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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kebutuhan akan Etika dalam Pendidikan Akuntansi 

Perkembangan mata kuliah etika bisnis dalam kurikulum akuntansi 

berawal di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Hal tersebut dipicu sebagai 

reaksi terhadap terjadinya peristiwa-peristiwa tidak etis yang terjadi di awal tahun 

1970-an seperti “Watergate Affair” dan “Lockhead Affair”. Sehingga muncul 

adanya kebutuhan akan adanya refleksi akan etika di bidang bisnis di bidang 

pendidikan (Bertens, 2000;40). 

Setelah berkembang di Amerika Serikat, pendidikan etika juga 

berkembang di seluruh dunia. Begitu juga di Indonesia, mata kuliah etika bisnis 

secara nasional berlangsung semenjak dibukanya Program Pendidikan Akuntansi 

(PPAk) pada tahun 2003 untuk menghasilkan professional akuntan, di mana etika 

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

tersebut sebelumnya telah berlangsung di Jurusan Akuntansi Universitas 

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

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

2007; 2). 

Namun sering dengan perkembangan pendidikan etika tersebut, timbul 

pertanyaan mengapa masih banyak kasus-kasus kecurangan yang terjadi. 

Puncaknya ketika terjadi skandal korporasi terburuk dalam 70 tahun terakhir pada 

perekonomian Amerika Serikat, yaitu Enron, WorldCom, Cisco System, Lucent 
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Tech dan lainnya  (Irianto, 2003). Dampak dari krisis tersebut pada akhirnya juga 

dirasakan oleh negara-negara yang sedikit banyak memiliki kerja sama 

perekonomian dengan negara adikuasa tersebut. Dengan melihat dampak yang 

besar tersebut, upaya pencegahan terus digalakkan oleh dunia pendidikan. Salah 

satu upaya tersebut adalah dengan pendidikan etika dalam bentuk mata kuliah 

yang bermuatan etika. 

 

4.2. Mata Kuliah Etika  

Mata kuliah etika yang diajarkan saat ini memiliki berbagai bentuk. Berikut 

beberapa bentuk mata kuliah etika yang diajarkan : 

1. Mata Kuliah Etika yang berdiri sendiri 

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

Universitas Brawijaya (Etika Bisnis dan Profesi) 

2. Mata Kuliah Etika yang terintegrasi dengan mata kuliah lain 

Contohnya di Liberty University (Accounting Theory and Ethic) dan 

Universitas Airlangga Surabaya (Komunikasi dan Etika Profesi) 

3. Muatan etika diajarkan di mata kuliah pokok akuntansi 

Maksudnya adalah saat mata kuliah pokok akuntansi seperti Pengantar 

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

diajarkan dalam tiap mata kuliah tersebut. 

Mata kuliah etika bisnis memiliki perbedaan dalam pengajarannya baik di 

Amerika Serikat maupun di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti 

membandingkan mata kuliah etika dilihat dari 2 universitas yang berbeda yaitu 
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Prairie View A & M University yang berkedudukan di Negara bagian Texas 

Amerika serikat dan Universitas Brawijaya Malang. Perbandingan yang ada 

didasarkan kepada silabus dari dua mata kuliah etika yang diajarkan di kedua 

universitas terebut. Di Prairie View A & M University, etika diajarkan sebagai 

Etika Akuntan ( Ethic for Accountant). Dan di Universitas Brawijaya etika 

diajarkan dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Berikut gambaran 

perbedaan dari mata kuliah etika yang ada di kedua universitas tersebut. 

Tabel 4.1 

Perbandingan Silabus Prairie View A&M dan UB 

 

  
Prairie View A&M 

University 
Universitas Brawijaya 

Mata 

Kuliah 
Ethic for Accountant Etika Bisnis dan Profesi 

Jadwal 

Perkuliahan 
Semester 5 Semester 6 

Silabus :     

Tujuan 

Perkuliahan 

Mengenali persoalan etika, 

sosial, lingkungan dan 

hukum yang muncul baik di 

lingkup domestic dan global   

Memiliki pengetahuan yang 

luas tentang etika bisnis dan 

profesi, serta 

  

Menyadari adanya kebutuhan 

akan integritas dan tindakan 

yang bertanggungjawab oleh 

pelaku bisnis, auditor, 

akuntan, dan seluruh anggota 

dan karyawan dari suatu 

organisasi bisnis. 

Mampu mengambil 

keputusan bisnis dan profesi 

secara rasional dan atau 

intuitif.  

  

Mengerti implikasi dari 

persoalan etika yang 

menyangkut pelaporan 

keuangan dan laporan 

akuntansi lainnya. 
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Mengevaluasi dengan kritis 

Sarbanes Oxley Act yang 

meliputi internal kontrol, 

tranparansi, dan akuntabilitas 

dari organisasi bisnis. 

  

  

Mendiskusikan dampak dari 

etika di dunia internasional, 

nasional dan badan hukum 

dan lembaga akuntansi lokal. 

  

Metode 

Pengajaran 
Ceramah Ceramah 

  Diskusi Diskusi 

  Penugasan Paper Eksplorasi kasus 

    Refleksi Batin Spiritual 

    Studi Lapangan 

Penilaian Presentasi Partisipasi 

  Exam 1, 2, 3, 4 Penugasan Mingguan (RBS) 

  Paper Makalah Mingguan (RM) 

  
Nilai tertinggi dalam 5 dari 7 

untuk class assignment 
UTS 

    UAS 

 

Sumber : Hasil olahan data 

 

Perbedaan yang mendasar dari pengajaran etika di dua universitas tersebut 

adalah dari tujuan dan metode pengajarannya. Di Prairie View A & M University, 

etika diajarkan dengan berfokus dari aturan-aturan yang ada serta kasus-kasus 

yang berkembang di dunia baik global dan lokal pada saat ini. Contohnya saja 
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dapat dilihat di kolom tujuan perkuliahan. Mayoritas membahas tentang 

permasalahan etika, hokum yang berlaku, siapa saja yang terlibat di dalamnya, 

dan kritisi atas SOA. Berbeda dengan universitas brawijaya. Tujuan dari 

pendidikan etika adalah menumbuhkan kesadaran mahasiswa agar dapat 

mengambil keputusan secara rasional dan intuitif. Untuk dapat mewujudkannya, 

intuisi mahasiswa diasah selama perkuliahan dengan penugasan yang berbentuk 

Refleksi Batin Spiritual (RBS) atau juga bisa disebut olah rasa dan olah batin.  

Di sini mahasiswa dilatih kecerdasan emosional dan spiritualnya dengan 

merenung dan merasakan dengan hatinya tentang berbagai permasalahan yang 

ditugaskan. Setelah itu, mahasiswa menuliskan apa yang dia rasakan dalam 

bentuk paper sebagai tugas perkuliahan. Dengan begitu setiap minggu perkuliahan 

mahasiswa diajak untuk memandang berbagai permasalahan dari sudut pandang 

hati nuraninya masing-masing. Diharapkan nantinya mahasiswa dapat mengambil 

keputusan dengan tidak saja mengandalkan akal rasional saja, melainkan juga 

dengan hati nurani mereka. 

 

4.3 Profil Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Adapun kriteria 

penelitian purposive sampling dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi 

angakatan 2010 dan 2009 yang telah menempuh Mata Kuliah Etika Bisnis dan 

Profesi, dan juga Dosen terkait Mata Kuliah tersebut. Penelitian ini dilakukan 

menggunakan metode wawancara secara mendalam dengan informan. 
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4.3.1 Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

4.3.1.1 Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Sejarah Fakultas Ekonomi dan Bisnis (diakses dari www.feb.ub.ac.id  

pada tanggal 11 April 2013) pada awalnya Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya (FE UB) bernama Perguruan Tinggi Ekonomi Malang (PTEM). PTEM 

didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Ekonomi Malang pada 27 Juni 1957 

dengan Akte Notaris No. 26 tertanggal 15 Agustus 1957. 

Dalam usaha membangun dan mengembangkan FE UB, pimpinan beserta 

segenap pengasuh FE UB di setiap periode menghadapi tantangan dan 

permasalahan yang berbeda-beda. Perubahan lingkungan menuntut FE UB untuk 

mampu mengembangkan diri menjadi organisasi pengelola pendidikan tinggi 

yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel. Untuk merespon 

perubahan lingkungan organisasi, perkembangan keilmuan serta tuntutan 

akreditasi internasional menuju World Class Faculty, pada tanggal 14 Januari 

2011 dilakukan transformasi kelembagaan dari Fakultas Ekonomi (FE) menjadi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) sesuai dengan SK Rektor UB Nomor 

018/SK/2011. 

 

4.3.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Visi, misi, dan tujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (diakses dari 

www.feb.ub.ac.id  pada tanggal 11 April 2013) yaitu : 

1. Visi 

http://www.feb.ub.ac.id/
http://www.feb.ub.ac.id/
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Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  adalah  Menjadi 

lembaga pendidikan bertaraf internasional di bidang ekonomi dan bisnis yang 

berjiwa wirausaha dan berkesadaran ketuhanan. 

2. Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan ekonomi dan bisnis bertaraf 

internasional berbasis riset, kewirausahaan dan kesadaran ketuhanan. 

2) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang 

ekonomi dan bisnis melalui riset yang berkarakter nilai-nilai lokal dan 

universal. 

3) Menginspirasi, mencerahkan, dan melayani masyarakat lokal dan 

global melalui pendidikan dan riset. 

3. Tujuan: 

1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa wirausaha dan berkesadaran 

ketuhanan 

2) Menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan (disiplin) 

Ekonomi dan bisnis dan model kewirausahaan berbasis nilai lokal dan 

universal 

3) Menemukan dan mengembangkan sistem dan teknik pembelajaran 

inovatif Ekonomi dan bisnis 

4) Memberikan kepada masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, 

pendampingan, dan konsultasi 

 

1.3.2 Profil Jurusan Akuntansi FEB UB 
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1.3.2.1 Sejarah Singkat Jurusan Akuntansi FEB UB 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (JAUB) 

(diakses dari www.feb.ub.ac.id  pada tanggal 11 April 2013) didirikan pada tahun 

1977 berdasarkan SK. Direktur Jenderal Pendidikan NO 835/DJ/77. Pada periode 

kepemimpinan Ketua jurusan yang pertama, JAUB telah secara luas mambangun 

kerjasama dengan Jurusan Akuntansi PTN terkemuka di Indonesia, Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI), dan beberapa kantor akuntan publik dalam 

mengembangkan pendidikan yang relevan. Pada tahun 1982 JAUB berhak 

memberi gelar “Akuntan” bagi lulusannya sesuai dengan UU No. 34/1954. 

Komitmen terhadap kualitas tercemin pada peresmian Pusat Pengembangan 

Akuntansi (PPA) pada tahun 1989 oleh Ditjen Dikti. PPA yang disponsori oleh 

Bank Dunia ini berdiri dengan membawa misi untuk mengembangkan pendidikan 

akuntansi di Indonesia. Pada periode yang sama, JAUB juga ditunjuk sebagai 

salah satu dari 6 jurusan akuntan PTN terkemuka yang berhak melaksanakan 

Ujian Negara Akuntansi (UNA). Pada tahun 1997, JAUB mendapatkan peringkat 

akreditasi tertinggi yaitu A bintang empat (A****) dari Badan Akreditasi 

Nasional (BAN). Pada bulan Mei tahun 2004, JAUB kembali memperoleh 

peringkat akreditasi tertinggi “A” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi 

Nasional RI No: 12/BAN-PT/AK-VII/SI/IV/2004. Terakhir pada Februari 2003, 

JAUB mendapat ijin resmi untuk melaksanakan Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAK) dari Dirjen Dikti (surat ijin no. 3569/D/T/2002) berdasarkan rekomendasi 

dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

 

http://www.feb.ub.ac.id/


52 
 

 

1.3.2.2 Visi dan Misi Jurusan Akuntansi FEB UB 

Adapun Visi dan Misi Jurusan Akuntansi FEB UB (diakses dari www.feb.ub.ac.id  

pada tanggal 11 April 2013) adalah sebagai berikut : 

1. Visi 

Menjadi pusat unggulan di bidang pendidikan dan riset akuntansi, dengan 

berdasarkan pada nilai-nilai profesionalisme dan etika, untuk memberi 

manfaat yang besar bagi para stakeholders-nya. 

2.   Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan akuntansi (S1) yang berkualitas tinggi 

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna. 

2) Menyelenggarakan riset yang mendukung penyelenggaraan 

pendidikan akuntansi dan penerapan good governance baik di sektor 

publik maupun swasta. 

3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil 

pendidikan dan riset. 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

adalah universitas pertama di Indonesia yang mengembangkan pendidikan etika 

di dalam jurusan akuntansinya. Perkembangan tersebut dimulai sejak tahun 1999 

hingga saat ini metode pengajarannya mencakup pengembangan pemahaman 

etika, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Pendidikan etika tersebut 

diajarkan dalam bentuk mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Mata kuliah ini 

menarik untuk diteliti karena materi dan metode pengajarannya yang berbeda 

dengan mata kuliah akuntansi lainnya.  

http://www.feb.ub.ac.id/
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Perbedaan tersebut dapat dilihat dari cara pengajaran yang berbeda dengan 

adanya refleksi emosional dan spiritual yang diberikan kepada mahasiswa. Hal ini 

bertujuan untuk mengembangkan sisi emosional dan spiritual mahasiswa yang 

selama perkuliahan hanya dilatih logika dan pikiran rasionalnya. Dengan 

perbedaan tersebut, beberapa kendala dan permasalahan dapat timbul selama 

proses pembelajaran. Sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan suatu kelas 

mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi di Jurusan Akuntansi FEB-UB sebagai objek 

penelitian. 

 

4.4. Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi di Universitas Brawijaya 

Dalam pembelajaran mata kuliah etika bisnis dan profesi, mahasiswa 

Jurusan Akuntansi memperoleh pemahaman dan penanaman nilai-nilai etika yang 

diharapkan nantinya di dunia kerja tidak hanya dapat bertindak secara profesional 

namun juga didasari dengan nilai-nilai etis. Hal ini selaras dengan Visi, Misi, dan 

Tujuan JAFEB-UB, yaitu Visi: “Menjadi pusat unggulan di bidang pendidikan 

dan riset akuntansi bereputasi nasional dan internasional, dengan mendasarkan 

pada nilai-nilai profesionalisme dan etika, untuk memberi manfaat bagi para 

stakeholders-nya. Misi: menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang berkualitas 

tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, menyelenggarakan 

riset yang mendukung penyelenggaraan pendidikan akuntansi dan penerapan 

good governance baik di sektor publik maupun swasta, menyelenggarakan 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan riset. Sementara 

salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki sikap 
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profesional, etis, dan religius (Buku Pedoman Akademik Jurusan Akuntansi, 

2012:71). 

Dari penanaman nilai-nilai etis selama menempuh perkuliahan etika bisnis 

dan profesi, seluruh informan berpendapat bahwa etika adalah suatu hal yang 

penting keberadaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Aldi. 

“Perlu, perlunya apa? Walaupun sudah ada aturan, undang-undang, 

ataupun hukum yang mengatur tentang profesi dan sebagainya itu belum 

cukup, karena kadang suatu tindakan tidak menyalahi suatu hukum atau 

peraturan tapi bertentangan dengan etika. Jadi etika itu ada untuk 

melengkapi adanya peraturan dan hukum yang sudah ada.”. 

 

Pendapat ini diungkapkan oleh Aldi, ketika ditanya pendapatnya mengenai 

pentingnya etika di dunia bisnis dan profesi sebagai suatu control selain adanya 

peraturan dan hukum tertulis. Hal tersebut juga oleh Antya diungkapkan saat 

ditanya tentang perlunya pendidikan etika, bahwa dalam profesi akuntan juga 

perlu adanya suatu pedoman yang berbentuk kode etik. “Perlu, karena biasanya 

tiap profesi punya kode etik sendiri, jadi dalam berbisnis kita juga harus tahu 

batasan-batasan apa aja yang bisa kita lakuin dan gak boleh,” 

Namun, pentingnya etika yang disampaikan oleh Pak Aji tidak 

sesederhana itu. Menurut beliau pendidikan etika itu penting selain untuk 

memberikan pemahaman sekaligus praktik sebenarnya bagaimana bertindak 

secara etis, pendidikan etika diharapkan dapat memunculkan nuansa yang 

sebenarnya. Baik itu dari perbuatan etis akuntan serta unsur etika dalam ilmu 

akuntansi itu sendiri. 

“Etika itu lebih pada bagaimana sebenarnya memberikan nuansa yang 

sebenarnya pada waktu ketika kita itu belajar dan beraktifitas. Kemudian 

kenapa penting, selama ini etika ini itu ditinggal. Kita belajar akuntansi 

selalu etika itu gak masuk, gak ada, kalau pun ada dalam waktu 
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belakangan ini etika yang masuk itu hanya berhubungan dengan 

bagaimana sikap kita, padahal kata kunci dari akuntansi itu bukan hanya 

perbuatan baik akuntan, tapi akuntansinya harus ada di dalamnya nilai 

etika, karena ilmu itu gak bisa kalau gak masuk nilai-nilai etika”. 

 

Pendidikan akuntansi yang ada di Indonesia saat ini mengadopsi pola 

pembelajaran dari barat (Amerika Serikat). Dimana pendidikan tersebut 

cenderung sekuler dan lebih berorientasi pada self-interest serta pemahaman 

untuk menikmati kesejahteraan materi. Akibatnya output yang dihasilkan tidak 

jauh dari akuntan yang hanya cinta dunia, cinta materi dan berujung kepada 

kepentingan ekonomi semata (Mulawarman, 2008b). Sehingga unsur kearifan 

lokal pun dibutuhkan dalam perumusan kerangka nilai di bidang profesi. 

(Ludigdo, 2007:237).  

