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KATA PENGANTAR 

 

Teriring salam dan doa, semoga rahmat dan 

karunia-Nya senantiasa tercurahlimpahkan pada kita 

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Puji syukur 

sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah SWT 

atas segala nikmat yang telah diberikan, khususnya 

atas selesainya buku Etika Bisnis dan Profesi: Konsep 

dan Implementasi ini. 

Buku yang ada di tangan pembaca saat ini, 

berbicara mengenai konsep etika bisnis dan profesi 

beserta implementasinya. Penyusunan buku ini bukan 

semata-mata didorong oleh tuntutan tugas, apalagi 

hanya karena mengikuti tren semata. Namun, lebih 

didorong oleh minat dan semangat terhadap berbagai 

konsep dan nilai-nilai implementatif mengenai etika 

bisnis dan profesi, khususnya profesi akuntan publik.  

Tentu saja buku ini masih banyak kekurangan, 

yang tentunya masih perlu perbaikan, penyempurnaan 

dan bahkan pengayaan dalam informasi. Semoga di 

masa-masa yang akan datang, hal itu dapat dilakukan. 

Kami pun terbuka menerima kritik dan saran yang 

i 



membangun  untuk perbaikan pada edisi yang akan 

datang. 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kami sampaikan kepada semua pihak yang, baik secara 

langsung maupun tidak, telah membantu dan 

memudahkan kami dalam pengayaan bahan buku ini. 

Semoga menjadi amal baik. 

Hadirnya buku ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah ilmu melengkapi buku-buku 

sejenis yang telah ada sebelumnya. Semoga memiliki 

andil dalam tumbuh kembangnya tradisi literasi di 

lingkungan akademik.  

Selamat membaca, semoga bermanfaat. Amin. 

 

Jakarta, Desember 2013 
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BAB I 
BISNIS, PROFESI, DAN ETIKA 

 

1. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP BISNIS 

Setiap orang memiliki pengertian masing-

masing dalam memaknai istilah bisnis, terlepas  dari 

sisi kebaikan maupun  sisi keburukannya, seiring 

dengan kesibukkan dirinya dalam menjalani  kegiatan  

bisnis  sehari-hari yang  banyak menyita waktu. Saat 

ini banyak orang terlibat dengan urusan bisnis, baik 

dalam kapasitas  mereka selaku  wirausahawan, 

investor, pengelola, pekerja  ataupun sebagai  

pengguna  barang dan/atau  jasa dari bisnis tersebut. 

Sehingga untuk menjernihkan  istilah bisnis 

adakalanya menjadi sulit,  karena masing-masing 

memiliki sudut pandang sendiri, baik karena latar 

belakang  ilmu yang berbeda, ataupun karena adanya 

perbedaan pengalaman dalam menjalani kegiatan 

bisnis.  Terlebih  lagi  bagi kalangan  awam,  
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pemaknaan  dan penggunaan  istilah bisnis semakin 

beragam lagi. 

Bisnis berasal dari bahasa Inggris business, 

mengembangkan kata dasar busy yang berarti “sibuk” 

dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. 

Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Inggris karangan 

Prof. Drs. S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, business 

diterjemahkan menjadi: pekerjaan; perusahaan; 

perdagangan; atau urusan. Jadi bisnis bisa diartikan menjadi 

suatu kesibukan atau  aktivitas dan pekerjaan yang 

mendatangkan keuntungan atau nilai tambah. Dalam ilmu 

ekonomi, bisnis merupakan organisasi yang menjual barang 

atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk 

mendapatkan laba. 

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana 

seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan 

pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata 

“bisnis” sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung 

cakupannya. Penggunaan singular kata bisnis dapat 

merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis 

(hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari 

laba atau keuntungan. Penggunaan yang lebih luas 

dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya 

“bisnis pertelevisian.” Penggunaan yang paling luas 

merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh 

komunitas penyedia barang dan jasa. Meskipun 
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demikian, definisi “bisnis” yang tepat masih menjadi 

bahan perdebatan hingga saat ini. 

Ada baiknya pengertian tentang istilah bisnis 

didudukkan pada proporsinya, sehingga terdapat  

kesesuaian antara teks dan konteksnya. Di bawah ini 

dikemukakan definisi bisnis menurut para ahli dari 

berbagai sumber. 

1. Musselman dan Jackson (1992) mengartikan 

bahwa bisnis adalah suatu aktivitas yang 

memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis 

masyarakat, perusahaan yang diorganisasikan 

untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. 

2. Gloss, Steade dan Lowry (1996) mengartikan 

bahwa bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan 

yang diorganisir oleh orang-orang yang 

berkecimpung dalam bidang perniagaan dan 

industri yang menyediakan barang dan jasa 

untuk kebutuhan mempertahankan dan 

memperbaiki standart serta kualitas hidup 

mereka. 

3. Allan Afuah (2004) mengartikan bahwa bisnis 

merupakan sekumpulan aktivitas yang 

dilakukan untuk menciptakan dengan cara 

mengembangkan dan mentransformasikan 

berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa 

yang di inginkan konsumen. 
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4. Steinford mengartikan bisnis sebagai suatu 

lembaga yang menghasilkan barang dan jasa 

yang dibutuhkan masyarakat. Menurut 

Steinford, jika kebutuhan masyarakat 

meningkat, lembaga bisnis pun akan meningkat 

perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut sambil memproleh laba. 

5. Mahmud Machfoedz juga berpendapat bahwa 

bisnis adalah suatu usaha perdagangan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang yang 

terorganisasi agar bisa mendapatkan laba 

dengan cara memproduksi dan menjual barang 

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

6. T. Chwee (1990) mengartikan bisnis merupakan 

suatu sistem yang memproduksi barang dan 

jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. 

7. Griffin dan Ebert (1996) mengartikan bisnis 

sebagai aktifitas yang menyediakan barang atau 

jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh 

konsumen untuk mendapatkan keuntungan. 

Menurut mereka: “Business is an organization that 

provide goods and services to earn profits (Griffin & 

Ebert, 2004). 

8. Hughes dan Kapoor mengartikan bisnis adalah 

aktifitas  melalui penyediaan barang dan jasa 

bertujuan untuk menghasilkan profit (laba). 
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Menurut mereka: “Business is the organized effort 

of individuals to produce and sell for a profit,   the 

goods and services that satisfy society’s needs. The 

general terms of business refers to all such effort 

within a society or within an industry (Hughes & 

Kapoor dalam Buchori Alma, 1992). 

9. Viewed in a broad way, the term business is typically 

refer to “the development and processing of economic 

values in society’’ (Davis  & Blomstrom, 1975). 

10. Business is an economic system in which goods and 

services are exchanged for one another or money, on 

the basis of their perceived worth. Every business 

requires some  form of investment and a sufficient 

number of customers to whom its output can be sold 

at profit on a consistent basis. 

(BusinessDictionary.com). 

11. A Business (also known as enterprise or firm) is an 

organization engaged in the trade of goods, services, 

or both to consumers. Businesses are predominant in 

capitalist economics, where most of them are 

privately owned and administered to earn profit to 

increase the wealth of their owners. Businesses may 

also be not for profit or state-owned. A business 

owned by multiple individuals may be referred to as a 

company, although that term also has a more precise 

meaning. (Wikipedia, the free encyclopedia).  
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Dari  berbagai  deskripsi  bisnis  yang  ada, Afif 

(2013) menarik suatu kesimpulan bahwa istilah bisnis 

merupakan segala kegiatan manusia, baik yang 

terorganisir  atau tidak,  untuk menciptakan  suatu 

nilai ekonomi  (barang dan/atau jasa) yang  ditawarkan  

kepada masyarakat dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan mereka dengan maksud 

mencapai tujuan tertentu. 

Dapat dikatakan bahwa bisnis merupakan 

kegiatan yang dilakukan baik oleh individu maupun 

sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk 

menciptakan  nilai (value) melalui produksi barang 

dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta 

memperoleh keuntungan melalui transaksi atau jual 

beli. Dapat dikatakan pula bahwa bisnis mempunyai 

ciri-ciri meliputi: 

1. Merupakan kegiatan individu atau kelompok. 

2. Terorganisasi (adanya manajemen). 

3. Memproduksi barang atau jasa. 

4. Menciptakan nilai. 

5. Produksi dihasilkan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

6. Melakukan transaksi atau pertukaran 

7. Mendapatkan laba (keuntungan) dari 

kegiatannya. 
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Dalam ekonomi kapitalis, dimana kebanyakan 

bisnis dimiliki oleh pihak swasta, bisnis dibentuk 

untuk mendapatkan profit dan meningkatkan 

kemakmuran para pemiliknya. Pemilik dan operator 

dari sebuah bisnis mendapatkan imbalan sesuai 

dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka 

berikan. Namun tidak semua bisnis mengejar 

keuntungan seperti ini, misalnya bisnis koperatif yang 

bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua 

anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model bisnis 

seperti ini kontras dengan sistem sosialistik, dimana 

bisnis besar kebanyakan dimiliki oleh pemerintah, 

masyarakat umum, atau serikat pekerja. 

Bisnis adalah suatu organisasi suatu organisasi 

yang memproduksi barang atau jasa lalu kemudian 

dijual kepada konsumen atau bisa juga ke distributor 

terlebih dahulu. Bisnis merupakan suatu kegiatan atau 

cara yang digunakan oleh suatu organisasi maupun 

secara individual dalam rangka menciptakan atau 

mengembangkan suatu barang ataupun jasa demi 

memenuhi kebutuhan konsumen dengan tujuan  untuk 

mencari keuntungan yang maksimal. Tujuan bisnis 

dalam suatu negara adalah untuk mendongkrak 

perekonomian negara karena bisnis mempunyai 

perana yang sangat besar dalam perekonomian negara. 
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Dalam menentukan aturan pada usaha – usaha 

yang dilakukan oleh warganya, pemerintah 

menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk  keadilan  

bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini 

merupakan sebagian dari aturan yang diterapkan 

untuk menstabilisasikan bisnis di Indonesia. Di bawah 

ini merupakan beberapa tujuan pemerintah dalam 

menerapkan kebijakan bisnis di Indonesia. 

Melindungi usaha kecil dan menengah. 

Kebijakan bisnis dibuat untuk melindungi usaha kecil 

dan menengah, karena mayoritas bisnis di Negara kita 

ini di dominasi oleh usaha-usaha menengah ke atas. 

Kebijakan sangat bermanfaat untuk mencegah usaha 

kecil  yang biasanya tersingkir dan tidak mempunyai 

lahan atau wilayah berusaha. Padahal justru usaha 

kecil inilah  yang perlu dikembangkan sehingga bisa 

menjadi lebih besar dan mempunnyai daya saing. 

Dengan berkembangnya usaha kecil dan menengah 

maka Indonesia secara perlahan mulai bisa memajukan 

perkonomian bangsa. 

Melindungi lingkungan hidup sekitarnya. 

Sebenarnya negara kita adalah negara yang kaya 

dengan lingkungan hidup, dengan mengelola 

lingkungan hidup yang ada di Indonesia secara baik 

dan benar maka tidak perlulah bangsa Indonesia 

mendapatkan berbagai masalah. Oleh karena itu 
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pemerintah menetapkan aturan –aturan yang bertujuan 

untuk melindungi lingkungan hidup sekitar, mungkin 

aturan itu hanya dianggap oleh sekian banyak warga 

sebagai tulisan biasa. Padahal aturan – aturan itu 

sangat berarti bagi kelangsungan makhlluk hidup 

khususnya manusia. 

Melindungi konsumen. Bisnis yang baik adalah 

usaha bisnis yang mementingkan pelayanan kepada 

konsumen. Konsumen adalah raja yang perlu 

dilindungi. Konsumen jangan sampai dirugikan atau 

dikecewakan oleh karena mengkonsumsi jasa atau 

barang yang diproduksi dari para pebisnis tersebut. 

Segala yang diberikan kepada konsumen haruslah 

yang terbaik dan pelayannya pun harus prima. Jika 

konsumen merasa dilindungi dan mendapatkan yang 

terbaik dari para pebisnis tersebut, konsumen tidak 

segan-segan bekerja sama kembali. 

Pendapatan pemerintah. Banyaknya bisnis yang 

beroperasi di Negara kita ini tentunya juga 

memberikan keuntungan bagi Negara kita juga. Bisnis 

yang beroperasi memiliki kewajiban untuk membayar 

pajak kepada pemerintah. Inilah yang sering kita sebut 

dengan devisa. Semakin banyak untung/laba yang 

diperoleh suatu uasaha bisnis, semakin besar pula ia 

harus membayar pajak Negara demikian sebaliknya. 

Devisa yang diperoleh tersebut digunakan lagi oleh 
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pemerintah untuk melakukan pembangunan di tiap-

tiap wilayah di Negara kita ini. Namun sering terjadi 

penyelewengan terhadap uang yang seharusnya 

menjadi hak rakyat ini ( korupsi ). 

Dalam ruang lingkup bisnis, kita harus 

mengenal sistem perekonomian dan sistem pasar. 

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan 

oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya 

yang dimilikinya baik kepada individu maupun 

organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar 

antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi 

lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur 

faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang 

individu boleh memiliki semua faktor produksi. 

Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut 

di pegang oleh pemerintah. 

Perekonomian pasar bergantung pada 

kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah 

lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas 

menjual dan membeli barang yang mereka inginkan 

(dalam batas-batas tertentu). Sebagai akibatnya, barang 

yang diproduksi dan harga yang berlaku ditentukan 

oleh mekanisme penawaran-permintaan. 

Perekonomian pasar campuran atau mixed 

market economies adalah gabungan antara sistem 
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perekonomian pasar dan terencana. Menurut Griffin, 

tidak ada satu negara pun di dunia ini yang benar-

benar melaksanakan perekonomian pasar atau pun 

terencana, bahkan negara seperti Amerika Serikat. 

Meskipun dikenal sangat bebas, pemerintah Amerika 

Serikat tetap mengeluarkan beberapa peraturan yang 

membatasi kegiatan ekonomi. Misalnya larangan 

untuk menjual barang-barang tertentu untuk anak di 

bawah umur, pengontrolan iklan (advertising), dan lain-

lain. 

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem 

ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat zaman 

dahulu. Dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai sosial, 

kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat 

sangat berpengaruh kuat. Dalam bidang produksi, 

biasanya mereka hanya memproduksi untuk diri 

sendiri saja. Oleh karena itu, sistem ekonomi 

tradisional ini sangat sederhana sehingga tidak lagi 

bisa menjawab permasalahan ekonomi yang semakin 

berkembang. 

Terdapat beberapa ciri sistem ekonomi 

tradisional sebagai berikut: 

 Aturan yang dipakai adalah aturan tradisi, adat 

istiadat, dan kebiasaan; 

 Kehidupan masyarakatnya sangat sederhana; 
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 Kehidupan gotong-royong dan kekeluargaan 

sangat dominan; 

 Teknologi produksi yang digunakan masih 

sangat sederhana. 

Sistem ekonomi komando sering juga disebut 

sebagai sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Sistem 

ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang 

menghendaki pengaturan perekonomian dilakukan 

oleh pemerintah secara terpusat. Oleh karena itu, 

dalam sistem ekonomi ini peranan pemerintah dalam 

berbagai kegiatan ekonomi sangat dominan. 

Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi 

komando adalah Karl Marx. Ia adalah seorang ahli 

filsafat berkebangsaan Jerman. Bukunya yang terkenal 

berjudul Das Capital. Dalam sistem ekonomi komando, 

semua kegiatan ekonomi diatur dan direncanakan oleh 

pemerintah. Pihak swasta tidak memiliki kewenangan 

dalam kegiatan perekonomian. Semua permasalahan 

perekonomian yang meliputi what, how, dan for whom 

semuanya dipecahkan melalui perencanaan 

pemerintah pusat sehingga semua alat produksi 

dikuasai oleh pemerintah. Sistem ekonomi komando 

banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Timur dan 

Cina. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

ciri-ciri sistem perekonomian komando adalah sebagai 

berikut: 
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 Semua permasalahan ekonomi dipecahkan oleh 

pemerintah pusat; 

 Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, 

distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara; 

 Semua alat produksi dikuasai oleh negara 

sehingga kepemilikan oleh individu atau pihak 

swasta tidak diakui. 

Sistem ekonomi pasar sering juga disebut sistem 

ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar merupakan 

sistem ekonomi yang menghendaki pengolahan dan 

pemanfaatan sumber daya di dalam perekonomian 

yang dilakukan oleh individu dan terbebas dari 

campur tangan pemerintah. Jadi, sistem ekonomi pasar 

sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi 

komando. 

Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi 

pasar adalah Adam Smith. Bukunya yang terkenal 

berjudul The Wealth of Nation. Adam Smith menyatakan 

bahwa “perekonomian akan berjalan dengan baik 

apabila pengaturannya diserahkan kepada mekanisme 

pasar atau mekanisme harga”. Teori ini kemudian 

dikenal dengan sebutan The Invisible Hands. Sistem 

ekonomi pasar banyak dianut oleh negara Eropa Barat 

dan Amerika Serikat. 

Terdapat beberapa ciri sistem perekonomian 

pasar, di antaranya sebagai berikut: 
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 Setiap individu memiliki kebebasan untuk 

memiliki faktor-faktor produksi; 

 Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar; 

 Peranan modal dalam perekonomian sangat 

menentukan bagi setiap individu untuk 

menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga 

dapat menciptakan efisiensi; 

 Peranan pemerintah dalam perekonomian 

sangat kecil; 

 Hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi 

merupakan hak milik perseorangan yang 

dilindungi sepenuhnya oleh negara. 

Sistem ekonomi campuran merupakan sistem 

ekonomi yang lahir sebagai alternatif dari sistem 

ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Sistem 

ekonomi campuran ini mengambil kelebihan dari 

sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. 

Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan organisasi 

ekonomi sebagian dipecahkan melalui mekanisme 

pasar dan sebagian lagi dipecahkan melalui 

perencanaan pemerintah pusat. 

Terdapat beberapa ciri sistem ekonomi 

campuran, di antaranya sebagai berikut: 

 Hak milik individu atas faktor-faktor produksi 

diakui, tetapi ada pembetasan dari pemerintah; 

 Kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap 

ada sehingga setiap individu memiliki hak 
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untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya; 

 Kepentingan umum lebih diutamakan; 

 Campur tangan pemerintah dalam 

perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor 

yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

 

2. ORGANISASI BISNIS 

Bisnis sebagai suatu sistem terbuka berada 

dalam sebuah lingkungan. Perubahan-perubahan yang 

terjadi di lingkungan bisnis memerlukan perhatian  

dari manajer karena bisa memberikan dampak yang 

besar bagi perkembangan bisnis. Kegiatan organisasi 

bisnis akan merubah lingkungan, dan juga sebaliknya, 

lingkungan akan mendorong perubahan pada 

organisasi. Pemahaman yang mendalam terhadap 

lingkungan tempat  organisasi bisnis berada menjadi 

sangat krusial.   

Bisnis masa lalu lebih banyak mengutamakan 

pendekatan shareholder yaitu kepentingan utama si 

pemilik/penyandang dana daripada kepentingan 

stakeholder. Dalam era globalisasi, pebisnis dituntut 

untuk melakukan bisnis dengan mengutamakan etika 

bisnis yaitu menjalankan suatu usaha yang saling 

bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam 

bisnisnya. 
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Stakeholder terdiri dari semua pihak yang 

berkaitan dengan berdirinya suatu usaha dan 

kelanjutan usahanya, yaitu: negara (penguasa sumber 

daya alam), pemerintah (penguasa sumber daya 

manusia) dan komunitas (lingkungan hidup). Negara 

terdiri dari kepala negara (presiden) dan kepala daerah 

(sultan/bupati/walikota). Pemerintah terdiri dari 

pemerintah pusat (kabinet), pemerintah daerah 

dekonsentrasi (gubernur), pemerintah daerah otonom 

(bupati, walikota). Komunitas terdiri dari investor 

(shareholder), manajemen (pebisnis), karyawan, mitra 

usaha (lembaga keuangan, konsultan , pemasok, 

distributor , agen dan pengecer), pembeli (end user), 

dan penduduk di sekitar lingkungan usaha. 

Dengan pendekatan lain, lingkungan organisasi 

bisnis terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan 

internal.  

Lingkungan Eksternal 

Lingkungan eksternal  (external environment)  

adalah segala sesuatu di luar batasan organisasi yang 

mungkin mempengaruhinya. Lingkungan eksternal 

terdiri dari dua bagian, yaitu Lingkungan Makro dan 

Lingkungan Mikro.  

Lingkungan Makro. Disebut juga lingkungan 

yang tidak berpengaruh langsung kepada organisasi  
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(indirect environment)  yaitu serangkaian dimensi dan 

kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi 

yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi. 

Meskipun Lingkungan makro    tidak mempengaruhi  

organisasi secara langsung, namun harus tetap 

diperhitungkan dalam pengambilan keputusan 

organisasi. Lingkungan makro  terdiri dari dimensi 

ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik-hukum,  

lingkungan alam  dan lingkungan internasional. 

Dimensi ekonomi adalah kesehatan dan vitalitas 

keseluruhan dari sistem ekonomi di mana organisasi 

beroperasi. Apabila   kondisi ekonomi mengalami 

guncangan, maka akan berpengaruh secara langsung 

kepada organisasi. Faktor-faktor ekonomi yang 

terutama sangat penting bagi bisnis adalah 

pertumbuhan ekonomi secara umum, inflasi, tingkat 

bunga, dan tingkat penggangguran.     

Dimensi teknologi  merefleksikan metode-

metode yang tersedia untuk mengubah sumber daya 

menjadi produk atau jasa. Perubahan teknologi akan 

mempengaruhi cara organisasi mengubah sumber 

daya tersebut. 

Dimensi sosial budaya ini meliputi sikap, 

norma, adat, gaya hidup, nilai, kebiasaan, dan 

karakteristik demografi masyarakat di mana organisasi 

berada.  
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Politik hukum, yaitu berupa peraturan 

pemerintah mengenai bisnis dan hubungan umum 

antara bisnis dan pemerintah. Undang-undang dan 

peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah bisa 

memberikan dampak yang besar bagi kelangsungan 

hidup organisasi. 

Terkait kondisi lingkungan alam, menghargai 

kondisi lingkungan alam serta perlindungan dan 

pemanfaatan alam secara bijaksana kini semakin 

menjadi perhatian dan tuntutan masyarakat dunia. 

Pemikiran sustainable development menjadi perhatian 

banyak kegiatan bisnis masa sekarang, yang 

menunutut manajer memahami peraturan dan tekanan 

masyarakat peduli lingkungan dan pencegahan yang 

harus dilakukan  

Sedangkan lingkungan internasional yaitu 

pengaruh bisnis, politik dan kebijakan  negara lain 

khususnya untuk organisasi-oganisasi multinasional 

yang memberikan dampak sangat besar bagi organisasi 

tersebut.   

Lingkungan Mikro. Disebut juga lingkungan 

yang berpengaruh langsung kepada organisasi  (direct 

environment) yaitu unsur-unsur luar organiasi yang 

secara spesifik berpengaruh secara langsung kepada 

organisasi. Lingkungan ini terdiri dari dimensi: 
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kompetitor, pelanggan, pemasok, regulator,  lembaga 

keuangan, serikat pekerja dan partner strategis.  

Adanya pesaing yang memperebutkan sumber 

daya termasuk konsumen, atau yang menawarkan 

produk atau jasa tandingan. Organiasasi juga akan 

bersaing dengan organisasi lainnya dalam 

memperebutkan sumber  daya. Contoh: organisasi 

akan bersaing memperoleh dana dari lembaga 

keuangan dan memperoleh karyawan yang berkualitas 

dari universitas.  

Pelanggan, yaitu individu atau organisasi yang 

membeli barang atau jasa suatu organisasi. Pelanggan 

mempengaruhi organisasi secara langsung karena 

mereka membeli dan memakai barang atau jasa yang 

dihasilkan oleh organisasi.  Perubahan pada perilaku 

konsumen, selera,  dan sikap konsumen termasuk 

dalam komponen yang harus dipahami oleh manajer. 

Pemasok, yaitu pihak-pihak yang memberikan 

input berupa sumber daya kepada organisasi, yang 

diperlukan untuk menjalankan usahanya. Input dapat 

berupa bahan baku, bahan setengah jadi, karyawan, 

modal keuangan, informasi, atau jasa yang diperlukan 

organisasi. 
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Regulator, biasanya adalah pemerintah yang 

mengatur dan mempengaruhi kebijakan dan praktek 

sebuah organisasi.  

Terkait lembaga keuangan, kebutuhan 

perusahaan terhadap tambahan modal dari lembaga-

lembaga keuangan untuk memperluas usaha semakin 

besar. Manajer perlu memahami pentingnya menjalin 

hubungan baik dengan lembaga-lembaga keuangan 

untuk memperluas usaha makin besar dengan 

mengerti tentang prosedur perbankan, mampu 

membuat transaksi berharga, membuat pembukuan 

yang akurat serta memiliki jaminan yang diperlukan,  

untuk memperluas usaha menjadi semakin besar. 

Terkait serikat pekerja, perkembangan serikat 

pekerja yang berkaitan dengan adanya tuntutan-

tuntutan karyawan terhadap perusahaan sangat 

mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dapat 

diambil manajer dalam organisasi. Sedangkan mitra 

strategis, yaitu dua organisasi atau lebih yang 

bekerjasama dalam joint venture atau kemitraan 

lainnya.  

Lingkungan Internal 

Lingkungan internal  (Internal environment)  

adalah faktor-faktor atau kondisi umum yang berada 

di dalam suatu organisasi. Lingkungan internal adalah 
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kejadian dan kecenderungan dalam suatu organisasi 

yang mempengaruhi manajemen, karyawan dan 

budaya organisasi. Lingkungan internal ini 

dimungkinkan untuk dikendalikan oleh para pelaku 

bisnis, sehingga dapat diarahkan sesuai dengan 

keinginan perusahaan.  

Pemilik/pemegang saham adalah orang-orang 

yang memiliki hak milik hukum terhadap bisnis 

tersebut. Pemilik dapat berupa seseorang yang 

mendirikan dan menjalankan suatu bisnis kecil, 

partner yang secara bersama-sama memiliki bisnis, 

atau investor yang memiliki saham (pemegang saham).  

Dewan direksi yaitu mereka yang dipilih oleh 

para pemegang saham dan bertanggung jawab untuk 

mengawasi manajemen perusahaan secara umum, 

untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan 

dengan cara yang paling memuaskan kepentingan 

pemegang saham. 

Karyawan/pekerja yaitu individu-individu yang 

dipekerjakan oleh organisasi. Karyawan bisa 

membentuk serikat pekerja yang saat ini mempunyai 

bargaining power yang  cukup besar sehingga dapat 

mempengaruhi organisasi. Oleh karena itu, manajer 

perlu membina hubungan yang baik dengan karyawan 

atau serikat pekerja.  
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Sedangkan lingkungan kerja fisik, yaitu berupa 

fasilitas-fasilitas fisik yang disediakan organisasi. 

Adapun mengenai bentuk-bentuk organisasi 

bisnis dapat dijelaskan secara ringkas di bawah ini. 

Perusahaan Perorangan  

Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang 

dimiliki oleh satu orang. Karena perusahaan milik satu 

orang maka jika laba akan dimiliki oleh satu orang dan 

jika rugi akan ditanggung oleh satu orang. Dalam 

perusahaan perorangan, tidak ada pemisahan secara 

hukum antara harta aktiva milik pribadi dan harta 

milik perusahaan. Jika perusahaan bangkrut sedang 

perusahaan masih mempunyai utang kepada pihak 

lain, maka harta pribadinya akan menjadi tanggungan 

untuk melunasi semua utangnya.  

Karena pemilik perusahaan adalah satu orang 

maka proses manajemen perusahaan ini sangat cepat. 

Pemilik yang biasanya merangkap sebagai pemimpin 

perusahaan didalam mengambil keputusan bisnisnya 

tidak melalui proses lama dan njilimet.  

Jika perusahaan memperoleh laba maka laba 

akan langsung dikonsumsi oleh pemilik tanpa melalui 

proses rapat. Keputusan terhadap konsumsi laba yang 

diperoleh perusahaan bersifat mutlak dan tidak 

dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapan saja dan 
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dimana saja pemilik akan mengkonsumsi labanya tidak 

akan ada yang membatasinya. Keputusan bisnis yang 

diambil dapat diubah setiap saat sesuai dengan selera 

pemiliknya. 

Kelebihan perusahaan perseorangan, adalah: 

 Biaya perizinan sering lebih rendah 

dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya. 

 Pengambilan keputusan dan pengendalian 

perusahaan sering berlangsung dengan cepat, 

karena tanggung jawab di bawah seorang 

pemilik yang sekaligus adalah pimpinan 

perusahaan. 

 Kemungkinan untuk meraih keuntungan yang 

lebih besar, karena keuntungan tidak perlu 

dibagi kepada siapapun. 

 Respon terhadap kebutuhan-kebutuhan 

perusahaan sering lebih cepat terkendali, karena 

sebagai pemilik tunggal tidak perlu 

berkonsultasi pada banyak orang.   

Karena perusahaan milik seorang maka jika 

perusahaan  menderita rugi  akan ditanggung oleh  

seorang. Kondisi perusahaan sangat  tergantung sekali 

kepada  pemilik. Bila kesehatan pemilik terganggu 

maka akan mempengaruhi jalannya perusahaan. 
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Meninggalnya pemilik berarti berakhirnya pola 

menajemen perusahaan yang ada. Jika pemilik 

meninggal maka segala surat ijin perusahaan yang 

diterbitkan oleh Pemerintah  tidak berlaku lagi dan 

manakala ahli  warisnya akan meneruskan maka ahli 

waris yang meneruskan harus mengurus surat ijin 

baru.  

Pemilik mempunyai tanggung jawab tak 

terbatas dan sangat besar  sampai kepada harta 

pribadinya. Kebangkrutan  usaha perusahaan bisa 

berarti.  

Karena perusahaan milik perorangan maka 

perusahaan akan sulit untuk cepat berkembang 

menjadi besar sebab untuk memperoleh tambahan 

dana akan banyak mengalami hambatan (kendala) baik 

kendala persyaratan bisnis maupun kendala 

persyaratan umum. Perusahaan Perseorangan 

umumnya relatif dan seringkali tidak  tahan atas 

goncangan situasi perekonomian.  

Perusahaan Persekutuan  

Perusahaan persekutuan  adalah suatu 

perusahaan yang dimiliki 2 (dua) orang atau lebih. 

Pemiliki perusahaan tunduk pada aturan main yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Aturan main yang 

merupakan pijakan dasar dalam menjalankan roda 
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perusahaan ini disebut juga dengan anggaran dasar 

persekutuan (article partnership).  

Di dalam anggaran dasar persekutuan telah 

tertuang  berbagai hal yang menyangkut hak dan 

kewajiban setiap sekutu (partner), baik untuk 

pembagian laba, mederita rugi atau pada saat 

berakhirnya persekutuan.  

Di muka telah disinggung sepintas bahwa 

sekutu (para pemilik atau para partner) terdiri dari 

sekutu umum, sekutu terbatas, sekutu diam (sekutu 

tidur) dan sekutu rahasia.  

1. Sekutu umum adalah sekutu yang berpartisipasi 

secara aktif di dalam perusahaan serta 

mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, 

berat dan tak terbatas (unlimited liability). Jika 

suatu persekutuan seluruhnya terdiri dari 

sekutu umum (general partner) maka 

perusahaan persekutuan tersebut dinamakan 

persekutuan umum (general partnership). 

2. Sekutu terbatas adalah sekutu (partner) yang 

tanggung jawabnya terbatas hanya pada sebesar 

uartg yang disetor kedalam persekutuan. Dalam 

sekutu terbatas ini, tanggung jawab sekutu 

mirip dengan pemeyang sahara dalam 

perusahaan perseroan terbatas. Nama dari 

sekutu terbatas tidak akan nampak di dalam   
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nama persekutuan dan sekutu tcrbaias tidak 

terlibat langsung dan juga tidak terf ibat secara 

aktif dalam proses manajemen suatu perusahaan 

persekutuan. Jika perusahaan persekutuan 

bangkrut serta membawa ukr.g yang sangat 

besar maka sekutu terbatas hanya akan 

kehilangan sebesar kontribusi yang disetor 

kedalam perusahaan. Setiap negara di dunia, 

mempunyai kebijakan yang berbeda dalam 

kaitannya dengan sekutu terbatas. 

3. Sekutu diam (tidur) adalah sekutu yang 

mempunyai kepentingan keuangan di dalam 

perusahaan akan tetapi tidak berpartisipasi di 

dalam manajemen perusahaan serta tidak 

dikenal oleh para sekutu yang lain. 

4. Sekutu rahasia adalah sekutu yang mempunyai 

kepentingan keuangan di dalam perusahaan 

serta berpartisipasi di dalam manajemen 

perusahaan dan juga tidak dikenal oleh para 

sekutu yang lain. 

