputasi yang baik 

adalah kuncinya. Seorang pemimpin yang etis harus dianggap tidak hanya sebagai 

orang yang bermoral, tetapi juga sebagai manajer yang bermoral. Pemimpin juga 

perlu mengkomunikasikan nilai-nilai etis dengan karyawan agar lingkungan etis 

tercipta. 

General Manager adalah panutan dari seluruh karyawan Hotel „X‟ berkaitan 

dengan tindak tanduk nya baik secara pribadi maupun terlibat dalam urusan 
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kantor. Perilaku General Manager ternyata, berdasarkan keterangan beberapa 

karyawan, termasuk dalam pelanggaran etika yang mana bila hal seperti ini tetap 

berlangsung dan menjadi rahasia umum para karyawan, maka budaya organisasi 

akan menjadi budaya negatif. Hal ini sejalan dengan pemikiran Brooks 

(2006:164) mengenai elemen kunci dari organisasi yang baik adalah “tone of the 

top” dan peran pemimpin dalam pengembangan, pemeliharaan, penerapan, dan 

pengawasan budaya organisasi yang diharapkan. 

 Dengan adanya kondisi ini, Human Resource Development (HRD) 

seharusnya bisa menjadi pihak kedua yang menetralisir budaya negatif dengan 

lebih menindak lanjuti segala permasalahan etis yang terjadi. Karyawan tersebut 

juga harus sering membangun komunikasi dengan General Manager untuk 

mendiskusikan masalah etika. Dengan cara ini, diharapkan General Manager mau 

berubah dan lebih peduli terhadap masalah etika di Hotel „X‟. Bilamana tidak 

ditemukan jalan keluar, maka whistle blower sangat diperlukan, untuk 

menyampaikan segala tindakan tidak etis General Manager ke pihak yang 

tingkatannya lebih tinggi, mengingat peran pemimpin sangat vital dalam 

membangun lingkungan yang etis. 

4.4.4 Perlunya Keberadaan “Toxic Handler” 

 Menurut Rogojan (2009) Toxic Handler merupakan pihak pengawas bagi 

organisasi, yang juga merupakan tempat bagi karyawan untuk mencurahkan keluh 

kesah, kemarahan terkait masalah perusahaan. Tugas dari Toxic Hendler antara 

lain: (1) Mendengarkan curahan hati, rasa frustrasi dari karyawan (2) Mencegah 

rasa penyesalan dan membangkitkan rasa percaya diri karyawan di tempat kerja. 
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 Berkaitan dengan hal ini, Hotel „X‟ bisa untuk mempekerjakan psikolog 

yang bertugas untuk mengobati luka batin dai masing-masing karyawan. Hal ini 

memang masih jarang dilakukan, namun bisa saja dilakukan dengan melakukan 

recruitment pegawai untuk dijadikan konsultan psikolog internal. Seperti tim 

sepak bola, yang selalu mempekerjakan psikolog agar anggota tim tidak 

mengalami frustrasi menghadapi segala tekanan pertandingan maupun suporter 

dan pihak lain.  Bila Hotel „X‟ melakukan hal tersebut, karyawan dapat mencari 

“bahu sandaran” untuk meluapkan segala permasalahan kantor maupun pribadi.  

4.4.5 Pengadaan Program Pelatihan Etika 

The Institut of Chartered Accountant of India (2010) menjelaskan 

beberapa langkah tepat bagi organisasi khususnya perusahaan yang harus 

ditempuh, salah satunya yaitu memastikan bahwa karyawan telah sadar akan 

tanggung jawab akan hukum dan etika. Organisasi yang beretika seharusnya 

memiliki kebijakan untuk melatih dan memotivasi karyawannya agar mendorong 

terciptanya perilaku etis. Tentunya ini membutuhkan inisiatif dari top manajemen. 

Melatih karyawan bisa melalui program pelatihan yang merupakan sumber terbaik 

untuk melembagakan etika dalam lingkungan organisasi. Dalam rangka 

meningkatkan kerangka etika pribadi karyawan, organisasi memiliki kesempatan 

untuk menawarkan pelatihan etika. Organisasi harus memberikan lebih banyak 

sumber daya untuk pelatihan etika untuk membantu anggotanya membuat 

keputusan etis dalam keadaan sulit. 