Kehadiran budaya lokal bangsa Indonesia dalam pendidikan akuntansi 

diimplementasikan dengan penanaman kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual. Penanaman nilai tersebut mulai dikenalkan di Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dengan Pembelajaran Etika 

Bisnis dan Profesi Berbasis Integrasi IESQ (PEBI-IESQ) (Mulawarman dan 

Ludigdo, 2010). PEBI-IESQ merupakan model pembelajaran mata kuliah etika 

bisnis dan profesi (etbis) yang bertujuan untuk membangkitkan substansi tujuan 

hidup manusia itu sendiri. Sedangkan tujuan hidup dari manusia itu sendiri adalah 

untuk mencapai keridhoan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai pemilik kebenaran 

hakiki. Sehingga pendidikan etika seharusnya memiliki peran untuk membentuk 

watak peserta didik dalam penyadaran perannya sebagai makhluk Tuhan 

(Abdullah) sekaligus wakil Tuhan di Bumi (Khalifatullah fil Ardh). Dengan 

munculnya kesadaran tersebut melalui proses pembelajaran, diharapkan calon-
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calon profesional akuntan akan bertindak sebagaimana tanggungjawab yang 

dimilikinya kepada sesama manusia dan juga kepada Tuhan. (Mulawarman dan 

Ludigdo, 2010) 

Perwujudan PEBI-ESQ di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya dilaksanakan dengan mengembangkan proses 

pembelajaran yang mencakup kecerdasan intelektual/IQ, kecerdasan 

emosional/EQ, dan kecerdasan spiritual/SQ. Sehingga setelah peserta didik 

menempuh perkuliahan etika bisnis dan profesi, mereka mendapatkan kesadaran 

akan pentingnya etika dan tanggungjawab mereka sebagai profesional akuntan 

dan tanggungjawabnya sebagai hamba Allah (Abdullah). Dengan munculnya 

kesadaran tersebut diharapkan calon profesional akuntan tersebut dapat 

menghindari tindakan kecurangan yang telah “membudaya” di Indonesia.  

Di Universitas Brawijaya Malang, mata kuliah etika bisnis  baru bisa 

ditempuh oleh mahasiswa pada semester 6 ke atas. Mata kuliah tersebut berbobot 

3 sks atau 150 menit, 14 kali tatap muka, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Silabus 

mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dirancang dengan memasukkan 3 (tiga) 

aspek, yaitu materi, hati nurani, serta spiritual. Rancangan kuliah dilakukan 

dengan beberapa metode, antara lain:  

1. Ceramah, dosen menyampaikan ide-ide pokok dari suatu topik 

perkuliahan;  

2. Diskusi, mahasiswa bersumberkan literature yang disiapkan dan atau 

pengalaman yang didapatkan berdiskusi dengan peer-nya;  
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3. Eksplorasi kasus, mahasiswa mengaitkan suatu bahasan diskusi dengan 

kasus yang relevan yang didapatinya dalam praktik kehidupan diri, 

organisasi, dan sosialnya;  

4. Refleksi spiritual, mahasiswa melakukan doa, zikir, sholat tahajud, 

meditasi atau kontemplasi (sesuai keinginan mahasiswa);  

5. Refleksi Emosi/Hati Nurani, dilakukan setelah mahasiswa menjalankan 

Refleksi Spiritual untuk kemudian melakukan dialog dengan diri, 

lingkungan sosial dan alamnya, ditulis dalam bentuk diary dan 

dikumpulkan setiap minggu. 

 

4.4.1. Pembelajaran Etika Bisnis dan Profesi di Kelas 

Proses pembelajaran yang diteliti adalah kelas mata kuliah etika bisnis dan 

profesi dari Bapak Dr. Aji Dedi Mulawarman. Pertimbangannya adalah penulis 

pernah menempuh beberapa mata kuliah yang diampu oleh beliau dan merasa 

bahwa cara pembelajarannya yang unik bagi mahasiswa. Sehingga peneliti 

tertarik untuk mengetahui bagaimana perspektif dari mahasiswa lain yang telah 

diampu oleh beliau dan apakah pola pembelajaran di kelas beliau telah dapat 

memberikan kesadaran pada mahasiswa beliau sesuai tujuan dari PEBI-IESQ itu 

sendiri.  

Dari rancangan metode pengajaran mata kuliah etika bisnis dan profesi, 

kelas etbis yang diteliti juga menggunakan metode ceramah, diskusi, kasus 

eksploratif, dan juga refleksi. Metode ceramah digunakan di awal perkuliahan 

sebagai pengantar materi perkuliahan. Selanjutya mahasiswa dibentuk menjadi 
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beberapa kelompok diskusi untuk mendiskusikan beberapa tema materi yang 

berbeda setiap minggunya. Setiap minggu satu hingga dua kelompok bergantian 

menyajikan suatu tema yang dipresentasikan di depan kelas. Dan setelah 

presentasi tersebut, dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh seluruh kelompok. Dian 

sebagai informan juga menyebutkan bahwa metode ceramah serta diskusi 

digunakan sebagai proses pembelajaran mahasiswa di kelasnya. 

Untuk memunculkan kesadaran mahasiswa, diperlukan adanya pembahasan 

tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan etika. Seperti yang diungkapkan 

beliau saat peneliti bertanya tentang bagaimana cara beliau memunculkan 

kesadaran mahasiswa berikut. 

“Satu, saya selalu memberikan kasus-kasus etika, tapi biasanya kasus etika 

saya tidak suka kasus yang teksbook oriented, tapi yang berlangsng secara 

umum  di lingkungan kita baik itu dari media televisi, nasional, koran, 

termasuk kasus kasus akuntansi yang berkembang. Tapi gak cukup dengan 

itu, karena etika itu kan masalah hati, masalah niat, keinginan, kalau dalam 

teori ekonomi, kalau ekonomi itu keinginan untuk memperoleh sesuatu yang 

lebih banyak tapi bekerja dengan seminimal mungkin usahanya. Cara 

berpikir begitu kan pragmatis ya, hal seperti itu kn gak bisa dijelaskan 

secara textbook ya, tapi harus jeli, mahasiswa harus disentil kesadaran 

dirinya, membangun kesadaran diri itu bagaimana? Ya harus lewat 

membangunkan dalam diri manusia itu ada nilai-nilai ketuhanan, ada fitroh 

manusia dalam islam itu kan manusia yang bersih,  jujur, orang yang baik, 

fitroh manusia itu kan fitroh yang suci. Caranya membangunkan dengan 

banyak cara contohnya melihat kasus-kasus penindasan, korupsi, kemudian 

ketidakberpihakan pemerintah kepada masyarakat, perusahaan, atau orang 

kecil, itu dari sisi sosialnya, dari sisi spiritualnya harus dibangun melalui 

seperti lewat doa, saya kasih nilai-nilai islam, agama, walaupun dalam 

kelas itu sangat plural, saya tidak harus mengatakan dengan nilai islam tapi 

itu nilai-nilai islam karena saya orang islam wajar saya ngomong hal-hal 

itu dan anak-anak saya minta untuk menuliskan dengan hati, dan kalau 

pulang saya suruh merenung melihat realitas, dan melihat secara garis 

besar banyak hal”. 

 

Pembentukan kesadaran etis mahasiswa menurut Pak Aji Dedi Mulawarman 

dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain: 
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1. Pertama adalah dengan membangun sisi spiritual mahasiswa di masa 

perkuliahan dengan memberikan ceramah perkuliahan yang berisi nilai-nilai 

agama. Sebelum memulai perkuliahan juga seluruh kelas mengawalinya 

dengan berdoa. Dengan begitu, mahasiswa dibiasakan selama satu semester 

perkuliahan untuk melatih kecerdasan spiritualnya. Minimal dengan berdoa 

setiap awal perkuliahan dan ceramah yang berisi nilai-nilai agama tersebut, 

mahasiswa akan tersadarkan bahwa dirinya adalah makhluk Tuhan. 

2. Kedua, dilakukan dengan mengadakan suatu forum diskusi mengenai kasus-

kasus tentang etika. Dari kasus-kasus tersebut mahasiswa diberikan 

kesempatan untuk mengembangkan pola pikirnya dari berbagai macam sudut 

pandang yang ada untuk memunculkan kesadaran mahasiswa terhadap suatu 

kasus.  Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran mahasiswa akan fitrahnya 

sebagai makhluk Tuhan yang dilahirkan dalam keadaan baik, bersih, dan 

jujur. Hal ini juga diungkapkan oleh Antya yang merasa mendapat wawasan 

baru dari kasus yang dibahas di kelas. 

“Kalau kemarin sih sebenarnya tiap pertemuan dosennya ngasih kasus. 

Dan beliau selalu menanyakan etis atau tidak. dan beliau selalu bikin  

pertanyaan yang pada akhirnya mengarahkan kita kalau kasus itu memang 

penting. Misalnya transfer pricing, kita nganggepnya itu biasa aja. Lalu 

tiba-tiba beliau nunjukin sesuatu yang bikin kita mikir kalau transfer 

pricing itu ada gak etisnya. Pada akhinya di akhir perkuliahan beliau 

ngasih tau kalau dia itu pengen menanamkan etika yang bernilai 

conciuosness dan awareness.” 