5. Sekutu sebutan (sekutu nominal) adalah sekutu 

yang tidak mempunyai kepentingan keuangan 

di dalam perusahaan akan tetapi sekutu ini 

mengijinkan dirinya dimasukkan sebagai sekutu 

serta bertanggung jawab sebagaimana sekutu 

umum.  
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 Status perusahaan dengan bentuk persekutuan 

sifatnya cukup fleksibel (luwes, lentur) di dalam proses 

manajemen perusahaan. Status perusahaan ini berada 

antara perusahaan perorangan dan perusahaan 

perseroan terbatas. Umumnya, berlakuan hukum 

terhadap perusahaan persekutuan tidak sebesar atau 

seberat perusahaan lerorangan. Perusahaan 

persekutuan lebih mudah berkembang dibandingkan 

dengan lerusahaan perorangan sebab jumlah pemilik 

perusahaan persekutuan lebih banyak libandingkan 

dengan perusahaan persekutuan. Umumnya orang 

yang masih baru terjun ke dunia bisnis atau yang 

mempunyai pola pemikiran yang sempit akan memilih 

perusahaan berstatus perorangan sedangkan manakala 

pola berfikirnya telah memperoleh kemajuan kan 

melangkah kepada perusahaan persekutuan. 

Bentuk perusahaan semacam ini memiliki 

kelebihan, yaitu: 

 Kemungkinan perolehan modal perusahaan 

lebih mudah, karena dapat bersumber dari 

beberapa orang yang berkongsi. 

 Mereka yang terlibat dalam perkongsian dapat 

termotivasi dalam menerapkan semua 

kemampuannya, karena mereka ikut 

memperoleh laba. 
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 Bila dibandingkan dengan perusahaan 

perseorangan, persoalan perolehan formalitas 

hukum lebih mudah dan biayanya lebih kecil.   

Selain itu, juga memiliki kekurangan, antara 

lain: 

 Dibandingkan dengan perusahaan 

perorangan dan perseroan, perusahaan jenis 

ini relatif lebih sulit untuk memperoleh 

kredit permodalan jangka panjang. 

 Kemungkinan bubarnya perusahaan lebih 

besar, terutama jika terdapat salah seorang 

yang berkongsi tidak sepaham lagi dengan 

yang lain. 

 Kewajiban yang berkongsi tidak terbatas, 

terutama apabila perusahaan mengalami 

kendala dalam pengembangannya. 

 Pengambilan keputusan agak lambat, karena 

segala sesuatu kegiatan dalam perusahaan, 

harus mendapat persetujuan dari semua 

yang berkongsi.   

Perusahaan Perseroan Terbatas  

Perusahaan perseroan terbatas  adalah suatu 

lembaga bisnis yang keberadaannya diakui oleh 

hukum dengan pemilik yang tidak berkaitan langsung 
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dengan perusahaah dan tanda kepemilikan atas 

perusahaan diketahui lewat surat saham yang 

dikuasainya. 

Saham adalah suatu sertifikat atau tanda otentik 

yang mempunyai kekuatan hukum bagi pemegangnya 

sebagai keikutsertaan di dalam perusahaan seria 

mempunyai nilai nominal (mata uang) serta dapat 

diperjualbelikan. Saham mempunyai nilai nominal 

(mata uang) dan oleh karena itu mempunyai nilai 

ekonomis. Karena mempunyai nilai ekonomis maka 

saham dapat diperjual belikan baik melalui pasar uang 

dan modal maupun secara langsung terhadap 

masyarakat (over the counter). Angka nominal (nilai 

nominal) saham yang tertera dalam lembar saham 

disebut dengan nilai pan (par value). Saham yang laku 

dijual diatas nilai nominal disebut dijual diatas pari, 

jika dijual dibawah nilai nominal disebut dengan 

dibawah pari dan jika dijual seharga nilai nominal 

disebut dijual pari. 

Pemegang saham merupakan pemilik 

perusahaan meskipun lembar saham yang dimiliki 

hanya 1 (satu) lembar dari 1.000.000.000 lembar saham. 

Jika perusahaan menerbitkan saham sebanyak 

1.000.000.000 Itmbar saham dan seseorang mempunyai 

saham sebesar 60% berarti orang tersebut mempunyai 

600.000.000 lembar saham. Dan jika yang dimiliki 
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hanya 1 (satu) lembar berarti hanya memiliki 

0,000.000.01% demikian seterusnya.  

Perwakilan kepemilikan seseorang di dalam 

perusahaan perseroan terbatas tercermin dalam sedikit 

banyaknya lembar saham yang dimiliki.  Semakin 

banyak lembar saham yang dimiliki akan semakin 

besar derajat kepemilikannya. Saham dikeluarkan 

dalam bentuk per unit lembar dan karena itu setiap 

lembar saham dinamakan lembar saham. 

Saham yang dikeluarkan perusahaan nantinya 

merupakan bukti penyertaan pemegang saham 

kedalam perusahaan. Jumlah yang terakumulasi dalam 

perusahaan dinamakan dengan nama modal saham. 

Modal saham dibagi ke dalam 3 (tiga) macam status 

modal yang meliputi modal dasar, modal ditempatkan 

dan modal disetor. Di bawah ini akan diuraikan ke 3 

(tiga) macam status modal saham diatas. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik perusahaan perseroan terbatas adalah 

sebagai berikut: 

1) Keberadaan pemilik secara hukum terpisah 

dengan perusahaan. Pada perusahaan 

perorangan dan persekutuan, pemilik 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala 

konsekwensi perusahaan sampai kepada harta 
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pribadi dan tidak menutup kemungkinan secara 

pisik juga akan dipertanggungjawabkan. Dalam 

perusahaan perseroan terbatas, tanggung jawab 

pemilik (pemegang) saham dipisahkan secara 

tegas secara hukum, pemilik (pemegang saham) 

tidak bertanggung terhadap segala konsekwensi 

yang ditimbulkan oleh kinerja manajemen 

perusahaan. 

2) Saham, sebagai tanda pemilik perusahaan. 

Besarnya modal-perusahaan ditetapkan dan 

akan dibagi sebanyak lembar yang dikehendaki. 

Dengan besarnya modal yang telah ditetapkan, 

semakin banyak lembar saham yang diterbitkan 

maka akan semakin kecil nilai nominal per 

lembar saham. Lembar saham (sero = andil) 

dapat diperjualbelikan baik melalui pasar modal 

maupun secara langsung antar perusahaan dan 

masyarakat. Umumnya, manajemen perusahaan 

secara pribadi tidak mengenal pemegang saham 

(kecuali pemegang saham mayoritas). 

3) Kewajiban pemegang saham terbatas. Para 

pemegang saham perusahaan perseroan terbatas 

hanya bertanggung jawab sebesar saham yang 

dikuasainya. Jika perusahaan mengalami 

kebangkrutan dengan membawa utang yang 

sangat besar, pemegang saham hanya terbatas 

sebesar jumlah (nilai) saham yang dikuasainya. 
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4) Keberadaan perusahaan lebih langgeng (terus 

berlanjut) selamanya. Umur perusahaan 

perseroan terbatas akan sangat lama dan tidak 

ada kaitannya dengan hidup atau matinya 

pemegang, saham (pemilik) sebagaimana 

dijumpai pada perusahaan perorangan dan 

perusahaan persekutuan. Tidak sedikit dapat 

dijumpai didunia ini, dimana umur perusahaan 

perseroan terbatas telah mencapai lebih dari 200 

(dua ratus) tahun. 

Bagi pemegang saham, karena adanya 

pemisahan antara harta perusahaan dan harta 

perusahaan, maka selanjutnya perusahaan bangkrut 

maka pihak pemegang saham hanya bertanggung 

sebesar modal (saham) yang diseiorhan. Misal, seorang 

pemegsng saham mempunyai 10 lembar saham @ Rp 

50.000,- dan kemudian perusahaan bangkrut dengan 

meninggalkan ufang sebesar Rp 50.000.000.000.000,- 

maka pemegang saham tadi hanya kehilangan harta 

sebesar Rp 5.000.000.-.Selebihnya dia tidak 

bertanggung jawab. 

Perusahaan dapat melaksanakan konsep 

komunitas usaha (going concern concept), artinya 

umur perusahaan barjangka waktu sangat lama 

tergantung kepandaian manajemen di dalam 

mengelola perusahaan. Hak milik pemegang saham 
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sebagai tanda kepemilikan perusahaan dengati mudah 

dapat dipindah tangankan kepada orang lain. 

Perusahaan terbatas umumnya dianggap perusahaan 

yang bonafit sehingga di dalam mencari pinjaman 

uang kepada pihak kreditor akan lebih mudah dari 

pada bentuk perusahaan lainnya. 

Adanya pemisahan yang tegas antara pemilik 

perusahaan dan manajemen perusahaan. Manajemen 

perusahaan bukanlah pemilik perusahaan mereka 

hanyalah orang-orang yang dibayar oleh pemilik 

karena mempunyai keahlian. 

Perseroan terbatas dapat memperbesar modal 

atau memperkecil modal. Dapat pula PT ini 

memperkecil nilai nominal saham per lembarnya, 

dapat pula memperkecil nilai nominal per lembarnya. 

Pemegang saham tidak mempunyai hak secara 

langsung ikut campur jalannya perusahaan dengan 

cara masuk kedalam pabrik, melakukan penegoran 

atau tindakan-tindakan lainnya. Setiap akhir tahun 

para pemegang saham dapat melakukan rapat umum 

pemegang saham (RUPS) dan di dalam rapat tersebut 

akan diputuskan apa yang diinginkan oleh para 

pemegang saham. 

Para pemegang saham di dalam mengawasi 

jalannya perusahaan tidak dapat melakukan secara 
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sendiri-sendiri akan tetapi telah diwakili oleh dewan 

komisaris, Dewan komisaris ini ibarat MPRnya 

perusahaan. 

Karena perseroan terbatas mempunyai sifat 

pemisahan yang mutlak antara pemegang saham 

(pemilik) dan manajemen dan pemilik (pemegang 

saham) hanya bertanggung jawab terbatas pada modal 

yang disetor saja maka untuk melindungi masyarakat 

pemerintah melakukan berbagai aturan dan peraturan 

yang ketat untuk mendirikan perseroan terbatas. 

Diantara bentuk organisasi bisnis yang ada maka 

bentuk perseroan terbatas inilah yang paling sulit 

pembentukannya. 

Konsekwensi dari butir satu di atas membawa 

konsekwensi bahwa biaya pengurusan pendirian 

perseroan terbatas adalah mahal. Jika PT akan go public 

maka PT diharuskan menerbitkan prospektusnya 

untuk disebarkan kepada masyarakat luas. 

Laba yang diperoleh perusahaan akan 

dikenakan beberapa kali, ada laba yang melekat pada 

perusahaan dan ada pajak yang dikaitkan dengan 

pembagian laba kepada pemegang saham. 

Perseroan terbatas dilarang merahasiakan 

laporan keuangan perusahaan. Semua aspek yang 
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dianggap penting yang terdapat di dalam laporan 

keuangan harus diungkapkan sepenuhnya. 

Macam Perseroan Terbatas adalah: 

1.   PT Terbuka (go public). Adalah suatu perseroan 

terbatas yang dimiliki oleh masyarakat luas. Setiap 

masyarakat tidak dibatasi untuk membeli saham 

(tanda kepemilikan) perusahaan. 

2.   PT Tertutup. Adalah PT yang pemiliknya hanyalah 

orang-orang tertentu. Saham dari PT lertutup ini 

tidak dijual secara bebas. PT tertutup ini dimiliki 

oleh orang-orang yang mempunyai hubungan 

psikologis dan hubungan emosional yang kuat 

Misal saudara, famili atau sahabat dekat 

3.   PT Tidak Aktif. Adalah PT yang telah tidak bekerja 

(tidak melaksanakan) aktivitasnya akan tetapi 

secara hukum keberadaannya masih diakui. 

Seringkali PT ini disebut juga dengan PT kosong. 

4.  PT Asing. Adalah PT yang pemegang sahamnya 

seluruhnya adalah orang warga negara asing. 

Jenisnya perusahaannya dinamakan perusahaan 

dengan modal asing (penanaman modal asing). 

5.  PT Domestik. Adalah suatu PT dimana para 

pemegang sahamnya adalah orang dalam negeri 

dan perusahaannya beroperasi di dalam negeri. 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

36 

 

6. PT Multinasional. Adalah PT dimana para 

pemegang sahamnya aneka warga negara asing 

dan mungkin juga di dalam nya ada warga negara 

domestik. 

Koperasi 

Yang dimaksud dengan koperasi adalah usaha 

yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum 

koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai 

gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas 

kekeluargaan. Kesemua bentuk perusahaan 

(perorangan, persekutuan, perseroan terbatas, 

perusahaan daerah dan perusahaan negara) adalah 

perusahaan yang semata-mata berwatak ekonomi yaitu 

mengejar laba dengan menerapkan prinsip-prinsip 

ekonomi sedang koperasi disamping berwatak 

ekonomi juga berwatak sosial. Walaupun demikian 

bentuk organisasi bisnis tersebut untuk dapat 

mempertahankan kelangsungan hidupnya, pemilik 

atau para pengelolanya mutlak harus memperoleh 

laba. 

Di Indonesia, dasar pokok keberadaan koperasi 

adalah pasal 33 UUD 1945 dimana koperasi ini 

diharapkan menjadi pola kehidupan masyarakat dalam 

melaksanakan kegiatan ekonomi. Walaupun koperasi 

ini mendapat perhatian yang cukup serius dan besar 
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dari pemerintah akan tetapi semua keberhasilan yang 

dicapai oleh koperasi sangat bergantung dan 

ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat secara 

langsung di dalam pengelolaan koperasi, khususnya 

pihak pemilik (anggota) dan pengelolannya. 

Di dalam menjalankan usahanya, koperasi 

sebagaimana organisasi bisnis lainnya juga 

menggunakan harta (aktiva) yang bersumber dari 

modal sendiri dan pinjaman (utang). Harta (aktiva) 

yang ada di dalam koperasi dioperasikan sedemikian 

rupa sesuai dengan kebijaksanaan dan strategi yang 

digariskan. Untuk mengoperasikan harta (aktiva) ini 

koperasi mengeluarkan biaya dan bila penghasilan 

melebihi biaya berarti perusahaan mendapat laba dan 

merugi bila sebaliknya.  

Oleh karena itu, koperasi yang tidak bisa bekerja 

secara efisien dan efektif akan sulit untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup dan 

pertumbuhannya serta memperoleh faba optimal 

sehingga tujuan untuk mensejahterakan anggotanya 

tidak akan tercapai. Koperasi, meskipun diberi embel - 

embel watak sosial, akan tetapi penonjolan utamanya 

adalah ssbagai organisasi bisnis. Karena itulah, jika di 

dalam sistem perekonomian di Indonesia diharapkan 

juga sebagai soko guru perekonomian sebagaimana 

Badan Usaha Milik Negara dan swasta (BUMN dan 
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BUMS) dan koperasi nantinya diharapkan sejajar 

dengan BUMN dan BUMS maka penerapan prinsip -

prinsip dan manajemen mutlak diperlukan. Hanya 

pendekatan bisnislah yang akan dapat mengeliminasi 

berbagai kelemahan yang ada saat ini, dan pendekatan 

seperti ini tidak menyalahi prinsip-prinsip koperasi. 

Karena menggunakan pendekatan bisnis dan 

manajemen profesional inilah maka banyak koperasi di 

Eropa Barat, Amerika, Australia, Selandia Baru dan di 

Jepang dapat tampil sebagai konglomerat. Nestle dari 

Swiss dan Frisian Flag dari Belanda, merupakan contoh 

perusahaan milik koperasi yang mampu 

mengembangkan usahannya sampai keluar negeri. 

Pertumbuhan usaha yang sehat adalah karena 

perolehan laba (hasil usaha) yang sehat. Tanpa adanya 

laba (walaupun hal ini bukan semata-mata tujuan 

koperasi), maka akan sulit bagi koperasi untuk 

bertahan apalagi berkembang dan mensejahterakan 

anggotanya. 

Harta yang dioperasikan oleh perusahaan, 

sumber dana yang digunakan untuk rnemperoleh 

harta serta laba yang dihasilkan sebagai konsekwensi 

logis karena melakukan aktivitas bisnis, haruslah 

dimonitor dan dievaluasi, sehingga setiap perubahan 

dan perkembangan usaha dapat diikuti dan diketahui. 

Jika ada hal-hal yang kurang efisien dan efektif akan 
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segera diketahui and diambil langkah-langkah untuk 

menanggulangi. 

Koperasi sebagai lembaga ekonomi (organisasi 

bisnis) harus dapat bertindak secara efisien dan efektif 

disamping agar mampu bersaing di pasaran, 

memperoleh faba yang memuaskan (sisa hasil usaha 

yang menguntungkan), mempertahankan 

kelangsungan hidup agar dapat meningkatkan 

pertumbuhannya. Sisa hasil usaha diperlukan juga oleh 

perusahaan-perusahaan koperasi sekurang-kurangnya 

untuk membentuk cadangan dan sisa hasil usaha yang 

harus dibayarkan untuk modal (balas jasa) yang telah 

dimasukkan oleh para anggotanya.  