Program pelatihan etika bisa diadakan Hotel „X‟ dengan model seminar 

maupun pelatihan. Bisa juga melalui kegiatan yang lebih attractive seperti out 
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bond maupun bentuk lainnya. Program etika ini diharapkan bisa memberikan 

pemahaman bagi karyawan mengenai cara bertindak, dan mengambil keputusan 

ketika menghadapi dilema etika. Adapun cara lainnya yaitu manajemen Hotel „X‟ 

lebih sering mengadakan evaluasi bersama agar bisa mengomunikasikan isu etika 

yang beredar di lingkungan organisasi. Dengan demikian bisa memberikan 

pemahaman standar etis yang sama bagi semua karyawan karena komunikasi 

selalu terjaga dari karyawan sampai top manajemen.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

           Praktek akuntansi Hotel „X‟ meliputi serangkaian prosedur untuk 

mengorganisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa 

untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa 

pelanggaran etika yang dilakukan oleh karyawan Hotel „X‟ seperti karyawan 

Front Office, Food and Beverage, Cook, House Keeping, General Manager, 

Penagihan, dan General Cashier.  

           Pelanggaran etika yang telah dilakukan oleh karyawan Front Office 

bernama Toni (bukan nama sebenarnya) yaitu pengambilan kas di dalam 

Remittance of Fund (ROF), amplop berisi kas di tangan, pada hari Sabtu dengan 

dalih akan dikembalikan pada hari Senin berikutnya, di pagi hari, sebelum 

diserahkan ke General Cashier. Prosedur dalam sistem akuntansi Hotel „X‟ tidak 

mengijinkan karyawan mengambil kas tunai dari Remittance of Fund (ROF), 

walaupun akan dikembalikan nantinya. Akibat dari perbuatan karyawan Toni 

(bukan nama sebenarnya) antara lain adanya keharusan bagi karyawan Front 

Office yang bekerja di hari Senin pagi untuk mengganti uang kepada General 

Cashier sesuai dengan jumlah yang diambil oleh karyawan Toni (bukan nama 

sebenarnya). Karyawan Toni (bukan nama sebenarnya) memang selama ini selalu 

mengganti sejumlah uang karyawan di hari Senin pagi walaupun terlambat, dan 



131 

 

hanya satu karyawan saja yang mengaku belum diganti uang pribadinya. Dilihat 

dari teori Utilitarisme, Deontologi, Hak, dan Keutamaan, perbuatan karyawan 

tersebut termasuk perbuatan yang melanggar etika. Sedangkan prinsip etika yang 

dilanggar adalah honesty, promise-keeping, dan accountability. 

           Pelanggaran etika yang telah dilakukan oleh karyawan Food and Beverage 

bernama Fiko (bukan nama sebenarnya) yaitu melakukan penipuan kepada tamu 

hotel dengan memberikan charge breakfast pada tamu yang membawa anak, 

padahal anak dari tamu tersebut menurut aturan tidak bisa dikenakan charge 

breakfast. Selanjutnya karyawan Fiko (bukan nama sebenarnya) menuliskan 

“void” pada Bill Coffe Shop (tagihan untuk breakfast) dan hanya menyerahkan  

dokumen Bill Coffe Shop Void dua rangkap kepada General Cashier, padahal 

sesuai prosedur, Bill Coffe Shop Void harus diserahkan tiga rangkap. Akibatnya 

memang tidak dirasakan Hotel „X‟ secara langsung namun memungkinkan 

tingginya tingkat kekecewaan tamu terhadap pelayanan Hotel „X‟. Dilihat dari 

teori Utilitarisme, Deontologi, Hak, dan Keutamaan, perbuatan karyawan tersebut 

termasuk perbuatan yang melanggar etika. Sedangkan prinsip etika yang dilanggar 

adalah honesty, promise-keeping, dan fairness. 

           Pelanggaran etika yang telah dilakukan oleh karyawan Cook dan House 

Keeping yaitu merasa tidak pedulinya mereka terhadap jalannya prosedur 

pencatatan yang baik dan benar mengenai pemakaian persediaan dari gudang, 

sehingga yang terjadi banyak karyawan Cook dan House Keeping yang 

mengambil persediaan dari gudang tanpa mencatatnya di Formulir Pemakaian 

Barang (FPB). Akibatnya Hotel „X‟ sering mengalami kehilangan persediaan dan 
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hasil pengecekan fisik (stock opname) setiap bulan yang dilakukan selalu berbeda 

dengan catatan persediaan karyawan Accounting. Dilihat dari teori Utilitarisme, 

Deontologi, Hak, dan Keutamaan, perbuatan karyawan tersebut termasuk 

perbuatan yang melanggar etika. Sedangkan prinsip etika yang dilanggar adalah 

promise-keeping, dan caring for others. 