 

3. Ketiga, untuk membangun kesadaran mahasiswa sebagai makhluk Tuhan, 

upaya selanjutnya adalah dengan memberikan penugasan dalam bentuk 

Refleksi Batin Spiritual (RBS). Penugasan ini melatih pemikiran mahasiswa 

dengan merenung tentang realitas yang ada. Lalu mahasiswa menuliskannya 
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dengan hati nurani mahasiswa itu sendiri dalam bentuk penugasan dengan 

topik-topik yang sudah ditentukan. Untuk lebih lanjutnya penugasan RBS ini 

dijelaskan di sub bab berikutnya. 

 

4.4.2. Penugasan Refleksi Batin Spiritual dan Rangkuman Materi  

Penugasan Refleksi Batin Spiritual (RBS) dan Rangkuman Materi (RM) 

adalah bentuk penugasan yang diberikan kepada mahasiswa saat menempuh mata 

kuliah etika bisnis dan profesi. RM merupakan rangkuman materi yang akan 

didiskusikan dikelas, sedangkan RBS merupakan refleksi mahasiswa dari dirinya 

menanggapi materi yang akan disajikan pada saat kuliah dilangsungkan. Materi 

bahasan yang ada bukan hanya mengenai didasari oleh literatur-literatur textbook  

dari kasus yang ada, tetapi materi direfleksikan oleh hati nurani, emosi/batin dan 

spiritual mahasiswa.  

 Tugas Refleksi Batin Spiritual (RBS) disini merefleksikan hubungan dari 

tema RBS dengan pemikiran yang muncul dari hati nurani mahasiswa. Contoh 

dari materi RBS adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Disini mahasiswa diminta 

untuk mengungkapkan pemikiran mereka terhadap keterkaitan antara akuntansi 

dengan Tuhan. Beberapa tema RBS lainnya adalah berkomunikasi dengan diri, 

keluarga, sahabat, alam, refleksi diri, keindahan alam, binatang, tumbuhan, 

sungai, hutan, dan langit. Dari setiap RBS ini mahasiswa dilatih dan dilihat sejauh 

mana mereka dapat menggali pemikiran yang didasarkan melalui hati nurani 

mereka. Bagaimana hubungan nilai-nilai etis dari tema yang diberikan dengan 

ilmu dan praktik akuntansi yang mereka ketahui. Seperti yang diungkapkan oleh 

Dian. 

“Itu sih, dari bapaknya kan nyuruh RBS itu kalau bisa kalau gak pagi-
pagi banget atau waktu setelah tahajud buat RBS. Disitu jadi perenungan 

sendiri, sehingga dapet inspirasi, . . . kalau perubahan sih ada. Dari RBS 

kita disuruh refleksi diri kita, gimana sikap di lingkungan, di agama 
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gimana, kita jadi introspeksi juga. Kita hidup di dunia ini itu seperti apa, 

ke lingkungan gimana, terus perbaikan diri”. 

 

Proses Refleksi Batin Spiritual juga pernah dialami oleh peneliti ketika 

menempuh perkuliahan. Saat itu selama dua semester (semester lima dan enam), 

peneliti menempuh tiga mata kuliah yang di dalamnya terdapat penugasan RBS 

(Teori Akuntansi Syariah, Metodologi Penelitian, dan Etika Bisnis dan Profesi). 

Selama dua semester tersebut, peneliti mengalami proses aktualisasi dirinya 

melalui tulisan-tulisan yang dia tulis di dalam RBS tersebut. Peneliti merasakan 

bahwa adanya perubahan pola pikir dalam diri peneliti saat menjalani proses 

tersebut. Peneliti yang awalnya hanya mengikuti saja arus pembelajaran akuntansi 

yang ada di perkuliahan, saat perkuliahan berakhir peneliti merasa memiliki 

tanggung jawab lebih. Tanggungjawab tersebut adalah untuk lebih kritis lagi 

mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar. 

Kegiatan refleksi ini juga diberikan sewaktu mahasiswa menempuh ujian 

tengah semester dan ujian akhir semester. Di dalam soal-soal yang diberikan 

dalam UTS dan UAS, mahasiswa diberikan waktu selama 15 menit untuk 

memejamkan mata. Hal itu bertujuan agar mahasiswa memiliki waktu untuk 

merenung, berdoa, dan menenangkan diri agar dapat menjawab soal selanjutnya 

dengan hati nurani mereka. 

4.4.2.1. Dampak Penugasan RBS Bagi Mahasiswa 

Penugasan RBS tersebut ditanggapi secara beragam oleh para informan, 

yang diteliti. Beberapa informan menganggap RBS memberikan pengaruh yang 
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positif terhadap diri mereka. Seperti yang disampaikan oleh Kiki saat ditanya 

mengenai penugasan matakuliah Etbis yang diberikan di kelasnya. 

“Hm bagus kok. Aku berasa tercerahkan setelah belajar etika. Apalagi 

RBS nya itu lho mas itu kan pribadi banget kan mas. Jadi rasanya kita 

bisa curhat, dari curhatan itu kita juga oiya ya harusnya aku itu kayak 

gini, gitu-gitu. Bagus jadi.” 

 

Namun, tidak semua mahasiswa merasa bahwa RBS memberikan dampak 

yang besar bagi dirinya. Beberapa informan mengungkapkan kalau penugasan 

RBS kurang diminati oleh mahasiswa. Diberikannya RBS sebagai tugas setiap 

minggu dirasa membebani dan membosankan, seperti yang diungkapkan oleh 

Anna. 

“ . . . tiap minggu ada RBS itu juga aku rasa membosankan. Soalnya apa 

ya RBS itu kan kalau emang gak ada minat apa gak ada feelnya lagi 

ngerjain kan jadi kita kan kita ngerjainnya RBSnya kan semata mata 

tujuannya itu cuma untuk menyelesaikan tugas gitu lho. Jadi bukan bener 

bener refleksi karena ada tekanan disitu. Jadi kalau menurut saya kurang 

efektif kalau misalnya RBS itu tiap minggu”. 

 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Dian, dimana beberapa mahasiswa 

lainnya di kelasnya juga merasa setengah hati untuk mengerjakan RBS. Bahkan di 

kelas tersebut penugasan RBS dan RM sempat dihentikan oleh dosen pengampu 

mata kuliah etika bisnis dan profesinya. Hal ini diakibatkan oleh RBS yang 

dikerjakan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh dosen yang bersangkutan. 

“Setiap pertemuan itu kita selalu disuruh bikin RBS sama RM , yang per 

kelompok, kalo RBS itu sendiri. Awalnya minimal 1  halaman, tapi lama 

kelamaan anak-anak ngerjainnya cuma  jadi setengah-setengah, sampe 

akhirnya sempet di cut juga katanya gak perlu lagi RBS dan RM. Cuma 

perlu gimana aplikasinya aja, kayak misalnya kita suruh buat bebas sih 

kayak puisi, gambar atau apapun kreasi kita tentang etika itu gimana”. 
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Untuk menyiasati kebosanan tersebut, Pak Aji memberi mahasiswa 

penugasan dalam bentuk pembuatan prakarya yang berhubugan dengan materi 

etika. Bentuk dari tugas tersebut dibebaskan dan tidak diatur seperti RBS 

sebelumnya, hanya saja materi tersebut tetap berkaitan dengan kasus-kasus etika. 

Materi tersebut dianggap menarik oleh beberapa narasumber. Kiki 

mengungkapkan bahwa dalam penugasan tersebut, dia mendapatkan banyak 

wawasan baru terhadap kasus-kasus pelanggaran etika yang terjadi. 

“ . . . akhir – akhir ini bukan presentasi lagi tapi pak aji langsung ngasih 

kita tugas macem macem hm tugas yang kemarin saya inget itu disuruh 

bikin apapun yang bisa mencerminkan etika yang ada di Indonesia etika 

akuntansi gitu gitu. Kalau aku pribadi sih bikin kliping tentang berbagai 

macam pelanggaran etika, terus kalau temen-temenku itu ada yang bikin 

puisi tentang etika terus ada yang bikin kayak komik gitu gitu. . . . Hm ya 

sekedar itu sih mas, tapi dari tugas itu waktu aku searching itu ternyata 

buanyak ya pelanggaran etika, jadi ya bermanfaat sih kalau dikasih tugas 

kayak gitu. Kalau buat aku pribadi”. 

 

Pemaknaan RBS sebagai suatu hal yang membosankan dan membebani 

mahasiswa tidak lepas dari perjalanan menempuh perkuliahan oleh mahasiswa itu 

sendiri. RBS bagi mahasiswa akuntansi yang sejak semester satu dekat dengan 

teknik-teknik akuntansi matematis-kuantitatif memang menjadi kendala tersendiri. 

Mahasiswa yang terbiasa berpikir menggunakan logika rasional dalam 

perhitungan akuntansi merasa kesulitan untuk menggunakan perasaan/hati nurani 

apalagi menumbuhkan spiritualitas dalam tulisan. Belum lagi memunculkan 

hubungan hati nurani dengan akuntansi sebagai ilmu dan praktik bagi akuntan. 