Alfred Hanel (1988: 37) dan Briccoe et. al. 

(1982:46) menyatakan bahwa kesamaan antara 

perusahaan koperasi dan perusahaan kapitalistis 

terlihat dari kenyataan bahwa kedua-duanya adalah 

kegiatan usaha yang otonom yang harus    berhasil 

mempertahankan dirinya dalam persaingan pasar dan 

dalam menciptakan efisiensi ekonomis dan 

kemampuan keuangannya. Walaupun demikian, 

kriteria yang menyangkut identitas ganda dan tujuan 

promosi anggota melalui pelayanan -sebagaf ciri khas 

koperasi- tidak terdapat pada perusahaan kapitalistis 

atau perusahaan konvensional. Walau bagaimanapun, 

menurut Briccoe et. al. juga (1982: 46) koperasi dapat 
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dipengaruhi melalui kebijaksanaan usahanya untuk 

berusaha secara nyata seperti perusahaan-perusahaan 

lain. 

Di dalam menjalankan usahanya untuk 

memperoleh laba, koperasi menggunakan harta 

(aktiva). Aktiva yang dikuasai oleh koperasi diperoleh 

(didanai) dari modal sendiri dan adakalanya dari 

utang. Koperasi sebagai lembaga ekonomi bisa berada 

pada berbagai kondisi yang sangat tidak sehat sampai 

pada kondisi sangat sehat. Dalam kondisi 

bagaimanapun, sepanjang koperasi itu masih aktif 

bekerja ia pasti menggunakan hartanya guna mengejar 

laba (hasil usaha). 

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang 

sifat utamanya adalah kumpulan orang-orang 

sedangkan PT merupakan kumpulan modal. Di dalam 

koperasi tekanan utamanya adalah orang-orang. 

Meskipun koperasi melaksanakan aktivitas ekonomi 

akan tetapi sifat utamanya adalah sifat sosial. 

Keuntungan seoptimal mungkin sebagaimana bisnis 

murni tidak ditemukan di dalam koperasi. 

Pemilik koperasi adalah para anggota yang 

membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. 

Keanggotaan koperasi karena dipecat jika menyimpang 

dari anggaran dasar an anggaran rumah tangga 
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koperasi atau meninggal dunia. Keanggotaan koperasi 

tidak dapat diwariskan kepada anak cucunya. 

Koperasi dapat dikelompokkan kedalam dua 

golongan besar, yaitu menu rut derajatnya dan 

menurut fungsinya (sifat aktivitasnya). Menurut 

derajatnya koperasi dibedakan ke dalam: 

1. Koperasi Primer. Koperasi primer adalah 

koperasi yang anggotanya terdiri dari orang 

seorang sampai jumlah minimalnya adalah 20 

orang. Sebelum mencapai 20 orang maka 

koperasi tidak dapat didirikan. Dalam koperasi 

primer dan jika anggotanya jumlahnya masih 

relatif kecil umumnya mekanisme 

pengurusannya berjalan demokratis dan penuh 

keakrabatan. 

2. Koperasi pusat. Adalah kumpulan dari lima 

koperasi primer atau lebih. Koperasi pusat ini 

beranggotakan 5 atau lebih koperasi primer 

yang sudah berbadan hukum. 

3. Koperasi gabungan. Adalah kumpulan koperasi 

pusat yang berjumlah paling sedikit 3 koperasi 

pusat. 

4. Induk koperasi. Kumpulan 3 (tiga) koperasi 

gabungan yang berbadan hukum atau lebih 
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dengan wilayah kerja meliputi seluruh 

Indonesia. 

 

3. BISNIS SEBAGAI PROFESI 

Hadibroto (1982) dalam disertasinya 

menjelaskan pengertian profesi sebagai kumpulan 

orang-orang yang terlibat dalam aktivitas serupa yang 

memenuhi syarat: (a) harus berdasarkan suatu disiplin 

pengetahuan khusus; (b) diperlukan suatu proses 

pendidikan tertentu untuk atas pengetahuan tersebut; 

(c) mempunyai standar kualifikasi yang mengatur dan 

harus ada pengakuan formal berkaitan dengan 

statusnya; (d) harus mempunyai norma perilaku yang 

mengatur hubungan antara profesi dengan langganan, 

teman sejawat dan publik, maupun penerimaan 

tanggung jawab yang tercakup dalam suatu pekerjaan 

dalam melayani kepentingan umum;  (e) harus 

mempunyai organisasi yang mengabdikan diri untuk 

memajukan kewajiban-kewajibanya terhadap 

masyarakat, disamping untuk kepentingan kelompok 

itu sendiri.  

Pada dewasa ini bisnis sudah dianggap sebagai 

suatu profesi. Bahkan bisnis seakan-akan menjadi 

sebutan profesi, tetapi sekaligus juga menyebabkan 

pengertian profesi menjadi suatu bahasa yang merancu 
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atau kehilangan pengertian dasarnya. Itu terutama 

karena bisnis modern mensyaratkan dan menuntut 

para pelaku  bisnis untuk menjadi orang yang 

profesional. 

Pada persaingan di dunia bisnis yang ketat saat 

ini, menuntut dan menyadarkan para pelaku bisnis 

untuk menjadi orang yang profesional. Sehingga 

profesionalisme menjadi suatu keharusan dalam 

melakukan bisnis. Hanya saja sering kali sikap 

profesional dan profesionalisme yang dimaksudkan 

dalam dunia bisnis hanya terbatas pada kemampuan 

teknis menyangkut keahlian dan keterampilan yang 

terkait dengan bisnis seperti manajemen, produksi, 

pemasaran, keuangan, personalia dan seterusnya. Hal 

ini terutama dikaitkan dengan prinsip efisiensi demi 

mendatangkan keuntungan yang maksimal. 

Yang sering diabaikan dan dilupakan banyak 

mendapat perhatian adalah profesionalisme dan sikap 

profesional juga mengandung pengertian komitmen 

pribadi dan moral pada profesi tersebut dan pada 

kepentingan pihak-pihak yang saling terkait. Orang 

yang profesional selalu berarti orang yang memiliki 

komitmen pribadi yang tinggi, yang serius 

menjalankan pekerjaannya, yang bertanggung jawab 

atas pekerjaannya agar tidak sampai merugikan pihak 

lainnya. Orang  yang profesional adalah orang yang 
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menjalankan pekerjaannya secara tuntas dengan hasil 

dan mutu yang sangat baik karena komitmen dan 

tanggung jawab moral pribadinya. 

Itu sebabnya mengapa bisnis hampir tidak 

pernah atau belum dianggap sebagai suatu profesi 

yang luhur. Bahkan sebaliknya seakan ada jurang yang 

memisahkan dunia bisnis dengan etika. Tentu saja ini 

terutama disebabkan oleh suatu pekerjaan kotor, tipu 

menipu, penuh kecurangan dan etika buruk. Bahkan 

tidak hanya masyarakat, melainkan sering orang bisnis 

menganggap dirinya bahwa memang pekerjaannya 

adalah tipu menipu, curang, membohongi orang lain 

dan sebagainya. Sehingga tidak heran bisnis mendapat 

predikat jelek, sebagai kerjanya orang-orang kotor. 

Kesan dan sikap masyarakat tentang bisnis serta 

bisnis sendiri, seperti itu disebabkan oleh ulah orang-

orang atau lebih tepatnya beberapa orang bisnis yang 

memperlihatkan citra yang begitu negatif di 

masyarakat. Beberapa orang bisnis yang hanya ingin 

mengejar keuntungan dengan menawarkan barang dan 

jasa dengan mutu rendah, yang tidak memperdulikan 

pelayanan terhadap konsumennya bahkan tidak 

menghiraukan keluhan konsumennya yang tidak 

sesuai dengan iklan ataupun janji terhadap barang atau 

jasa yang ditawarkannya. Sehingga hal ini membuat 

citra negative bagi bisnis tersebut. 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

45 

 

Berdasarkan pengertian profesi  yang 

menekankan keahlian dan keterampilan yang tinggi 

serta komitmen moral yang mendalam, maka jelas 

kiranya bahwa pekerjaan yang kotor tidak akan 

disebut sebagai profesi. Oleh karenanya bisnis itu 

bukanlah merupakan profesi, jika bisnis dianggap 

sebagai sebagai pekerjaan kotor, kendati istilah profesi, 

profesional, dan profesionalisme sering diucapkan 

dalam kaitan kegiatan bisnis. Namun di pihak lain 

tidak dapat disangkal bahwa ada banyak pebisnis dan 

juga perusahaan yang sangat menghayati pekerjaan 

dan kegiatan bisnisnya sebagai sebuah profesi dalam 

pengertiannya sebagaimana kita ketahui bersama. 

Mereka tidak hanya memiliki keahlian dan 

keterampilan yang tinggi tetapi punya komitmen 

moral yang mendalam. Oleh karena itu bukan tidak 

mungkin bahwa bisnis pun dapat menjadi sebuah  

profesi dalam pengertiannya yang sebenar-benarnya, 

bahkan menjadi sebuah profesi yang luhur. 

Untuk melihat tepat tidaknya kata  profesi 

dipakai juga untuk dunia bisnis, mari kita tinjau dua 

pandangan dan penghayatan yang berbeda mengenai 

pekerjaan dan kegiatan bisnis yang dianut oleh para 

pelaku bisnis. 

Pandangan Praktis Realistis. Pandangan ini 

terutama bertumpu pada kenyataan (pada umumnya) 
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yang diamati berlaku dalam dunia bisnis dewasa ini. 

Pandangan ini berdasarkan pada apa yang umumnya 

dilakukan dalam dunia bisnis dewasa ini. Pandangan 

ini melihat bisnis sebagai suatu kegiatan di antara 

manusia yang menyangkut memproduksi, menjual dan 

membeli barang dan jasa untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Dalam pandangan ini ditegaskan bahwa secara 

jelas tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan. 

Bisnis adalah suatu kegiatan profit making. Dasar 

pemikirannya adalah orang yang terjun ke dalam 

dunia bisnis tidak punya keinginan dan tujuan lain 

ingin mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis 

adalah kegiatan ekonomis dan bukan kegaitan sosial. 

Sehingga keuntungan tersebut untuk menunjang 

kegiatan bisnis, tanpa keuntungan bisnis tidak dapat 

berjalan. 

Pandangan ini dianggap sebagai pandangan 

ekonomi klasik (Adam Smith) dan ekonomi neo-klasik 

(Milton Friedman). Adam Smith berpendapat bahwa 

pemilik modal baru dapat keuntungan untuk bisa 

merangsang menanamkan modalnya dan itu berarti 

tidak ada kegiatan ekonomi produktif sama sekali. 

Pada akhirnya tidak ada pekerja yang dipekerjakan 

dan konsumen tidak akan mendapatkan barang 

kebutuhannya. 
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Asumsi  Adam Smith adalah dalam masyarakat 

modern telah terjadi pembagian kerja dimana setiap 

orang tidak bisa lagi mengerjakan segala sesuatunya 

sekaligus dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya 

sendiri. Manusia modern harus memenuhi kebutuhan 

hidupnya dengan menukarkan barang produksinya 

dengan barang produksi milik orang lain. Dalam 

perkembangan zaman ada yang berhasil 

mengumpulkan modal dan memperbesar usahanya 

sementara yang lainnya hanya bisa menjadi pekerja 

orang lain. Maka terjadi kelas sosial. 

Semua orang tanpa kecuali mempunyai 

kecenderungan dasar untuk membuat kondisi 

hidupnya menjadi jauh lebih baik. Dalam keadaan 

sosial yang telah terbagi menjadi kelas-kelas sosial, 

jalan terbaik untuk tetap mempertahankan modalnya 

dalam kegiatan produktif yang sangat berguna bagi 

kegiatan ekonomi nasional dan ekonomi dunia 

termasuk kelas pekerja. Hanya dengan membuat 

pemilik modal menanamkan modalnya, maka banyak 

orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Satu-

satunya secara kuantitatif melalui kegiatan produktif 

keadaan modalnya serta moral dan sosial baik, antara 

lain karena punya dampak yang berguna bagi orang 

banyak. Karena itu secara moral tidak salah jika pelaku 

bisnis  itu mencari keuntungan. 
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Pandangan Ideal. Pandangan ideal ini dalam 

kenyataanya masih merupakan suatu hal yang ideal 

dalam dunia bisnis. Harus diakui bahwa sebagian 

pandangan yang ideal pandangan ini baru dianut oleh 

sebagian orang yang dipengaruhi oleh idealisme 

tertentu nilai tertentu yang dianutnya. 

Menurut pandangan ini bisnis tidak lain adalah 

suatu kegiatan di antara manusia yang menyangkut 

produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan  masyarakat. Pandangan ini 

tidak menolak bahwa keuntungan adalah tujuan utama 

bisnis. Tapi keuntungan bisnis tidak dapat bertahan. 

Namun keuntungan hanya dilihat sebagai konsekuensi 

logis dalam kegiatan bisnis, yaitu bahwa dengan 

memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik, 

keuntungan akan datang dengan sendirinya. 

Masyarakat akan merasa  terkait membeli barang dan 

jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang memenuhi 

kebutuhan mereka dengan mutu dan harga yang baik 

itu. 

Dasar pemikirannya adalah pertukaran  timbal 

balik secara fair diantara pihak-pihak yang terlibat. 

Maka yang mau di tegakkan dalam bisnis yang 

menganut pandangan ini adalah keadilan komutatif, 

khususnya keadilan tukar atau pertukaran dagang 

yang fair. Sesungguhnya pandangan ini pun 
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bersumber dari ekonomi klasiknya Adam Smith. 

Menurut Adam Smith, pertukaran dagang terjadi 

karena satu orang memproduksi lebih banyak barang 

tertentu, sementara ia sendiri membutuhkan barang 

lain yang tidak dapat memproduksinya sendiri. Jadi 

sesungguhnya kegiatan bisnis bisa terjadi karena 

keinginan untuk saling memenuhi kebutuhan hidup 

masing-masing. Hal itu berarti kegiatan bisnis 

merupakan perwujudan hakekat sosial manusia saling 

membutuhkan satu dengan lainnya.  

Dengan kata lain keuntungan bukan merupakan 

tujuan dalam melakukan kegiatan bisnis. Walaupun 

menurut Adam Smith pertukaran dagang didasarkan 

atas kepentingan pribadi masing-masing yang secara 

moral baik, pertukaran dagang atau bisnis merupakan 

upaya saling memenuhi kebutuhan masing-masing, 

yang hanya akan paling mungkin dipenuhi masing-

masing orang diperhatikan. Pandangan ini juga telah 

dihayati  dan dipraktekkan dalam kegiatan bisnis oleh 

beberapa orang pengusaha, bahkan menjadi etos bisnis 

dari perusahaan yang mereka dirikan.  

Dengan melihat kedua pandangan yang berbeda 

di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa citra jelek 

dunia sedikit banyak disebabkan oleh pandangan 

pertama sekedar bisnis mencari keuntungan. Tentu 

saja, pada dirinya sendiri, sebagaimana telah dikatakan 
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keuntungan tidak jelek. Hanya saja sikap yang timbul 

dari kesadaran bahwa bisnis hanya pada satu tujuan 

untuk mencari keuntungan sangat berbeda dengan 

alternative lainnya. Yang terjadi adalah munculnya 

sikap dan perilaku yang menjurus pada menghalalkan 

segala cara, termasuk cara yang tidak dibenarkan 

siapapun hanya demi mendapatkan keuntungan. 

Akibatnya pelaku bisnis tersebut hidup dalam suatu 

dunia yang bahkan ia sendiri sejauh sebagai manusia 

tidak diinginkannya. 

Salah satu upaya untuk membangun bisnis 

sebagai profesi adalah membentuk, mendukung dan 

memperkuat organisasi profesi. Melalui organisasi 

profesi tersebut bisnis bisa dikembangkan sebagai 

sebuah profesi dalam pengertian yang sebenar-

benarnya sebagaimana dibahas, jika bukan menjadi 

profesi yang luhur tentu saja sangat sulit untuk 

membentuk sebuah organisasi profesi yang mencakup 

semua bidang bisnis. 

Yang lebih efektif adalah membentuk organisasi 

profesi untuks setiap kelompok atau bidang bisnis 

antara lain tekstil, konstruksi, bisnis retail tambang dan 

sebagainya. Organisasi-organisasi ini tidak hanya 

menangani kegiatan bisnis teknis dari kelompoknya 

melainkan juga menjadi semacam polisi moral yang 

akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah 
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dalam mengeluarkan izin usaha bagi para anggotanya 

dan tanpa rekomendasi itu izin tersebut tidak akan 

diperoleh. Paling tidak organisasi ini memberikan 

peringkat/ranking label kualitas yang menentukan 

sehat tidaknya, etis tidaknya, perusahaan-perusahaan 

yang menjadi anggotanya. Peringkat ini sangat 

diandalkan masyarakat dan semua pelaku bisnis 

lainnya sehingga membuat para anggota merasa 

membutuhkannya dengan menjadi anggota yang setia 

dari organisasi profesi tersebut. 