Pelanggaran etika yang telah dilakukan oleh General Manager yaitu 

terkait pemberian otorisasi dalam pembuatan Bill Fiktif yang merupakan tagihan 

palsu bagi tamu dan telah di mark up oleh pihak Hotel „X‟, sehingga tamu akan 

mendapat kelebihan pembiayaan akomodasi dari perusahaannya. Selain itu, 

pelanggaran etika dari General Manager lainnya yaitu pemilihan supplier yang 

dipilih sendiri olehnya tanpa melalui rapat manajemen, bahkan supplier-supplier 

tersebut memiliki hubungan dekat dengan General Manager, padahal hal tersebut 

tidak sesuai dengan prosedur pemilihan supplier dalam sistem akuntansi Hotel 

„X‟. Dilihat dari teori Utilitarisme, Deontologi, Hak, dan Keutamaan, perbuatan 

karyawan tersebut termasuk perbuatan yang melanggar etika. Sedangkan prinsip 

etika yang dilanggar adalah honesty, promise-keeping, dan integrity. 

           Pelanggaran etika yang dilakukan karyawan penagihan dan General 

Cashier yaitu secara sengaja menyimpan kas tunai hasil penagihan piutang Hotel 

„X‟ dalam brankas Back Office, bahkan tidak melaporkannya kepada karyawan 

Accounting. Kedua karyawan tersebut berdalih hal ini dilakukan demi menjaga 

kas Hotel „X‟ agar tidak sampai masuk dalam anggaran belanja “tidak karuan” 

dari General Manager. Kondisi demikian disebut dilema etika yang mana 

merupakan situasi yang sulit dan belum jelas benar tidaknya. Dilihat dari teori 
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Utilitarisme dan Keutamaan perbuatan keduanya termasuk perbuatan etis. 

Sedangkan teori Deontologi dan Hak memandang perbuatan karyawan tersebut 

termasuk perbuatan yang melanggar etika. Sedangkan prinsip etika yang dilanggar 

adalah honesty. 

Pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh beberapa karyawan 

tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor baik eksternal maupun internal. Faktor 

eksternal tersebut berasal dari luar pribadi karyawan seperti: (1) Sistem akuntansi 

yang belum terkomputerisasi yang membuat proses pencatatan informasi 

akuntansi masih menggunakan cara manual dan membuat sulit karyawan 

Accounting. (2) Struktur organisasi yang tidak jelas. (3) Kesadaran pengendalian 

yang rendah yang terlihat dari belum adanya upaya manajemen mengusut 

beberapa praktek tidak etis karyawan yang jelas keberadaannya. (4) Tidak adanya 

kode etik bagi karyawan sehingga membuat karyawan memiliki pemahaman akan 

standar etis yang tidak sama. (5) Banyaknya karyawan yang hanya lulusan SMK 

yang menempati posisi penting padahal pemahaman ilmu akuntansinya belum 

“mumpuni” sehingga banyak kelalaian yang terjadi. (6) Dua fungsi vital dalam 

satu ruangan, seperti yang terjadi pada ruangan Office II yang dihuni oleh 

karyawan Penagihan dan General Cashier yang menyebabkan mereka 

bekerjasama melakukan tindakan diluar prosedur.  

           Faktor internal penyebab adanya pelanggaran tidak etis karyawan menurut 

Ahmed (2005) antara lain: (1) Motif Ekonomi yaitu motif uang yang kemudian 

menimbulkan sikap unawareness and insentivity (kebutaan moral), dimana terjadi 

kegagalan untuk merasakan keterkaitan etika dalam perilaku serta selfishness 
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(egois) yang muncul akibat Self-indulgence atau yang dilandasi kesenangan 