Semua itu butuh proses agar kesadaran emosional dan spiritual mahasiswa dapat 

terbentuk. (Mulawarman dan Ludigdo, 2010) 
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4.4.3. Evaluasi Perkuliahan Mata Kuliah Etika Bisnis 

Menurut Syah (2010, 141) evaluasi merupakan penilaian dari tingkat 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

program. Tujuan dari evaluasi antara lain: 

1. Mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oelh siswa dalam suatu 

kurun waktu proses belajar tertentu. 

2. Mengetahui posisi atau kedudukan seseorang dalam kelompok kelasnya. 

3. Mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

4. Mengetahui segala upaya siswa dalam mendayagunakan kemampuan 

kognitifnya (kemampuan kecerdasan yang dimilikinya) untuk 

kemampuan belajar. 

5. Mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang 

telah digunakan guru dalam proses belajar mengajar. 

Aspek penilaian dari perkuliahan Etika Bisnis dan Profesi dibagi menjadi 3 

(tiga), (1) tugas mingguan (Review Materi Kelompok/RM) dan Refleksi 

Batin/Emosi Spiritual Individu (RBS); (2) Pre-test dan Post-test untuk mengetahui 

perubahan pemahaman apakah konten akuntansi memiliki etika dan akuntan 

sebagai pelaku berperilaku etis; (3) UTS dan (UAS). Hal tersebut senada dengan 

yang disampaikan oleh Bapak Dr. Aji Dedi Mulawarman saat ditanya mengenai 

indikator penilaian mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. 

“Kalau indikator bisa dua ini. Indikator yang fisik biasanya saya pakai 
pre-test dan post-test, biasanya minggu awal saya kasih pretest, minggu 

akhir saya kasih post test, itu yang fisik. Untuk yang non fisik, itu terlihat 

dari tulisan RBS dari minggu pertama sampe minggu akhir terlihat dari 
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penulisan ada peningkatan kesadaran. Kemudian dari minggu awal sampai 

minggu akhir, keliatan mahasiswa memahami realitas, juga memahami 

kasus etika juga berbeda, dari prosesnya keliatan”. 

 

Di pertemuan akhir perkuliahan, peneliti melakukan observasi dengan 

mengikuti kegiatan perkuliahan. Selama sekitar dua setengah jam di dalam kelas, 

peneliti mengamati kegiatan belajar mengajar yang terjadi.  Observasi tersebut 

bertujuan untuk mengetahui proses evaluasi dan penanaman nilai yang terjadi 

pada akhir masa pembelajaran di kelas.  

Pada pertemuan tersebut dilakukan post-test (Gambar 4.1) dengan 

memberikan kuis singkat yang berdurasi sekitar 5 menit.  Inti dari kuis tersebut 

adalah untuk mengetahui pemahaman dari mahasiswa apakah didalam akuntansi 

itu yang etis akuntansinya ataukah akuntannya. Kemudian setelah seluruh 

jawaban dikumpulkan (gambar 4.2), diketahui bahwa mayoritas mahasiswa 

menjawab bahwa akuntansi dan akuntan harus memiliki nilai-nilai etis dan 

sebagian menjawab akuntan lah yang harus etis (gambar 4.3). Dari jawaban 

tersebut, lalu mahasiswa tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok untuk 

mendiskusikan hasil jawaban kelas tersebut. Setelah itu, dari tiap kelompok 

menyimpulkan pertanyaan bahasan yang mereka diskusikan secara bergantian 

(gambar 4.4).  
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Gambar 4.1 Gambar 4.2 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Gambar 4.4 

Sumber: Observasi pada 29 Mei 2013 

Dan setelah semua kelompok menyimpulkan, Pak Aji memberikan 

ceramah (Gambar 4.5) dengan analogi cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dimana 

dalam cerita tersebut mahasiswa diberi penjelasan bahwa dalam melihat suatu hal 

jangan hanya melihat dari satu sudut pandang kaku saja. Karena setiap kasus 

memiliki sisi-sisi yang sering tidak terlihat. Sehingga diperlukan adanya 

consciousness dan awareness dalam diri mahasiswa. Dengan dimilikinya dua hal 

tersebut, diharapkan mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan lebih peka 

terhadap lingkungan sekitar. Tidak hanya berpikir tentang materialisme saja tetapi 

juga berperan dalam memajukan bangsa Indonesia. 
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Gambar 4.5 

 Sumber : Observasi pada 29 Mei 2013 

Hal tersebut juga disampaikan oleh Antya yang menyimpulkan bahwa 

didalam mata kuliah etika bisnis dan profesi, mahasiswa tidak hanya diajari 

tentang teori etika. Tetapi juga bagaimana mahasiswa itu dilatih untuk 

memunculkan kesadarannya. 

“Tadi itu sih sempat aku singgung sedikit, intinya dia itu kan melatih 

consciousness dan awareness. Terus apa namanya beliau itu nggak yang 

ngajarin teori ini gimana teori itu gimana tapi dia tu ngasih pertanyaan 

balik ke kita jadi dari mata kuliah yang sudah kalian tempuh itu 

sebenernya mengandung nilai etis atau nggak dia lebih ngajarin 

kesitunya.” 

 

4.4.4 Perubahan yang Dialami Oleh Mahasiswa 

Dari proses penanaman nilai-nilai etis di dalam perkuliahan mata kuliah 

etika bisnis dan profesi timbul perubahan dalam diri mahasiswa. Walaupun 

penyampaian materi yang terkesan mendoktrin tersebut kurang mengena terhadap 

mayoritas mahasiswa, beberapa informan mengaku merasakan ada perubahan 

dalam diri mereka setelah menempuh perkuliahan. Perubahan yang dirasakan oleh 

para informan begitu beragam dan menginterpretasikan makna etika sesuai 

dengan pendapat mereka masing-masing. 

 

4.4.4.1 Peningkatan Kepekaan terhadap Lingkungan 

“Iya mungkin ada sih ada manfaatnya juga. Kita jadi lebih peka terhadap 

fenomena di sekitar kita. Yang biasanya saya cuek jadi minimal tau dunia 

sekitar. Sebenarnya membuat RBS itu ada manfaat sebetulnya. Tapi kalau 

dikerjakannya setiap minggu itu kurang efektif. Soalnya kita kan 

tuntutannya ngerjain RBS kan atas dasar tugas bukan dari diri kita 

sendiri. Tapi emang ada efeknya”. 
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Anna yang dari awal wawancara kurang sependapat terhadap pemikiran 

kritis Pak Aji terhadap akuntansi ternyata juga mengalami perubahan dalam 

dirinya. Melalui RBS dia merasa timbul kepekaan dirinya terhadap lingkungan 

sekitar. Walaupun dalam pengerjaannya dia merasa agak terbebani dan bosan. Dia 

merasakan manfaat dari refleksi yang dia lakukan. 

 

4.4.4.2 Perenungan Tentang Tujuan Hidup 

 “Kalau perubahan sih ada, dari RBS kita disuruh refleksi diri kita, 

gimana sikap di lingkungan.. di agama gimana.. kita jadi introspeksi juga, 

kita hidup di dunia ini itu seperti apa, ke lingkungan gimana, terus 

perbaikan diri”. 

 

Perubahan yang dialami oleh Kiki diatas juga dirasakan oleh Antya. Dia 

merasa bahwa setelah menempuh mata kuliah etika bisnis dan profesi terjadi 

perubahan dari dalam dirinya. Perubahan tersebut meliputi pandangan hidupnya 

terhadap perkuliahan dan tujuan hidupnya, pada awalnya kuliah hanya dilakukan 

sekedarnya saja. Sekarang mulai timbul mimpi untuk berperan dalam 

pengembangan keilmuan akuntansi yang sesuai dengan materi yang dia dapatkan 

di kelas. 

“Pertama adalah aku nyesel nggak ambil akuntansi syariah, terus yang 

kedua mimpiku itu pelan-pelan berubah. Awalnya itu kan aku ya udah 

bodo amat lulus kerja yang penting bisa  bisa bantuin ayah ibu. Itu intinya 

dulu, sekarang intinya aku pengen punya kontribusi besar dalam 

perkembangan ilmu akuntansi itu sendiri biar bisa sesuai sama yang pak 

Aji Dedi sampaikan. Tiba-tiba tuh aku punya mimpi kayak itu  tapi masih 

ngawang-ngawang sih mas masih belum tau mau mulai langkah dari 

mana tapi aku punya mimpi gitu”. 

 

4.4.4.3 Kesadaran Akan Keberadaan Tuhan dalam Kehidupan 
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Setelah menempuh satu semester perkuliahan etika bisnis dan profesi, 

materi-materi yang diberikan kepada mahasiswa serta refleksi yang dilakukan 

oleh mahasiswa memberikan pengaruh terhadap kesadaran etisnya. Yang menarik 

lagi adalah saat Antya ditanya tentang hal yang paling berkesan selama 

menempuh perkuliahan. 