Jika cara ini dijalankan, dengan kontrol yang 

ketat dari organisasi profesi, akan bisa terwujud iklim 

bisnis yang baik. Tentu saja hal ini pun mengandalkan 

bahwa organisasi  profesi itu sendiri bersih dan baik; 

tidak ada nepotisme, tidak ada kolusi tidak ada 

diskriminasi dalam pemberian rekomendasi peringkat 

atau label kualitas. Demikian pula ini pun 

mengandalkan pemerintah, melalui departemen 

terkait, memang bersih dari praktek-praktek yang 

dapat merusak citra bisnis yang baik dan etis. 

 

4. PENGERTIAN ETIKA 

Etika merupakan topik yang sering menyita 

banyak perhatian di kalangan masyarakat sekarang ini, 

karena nilai etika di kalangan masyarakat telah 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

52 

 

memudar seiring perkembangan zaman yang semakin 

modern. Perhatian ini merupakan indikasi penting 

berperilaku dan beretika di kalangan masyarakat. Etika 

dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis 

dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan 

akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena 

pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan 

pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika 

yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia.  

Secara metodologis tidak setiap hal menilai 

perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika 

memerlukan sikap kritis,metodis dan sistematis dalam 

melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan 

suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah 

tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan 

ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku 

manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. 

Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk 

terhadap perbuatan manusia. 

Kata  etika berasal dari kata  “ethos” yang dalam 

bahasa Yunani artinya  “kebiasaan  atau karakter” 

(Siagian, 1996: 3). Ia merupakan cabang utama filsafat 

yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi 

studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika 

mencakup analisis dan penerapan konsep seperti 
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benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Kata 

lain untuk etika ialah moralitas yang berasal dari 

bahasa Latin mores yang berarti “kebiasaan”. Moralitas 

berpusat pada “benar” dan “salah” dalam perilaku 

manusia. Oleh karena itu etika berkaitan dengan 

pertanyaan tentang bagaimana orang akan berperilaku 

terhadap sesamanya. Ahli filsafat dan etika telah 

mengembangkan sejumlah teori tentang perilaku 

beretika.  

Antara moral dan etika memiliki arti kata yang 

berdekatan, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang 

menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok 

dalam mengatur tingkah lakunya (Borchert dan 

Steward, 1986). Pengertian harfiah dari etika dan 

moralitas, sama-sama berarti sistem nilai tentang 

bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia 

yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat 

kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola 

perilaku yang ajek dan terulang dalam kurun waktu 

yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), 

etika diartikan sebagai nilai mengenai benar dan salah 

yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika 

adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, 

tentang hak dan kewajiban moral 
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Menurut Bertens (2004: 32), arti etika dapat 

dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu etika sebagai 

praksis dan etika sebagai refleksi. Etika sebagai praksis 

berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh 

dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan walaupun 

seharusnya dipraktikkan. Sebagai refleksi, etika 

merupakan pemikiran moral. Dalam etika sebagai 

refleksi, kita berpikir tentang apa yang dilakukan dan 

khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau 

tidak boleh dilakukan. Dari pengertian-pengertian di 

atas, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan 

pedoman bagi seseorang mengenai baik buruknya atau 

benar salahnya suatu perbuatan.  

Etika menurut Mappes (1988) dalam Huss et. al. 

1993) didefnisikan sebagai: 

 “The philosophical study of morality, and, 

accordingly, morality is clearly identifed as the 

characteristic subject matter of ethics”.  

Menurut Clark (2003) etika membantu 

masyarakat bisnis dengan memfasilitasi dan 

mendorong kepercayaan publik dalam menghasilkan 

produk maupun jasa.  

Menurut Maryani & Ludigdo (2001), etika 

adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman 

yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus 

dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di 
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anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat 

atau profesi. Dalam bahasa Kant, etika berusaha 

menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara 

otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud 

membantu manusia untuk bertindak secara bebas 

tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Dengan 

menggunakan bahasa Nietzcshe, etika sebagai ilmu 

menghimbau orang untuk memiliki moralitas tuan dan 

bukan moralitas hamba. 

Etika sebagai filsafat moral tidak langsung 

memberi perintah konkret sebagai pegangan siap 

pakai. Etika  dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis 

dan rasional mengenai nilai dan norma yang 

menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik 

sebagai manusia, serta mengenai masalah kehidupan 

manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan 

norma moral yang umum diterima. 

Etika sebagai sebuah ilmu yang terutama 

menitikberatkan refleksi kritis dan rasional 

mempersoalkan apakah nilai dan norma moral tertentu 

memang harus dilaksanakan dalam situasi konkret 

terutama yang dihadapi seseorang. Etika 

mempersoalkan apakah suatu tindakan yang kelihatan 

bertentangan dengan nilai dan norma moral tertentu 

harus dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan 

karena itu dikutuk atau justru sebaliknya.  
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Selain kaidah etika masyarakat juga terdapat 

apa yang disebut dengan kaidah profesional yang 

khusus berlaku dalam kelompok profesi yang 

bersangkutan. Oleh karena merupakan konsensus, 

maka etika tersebut dinyatakan secara tertulis atau 

formal dan selanjutnya disebut sebagai kode etik. Sifat 

sanksinya berupa moral psikologi, yaitu dikucilkan 

atau disingkirkan dari pergaulan kelompok profesi 

yang bersangkutan.  Etika profesional juga berkaitan 

dengan perilaku moral. Dalam hal ini perilaku moral 

lebih terbatas pada pengertian yang meliputi kekhasan 

pola etis yang diharapkan untuk profesi tertentu 

(Ludigdo, 1999: 4).  

 

5. BASIS TEORI ETIKA 

Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan 

kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, 

dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau 

tidak baik. Dalam etika masih dijumpai banyak teori 

yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, 

atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang 

atau perspektif yang berlainan.  

Secara konkret teori etika ini sering difokuskan 

pada perbuatan. Perbuatan yang baik yang 

dimaksudkan adalah baik dari sudut pandang moral, 

bukan dari sudut pandang teknis atau sebagainya. 
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Karena bisa saja, menurut segi teknisnya suatu 

perbuatan adalah baik sekali, tapi dari sudut moral 

perbuatan itu justru buruk karena itu harus ditolak.  

Bisa dikatakan juga bahwa teori etika membantu 

kita untuk menilai keputusan etis. Teori etika 

menyediakan kerangka yang memungkinkan kita 

memastikan benar tidaknya keputusan moral kita. 

Teori etika menyediakan justifikasi untuk suatu 

keputusan.   

Berikut ini beberapa teori etika:  

 

1. Etika Teleologi 

Teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos 

yang memiliki arti tujuan. Etika teologi yaitu etika 

yang mengukur baik buruknya suatu tindakan 

berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan 

tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang 

ditimbulkan atas tindakan yang dilakukan. Suatu 

tindakan dinilai baik, jika bertujuan mencapai sesuatu 

yang baik, atau akibat yang ditimbulkannya baik dan 

bermanfaat. Mencuri misalnya, sebagai etika teleologi 

tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan itu 

sendiri, melainkan oleh tujuan dan akibat dari tindakan 

itu. Jika tujuannya baik, maka tindakan itu dinilai baik. 
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Sebagai contoh, seorang anak mencuri untuk 

membiayai berobat ibunya yang sedang sakit, tindakan 

ini baik untuk moral kemanusian tetapi dari aspek 

hukum jelas tindakan ini melanggar hukum. Sehingga 

etika teologi lebih bersifat situasional, karena tujuan 

dan akibatnya suatu tindakan bisa sangat bergantung 

pada situasi khusus tertentu. Karena itu setiap norma 

dan kewajiban moral tidak bisa berlaku begitu saja 

dalam situasi sebagaimana dimaksudkan. 

2. Egoisme 

Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan 

dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Satu-

satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah 

mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya. 

Egoisme ini baru menjadi persoalan serius ketika ia 

cenderung menjadi hedonistis, yaitu ketika kebahagiaan 

dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata 

sebagai kenikmatan fisik yg bersifat vulgar.  

Rachels (2004) memperkenalkan dua konsep 

yang berhubungan dengan egoisme.  

Pertama, egoisme psikologis, adalah suatu teori 

yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia 

dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri (self servis). 

Menurut teori ini, orang boleh saja yakin ada tindakan 
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mereka yang bersifat luhur dan suka berkorban, 

namun semua tindakan yang terkesan luhur dan/atau 

tindakan yang suka berkorban tersebut hanyalah 

sebuah ilusi. 

Pada kenyataannya, setiap orang hanya peduli 

pada dirinya sendiri. Menurut teori ini, tidak ada 

tindakan yang sesungguhnya bersifat altruisme, yaitu 

suatu tindakan yang peduli pada orang lain atau 

mengutamakan kepentingan orang lain dengan 

mengorbankan kepentingan dirinya.  

Kedua, egoisme etis, adalah tindakan yang 

dilandasi oleh kepentingan diri sendiri (self-interest). 

Tindakan berkutat diri ditandai dengan ciri 

mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, 

sedangkan tindakan mementingkan diri sendiri tidak 

selalu merugikan kepentingan orang lain.  

Berikut adalah pokok-pokok pandangan 

egoisme etis:  

 Egoisme etis tidak mengatakan bahwa orang 

harus membela kepentingannya sendiri  

maupun kepentingan orang lain.  

 Egoisme etis hanya berkeyakinan bahwa satu-

satunya tugas adalah kepentingan diri.  

 Meski egois etis berkeyakinan bahwa satu-

satunya tugas adalah membela kepentingan diri, 
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tetapi egoisme etis juga tidak mengatakan 

bahwa Anda harus menghindari tindakan 

menolong orang lain  

 Menurut paham egoisme etis, tindakan 

menolong orang lain dianggap sebagai tindakan  

untuk menolong diri sendiri karena mungkin 

saja kepentingan orang lain tersebut bertautan 

dengan kepentingan diri sehingga dalam 

menolong orang lain sebenarnya juga dalam 

rangka memenuhi kepentingan diri.  

 Inti dari paham egoisme etis adalah apabila ada 

tindakan yang menguntungkan orang lain, 

maka keuntungan bagi orang lain ini bukanlah 

alasan yang membuat tindakan itu benar. Yang 

membuat tindakan itu benar adalah kenyataan 

bahwa tindakan itu menguntungkan diri 

sendiri.  

 

Alasan yang mendukung teori egoisme:  

 Argumen bahwa altruisme adalah tindakan 

menghancurkan diri sendiri. Tindakan peduli 

terhadap orang lain merupakan gangguan 

ofensif bagi kepentingan sendiri. Cinta kasih 

kepada orang lain juga akan merendahkan 

martabat dan kehormatan orang tersebut.  

 Pandangan terhadap kepentingan diri adalah 

pandangan yang paling sesuai dengan moralitas 
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akal sehat. Pada akhirnya semua tindakan dapat 

dijelaskan dari prinsip fundamental 

kepentingan diri.  

 

Alasan yang menentang teori egoisme etis:  

 Egoisme etis tidak mampu memecahkan 

konflik-konflik kepentingan. Kita memerlukan 

aturan moral karena dalam kenyataannya sering 

kali dijumpai kepentingan-kepentingan yang 

bertabrakan.  

 Egoisme etis bersifat sewenang-wenang. 

Egoisme etis dapat dijadikan sebagai 

pembenaran atas timbulnya rasisme.  

 

3. Utilitarianisme 

Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik 

jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin 

anggota masyarakat (the greatest happiness of the 

greatest number). Dalam rangka pemikiran 

utilitarianisme, kriteria untuk menentukan baik 

buruknya suatu perbuatan adalah “the greatest 

happiness of the greatest number”, kebahagiaan terbesar 

dari jumlah orang yang terbesar. Teori ini cocok sekali 

dengan pemikiran ekonomis, karena cukup dekat 

dengan Cost-Benefit Analysis. Manfaat yang 

dimaksudkan utilitarianisme bisa dihitung sama 
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seperti kita menghitung untung dan rugi atau  kredit 

dan debet dalam konteks bisnis. 

Paham utilitarianisme dapat dijelaskan sebagai 

berikut:  

 Ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat 

dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari 

tindakan itu, apakah memberi manfaat atau 

tidak. 

 Dalam mengukur akibat dari suatu tindakan, 

satu-satunya parameter yang penting adalah 

jumlah kebahagiaan atau jumlah 

ketidakbahagiaan. 

 Kesejahteraan setiap orang sama pentingnya. 

 

Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham 

egoisme etis terletak pada siapa yang memperoleh 

manfaat. Egoisme etis melihat dari sudut pandang 

kepentingan individu, sedangkan paham 

utilitarianisme melihat dari sudut pandang 

kepentingan orang banyak (kepentingan orang 

banyak).  

Kritik terhadap teori utilitarianisme:  

 Utilitarianisme hanya menekankan 

tujuan/manfaat pada pencapaian kebahagiaan 

duniawi dan mengabaikan aspek rohani.  



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

63 

 

 Utilitarianisme mengorbankan prinsip keadilan 

dan hak individu/minoritas demi keuntungan 

mayoritas orang banyak.  
 

4. Deontologi 

Paradigma teori deontologi paham yang 

berbeda dengan paham egoisme dan utilitarianisme, 

yang keduanya sama-sama menilai baik buruknya 

suatu tindakan memberikan manfaat entah untuk 

individu (egoisme) atau untuk banyak orang/kelompok 

masyarakat (utilitarianisme), maka tindakan itu 

dikatakan etis. Sebaliknya, jika akibat suatu tindakan 

merugikan individu atau sebagian besar kelompok 

masyarakat, maka tindakan tersebut dikatakan tidak 

etis. Teori yang menilai suatu tindakan berdasarkan 

hasil, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan tersebut 

disebut teori teleologi.  

Sangat berbeda dengan paham teleologi yang 

menilai etis atau tidaknya suatu tindakan berdasarkan 

hasil, tujuan, atau konsekuensi dari tindakan tersebut, 

paham deontologi justru mengatakan bahwa etis 

tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama 

sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari 

tindakan tersebut. Konsekuensi suatu tindakan tidak 

boleh menjadi pertimbangan untuk menilai etis atau 

tidaknya suatu tindakan.  
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Kant berpendapat bahwa kewajiban moral harus 

dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena 

keinginan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan, 

bukan juga karena kewajiban moral iu diperintahkan 

oleh Tuhan. Moralitas hendaknya bersifat otonom dan 

harus berpusat pada pengertian manusia berdasarkan 

akal sehat yang dimiliki manusia itu sendiri, yang 

berarti kewajiban moral mutlak itu bersifat rasional. 

Walaupun teori deontologi tidak lagi 

mengkaitkan kriteria kebaikan moral dengan tujuan 

tindakan sebagaimana teori egoisme dan 

utilitarianisme, namun teori ini juga mendapat kritikan 

tajam terutama dari kaum agamawan. Kant mencoba 

membangun teorinya hanya berlandaskan pemikiran 

rasional dengan berangkat dari asumsi bahwa karena 

manusia bermartabat, maka setiap perlakuan manusia 

terhadap manusia lainnya harus dilandasi oleh 

kewajiban moral universal. Tidak ada tujuan lain selain 

mematuhi kewajiban moral demi kewajiban itu sendiri.  

 

5. Teori Hak 

Suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik 

bila perbuatan atau tindakan tersebut sesuai dengan 

hak asasi manusia. Hak asasi manusia didasarkan atas 

beberapa sumber otoritas, yaitu:   
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 Hak hukum (legal right), adalah hak yang 

didasarkan atas sistem/yurisdiksi hukum suatu 

negara, di mana sumber hukum tertinggi suatu 

negara adalah Undang-Undang Dasar negara 

yang bersangkutan. 

 Hak moral atau kemanusiaan (moral, human 

right), dihubungkan dengan pribadi manusia 

secara individu, atau dalam beberapa kasus 

dihubungkan dengan kelompok bukan dengan 

masyarakat dalam arti luas. Hak moral 

berkaitan dengan kepentingan individu 

sepanjang kepentingan individu itu tidak 

melanggar hak-hak orang lain. 

 Hak kontraktual (contractual right), mengikat 

individu-individu yang membuat 

kesepakatan/kontrak bersama dalam wujud hak 

dan kewajiban masing-masing kontrak.  

Teori hak atau yang lebih dikenal dengan 

prinsip-prinsip HAM mulai banyak mendapat 

dukungan masyarakat dunia termasuk dari PBB. 