pribadi. Hal ini terjadi pada karyawan Front Office yaitu Toni (bukan nama 

sebenarnya), karyawan Food and Beverage bernama Fiko (bukan nama 

sebenarnya) dan General Manager (2) Kurangnya sense of belonging, yaitu 

kurangnya rasa kepemilikan karyawan terhadap Hotel ‟X‟ yang berujung pada 

sikap ignorance yang berarti sikap acuh tak acuh terhadap konsekuensi perbuatan 

individu yang secara continue dilakukan. Selain itu mengakibatkan munculnya 

sikap defective reasoning, yaitu secara konsisten karyawan Hotel „X‟ menilai 

terlalu tinggi kerugian yang diperoleh saat berbuat benar yakni berbuat 

berdasarkan sistem akuntansi, dan menilai terlalu rendah kerugian akibat tidak 

berlaku sesuai sistem akuntansi. Hal ini tergambar melalui perbuatan karyawan 

Cook maupun House Keeping. (3) Dilema etika, kondisi yang muncul di dalam 

sebuah situasi ketika kemunculan masing-masing alternatif tindakan tidak 

diinginkan karena potensi bahaya dari konsekuensi etikanya sehingga kebenaran 

atau kesalahan tidak bisa secara jelas diidentifikasi. Kondisi dilema etika di Hotel 

„X‟ telah dialami oleh Supervisor Accounting/ Logistik yang juga berperan 

sebagai karyawan penagihan serta General Cashier.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

          Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam beberapa hal yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data yang diperoleh peneliti merupakan hasil dari observasi dan 

wawancara selama dua bulan serta tidak bisa mewawancarai seluruh 

karyawan sehingga penelitian ini belum bisa mewakili gambaran secara 
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keseluruhan mengenai praktek tidak etis dalam praktek akuntansi Hotel 

„X‟. 

2. Peneliti tidak melakukan konfirmasi langsung kepada pelaku pelanggaran 

etika, kecuali perbuatan karyawan penagihan dan General Cashier, hanya 

melalui informasi beberapa karyawan lain yang mana sesuai dengan 

metode triangulasi.  

3. Peneliti belum berhasil menemukan penelitian terdahulu yang memiliki 

topik yang sama/ spesifik mengenai penelitian dimensi etika dalam 

praktek akuntansi terkait pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing 

individu dari jabatan terendah sampai jabatan tertinggi. Namun dengan 

adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi preliminary research 

bagi penelitian berikutnya dengan topik yang serupa.  

4. Penelitian kualitatif tidak terlepas dari subyektifitas peneliti sehingga 

terkadang dapat mengurangi nilai validitas dan reliabilitas data. 

5.3 Saran 

      5.3.1 Saran bagi Hotel ‘X’ 

       Saran yang diberikan bagi Hotel „X‟ antara lain: (1) Membenahi sistem 

pengendalian internal, seperti pembenahan struktur organisasi terkait 

pemisahan tanggung jawab fungsional secara tegas, seperti pemisahan fungsi 

pencatatan, penerimaan, dan pembelian barang yang selama ini masih 

dipegang satu karyawan. Hotel „X‟ juga perlu memisahkan ruangan agar 

jangan sampai karyawan yang berhubungan dengan keuangan seperti General 

cashier dan pencatatan seperti Accounting berada di ruangan yang sama. (2) 
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Tidak menganggap remeh segala perilaku karyawan yang menyimpang dari 

prosedur dalam sistem akuntansi Hotel „X‟. (3) Top management harus 

memiliki kebijakan untuk melatih dan memotivasi karyawannya melalui 

beberapa program khusus sehingga bisa mendorong terciptanya perilaku etis, 

mengingat karyawan akan memiliki pemahaman tentang standar etis yang 

sama, dan memberikan solusi bagi karyawan ketika menghadapi dilema etika. 

(4) Hotel „X‟ sebaiknya menyusun kode etik secara tertulis dan dicetak di 

buku pedoman karyawan agar semua karyawan paham tentang standar etis 

yng diharapkan Hotel „X‟. (5) Hotel „X‟ bisa juga mempekerjakan psikolog 

internal untuk menjadi “bahu sandaran” bagi segala persoalan batin karyawan 

di tempat kerja.  

5.3.2 Saran bagi Peneliti Berikutnya 

        Peneliti berikutnya yang mengambil topik serupa dengan penelitian ini 

disarankan untuk mengisi celah yang terdapat pada sub bab keterbatasan 

penelitian. Maraknya pembahasan isu etika dalam akuntansi menyebabkan 

terus berkembangnya penelitian, kajian ilmiah, artikel, dan literatur terkait dari 

waktu ke waktu sehingga untuk penelitian berikutnya diperlukan pengayaan 

informasi tentang dimensi etika dalam praktek akuntansi. Untuk mengurangi 

tingkat subyektivitas peneliti dalam penelitian berikutnya, diharapkan agar 

rajin memperkaya diri dengan literatur terkait yang terbit pada tahun-tahun 

setelah skripsi ini selesai sebagai aspek kekinian informasi. 
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