“Hm, dari yang udah beliau sampaikan itu yang paling menarik itu saat 

dia berpendapat kalau surat Al-Lahab kalau gak salah. Surat Al-Lahab itu 

harusnya jadi rerangka konseptualnya akuntansi. Itu menurutku menarik 

banget. Soalnya dia bener-bener memikirkan hal-hal yang gak akan 

dipikirkan sama orang lain. Hm, aku lupa sih artinya apa tapi intinya itu 

kan kisah tentang abu lahab, abu lahab itu istilahnya dia itu orang yang 

suka mengumpulkan-mengumpulkan harta.  Dan disitu dikasih tau kalau 

orang suka ngumpulin harta itu akan binasa. Kenapa? Karena dia itu 

istilahnya materialistis gitu lho terus harusnya kita juga dikasih tau dulu 

kalau kita motivnya hanya untuk ngumpulin harta kita itu akan binasa gitu 

jadi harusnya kita itu bukan yang dikasih tau metode ngitung duit dulu 

tapi harusnya kita ditanemin dulu kalau ngumpulin uang sebanyak-

banyaknya itu akan binasa”. 

 

Penyampaian materi dengan analogi yang menarik inimembuka wawasan 

mahasiswa tentang luasnya makna etika di dalam dunia akuntansi. Bahwasanya 

akuntansi ini tidak lepas dari adanya nilai-nilai etis baik di dalam ilmu 

akuntansinya, juga pada akuntannya. Calon-calon akuntan yang nantinya terjun di 

dunia yang penuh dengan dilema etis, diharapkan mampu menghadapi 

permasalahan etis dengan rasio-emosi-spiritualitas yang mereka dapatkan di masa 

perkuliahan. Dengan begitu akan timbul kesadaran bahwa apa saja yang dilakukan 

di dunia ini selalu akan diminta pertanggungjawaban kita nantinya oleh Allah 

SWT di hari akhir kita. Seperti yang diungkapkan oleh Kiki saat ditanya “Setelah 

menempuh mata kuliah ini, kira-kira nantinya kamu masih akan melakukan 

kecurangan lagi nggak?” 
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“Nggak mas aku takut, takut dosa, soalnya nanti sesuatu yang buruk itu, 

nanti kalau kita melakukan hal yang buruk nanti takutnya balik ke kita 

lagi gitu lho mas. Orang kita jalan bener aja bisa kenapa harus yang 

salah” 

 

Pendapat yang sama diutarakan oleh Antya saat ditanya pendapatnya 

tentang banyaknya kasus-kasus kecurangan di dunia saat ini. Dia berpendapat 

bahwa segala sesuatu yang ada di dunia saat ini hanya sebatas titipan Allah 

kepada manusia. Dan titpan tersebut suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban 

di hari akhir. 

“Menurutku yang kayak gitu itu orang yang lupa kalau dia itu cuma 

dititipin sama Allah di dunia ini. Dia itu lupa kalau hidup ini gak cuma 

sekali dan apa yang dilakukan semua ini bakal dipertanggungjawabkan di 

hari nanti”.  

 

4.4.4.4 Kesadaran Akan Pentingnya Kejujuran 

Selain dari mahasiswa yang masih menempuh mata kuliah etika bisnis dan 

profesi, mahasiswa yang telah menempuh dari angkatan 2009 juga merasa 

mengalami perubahan dalam diri mereka setelah menempuh mata kuliah etika 

bisnis dan profesi dahulu. Pentingnya nilai kejujuran dan integrasi pribadi 

berpengaruh pada saat mahasiswa akan terjun ke dunia kerja. Seperti yang 

diungkapkan oleh Aldi berikut ini. 

“Kalau hubungannya dengan alumni pasti kita dalam mencari pekerjaan. 

Contohnya saat wawancara, kita akan tampil sebaik-baiknya, menjawab 

pertanyaan dengan tepat dan juga sebisa mungkin apa yang ditanyakan 

oleh pewawancara dijawab dengan baik, pasti kita gak mau kelihatan 

tidak bisa disana. Misalnya ketika apakah kamu bisa menggunakan SAP? 

Pasti cenderung orang akan menjawab dengan bisa, padahal belum tentu 

walaupun sudah pernah tapi masih inget dan sebagainya, itu perlu sebuah 

kejujuran etika disana untuk menjawabnya, dan alhamdulillah waktu saya 

ditanya saya jawab dengan jujur bisa, dan saya jelaskan lagi pelatihannya 

sudah lama dan bisa- bisa saya lupa pak, jadi saya ungkapkan bahwa itu 
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sudah lama. Disana saya tidak terlihat tidak bisa, tapi kita juga tidak 

berbohong”. 

 

Setelah lulus, mahasiswa akan menghadapi realita dunia kerja. 

Permasalahan yang akan dialami oleh mereka menjadi semakin kompleks. 

Apalagi permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan etika. Dunia kerja 

tidak pernah lepas dari adanya permasalahan etika. Seperti nilai kejujuran menjadi 

hal yang penting dalam dunia kerja. Untuk meminimalisir kasus kecurangan yang 

terjadi di masa depan, perusahaan juga mempertimbangkan bagaimana integritas 

para calon karyawannya. Bagaimana etika, kejujuran, dan tingkah laku mereka 

selain dilihat dari kompetensi yang mereka miliki. 

 

4.4.4.5 Pentingnya Etika Dalam Kehidupan Sosial 

Selain berpengaruh di dalam dunia kerja, Aji mengungkapkan bahwa etika 

juga berperan dalam kehidupan sehari-hari. Peran tersebut adalah sebagai control 

sosial yang mengatur bagaimana sikap kita saat bersosialisasi dengan masyarakat. 

Dan menjaga agar perbuatan kita tidak merugikan pihak manapun. Seperti yang 

diungkapkan oleh Aji sebagai berikut. 

“Jadi gini, tadi kan dikatakan bahwasanya kalau etika itu adalah tolak 

ukur dimana sesuatu itu dikatakan benar atau salah , baik atau buruk dan 

indah atau tidak. Tidak terkecuali di dunia bisnis pun memerlukan hal 

tersebut. Karena apa? Itu sebagai kontrol sosial, jadi dengan adanya etika 

itu bisnis yang dijalankan  tidak semena-mena untuk kepentingan sendiri 

atau pribadi tetapi juga untuk kepentingan banyak orang. . . . Kalau yang 

saya peroleh bukan pelajaran dalam hal materi ya, tetapi secara 

substantif itu lebih kepada proses penyadaran kita bahwasanya kita itu 

dalam kehidupan sehari hari itu tidak hidup sendiri. Nah, etika dsini 

sebagai fungsi kontrol untuk kita tetap berada pada jalur yang benar agar 

tidak merugikan berbagai pihak”. 
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4.4.5 Sisi Lain Perubahan yang Dialami Mahasiswa 

4.4.5.1 Kebingungan Terhadap Materi yang Diberikan 

Perubahan yang terjadi setelah proses pembelajaran ternyata sangat 

beragam. Beberapa informan mengaku kurang mendapatkan pemahaman akan 

materi yang diberikan. Rekan sekelas dari Kiki yaitu Nurul, Dian dan Niken 

mengungkapkan bahwa mereka merasa kurang mendapatkan hasil dari 

perkuliahan etika bisnis dan profesi. Penyebab utamanya bukan dari beratnya 

materi yang diberikan, tetapi lebih kepada permasalahan pola pikir terhadap ilmu 

akuntansi. Dimana ilmu akuntansi yang ada saat ini dianggap mereka sudah benar 

dan tidak perlu ada perubahan atau kritisi terhadapnya. 

“Kalau  ilmunya gak terlalu dapet sih. baca bukunya sendiri aku masih 

belum paham, karena dari kata-katanya filsafat dan butuh berkali kali 

bacanya baru bisa paham. Terus ya di kelas bapakanya terlalu menge 

judge kalau akuntansi itu gak etis, jadi dari aku pribadi uda males 

dengerinnya. Jadi gak terlalu dapet materi sih dari situ “. 

 

Pendapat Dian tersebut juga sejalan dengan pendapat niken saat ditanya 

mengenai bagaimana proses pembelajaran di kelasnya. Niken mengungkapkan 

bahwa, dia merasa kebingungan dengan materi yang diberikan. Antara akuntansi 

yang ada sekarang itu sudah bisa dikatakan etis dan belum. 

“Jadi beliau menyuruh mahasiswanya untuk membuat RBS setiap 

minggunya, setelah itu beliau mengajar tidak terpacu pada silabus, beliau 

mengajar supaya kita kritis, gak seharusnya mahasiswa itu oriented book, 

sama peraturan dan kode etik yang ada. Sudah saatnya kita tuh belajar 

berpikir kontra, contohnya itu kemarin itu apakah akuntansi itu bernilai 

pancasila, kayak gitu, kita harus mengkritisinya. Dan itu membuat saya 

pusing”. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa 

mahasiswa yang kesulitan untuk mencerna materi perkuliahan. Seperti yang 

dikatakan oleh Dian bahwa dia merasa kurang setuju saat mendapatkan arahan 

bahwa akuntansi yang ada saat ini itu tidak etis.  