Piagam PBB sendiri merupakan salah satu sumber 

hukum penting untuk penegakan HAM. Dalam 

Piagam PBB disebutkan ketentuan umum tentang hak 

dan kemerdekaan setiap orang. PBB telah 

mendeklarasikan prinsip-prinsip HAM universal pada 
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tahun 1948, yang lebih dikenal dengan nama Universal 

Declaration of Human Rights (UDHR).  

Pada intinya dalam UDHR diatur hak-hak  

kemanusiaan, antara lain mengenai kehidupan, 

kebebasan dan keamanan, kebebasan dari penahanan, 

peangkapan dan pengasingan sewenang-wenang, hak 

memperoleh  memperoleh peradilan umum yang 

bebas, independen dan tidak memihak, kebebasan 

dalam mengeluarkan pendapat, menganut agama, 

menentukan sesuatu yang baik atau buruk menurut 

nuraninya, serta kebebasan untuk berkelompok secara 

damai.  

Menurut Bentens (2000), teori hak merupakan 

suatu aspek dari deontologi (teori kewajiban) karena 

hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Bila 

suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka 

sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban 

bagi orang lain. Teori hak sebenarnya didsarkan atas 

asumsi bahwa manusia mempunyai martabat dan 

semua manusia mempunyai martabat yang sama.  

Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang 

logam yang sama. Dalam pemikiran moral dewasa ini 

barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling 

banyak dipakai untuk mengevaluasi  baik buruknya  

suatu perbuatan atau perilaku.  
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6. Teori Keutamaan (Virtue Theory) 

Keutamaan bisa dikatakan sebagai disposisi 

watak  yang telah diperoleh  seseorang dan 

memungkinkan  dia untuk bertingkah  laku baik secara 

moral. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan 

tertentu adil, jujur, atau murah hati dan sebagainya. 

Karakter/sifat utama dapat didefinisikan sebagai 

disposisi sifat/watak yang telah melekat/dimiliki oleh 

seseorang dan memungkinkan dia untuk selalu 

bertingkah laku yang secara moral dinilai baik. Mereka 

yang selalu melakukan tingkah laku buruk secara 

amoral disebut manusia hina.  

Bertens (200) memberikan contoh sifat 

keutamaan, antara lain: kebijaksanaan (seorang 

pemimpin yang memiliki sifat bijaksana dalam segala 

urusan), keadilan (mampu bersifat adil dalam 

menentukan pilihan), dan kerendahan hati. Sedangkan 

untuk pelaku bisnis, sifat utama yang perlu dimiliki 

antara lain: kejujuran, kewajaran (fairness), 

kepercayaan dan keuletan, suka bekerja keras (mau 

terus berjuang dalam bekerja sehingga pada akhirnya 

dapat menikmati hasil jerih payahnya yang baik).  

Teori keutamaan berangkat dari manusianya 

(Bertens, 2000). Teori keutamaan tidak menanyakan 

tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang 
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tidak etis. Teori ini tidak lagi mempertanyakan suatu 

tindakan, tetapi berangkat dari pertanyaan mengenai 

sifat-sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh 

seseorang  agar bisa disebut sebagai manusia utama, 

dan sifat-sifat atau karakter yang mencerminkan 

manusia hina. 

Selain teori-teori etika di atas, adapula apa yang 

disebut sebagai teori etika teonom. Sebagaimana 

dianut oleh semua penganut agama di dunia bahwa 

ada tujuan akhir yang ingin dicapai umat manusia 

selain tujuan yang bersifat duniawi, yaitu untuk 

memperoleh kebahagiaan surgawi. Sebagaimana  teori 

etika yang memperkenalkan konsep kewajiban tak 

bersyarat diperlukan untuk mencapai tujuan tertinggi 

yang bersifat mutlak. Kelemahan teori etika Kant 

(deontologi) terletak pada pengabaian adanya tujuan 

mutlak, tujuan tertinggi yang harus dicapai umat 

manusia, walaupun ia memperkenalkan etika 

kewajiban mutlak. Moralitas dikatakan bersifat mutlak 

hanya bila moralitas itu dikatakan dengan tujuan 

tertinggi umat manusia. Segala sesuatu yang bersifat 

mutlak tidak dapat diperdebatkan dengan pendekatan 

rasional karena semua yang bersifat mutlak melampaui 

tingkat kecerdasan rasional yang dimiliki manusia.  

Dengan menggunakan model pengembangan 

teori etika berdasarkan paradigma/pemahaman atas 
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hakikat manusia, dapat dipahami mengapa sampai 

saat ini telah berkembang beragam teori dengan 

argumentasi /sudut pandang penalaran yang berbeda. 

Paradigma/pemahaman tentang hakekat manusia akan 

menentukan tujuan hidup atau nilai-nilai yang ingin 

dicapai. Nilai-nilai tersebut malatarbelakangi setiap 

paham/teori etika dan norma moral yang ada. Teori 

dan norma moral ini selanjutnya menjadi pedoman 

dalam setiap  tindakan yang dilakukan. Tindakan yang 

dilakukan secara berulang-ulang akan membentuk 

kebiasaan, kebiasaan akan membentuk karakter, dan 

karakter menentukan seberapa efektif  nilai-nilai yang 

diharapkan dapat tercapai.  

Nilai-nilai yang telah direalisasi akan menjadi 

bahan refleksi untuk mengkaji kembali paradigma 

sebagai manusia dan tujuan hidup yang ingin 

direalisasikan. Teori egoisme berangkat dari pemikiran 

para penganutnya bahwa makna hidup setiap orang 

adalah untuk merealisasikan kepentingan diri secara 

individu. Di sini yang dikejar adalah nilai-nilai 

kenikmatan duniawi secara individu. Untk depat 

merealisasikan kepentingan individu ini, setiap orang 

harus menghormati hak dan kebebasan setiap orang.  

Sejalan dengan teori egoisme, muncul teori hak. 

Manusia diciptakan bukan untuk menikmati 

kebahagiaan duniawi, tetapi untuk mencapai nilai-nilai 
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tertinggi dalam bentuk kebahagiaan surgawi. Pola 

pikir inilah yang melatarbelakangi munculnya teori 

teonom, suatu teori yang lebih menekankan pada 

pencapaian kebahagiaan di akhirat.  

Teori utilitarianisme juga dilandasi oleh pola 

pikir hakikat manusia untuk mencapai kebahagiaan 

duniawi, sama seperti teori egoisme. Teori egoisme 

lebih menekankan pada kepentingan individu, 

sedangkan teori utilitarianisme lebih menekankan pada 

kepentingan kelompok/masyarakat. Makin banyak 

anggota kelompok/masyarakat yang memperoleh 

manfaat dari suatu tindakan, berarti tindakan tersebut 

makin baik dan makin bermoral.   

Dengan mengupayakan kebahagiaan, teori hak 

dan teori kewajiban (deontologi) mencoba mengulas 

dari sudut pandang antara hak dan kewajiban individu 

dengan hak dan kewajiban masyarakat. Teori 

deontologi lebih menekankan pentingnya kewajiban 

setiap orang, sedangkan teori hak lebih menyoroti dari 

sisi hak setiap orang. Bila seseorang menuntut haknya, 

berarti orang lain punya kewajiban untuk 

menghormati hak seseorang tersebut. Teori keutamaan 

lebih menyoroti karakter manusia daripada moralitas 

tindakan.  
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6. BISNIS: ANTARA KEUNTUNGAN DAN ETIKA  

Bisnis modern merupakan realitas yang amat 

kompleks. Banyak faktor turut mempengaruhi dan 

menentukan kegiatan bisnis. Antara lain faktor 

organisatoris manajerial,  ilmiah -teknologis, dan 

politik-sosial-kultural, Kompleksitas bisnis  itu 

kegiatan sosial, bisnis dengan kompleksitas masyarakat 

modern sekarang. Sebagai kegiatan sosial, bisnis 

dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas 

masyarakat modern itu. Semua faktor yang 

membentuk kompleksitas bisnis modern sudah sering 

dipelajari dan dianalisis melalui pendekatan ilmiah, 

khususnya ilmu ekonomi dan teori manajemen (K. 

Bertens: 2000) 

Etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan 

norma-norma moral sejauh dipraktikan atau justru  

tidak dipraktikan, walaupun seharusnya dipraktikkan. 

Etika sebagai  refleksi adalah pemikiran moral. Dalam 

etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang 

dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus 

dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi 

etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian 

moralitas. 

Terdapat tiga bidang dengan fungsi dan 

perwujudannya yaitu: Pertama, etika deskriptif 

(descriptive ethics), dalam konteks inisecara normatif 
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menjelaskan pengalaman moral secara deskriptif 

berusaha untuk mengetahui motivasi, kemauan dan 

tujuan  sesuatu  tindakan dalam tingkah laku manusia. 

Kedua, etika normatif (normative ethics), yang berusaha 

menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti yang 

mereka lakukan, dan apakah prinsip-prinsip dari 

kehidupan manusia. Ketiga, metaetika (metaethics), 

yang berusaha untuk memberikan arti istilah dan 

bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika, serta 

cara berfikir yang dipakai untuk membenarkan 

pernyataan-pernyataan etika. Metaetika 

mempertanyakan makna yang dikandung oleh istilah-

istilah kesusilaan yang dipakai untuk membuat 

tanggapan-tanggapan kesusilaan (Bambang Rudito dan 

Melia Famiola: 2007). 

Apa yang mendasari para pengambil keputusan 

yang berperan untuk pengambilan keputusan yang tak 

pantas dalam bekerja? Para manajer menunjuk pada 

tingkah  laku dari atasan-atasan mereka dan sifat alami 

kebijakan organisasi mengenai pelanggaran etika atau 

moral. Karenanya kita berasumsi bahwa suatu 

organisasi etis, merasa terikat dan dapat mendirikan 

beberapa struktur yang memeriksa prosedur untuk 

mendorong organisasi ke arah etika dan moral bisnis. 

Organisasi memiliki kode-kode sebagai alat etika 

perusahaan secara umum. Tetapi timbul pertanyaan: 

dapatkah suatu organisasi mendorong tingkah laku 
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etis pada pihak manajerial-manajerial pembuat 

keputusan? (Laura Pincushartman: 1998). 

Alasan mengejar keuntungan, atau lebih tepat, 

keuntungan adalah hal pokok bagi kelangsungan 

bisnis merupakan alasan utama bagi setiap perusahaan 

untuk berprilaku tidak etis. Dari sudut pandang etika, 

keuntungan bukanlah hal yang buruk, bahkan secara 

moral keuntungan merupakan hal yang baik dan 

diterima. Pertama, secara moral keuntungan 

memungkinkan perusahaan bertahan (survive) dalam 

kegiatan bisnisnya. Kedua, tanpa memperoleh 

keuntungan tidak ada pemilik modal yang bersedia 

menanamkan modalnya, dan karena itu berarti tidak 

akan terjadi aktivitas ekonomi yang produktif dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi. Ketiga, keuntungan 

tidak hanya memungkinkan perusahaan survive 

melainkan dapat menghidupi karyawannya ke arah 

tingkat hidup yang lebih baik. Keuntungan dapat 

dipergunakan sebagai pengembangan (ekspansi) 

perusahaan sehingga hal ini akan membuka lapangan 

kerja baru. 

Dalam mitos bisnis amoral di atas sering 

dibayangkan bisnis sebagai sebuah medan 

pertempuran. Terjun ke dunia bisnis berarti siap untuk 

betempur habis-habisan dengan sasaran akhir yakni 

meraih keuntungan, bahkan keuntungan sebesar-
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besarnya secara konstan. Ini lebih berlaku lagi dalam 

bisnis global yang mengandalkan persaingan ketat. 

Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah tujuan 

keuntungan yang dipertaruhkan dalam bisnis itu 

bertentangan dengan etika? Atau sebaliknya apakah 

etika bertentangandengan tujuan bisnis mencari 

keuntungan? Masih relevankah kita bicara mengenai 

etikabagi bisnis yang memiliki sasaran akhir 

memperoleh keuntungan? 

Dalam mitos bisnis modern para pelaku bisnis 

dituntut untuk menjadi orang-orang profesional di 

bidangnya. Mereka memiliki keterampilan dan 

keahlian bisnis melebihi orang kebanyakan, ia harus 

mampu untuk memperlihatkan kinerja yang berada 

diatas rata-rata kinerja pelaku bisnis amatir. Yang 

menarik kinerja ini tidak hanya menyangkut aspek 

bisnis, manajerial, dan organisasi teknis semata 

melainkan juga menyangkut aspek etis. 

Kinerja yang menjadi prasarat keberhasilan 

bisnis juga menyangkut komitmen moral, integritas 

moral, disiplin, loyalitas, kesatuan visi moral, 

pelayanan, sikap mengutamakan mutu, penghargaan 

terhadap hak dan kepentingan pihak-pihak terkait 

yang berkepentingan (stakeholders), yang lama 

kelamaan akan berkembang menjadi sebuah etos bisnis 

dalam sebuah perusahaan.  



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

75 

 

Dalam teori Kontrak Sosial membagi tiga 

aktivitas bisnis yang terintegrasi. Pertama adalah 

Hypernorms yang berlaku secara universal yakni; 

kebebasan pribadi, keamanan fisik dan kesejahteraan, 

partisipasi politik, persetujuan yang diinformasikan, 

kepemilikan atas harta, hak-hak untuk penghidupan, 

martabat yang sama atas masing-masing 

orang/manusia. Kedua, Kontrak Sosial Makro, landasan 

dasar global adalah; ruang kosong untuk muatan 

moral, persetujuan cuma-cuma dan hak-hak untuk 

diberi  jalan keluar, kompatibel dengan hypernorms, 

prioritas terhadap aturan main. Ketiga, Kontrak Sosial 

Mikro, sebagai landasan dasar komunitas; tidak 

berdusta dalam melakukan negosiasi-negosiasi, 

menghormati semua kontrak, memberi kesempatan 

dalam merekrut pegawai bagi penduduk lokal, 

memberi preferensi kontrak para penyalur lokal, 

menyediakan tempat kerja yang aman (David J. 

Frizsche: 1997) 

Dalam semua hubungan, kepercayaan adalah 

unsur dasar. Kepercayaan diciptakan dari kejujuran. 

Kejujuran adalah satu kualitas yang paling sulit dari 

karakter untuk dicapai didalam bisnis, keluarga, atau 

dimana pun gelanggang tempat orang-orang berminat 

untuk melakukan persaingan dengan pihak-pihak  lain. 

Selagi kita muda kita diajarkan, di dalam tiap-tiap 

kasus ada kebajikan atau hikmah yang terbaik. 
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Kebanyakan dari kita di dalam bisnis mempunyai satu 

misi yang terkait dengan rencana-rencana. Kita 

mengarahkan energi dan sumber daya kita ke arah 

tujuan keberhasilan misi kita yang kita kembangkan 

sepanjang perjanjian-perjanjian. Para pemberi kerja 

tergantung pada karyawan, para pelanggan tergantung 

pada para penyalur, bank-bank tergantung pada 

peminjam dan pada setiap pelaku atau para pihak 

sekarang tergantung pada para pihak terdahulu dan ini 

akan berlangsung secara terus menerus.   

Oleh karena itu, kita menemukan bahwa bisnis 

yang berhasil dalam masa yang panjang akan 

cenderung untuk membangun semua hubungan atas 

mutu, kejujuran dan kepercayaan (Richard Lancaster 

dalam David Stewart: 1996) 

Di dalam dunia modern tempat kita berada 

dewasa ini apabila kita amati situasi yang berkembang 

terdapat tiga ciri yang menonjol. Pertama, adanya 

pluralisme moral, yaitu lingkungan masyarakat yang 

berbeda seringkali terdapat nilai dan norma yang kita 

amati suatu etis yang berkembang bahkan dalam 

masyarakat yang sama secara etnis dapat ditandai 

adanya pluralisme moral. Kedua, dewasa ini ternyata 

timbul masalah etis baru yang dulu tidak pernah 

diduga akan timbul sehubungan dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, adanya suatu 
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kepedulian etis yang universal yang semakin tampak 

didunia modern saat ini, karena sudah semakin 

berkembang interaksi sosial diantara anggota 

masyarakat antar negara. 

Dalam kehidupan di era komunikasi yang 

semakin maju sekarang ini seringkali dapat dirasakan 

kita berkenalan dengan nilai dan norma dari 

masyarakat lain, yang seringkali tidak sejalan dengan 

nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat kita. 

Perwujudannya adalah masyarakat kita diperhatikan 

pada kemajemukan nilai dan norma juga merambah ke 

semua masyarakat di dunia seperti kemajemukan 

menyangkut nilai dan norma dalam praktek bisnis 

dibidang seksualitas dan perkawinaan antar bangsa. 

