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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang  

Sejak peristiwa jatuhnya Enron Corporation yang bangkrut pada tahun 

2001, etika bisnis menjadi pokok bahasan dibalik peristiwa tersebut. Beberapa 

peristiwa skandal korporasi yang lainnya juga tidak lepas dari tindakan para 

pemimpin perusahaan yang menyalahi hukum dan etika. Beberapa perusahaan 

yang terlibat dalam skandal-skandal tersebut antara lain: Enron, WorldCom, Tyco, 

Rite Aid, Sunbeam, Waste Management, HealthSouth, Global Crossing, Arthur 

Andersen, Ernst & Young, KPMG, dan lain lain (Desjardins, 2011:3). Dan 

penyebab runtuhnya perusahaan – perusahaan raksasa di Amerika Serikat (dapat 

dilihat pada tabel 1.1 berikut) diantaranya diakibatkan oleh adanya manipulasi 

pembukuan. 

Tabel 1.1 

Skandal Korporat di Amerika Serikat 

 

 Sumber: Sunarsip, Kompas 15 Juli 2002 dalam Irianto (2003) 

Nama Perusahaan Pemicu Permasalahan 
Enron Corp Manipulasi Pembukuan 
Tyco International Penggelapan Pajak 
Adelphia Communications Penipuan Sekuritas 
Global Crossing Insider Trading, Penipuan sekuritas 
Xerox Corporation Manipulasi Pembukuan 
Worldcom Manipulasi Pembukuan 
Walt Disney Company Manipulasi Pembukuan 
ImClone System Inc. Insider Trading 
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Selanjutnya hasil penelitian Association of Certified Fraud Examiners 

(2012) yang disampaikan dalam Report to the Nation on Occupational Fraud and 

Abuse menunjukkan bahwa berdasarkan tiga kategori atas kecurangan 

(penyalahgunaan asset, korupsi, kecurangan atas pernyataan), jenis kecurangan 

yang terjadi dalam frekuensi tertinggi adalah penyalahgunaan aset, kemudian 

disusul dengan korupsi, dan yang terendah adalah kecurangan laporan keuangan 

(sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1.1). Namun jika dilihat dari jumlah 

kerugian yang ditimbulkan, kecurangan laporan keuangan mengakibatkan nilai 

kerugian yang paling besar (sebagaimana dapat dilihat pada grafik 1.2).  

 

Grafik 1.1 
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Grafik 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: ACFE, 2012 

Kasus-kasus kecurangan tersebut juga terjadi di Negara Indonesia. Seperti  

kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang merupakan seorang pegawai pajak. Dia 

dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan 

penggelapan pajak (TribunNews, 2011). Lalu muncul pula skandal di dunia 

perbankan. Skandal tersebut melibatkan Melinda Dee salah satu pegawai senior di 

Citibank yang bertanggung jawab atas 117 transfer dana tanpa sepengetahuan atau 

izin nasabah yang bersangkutan (Kompas, 2012). Dan masih banyak lagi kasus-

kasus KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang ada di Indonesia. Hingga pada 

tahun 2012 lalu Indonesia mendapat peringkat dari Indeks Persepsi Korupsi ke 

118 dari 174 negara (www.transparency.org). Hal ini berarti dengan peringkat 1 

digolongkan sebagai negara terbersih dan 174 terkorup, Indonesia termasuk 

sebagai Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. 
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Di dalam tesis yang dikemukakan oleh Sierles et al. (1980) dalam Irianto 

(2003) menyatakan bahwa perilaku tidak etis di lingkungan pendidikan 

merupakan prediktor atas perilaku tidak etis dalam dunia kerja. Di dalam dunia 

pendidikan saat ini terdapat tindakan – tindakan kecurangan yang seringkali 

dilakukan oleh peserta didik. Di lingkungan pendidikan menengah (setingkat 

SMU) menunjukkan bahwa 70-80% responden melakukan cheating (ngrepek, 

menjiplak, dan sejenisnya), sedangkan di lingkungan perguruan tinggi angka 

tersebut lebih rendah yaitu antara 40-50%. Tidak ketinggalan bahwa 12-24% 

lulusan perguruan tinggi menulis informasi yang tidak benar dalam 

resume/curriculum vitae mereka (Irianto 2003). 

Budaya kecurangan tersebut menjadi perhatian dari dunia pendidikan saat 

ini. Selain itu, tuntutan persaingan di dalam era globalisasi menyebabkan 

kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas meningkat. Tantangan 

yang nantinya akan dihadapi oleh mahasiswa ketika memasuki dunia kerja adalah 

profesionalitas. Profesionalitas terdiri atas tiga hal yaitu skill, knowledge, dan 

integrity yang dibentuk melalui suatu proses. Proses pembentukan mahasiswa 

sebagai akuntan yang professional salah satunya terbentuk melalui  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). 