 

4.4.5.2 Anggapan Bahwa Akuntansi yang Ada Sudah Baik 

Begitu juga dengan Niken, dia merasa kesulitan untuk mengkritisi sudut 

pandang etis dari akuntansi yang ada saat ini. Dia bahkan merasa bahwa yang 

lebih perlu untuk dikritisi adalah cara pengajaran di kelasnya. Karena menurut 

Niken pribadi, akuntansi yang ada saat ini adalah ilmu murni yang tidak perlu 

adanya kritisi dari akuntansi multi paradigma. Berikut adalah pendapatnya saat 

ditanya mengenai apa yang ia dapat setelah menempuh proses perkuliahan etika 

bisnis dan profesi. 

“Yang saya dapet malah kebingunan soalnya itu tidak sesuai dengan hati 

nurani saya , beliau itu seperti melarang saya memilih jurusan akuntansi. 

Jadi akuntansi banyak kontranya di mata beliau, kontra dengan pancasila, 

agama dan kode etik profesi itu gak sesuai dengan perilaku nuraninya 

seseorang masing-masing, Tapi saya tetap berpegang teguh terhadap 

prinsip saya, akuntansi itu ilmu murni, gak ada namanya akuntansi 

pancasila, akuntansi yang multiparadigma, jadi akuntansi itu ya ilmu 

murni, . . . akuntansi itu bener-bener ilmu murni, yang bener-bener 

mendidik seseorang keprofesionalitas mereka dalam mencatat, 

mengklasifikasi,  melaporkan jadi gak ada yang namanya akuntansi sepak 

bola, akuntansi pancasila. Mereka itu membuat kode etik itu sudah 

melalui standar-standar terntetu, gak semaunya, pasti adalah , gak bisa 

disimpulkan dengan satu pihak yang gak sesuai dengan pancasila lah, gak 

bisa kayak gitu.”. 

 

Pendapat Niken tersebut mengindikasikan bahwa tidak semua mahasiswa 

dapat menerima bahwa perlu adanya internalisasi nilai-nilai dalam akuntansi. 

Mereka merasa bahwa ilmu akuntansi ini adalah ilmu murni yang dibentuk 
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melalui proses yang tidak sederhana. Akibatnya disaat mereka digugah untuk 

mengkritisi hal tersebut, timbul penolakan dari diri mereka.  

Sumber penolakan tersebut berasal dari prinsip bahwa akuntansi itu sudah 

benar adanya. Dan pembentukan prinsip tersebut didapat setelah mahasiswa 

menempuh perkuliahan selama di semester awal hingga semester enam saat 

menempuh mata kuliah etika bisnis dan profesi. Sehingga saat dilakukan 

penanaman nilai-nilai etis terhadap ilmu akuntansi dan sikap akuntan hanya pada 

semester enam, upaya tersebut kalah dengan prinsip dari mahasiswa yang telah 

terbentuk. 

 

4.4.6 Kendala-Kendala Perkuliahan 

4.4.6.1 Pola Pikir Mahasiswa dan Padatnya Jam Mengajar Dosen 

Mata kuliah etika bisnis dan profesi diberikan pada mahasiswa di semester 

enam. Saat itu mereka telah menempuh berbagai macam mata kuliah yang 

cenderung menggunakan otak kiri yang berpaku pada logika rasional. Hal tersebut 

mengakibatkan mahasiswa terbiasa dengan pembelajaran etika yang mengandung 

peningkatan nilai emosi dan spiritual ke mahasiswa. Selain itu keterbatasan dosen 

untuk mengajar secara maksimal di setiap pertemuannya. Beliau menjelaskan 

bahwa dalam penyampaian materi etika, dibarengi dengan mendorong energi-

energi kebaikan kepada mahasiswa. Sehingga dengan padatnya jadwal 

pengajaran, beliau merasa energinya terforsir hingga merasa kelelahan. Seperti 

yang diungkapkan oleh Pak Aji sebagai berikut. 

“Kendalanya di awal-awal memang mahasiswa kaget tidak terbiasa 

dengan nilai kebaikan itu ditanamkan di akuntansi sebagai akuntansi. 

Yang kedua pragmatisme mahasiswa yang tinggi. Yang ketiga dari saya 
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sendiri, terlalu banyak ngajar, susah saya. Saya itu 1 semster dapat 7-8 

mata kuliah, bahkan bisa 9-10 mata kuliah, capek saya. Kadang-kadang 

kemudian intervensi dalam menanamkan nilai itu kurang. Karena begitu 

2,5 jam mengajar etika itu sudah capek saya. Karena apa, dalam 

mengajar etika itu saya mendorong energi. Lain dengan matkul yang 

teknis itu ada bukunya simple, kalau ini energi kebaikan harus di dorong 

habis disebarkan ke mahasiswa. Itu kesulitan ini seharusnya memang 

belajar etika itu simple, sedikit mata kuliah yang diajarkan”. 

 

Kendala tersebut berakibat pada pemahaman mahasiswa terhadap materi 

yang diberikan. Mahasiswa menjadi kurang memahami maksud dari pembelajaran 

etika di kelas. Mereka cenderung hanya mengikuti perkuliahan tanpa memahami 

apa sebenarnya makna dari penanaman nilai etis bagi mahasiswa akuntansi. 

Dengan begitu, pemahaman akan nilai-nilai etis mahasiswa bergantung pada 

individu masing-masing. Semua itu kembali kepada masalah mental mahasiswa. 

 

 

 

4.4.4.2 Doktrin yang Diberikan Selama Perkuliahan 

Proses pemahaman mahasiswa juga memiliki kendala tersendiri. Dari 

pengakuan para informan, beberapa diantaranya merasa sulit untuk menerima 

materi yang diberikan. Hal ini dikarenakan penyampaiannya yang terkesan 

mendoktrin mahasiswa tersebut. Sehingga mahasiswa tersebut merasa bahwa 

mereka terpaksa untuk menerima doktrin tersebut. 

“. . ., habis itu mungkin hmm kalau aku pribadi sih jangan ngejudge 

sesuatu itu salah gitu lho soalnya itu yang aku dapet dari Pak Aji Dedi. 

Beliau itu kalau menurut pemikirannya salah terus dia itu berusaha untuk 

mengimplementasikannya ke kita gitu lho mas, dan aku nggak suka. 

Jangan memaksa soalnya apa yang kamu nilai bener itu belum tentu bener 

di mata orang lain” 
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Pendapat Kiki di atas dirasakan juga oleh Anna yang merasa bahwa 

selama menempuh perkuliahan, dia merasa terpaksa untuk menerima doktrin yang 

diberikan oleh dosen pengajar di dalam kelas.  

 “Misalnya ya doktrinnya sifatnya secara nggak langsung tapi kita merasa 

diarahkan untuk mengikuti idealismenya beliau. Misalnya ya kayak ada 

tes mengapa mayoritas jawabannya anak dikelas liberalis dan kapitalis 

padahal orangnya tidak menganut paham seperti itu. Istilahnya kita itu 

bener bener nggak ada pilihan gitu lo untuk memilih idealisme kita itu 

seperti apa gitu lo”. 

 

Penyampaian doktrin tersebut sebebenarnya bertujuan untuk menyadarkan 

mahasiswa bahwa terdapat sisi lain dari setiap kasus yang di hadapi di dunia 

profesi. Hal itu disampaikan Pak Aji saat beliau ditanya mengenai motivasi 

mengajarnya. 

“Saya mash gak percaya akuntansi itu baik, motivasi saya itu apa yang 

saya pahami sebagai akuntansi yang baik adalah akuntansi yang baik dan 

benar. Saya punya bayangan bahwa mahasiswa itu harus dapat sesuatu 

yang lain. Selama ini kan akuntansi itu selalu bebas nilai. Motivasi saya 

itu,  memberikan pemahaman sekaligus ruh pada mahasiswa bahwa 

akuntansi itu penting. Sehingga saat dia bekerja, dia itu bisa membawa 

diri secara etis sekaligus akuntansinya juga membangun akuntansi yang 

beretika”. 

 

Penyampaian doktrin tersebut tidak selalu ditanggapi negatif oleh 

mahasiswa. Beberapa informan menyampaikan bahwa penyampaian doktrin itu 

wajar dalam perkuliahan. Tujuannya adalah untuk membukakan wawasan 

mahasiswa terhadap sudut pandang lain dari suatu masalah. Tetapi tetap harus ada 

proses menyaring informasi dalam menerima doktrin tersebut. Seperti yang 

diungkapkan oleh Aldi sebagai berikut. 

“Doktrin yang sudah diungkapkan di kelas etika itu lebih banyak yang 

bertolak belakang dengan kenyataannya, adapun pikiran-pikiran orang 
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selama ini, jadi seperti ini, membuka sisi lain dari suatu kejadian–

kejadian maksudnya ternyata seperti ini, etika harusnya seperti ini, jadi 

ada sisi lain dari suatu kejadian. . . . Doktrin itu kan berasal dari 

manusia. Saya pikir kalau doktrin itu harus disaring, ada yang bisa kita 

pakai sesuai dengan etika yang sudah ,kan belajar etika itu gak hanya di 

kampus, di rumah kita beljar etika, di sekolah kita belajar etika, di 

masyarakat kita beljar etika, seiap orang pasti mempunyai tingkat 

pemahaman etika yang berbeda-beda, dan dipengaruhi oleh lingkup atau 

yang paling dekat adalah keluarga. Itu harus disesuaikan juga doktrin-

doktrin tersebut dengan pembelaharan sebelumn-sebelum itu tadi, jadi 

tidak bisa dipakai mentah-mentah mana yang cocok mana yang tidak, 

walaupun itu relatif sebenarnya”. 