Semuanya itu sebagai akibat bahwa dengan 

semakin majunya sarana transportasi yang boleh 

dikatakan sudah tidak mengenal batas-batas antar 

negara semakin majunya media komunikasi seperti 

misalnya ada peristiwa yang terjadi disuatu tempat 

dinegara lain yang secara geograis jaraknya ribuan 

kilometer tetapi hanya dengan terpaut beberapa menit 

berita itu sudah sampai dirumah kita masing-masing 

melalui siaran televisi yang dipancarkan lewat satelit 

komunikasi. 

Demikian juga mobilitas antar anggota 

masyarakat suatu negara ke negara lain dalam waktu 

yang relatif singkat dapat terjadi karena sarana 
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pengangkutan sudah semakain cepat dan pelayanan 

kewisataan yang semakin maju. 

Ciri berikutnya yang dapat kita lihat adalah 

dengan semakin berkembang ilmu pengetahuan dan 

teknologi misalnya secara spesifikasi dapat ditunjuk 

kemajuan dibidang ilmu biomedis seperti manipulasi 

genetis yaitu manusia dengan gen-gen manusia 

tentang reproduksi artifisial baik dengan donor 

maupun tidak dengan ibu yang “menyewakan” rahim 

dan sebagainya. 

Ciri lain yang masih dapat kita tandai yaitu 

adanya suatu kepedulian etis yang muncul diseluruh 

dunia dengan melewati batas-batas negara. Globalisasi 

yang terjadi tidak hanya dibidang ekonomi, tetapi juga 

dibidang moral. Kita dapat menyaksikan adanya 

gerakan perjuangan moral pada taraf internasional 

seperti misalnya bentuk kerjasama antara Lembaga 

Swadaya Masyarakat juga kerjasama antar lembaga-

lembaga legislatif seperti Parlemen antar negara 

serikat-serikat buruh dan sebagainya. 

Berbicara tentang moral sangat erat kaitannya 

dengan pembicaraan agama dan budaya, artinya 

kaidah-kaidah dari moral pelaku bisnis sangat 

dipengaruhi oleh ajaran serta budaya yang dimiliki 

oleh pelaku-pelaku bisnis sendiri. Setiap agama 

mengajarkan pada umatnya untuk memiliki moral 
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yang terpuji, apakah itu dalam kegiatan mendapatkan 

keuntungan dalam ber-”bisnis”.  

Jadi, moral sudah jelas merupakan suatu yang 

terpuji dan pasti memberikan dampak positif bagi 

kedua belah pihak. Umpamanya, dalam melakukan 

transaksi, jika dilakukan dengan jujur dan konsekwen, 

jelas kedua belah pihak akan merasa puas dan 

memperoleh kepercayaan satu sama lain, yang pada 

akhirnya akan terjalin kerja sama yang erat saling 

menguntungkan. Moral dan bisnis perlu terus ada agar 

terdapat dunia bisnis yang benar-benar menjamin 

tingkat kepuasan, baik pada konsumen maupun 

produsen. Kenapa hal perlu ini dibicarakan? 

Isu yang mencuat adalah semakin pesatnya 

perkembangan informasi tanpa diimbangi dengan 

dunia bisnis yang ber “moral”, dunia ini akan menjadi 

suatu rimba modern yang kuat menindas yang lemah 

sehingga apa yang diamanatkan UUD 1945, Pasal 33 

untuk menciptakan keadilan dan pemerataan tidak 

akan pernah terwujud. 

Moral lahir dari orang yang memiliki dan 

mengetahui ajaran agama dan budaya. Agama telah 

mengatur seseorang dalam melakukan hubungan 

dengan orang sehingga dapat dinyatakan bahwa orang 

yang mendasarkan bisnisnya pada agama akan 

memiliki moral yang terpuji dalam melakukan bisnis. 

Berdasarkan ini sebenarnya moral dalam berbisnis 
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tidak akan bisa ditentukan dalam bentuk suatu 

peraturan (rule) yang ditetapkan oleh pihak-pihak 

tertentu. Moral harus tumbuh dari diri seseorang 

dengan pengetahuan ajaran agama yang dianut 

budaya dan dimiliki harus mampu diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Apabila moral merupakan sesuatu yang 

mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika 

bertindak sebagai rambu-rambu (sign) yang 

merupakan kesepakatan secara rela dari semua 

anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral 

akan mampu mengembangkan etika (patokan/rambu-

rambu) yang menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, 

selaras, dan serasi. 

Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu 

kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan 

mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan 

yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi 

dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu 

harus disepakati oleh orang-orang yang berada dalam 

kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. 

Dunia bisnis, yang tidak ada menyangkut 

hubungan antara pengusaha dengan pengusaha, tetapi 

mempunyai kaitan secara nasional bahkan 

internasional. Tentu dalam hal ini, untuk mewujudkan 

etika dalam berbisnis perlu pembicaraan yang 

transparan antara semua pihak, baik pengusaha, 
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pemerintah, masyarakat maupun bangsa lain agar 

jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan etika 

sementara pihak lain berpijak kepada apa yang mereka 

inginkan. Artinya kalau ada pihak terkait yang tidak 

mengetahui dan menyetujui adanya etika moral dan 

etika, jelas apa yang disepakati oleh kalangan bisnis 

tadi tidak akan pernah bisa diwujudkan. Jadi, jelas 

untuk menghasilkan suatu etika didalam berbisnis 

yang menjamin adanya kepedulian antara satu pihak 

dan pihak lain tidak perlu pembicaraan yang bersifat 

global yang mengarah kepada suatu aturan yang tidak 

merugikan siapapun dalam perekonomian. 

Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang beretika 

saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat 

diharapkan semua pihak apalagi dengan semakin 

pesatnya perkembangan globalisasi dimuka bumi ini. 

Berikut ini beberapa alasan perlunya etika dalam 

bisnis: 

a) Kinerja bisnis tidak hanya diukur dari kinerja 

manajerial / finansial saja tetapi juga berkaitan 

dengan komitmen moral, integritas moral, 

pelayanan, jaminan mutu dan tanggung jawab 

sosial. 

b) Dengan persaingan yang ketat, pelaku bisnis 

sadar bahwa konsumen adalah raja sehingga 

perusahaan harus bisa merebut dan 

mempertahankan kepercayaan konsumen. 
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c) Perusahaan semakin menyadari bahwa 

karyawan bukanlah tenaga kerja yang siap 

untuk dieksploitasi untuk mendapatkan 

keuntungan semaksimnal mungkin. Karyawan 

adalah subyek utama yang menentukan 

keberlangsungan bisnis sehingga harus dijaga 

dan dipertahankan. 

d) Perlunya menjalankan bisnis dengan tidak 

merugikan hak dan kepentingan semua pihak 

yang terkait dengan bisnis. 
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BAB II 

ETIKA BISNIS 

 

1. KONSEP DAN RUANG LINGKUP ETIKA BISNIS 

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika 

bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan 

bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan 

dengan  individu,  perusahaan, industri dan juga 

masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana 

kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan 

hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada 

kedudukan individu ataupun perusahaan di 

masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang 

diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang 

lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan 

hukum, karena dalam kegiatan  bisnis seringkali kita 

temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh 

ketentuan hukum. 
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Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan 

mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini 

berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana 

diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku 

bisnis (Velasquez, 2005). Dapat dikatakan etika bisnis 

merupakan pengetahuan tentang cara ideal pengaturan 

dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma 

dan moralitas yang berlaku secara universal serta 

implementasi norma dan moralitas untuk menunjang 

maksud dan tujuan kegiatan bisnis. 

Etika bisnis merupakan salah satu bagian dari 

prinsip etika yang diterapkan dalam dunia bisnis 

(Lozano, 1996). Istilah etika bisnis mengan-dung 

pengertian bahwa etika bisnis merupakan sebuah 

rentang aplikasi etika yang khusus mempelajari 

tindakan yang diambil oleh bisnis dan pelaku bisnis.  

Epstein (1989) menyatakan etika bisnis sebagai 

sebuah perspektif analisis etika di dalam bisnis yang 

menghasilkan sebuah proses dan sebuah kerangka 

kerja untuk membatasi dan mengevaluasi tindakan-

tindakan individu, organisasi, dan terkadang seluruh 

masyarakat sosial.  

Menurut David (1998), etika bisnis adalah 

aturan main prinsip dalam organisasi yang menjadi 

pedoman membuat keputusan dan tingkah laku. Etika 
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bisnis adalah etika pelaku bisnis. Pelaku bisnis tersebut 

bisa saja manajer, karyawan, konsumen, dan 

masyarakat. 

Etika bisnis merupakan produk pendidikan 

etika masa kecil, namun tetap dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitarnya. Sebagian besar pakar psikologi 

berkeyakinan bahwa penanaman awal nilai-nilai 

kedisiplinan, moral, etika yang dilakukan pada masa 

balita akan sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan persepsi hati nurani seseorang tatkala 

ia mulai beranjak dewasa (Faisal Afiff, 2003).  

Lingkungan bisnis dapat merontokkan etika 

individu dan sebaliknya etika individu dapat 

mempengaruhi lingkungan bisnis tergantung mana 

yang kuat. Terjadinya krisis multi dimensional 

beberapa tahun terakhir menjadikan etika bisnis 

sebagai sorotan dan perhatian dari masyarakat dan 

para pengamat. Tuntutan masyarakat akan etika dan 

tolok ukur etika meningkat, hal ini disebabkan pula 

oleh peng-ungkapan dan publikasi, kepedulian publik, 

regulasi pemerintah, kesadaran CEO akan etika dan 

profesionalisme bisnis meningkat (Hoesada, 1997).  

Etika bisnis adalah bisnis setiap orang di setiap 

hari, sehingga etika bisnis termasuk semua manajer 

dan hubungan bisnis mereka serta tindakan-tindakan 
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mereka. Etika bisnis adalah tuntutan harkat etis 

manusia dan tidak bisa ditunda sementara untuk 

membenarkan tindakan dan sikap tidak adil, tidak 

jujur dan tidak bermoral. 

Sebagai cabang dari filsafat etika, maka etika 

dalam aktivitas bisnis tidak lain merupakan penerapan 

prinsip-prinsip etika dengan pendekatan filsafat dalam 

kegiatan dan program bisnis. Karenanya semua teori 

tentang etika dapat dimanfaatkan untuk membahas 

tentang etika dalam aktivitas bisnis. Aspek yang 

dominan dari semua kata etika dalam aktivitas 

bisnis bermuara pada perilaku bermoral. 

Etika dalam arti sebenarnya dianggap sebagai 

acuan yang menyatakan apakah tindakan, aktivitas atau 

perilaku individu bisa dianggap baik atau tidak. 

Karenanya etika bisnis sudah tentu mengacu dan 

akan berbicara mengenai masalah baik atau tidak 

baiknya suatu aktivitas bisnis. Dalam etika bisnis akan 

diuji peranperan dan prinsip etika dalam konteks 

komersial/bisnis. Moral selalu berkaitan dengan 

tindakan manusia yang baik dan yang buruk sesuai 

dengan ukuran-ukuran yang diterima umum dalam 

suatu lingkungan sosial tertentu. Dalam hal ini ukuran 

baik dan buruk manusia adalah manusia bukan sebagai 

pelaku peran tertentu, dengan menggunakan norma 

moral, bukan sopan santun atau norma hukum. 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

87 

 

Moral (Moralitas) adalah khas manusia dan 

karenanya moralitas merupakan dimensi nyata dalam 

hidup manusia, baik perorangan maupun sosial 

(masyarakat). Tanpa moralitas dalam menjalan usaha 

bisnis maka kehidupan bisnis menjadi chaos, tiada 

keteraturan dan ketenteraman dan pada gilirannya 

dunia bisnis menjadi sadis dan saling mematikan. 

Mengacu kepada batasan etika dari berbagai 

pandangan ahli yang telah dikemukakan, maka peran 

etika adalah membahas dan menunjuk alternatif 

pemecahan masalah bisnis yang berlandaskan nilai-

nilai moralitas dalam suatu kegiatan bisnis. Landasan 

yang digunakan dalam hal ini adalah prinsip-prinsip, 

nilai dan norma-moral yang terwujud dalam sikap 

dan perangai (akhlak) para pelaku bisnis dalam 

penyelenggaraan usaha bisnisnya dengan menjunjung 

tinggi partisipan bisnisnya. 

Pada dasarnya etika bisnis menyoroti moral 

perilaku manusia yang mempunyai profesi di bidang 

bisnis dan dimiliki secara global oleh perusahaan 

secara umum, sedangkan perwujudan dari etika bisnis 

yang ada pada masing-masing perusahaan akan 

terbentuk dan terwujud sesuai dengan kebudayaan 

perusahaan yang bersangkutan. Etika bisnis ini akan 

muncul ketika masing-masing perusahaan 

berhubungan dan berinteraksi satu sama lain sebagai 

sebuah satuan stakeholder. Tujuan etika bisnis disini 
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adalah menggugah kesadaran moral para pelaku bisnis 

untuk menjalankan bisnis dengan "baik dan bersih". 

Von der Embse dan R.A. Wagley dalam 

artikelnya di Advance Management Journal (1988), 

memberikan tiga pendekatan dasar dalam 

merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu: 

 Utilitarian Approach: setiap tindakan harus 

didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena 

itu, dalam bertindak seseorang seharusnya 

mengikuti cara-cara yang dapat memberi 

manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, 

dengan cara yang tidak membahayakan dan 

dengan biaya serendah-rendahnya. 

 Individual Rights Approach: setiap orang dalam 

tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar 

yang harus dihormati. Namun tindakan 

ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari 

apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi 

benturan dengan hak orang lain. 

 Justice Approach: para pembuat keputusan 

mempunyai kedudukan yang sama, dan 

bertindak adil dalam memberikan pelayanan 

kepada pelanggan baik secara perseorangan 

ataupun secara kelompok. 
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Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran 

yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu 

perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang 

tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai 

(value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan 

yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan 

strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang 

transparan didukung oleh budaya perusahaan yang 

andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara 

konsisten dan konsekuen. 

Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya 

praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan 

perusahaan baik untuk jangka menengah maupun 

jangka panjang, karena: 

 Mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya 

kemungkinan terjadinya friksi, baik intern 

perusahaan maupun dengan eksternal. 

 Mampu meningkatkan motivasi pekerja. 

 Melindungi prinsip kebebasan berniaga 

 Mampu meningkatkan keunggulan bersaing. 

Tidak bisa dipungkiri, tindakan yang tidak etis 

yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing 

tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan 

akan sangat kontra produktif, misalnya melalui 

gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan 
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beroperasi dan lain sebagainya. Hal ini akan dapat 

menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. 

Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai etika bisnis, pada umumnya  termasuk 

perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja 

yang tinggi pula, terutama apabila perusahaan tidak 

mentolerir tindakan yang tidak etis, misalnya 

diskriminasi dalam sistem remunerasi atau jenjang 

karier. Perlu dipahami, karyawan yang berkualitas 

adalah aset yang paling berharga bagi perusahaan. 

Oleh karena itu, perusahaan harus semaksimal 

mungkin harus mempertahankan karyawannya. 

Untuk memudahkan penerapan etika 

perusahaan dalam kegiatan sehari-hari maka nilai-nilai 

yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan 

ke dalam manajemen korporasi yakni  dengan cara 

menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik (code 

of conduct), memperkuat sistem pengawasan, serta 

menyelenggarakan pelatihan (training) untuk 

karyawan secara terus menerus. 

 

2. PERKEMBANGAN ETIKA BISNIS  

Diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan 

perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari 

sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat 

dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan 
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menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau 

takaran, berbohong merupakan contoh-contoh 

kongkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. 

Namun demikian, bila menyimak etika bisnis sperti 

dikaji dan dipraktekan sekarang, tidak bisa disangkal 

bahwa terdapat fenomena baru dimana etika bisnis 

mendapat perhatian yang besar dan intensif sampai 

menjadi status sebagai bidang kajian ilmiah yang 

berdiri sendiri. 

Etika bisnis mencapai status ilmiah dan 

akademis dengan identitas sendiri, pertama kali timbul 

di AS pada tahun 1970-an. Untuk memahaminya, 

menurut Richard De George, pertama-tama perlu 

membedakan antara ethics in business dan business 

ethics. Sejak ada bisnis, sejak itu pula dihubungkan 

dengan etika, sebagaimana etika selalu dikaitkan 

dengan wilayah-wilayah lain dalam kehidupan 

manusia seperti politik, keluarga, seksualitas dan lain-

lain. Inilah etika dalam bisnis, tetapi belum memiliki 

identitas dan corak tersendiri. Sedangkan etika bisnis 

sebagai suatu bidang tersendiri masih berumur muda. 

Untuk memahami etika bisnis De George 

membedakannya kepada lima periode: 

1. Situasi dahulu, berabad-abad lamanya etika 

membicarakan tentang masalah ekonomi dan bisnis 
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sebagai salah satu topik disamping sekian banyak 

topik lain. Pada masa ini masalah moral di sekitar 

ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang 

teologi. 