Dunia pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pendidikan yang diberikan termasuk juga pendidikan 

dalam perguruan tinggi merupakan salah satu kunci untuk memenuhi tantangan 
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tersebut. Dengan memberikan kurikulum yang berimbang, pendidikan yang 

diberikan diharapkan untuk mampu untuk membentuk calon-calon professional 

baru yang berkeahlian dan berpengetahuan. Namun, apakah lembaga pendidikan 

sudah mampu pula membentuk sikap dan tindakan etis dari para professional 

tersebut itulah yang perlu dipertanyakan. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Hal ini menjadi tugas dari perguruan tinggi, yaitu mendidik mahasiswa 

agar memiliki pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan mandiri, sungguh-

sungguh dalam menjunjung etika berprofesi dan etika bermasyarakat, serta 

kompeten untuk membuat dirinya bermanfaat dilapangan kerja dan di masyarakat 

 Sejalan dengan kebijakan nasional yang berkaitan dengan pendidikan 

karakter, yaitu pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, 

pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik, 

mewujudkan dan menebar kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan 

sepenuh hati. Dalam hal ini pendidikan karakter bertujuan untuk membangun 

karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila dan 
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berfungsi mengembangkan potensi dasar agar berbaik hati, berpikiran baik, dan 

berperilaku baik. 

Pendidikan etika yang ada dalam Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan 

mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Menurut silabus mata kuliah Etika Bisnis 

dan Profesi (2013), mata kuliah ini didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman mahasiswa atas berbagai teori dan isu etika dalam bisnis dan profesi 

akuntansi. Selain itu matakuliah ini juga didesain, dengan bekal pengetahuan dan 

pemahaman yang memadai, untuk meningkatkan kesadaran etis mahasiswa. 

Untuk ini maka materi yang berdimensi pengembangan kecerdasan-kecerdasan 

intelektual, emosional dan spiritual (Intellectual, Emotional, Spiritual 

Intelligence- II, EI, SI) disajikan. Tujuan pembelajaran dengan desain ini adalah 

menumbuhkan kesadaran etis dan perilaku etis melalui pemahaman nilai-nilai 

yang bersumberkan literatur, pengalaman diri dan orang lain, serta melalui 

penguatan emosi dan spiritualitas. Dengan adanya kesadaran etis mahasiswa 

diharapkan dapat menjadi landasan bagi mahasiswa untuk menjadi seorang 

professional yang memiliki kesadaran terhadap tanggungjawab sebagai seorang 

akuntan. 

Perkembangan dari pendidikan etika berawal di Amerika Serikat pada awal 

abad 20-an (Abend, 2013). Kemudian dengan munculnya berbagai krisis moral 

pada tahun 1970-an (Bertens, 2000:36), perhatian publik terhadap etika semakin 

meningkat. Kemudian etika mulai diajarkan di perguruan-perguruan tinggi di 

Amerika Serikat dan akhirnya berkembang pula di seluruh dunia. Hingga 
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akhirnya pada tahun 2003 kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di 

Indonesia juga memasukkan etika sebagai salah satu mata kuliah yang 

ditawarkan. 

Jika dilihat dari perjalanan sejarah, pendidikan etika di Amerika Serikat 

telah berjalan lebih lama dari Indonesia. Kajian-kajian terhadap etika juga bisa 

dibilang bahwa Amerika telah berkembang lebih jauh. Tetapi muncul pertanyaan 

tentang  bagaimana pengajaran etika yang ada di Indonesia.. Di mana kita sebagai 

bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang lebih menekankan kolektivisme 

daripada individualisme yang dianut negara-negara barat (Ludigdo, 2007:237). 

Sehingga pendidikan etika yang ada di Indonesia sedikit banyak akan disesuaikan 

dengan kebudayaan tersebut. 

Penelitian mengenai etika sudah beberapa kali dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, antara lain yang dilakukan oleh Ludigdo dan Machfoedz (1999) yang 

meneliti persepsi akuntan dan mahasiswa tentang etika bisis yang di dalamnya 

juga memuat penelitian mengenai cakupan etika dalam kurikulum akuntansi, 

dihasilkan temuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi akuntansi dianggap belum 

cukup mampu memberikan bekal etika kepada mahasiswa, dan sebagian besar 

responden menyarankan untuk mengintegrasikan ke mata kuliah tertentu. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Purwanti (2010) mengungkapkan bahwa 

pemahaman dosen mengenai pengintegrasian etika ke dalam mata kuliah lain 

adalah penting untuk dilakukan dalam upaya pembekalan nilai-nilai etika kepada 

mahasiswa. Dalam implementasinya, metode integrasi etika dalam perkuliahan 

yang paling sering dilakukan adalah ceramah dan yang kedua adalah keteladanan. 
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Sedangkan teknik yang digunakan adalah teknik internalisasi dan indoktrinasi. 