 

4.5. Harapan Terhadap Perkembangan Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi 

Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh akuntan tersebut dapat 

diminimalisir dengan adanya upaya pencegahan yang salah satunya dapat 

dilakukan sejak dini dalam dunia pendidikan. Melalui dunia pendidikan, 

pemahaman akan etika dapat ditanamkan dan diinternalisasi sejak masa 

perkuliahan sebagai upaya penyadaran dan pencegahan sejak dini tindakan-

tindakan fraud (Setiawan dan Kamayanti, 2012). 

 

4.5.1. Pendidikan Etika yang Masih Belum Maksimal 

Namun pada kenyataannya, Pak Aji merasa tidak yakin saat ditanya peran 

pendidikan etika untuk membentuk kesadaran etis dari mahasiswa. Beliau merasa 

bahwa pendidikan etika yang diberikan di mata kuliah etika bisnis dan profesi 

masih sangat kurang. Sehingga perubahan yang dialami oleh mahasiswa juga 

tergantung kembali lagi kepada individunya masing-masing.  

“Kalau itu saya gak yakin, ya itu tadi , hanya satu semester, matkul etika 

itu kan hanya untuk memberikan kesadaran secara umum, ya itu tadi, 

disamping masuk ke matkul lain, dan juga mungkin dalam mata kuliah 

agama, pendidikan kewarganegaraan itu harus mendukung” 
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Walaupun perubahan tersebut ada, penanaman nilai etis selama satu 

semester saja dirasakan belum dapat mengimbangi enam atau tujuh semester 

lainnya yang cenderung bebas nilai etis. 

“Kalau menurut tulisan, hasil pretest post tes iya, hasil RBS iya. Tetapi 

setelah masa kelulusan itu masalah mental mahasiwa. Saya kan cuma satu 

semester, masa bisa ngalahkan yang 6 semster ato 7 smster. Yang benar-

benar berhasil ya berhasil, yang tidak ya tidak. Tetapi kalau setelah 

selesai kuliah etbis, meningkat itu kesadarannya, kalau yang sdh kerja 

saya masih punya beberapa mahasiswa, bikin skripsinya tentang etika, 

termasuk kamu kan? Bahkan ada yang sudah menulis buku yang berpihak 

kepada rakyat akuntansi, itu kan artinya ada indikasi”. 

 

Kurangnya pembelajaran etika selama perkuliahan juga dirasakan oleh 

beberapa informan sebagai berikut. 

“Kalau menurutku kemarin kan ini aku pelajaran etika ini baru dapet 

semester 6, menurutku kayak terlambat gitu lo mas. Seharusnya kita 

diajari etika dari semester 1, jadi hm implementasinya itu bisa dari 

semester 1 sampai kita semester akhir. Bukan kita baru paham etika 

semester 6 kayaknya terlambat banget gitu lho terus kayaknya terlalu 

sedikit. Kalau bisa sih ada etika 1 dan etika 2, kalau bisa”. 

 

Pendapat Kiki tersebut juga senada dengan yang diungkapkan oleh Aji 

bahwa pendidikan etika ini terlambat jika diberikan hanya satu semester saja di 

semester akhir. 

“Saya pikir belum ya, karena gini, apa yang diajarkan dikampus itu 

hanya sebatas nilai-nilai atau mungkin hanya sebatas materi saja,cuma 

kan etika itu berkaitan dengan kehidupan sehari hari , sedangkan hanya 

diajarkan di kampus dengan waktu hanya 1 semester dalam beberapa 

jam saja, itu tidak cukup untuk mewakili. Tapi, seharusnya dengan waktu 

yang sedikit ini, cara mengajar poin-poinnya ini bisa goal, sehingga 

nantinya akan membekas sehingga individu bisa menggali kesadaran 

beretikanya lebih dalam lagi”. 
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Pentingnya pendidikan etika ternyata dirasa oleh Anna. Menurut dia, 

pendidikan etika tidak cukup hanya di perguruan tinggi saja. Pendidikan sejak dini 

yang mengandung muatan etika akan menghindarkan perilaku kecurangan yang 

terjadi di masa depan. 

“Pendidikan etika yang dudah diterapkan di perguruan tinggi saat ini itu 

menurut saya masih kurang. Soalnya pada kenyataannya itu pada 

praktiknya di dunia luar itu masih banyak terjadi tindakan kecurangan 

atau tindakan fraud jadi menurut saya pendidikan etika di lingkungan 

pendidikan itu sepertinya belum diterapkan dari pendidikan yang lebih 

apa sifatnya sejak dini, jadi lebih apa, pendidikan etika itu sebaiknya 

jangan diterapkan di suatu jenjang saja tapi juga di seluruh jenjang dari 

SD sampe perguruan tinggi”. 

 

4.5.3. Kebutuhan akan Integrasi Etika dalam Mata Kuliah Lain 

Integrasi pendidikan etika yang diwujudkan dalam perkuliahan Mata 

Kuliah Etika Bisnis dan Profesi ini masih kurang. Mind set mahasiswa yang 

terbentuk dari mata kuliah praktis akuntansi dari semester satu hingga semester 

lima, kurang melatih hati nurani mahasiswa untuk lebih peka. Dibutuhkan adanya 

pengembangan integrasi pendidikan etika pada matakuliah lain yang berhubungan 

dengan pengembangan kepribadian mahasiswa/Mata Kuliah Pengembangan 

Kepribadian (MPK). Misalnya saja mata kuliah pendidikan agama dan pendidikan 

kewarganegaraan juga harus lebih berperan dalam penanaman nilai etis kepada 

mahasiswa. Seperti yang dipaparkan oleh Pak Aji, 

“ . . . Selain hanya 1 semester, matkul etika itu kan hanya untuk 

memberikan kesadaran secara umum, ya itu tadi, disamping masuk ke 

matkul lain, dan juga mungkin dalam mata kuliah agama, PKn itu harus 

mendukung” 
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh Antya. Kurangnya materi etika dalam 

pendidikan akuntansi itu dapat diatasi dengan memaksimalkan peran mata kuliah 

pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. 

“Solusinya mungkin menurutku matkul agama, kewarganegaraan sama 

etika bisnis 1 semester gak cukup, entah mau dibikin berapa semester 

pokok gak melulu ke teori soalnya dari kayak kemarin pendidikan agama 

itu kurang menunjukkan sub bab-sub bab yang mengarah etika sebagai 

manusia. Kewarganegaraan juga normatif banget, belum menjabarkan 

makna pancasila dan prakteknya dalam bermasyarakat , karena sila-sila 

dalam pancasila itu kan gak akan melanggar etika manapun. Terus etika 

bisnis itu pun juga gak melulu  ke teori, karena kalau teori gitu cm skedar 

tau , ya uda cukup tau aja, gak ad usaha untuk kita bersikap etis ke 

depannya”.  

 

Selanjutnya Pak Aji berpendapat bahwa pemberian mata kuliah etika 

bisnis dan profesi itu tidak cukup. Perlu juga materi etika diintegrasikan ke dalam 

pemahaman akuntansi mahasiswa selama menempuh mata kuliah yang berbau 

akuntansi seperti pengantar akuntansi, akuntansi keuangan, hingga yang paling 

penting adalah matakuliah audit. Di dalam mata kuliah audit, mahasiswa 

mempelajari bagaimana nantinya jika mereka bekerja sebagai auditor. Di sana 

sangat banyak sekali permasalahan yang menyangkut nilai-nilai etis. 

“Etika tidak hanya diajarkan dalam mata kuliah etika saja, tapi di 

seluruh mata kuliah itu seharusnya ditekankan aspek etika. Etika 

Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan,Akuntansi Biaya,  apalagi 

audit etikanya harus kuat, dan untuk seluruh mata kuliah akuntansi 

lainnya”. 

 

Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa peran dari pendidikan 

etika masih belum berjalan dengan baik. Dari banyaknya mata kuliah yang 

ditempuh oleh mahasiswa, hanya sebagian kecil yang memberikan pemahaman 

akan nilai-nilai etis kepada mahasiswa. Agar pendidikan etika dapat 
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menumbuhkan kesadaran etis mahasiswa, dibutuhkan peran serta dari proses 

pembelajaran mata kuliah lainnya yang bermuatan etika. Dengan begitu tugas dari 

mata kuliah etika bisnis dan profesi dapat ditunjang oleh mata kuliah tersebut. 

Dan harapannya dengan penanaman nilai etika yang baik, mahasiswa memiliki 

kesadaran untuk selalu berlaku profesional dengan didasari nilai-nilai kesadaran 

intelektual, emosional, dan juga spiritual dalam setiap pengambilan keputusannya. 

 