Dari teknik dan metode integrasi etika dalam proses pembelajaran yang dilakukan 

dosen, peneliti menemukan suatu model integrasi etika dalam membekalkan nilai-

nilai etika bisnis dan profesi kepada mahasiswa. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan  penelitian 

ini yang berjudul 

 

“EKSPLORASI PROSES BELAJAR MENGAJAR MATA KULIAH 

ETIKA BISNIS DAN PROFESI” 

(Studi Kasus di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya)” 

1.2. Perumusan Masalah 

Isu etika di dunia bisnis menjadi penting di masa ini. Upaya untuk 

menyadarkan mahasiswa mengenai pentingnya etika dilakukan dengan 

memberikan mata kuliah yang bermuatan etika. Di Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, etika diajarkan di Mata 

Kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Dengan diajarkannya mata kuliah tersebut, 

diharapkan mahasiswa memperoleh kesadaran akan pentingnya etika dalam 

dunia bisnis. Sehingga proses pembelajaran yang dialami mahasiswa tersebut 

menarik untuk diteliti. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana proses pengajaran mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi di 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya? 
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2. Bagaimana evaluasi dari proses pengajaran mata kuliah Etika Bisnis dan 

Profesi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya? 

 

1.3. Motivasi Penelitian 

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini dikarenakan oleh perbedaan 

yang terdapat di dalam proses pengajaran mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi 

dengan mata kuliah lainnya. Mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi memiliki pola 

pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai etika 

kepada mahasiswa dengan mengembangkan kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual mahasiswa. Proses pengembangan tersebut salah satunya 

dengan membiasakan mahasiswa melakukan refleksi batin yang meliputi sisi 

emosional dan spiritualnya. Sehingga mahasiswa terlatih untuk menggunakan 

kecerdasan emosional dan spiritualnya dalam setiap pengambilan keputusan etis 

yang sangat penting perannya di dunia kerja. 

Setelah menempuh mata kuliah tersebut, peneliti merasakan adanya 

perubahan dari sisi emosional dan spiritual dirinya. Sehingga peneliti ingin 

mendeskripsikan bagaimana proses dari mata kuliah etika bisnis dan profesi yang 

telah ditempuhnya, evaluasi mengenai proses belajar mengajar tersebut, serta 

apakah mahasiswa sebagai informan yang diteliti juga merasakan adanya 

perubahan yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi 

masukan yang bermanfaat bagi perkembangan pendidikan etika yang ada di 

perguruan tinggi.  
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1.4. Batasan Masalah / Ruang Lingkup Penelitian 

Terkait dengan luasnya lingkup penelitian, maka peneliti menetapkan 

fokus dalam penelitian adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses 

belajar mengajar dari mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi di Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Mulai dari 

tujuan, proses pembelajaran, hingga persepsi mahasiswa dan dosen yang 

terlibat dalam proses belajar mengajar tersebut. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses 

pembelajaran etika di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya.  

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

a. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan inspirasi dan wawasan dalam 

menyusun skripsi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

juga memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang proses belajar 

mengajar  Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Mulai dari tujuan, proses 

pembelajaran, evaluasi, serta saran untuk perbaikan dari hasil 

pembelajaran tersebut. 
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b. Menjelaskan dan memberi informasi mengenai dampak yang diperoleh 

mahasiswa akuntansi yang telah menempuh mata kuliah tersebut. 

2. Manfaat teoritis 

Memberikan informasi kepada Jurusan mengenai proses pembelajaan mata 

kuliah tersebut. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memahami secara terperinci dari tiap-tiap bab dalam 

penelitian ini maka pola pembahasan disajikan secara tersendiri, sehubungan 

dengan hal tersebut maka disajikan sistematika pembahasan dari masing-

masing bab yang merupakan isi dari penelitian secara singkat. Adapun 

sistematika pembahasanya sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, 

Perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : GAMBARAN UMUM ETIKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum mengenai etika, 

yang mencakup hal-hal yang mendukung analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Merupakan bab Metode Penelitian yang akan peneliti gunakan 

dalam menjawab permasalahaan ini. Bab ini terdiri dari Jenis 

Penelitian, Objek dan Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, 

Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Analisis dan 

Interpretasi Data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini saya melakukan analisa tentang proses belajar 

mengajar Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Bab ini  terdiri dari 

Kebutuhan Akan Etika dalam Pendidikan Akuntansi sebagai Latar 

Belakang Penelitian, Mata Kuliah Etika Bisnis, Mata Kuliah Etika 

Bisnis di Universitas Brawijaya, dan Harapan Terhadap 

Perkembangan Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi. 

 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari analisis data yang telah 

dilakukan dan saran-saran yang saya berikan terhadap hasil 

penelitian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mencari kekurangan dan keterbatasan masalah yang dihadapi.  

 

 

 

 