2. Masa peralihan tahun 1960-an, pada saat ini terjadi 

perkembangan baru yang dapat disebut sebagai 

persiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Di 

AS dan dunia Barat pada umumnya ditandai oleh 

pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas 

penolakan terhadap establishment yang diperkuat 

oleh situasi demoralisasi baik dalam bidang politik, 

sosial, lingkungan dan ekonomi. Pada saat ini juga 

timbul anti konsumerisme. Dengan situasi dan 

kondisi seperti ini, dunia pendidikan memberikan 

respon dengan cara yang berbeda-beda, salah 

satunya adalah memberikan perhatian khusus 

kepada social issue dalam kuliah manajemen. 

Memasukan mata kuliah baru ke dalam kurikulum 

dengan nama busines and society and coorporate sosial 

responsibility, walaupun masih menggunakan 

pendekatan keilmuan yang beragam minus etika 

filosofis. 

3. Masa lahirnya etika bisnis terdapat dua faktor yang 

mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-

an. Pertama sejumlah filosof mulai terlibat dalam 

memikirkan masalah-masalah sekitar bisnis dan 

etika bisnis sebagai suatu tanggapan atas krisis 
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moral yang sedang melputi dunia bisnis di Amerika 

Serikat. Kedua terjadinya krisis moral yang dialami 

oleh dunia bisnis. Pada saat ini mereka bekerja 

sama khususnya dengan ahli ekonomi dan 

manejemen dalam meneruskan tendensi etika 

terapan. Norman E. Bowie menyebutkan bahwa 

kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya 

kerjasama interdisipliner, yaitu pada konferesi 

perdana tentang etika bisnis yang diselanggarakan 

di Universitas Kansas oleh philosophy Departement 

bersama college of business pada bulan November 

1974. 

4. Masa ketika bisnis meluas ke Eropa, etika bisnis 

mulai merambah dan berkembang setelah sepuluh 

tahun kemudian. Hal ini pertama-tama ditandai 

dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di 

Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah etika 

bisnis. Pada taun1987 didirkan pula European 

Business Ethics Network (EBEN) yang bertujuan 

menjadi forum pertemuan antara akademisi dari 

universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan 

wakil-wakil dari organisasi nasional dan 

internasional. 

5. Masa etika bisnis menjadi fenomena global pada 

tahun 1990-an, etika bisnis telah menjadi fenomena 

global dan telah bersifat nasional, internasional dan 

global seperti bisnis itu sendiri. Etika bisnis telah 
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hadir di Amerika Latin, Asia, Eropa Timur dan 

kawasan dunia lainnya. Di Jepang, yang aktif 

melakukan kajian etika bisnis adalah Institute of 

Moralogy pada Universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. 

Di India, etika bisnis dipraktekan oleh manajemen 

center of human values yang didirikan oleh dewan 

direksi dari Indian Institute of Management di 

Kalkutta tahun 1992.  

Di Indonesia sendiri pada beberapa perguruan 

tinggi terutama pada program pascasarjana telah 

diajarkan mata kuliah etika isnis. Selain itu 

bermunculan pula organisasi-organisasi yang 

melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis, 

misalnya Lembaga Studi dan Pengembangan Etika 

Usaha Iindonesia (LSPEU Indonesia) di Jakarta.  

 

3. PRINSIP ETIKA BISNIS  

Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis 

seyogyanya harus menyelaraskan proses bisnis 

tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati 

secara umum dalam lingkungan tersebut. Etika bisnis 

memiliki prinsip-prinsip yang harus ditempuh 

perusahaan oleh perusahaan untuk mencapai 

tujuannya dan harus dijadikan pedoman agar memiliki 

standar baku yang mencegah timbulnya ketimpangan 
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dalam memandang etika moral sebagai standar kerja 

atau operasi perusahaan. 

Sonny Keraf (1998) menjelaskan bahwa prinsip 

etika bisnis adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip Otonomi; yaitu sikap dan kemampuan 

manusia untuk mengambil keputusan dan 

bertindak berdasarkan kesadarannya tentang 

apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. 

2. Prinsip Kejujuran; terdapat tiga lingkup 

kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara 

jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama 

dan berhasil kalau tidak didasarkan atas 

kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan 

syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, 

kejujuran dalam penawaran barang atau jasa 

dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, 

jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu 

perusahaan. 

3. Prinsip Keadilan; menuntut agar setiap orang 

diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan 

yang adil dan sesuai criteria yang rasional 

obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan. 

4. Prinsip Saling Menguntungkan (Mutual Benefit 

Principle); menuntut agar bisnis dijalankan 

sedemikian rupa sehingga menguntungkan 

semua pihak. 
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5. Prinsip Integritas Moral; terutama dihayati 

sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku 

bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan 

bisnis dengan tetap menjaga nama baik 

pimpinan atau orang-orangnya maupun 

perusahaannya. 

Dalam tuntutan professional sangat erat 

hubungannya dengan suatu kode etik untuk masing-

masing profesi. Kode etik itu berhubungan dengan 

prinsip etika tertentu yang berlaku untuk suatu profesi. 

Prinsip-prinsip etika pada umumnya berlaku bagi 

semua orang, serta berlaku pula bagi kaum 

professional. Prinsip-prinsip etika profesi adalah: 

1. Prinsip Tanggung Jawab; Yaitu salah satu 

prinsip pokok bagi kaum profesional. Karena 

orang yang professional sudah dengan 

sendirinya berarti bertanggung jawab atas 

profesi yang dimilikinya. Dalam melaksanakan 

tugasnya dia akan bertanggung jawab dan akan 

melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin, 

dan dengan standar diatas rata-rata, dengan 

hasil maksimal serta mutu yang terbaik. 

2. Prinsip Keadilan ; Yaitu prinsip yang menuntut 

orang yang professional agar dalam 

melaksanakan profesinya tidak akan merugikan 

hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya 
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orang-orang yang dilayani dalam  kaitannya 

dengan profesi yang dimilikinya. 

3. Prinsip Otonomi ; Yaitu prinsip yang dituntut 

oleh kalangan professional terhadap dunia luar 

agar mereka diberikan kebebasan sepenuhnya 

dalam menjalankan profesinya. Sebenarnya hal 

ini merupakan konsekuensi dari hakekat profesi 

itu sendiri. Karena hanya mereka yang 

professional ahli dan terampil dalam bidang 

profesinya, tidak boleh ada pihak luar yang ikut 

campur tangan dalam pelaksanaan profesi 

tersebut. 

4. Prinsip Integritas Moral ; Yaitu prinsip yang 

berdasarkan pada hakekat dan ciri-ciri profesi di 

atas, terlihat jelas bahwa orang yang 

professional adalah juga orang yang 

mempunyai integritas pribadi atau moral yang 

tinggi. Oleh karena itu mereka mempunyai 

komitmen pribadi untuk menjaga keluhuran 

profesinya, nama baiknya, dan juga kepentingan 

orang lain maupun masyarakat luas. 

Muslich (1998: 31-33) mengemukakan prinsip-

prinsip etika bisnis sebagai berikut: 

Prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap 

dan kemampuan manusia untuk mengambil 

keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya 
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tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. 

Atau mengandung arti bahwa perusahaan secara bebas 

memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang 

dilakukan dan pelaksanaannya dengan visi dan misi 

yang dimilikinya. Kebijakan yang diambil perusahaan 

harus diarahkan untuk pengembangan visi dan misi 

perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran dan 

kesejahteraan karyawan dan komunitasnya. 

Prinsip kejujuran. Kejujuran merupakan nilai 

yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan 

perusahaan. Kejujuran harus diarahkan pada semua 

pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Jika 

prinsip kejujuran ini dapat dipegang teguh oleh 

perusahaan, maka akan dapat meningkatkan 

kepercayaan dari lingkungan perusahaan 

tersebut.Terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang 

bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan 

bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan 

atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan 

syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran 

dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan 

harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan 

kerja intern dalam suatu perusahaan. 

Prinsip tidak berniat jahat. Prinsip ini ada 

hubungan erat dengan prinsip kejujuran. Penerapan 
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prinsip kejujuran yang ketat akan mampu meredam 

niat jahat perusahaan itu. 

Prinsip keadilan. Perusahaan harus bersikap 

adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem 

bisnis. Contohnya, upah yang adil kepada karywan 

sesuai kontribusinya, pelayanan yang sama kepada 

konsumen, dan lain-lain,menuntut agar setiap orang 

diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang 

adil dan sesuai kriteria yang rasional obyektif, serta 

dapat dipertanggung jawabkan. 

Prinsip hormat pada diri sendiri. Perlunya 

menjaga citra baik perusahaan tersebut melalui prinsip 

kejujuran, tidak berniat jahat dan prinsip keadilan. 

Selain itu, juga ada beberapa nilai etika bisnis 

yang dinilai oleh Adiwarman Karim, Presiden Direktur 

Karim Business Consulting, seharusnya jangan 

dilanggar, yaitu: 

1. Kejujuran. Banyak orang beranggapan bisnis 

merupakan kegiatan tipu-menipu demi 

mendapat keuntungan. Ini jelas keliru. 

Sesungguhnya kejujuran merupakan salah satu 

kunci keberhasilan berbisnis. Bahkan, termasuk 

unsur penting untuk bertahan di tengah 

persaingan bisnis. 
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2. Keadilan. Perlakukan setiap orang sesuai 

haknya. Misalnya, berikan upah kepada 

karyawan sesuai standar serta jangan pelit 

memberi bonus saat perusahaan mendapatkan 

keuntungan lebih. Terapkan juga keadilan saat 

menentukan harga, misalnya dengan tidak 

mengambil untung yang merugikan konsumen. 

3. Rendah Hati. Jangan lakukan bisnis dengan 

kesombongan. Misalnya, dalam 

mempromosikan produk dengan cara 

berlebihan, apalagi sampai menjatuhkan produk 

bersaing, entah melalui gambar maupun tulisan. 

Pada akhirnya, konsumen memiliki kemampuan 

untuk melakukan penilaian atas kredibilitas 

sebuah poduk/jasa. Apalagi, tidak sedikit 

masyarakat yang percaya bahwa sesuatu yang 

terlihat atau terdengar terlalu sempurna, pada 

kenyataannya justru sering kali terbukti buruk. 

4. Simpatik. Kelola emosi. Tampilkan wajah 

ramah dan simpatik. Bukan hanya di depan 

klien atau konsumen anda, tetapi juga di 

hadapan orang-orang yang mendukung bisnis 

anda, seperti karyawan, sekretaris dan lain-lain. 

5. Kecerdasan. Diperlukan kecerdasan atau 

kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan 
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yang memadai. Dengan kecerdasan pula 

seorang pebisnis mampu mewaspadai dan 

menghindari berbagai macam bentuk kejahatan 

non-etis yang mungkin dilancarkan oleh lawan-

lawan bisnisnya. 

6. Lakukan dengan cara yang baik, lebih baik 

atau dipandang baik sebagai pebisnis. Jangan 

mematok diri pada aturan-aturan yang berlaku. 

Perhatikan juga norma, budaya atau agama di 

tempat anda membuka bisnis. Suatu cara yang 

dianggap baik di suatu Negara atau daerah, 

belum tentu cocok dan sesuai untuk di terapkan 

di Negara atau daerah lain. Hal ini penting 

kalau ingin usaha berjalan tanpa ada gangguan. 

Wakil Presiden Boediono, ketika meresmikian 

peluncuran majalah Fortune Indonesia edisi Perdana, 

berpesan agar dalam memelihara etika bisnis, pelaku 

usaha senantiasa waspada karena tidak mudah 

mengembangkan etika dalam lingkungan yang 

diselubungi oleh kompetisi. Menurutnya, ruang bagi 

etika dalam bisnis masih sangat terbuka, bukan 

hanya kill or to be killed. Tetap ada keharusan untuk ikut 

memikirkan kepentingan bersama. Sebab, kalau hanya 

memikikan diri sendiri, tanpa memikirkan kepentingan 

bersama, maka kelompok itu akan bubar, sehingga 

kepentingan sendiri pun akan dirugikan. 
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Prinsip utama menjaga etika bisnis adalah harus 

menjadi pebinis yang baik. Prinsip moral menjadi 

orang baik itu banyak. Banyak yang menjadi 

kesepakatan umum, Artinya, yang memenuhi prinsip 

moral untuk komunitas yang lebih besar. Dalam dunia 

bisnis, menurutnya pula ada beberapa prinsip moral 

utama agar menjadi pebisnis yang baik. 

Pertama, Kejujuran. Ini adalah landasan dari 

kepercayaan, kepercayaan adalah landasan dari bisnis 

yang sehat. Salah satu figure yang jelas adalah Nabi 

Muhammad SAW yang menjadi pedagang yang maju 

karena menjunjung tinggi kejujuran. Kedua, taat kepada 

hukum dan aturan di suatu negara. Ini perlu dipenuhi, 

salah satunya adalah membayar pajak. Ketiga, bersedia 

untuk berbagi. Meski ada persaingan, tidak berarti 

harus saling menuduh. Menang dalam bisnis, bukan 

berarti membunuh lawan. Keempat, menjaga 

lingkungan hidup. Jika pebisnis peduli pada bisnisnya, 

maka mereka harus peduli pada lingkungan dan 

masyarakat di sekitarnya. Sebab itu menyangkut 

generasi yang akan datang. Terakhir adalah tanggung 

jawab perusahaan untuk memberikan manfaat kepada 

masyarakat sekelilingnya. 

Prinsip-prinsip sebagimana disebutkan di atas 

terkait dengan etika khusus berupa etika individual 

yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia 
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terhadap diri sendiri. Salah satu prinsip yang secara 

khusus relevan dalam etika individual adalah prinsip 

integritas pribadi, yang berbicara mengenai perilaku 

individual tertentu dalam rangka menjaga dan 

mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi moral. 

Selain itu, dikenal etika sosial yaitu suatu etika 

yang berbicara mengenai kewajiban dan hak, pola dan 

perilaku manusia sebagai makhluk sosial ber-intraksi 

dengan sesamanya. Hal ini tentu saja sebagaimana 

hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai 

makhluk individual dan sosial, etika individual dan 

etika sosial berkaitan erat. Bahkan dalam arti tertentu 

sulit untuk dilepaskan dan dipisahkan satu dengan 

lainnya. Karena kewajiban seseorang terhadap dirinya 

berkaitan langsung dengan banyak hal yang 

mempengaruhi pula kewajibannya terhadap orang 

lain, dan demikian pula sebaliknya. 

Ada pula etika lingkungan hidup, yaitu sebuah 

etika yang saat ini sering dibicarakan sebagai cabang 

dari etika khusus. Etika ini adalah hubungan antara 

manusia dengan lingkungan alam yang ada di 

sekitarnya. Sehingga etika lingkungan ini dapat 

merupakan cabang dari etika sosial (sejauh 

menyangkut hubungan antara manusia dengan 

manusia, yang bersangkutan dengan dampak 

lingkungan) maupun berdiri sendiri dengan sebagai 
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etika khusus (sejauh menyangkut hubungan manusia 

dengan lingkungannya). Lingkungan hidup dapat 

dibicarakan juga dalam kerangka bisnis, karena pola 

interaksi bisnis sangat mempengaruhi lingkungan 

hidup. 

 

4. URGENSI ETIKA BISNIS  

Dapat dikatakan bahwa bisnis merupakan 

segala kegiatan manusia, baik yang terorganisir  atau 

tidak,  untuk menciptakan  suatu nilai ekonomi  

(barang dan/atau jasa) yang  ditawarkan  kepada 

masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 

keinginan mereka dengan maksud mencapai tujuan 

tertentu.  

Meskipun tujuan bisnis tidak selalu bermaksud 

meraih keuntungan, akan tetapi pada  kebanyakan 

organisasi bisnis non-pemerintah (private  business) 

tujuan utamanya  jelas  adalah  perolehan keuntungan  

atau  surplus.  Sejalan dengan meningkatnya  ragam  

kebutuhan  dan keinginan  masyarakat,  maka  

meningkat pula  ragam  kegiatan bisnis  seiring dengan  

keragaman  permintaan masyarakat akan  barang  

dan/atau jasa.  Pada akhirnya kondisi dan  situasi 

tersebut menciptakan dinamika bisnis yang  semakin  
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kompetetif  diantara  para  pelaku bisnis dalam suatu 

sektor industri. 

Implikasi lebih lanjut dari meningkatnya 

intensitas persaingan, menimbulkan ekses di kalangan  

para pelaku bisnis  untuk melakukan  suatu kegiatan 

yang menghalalkan segala cara demi meraup 

keuntungan semaksimal mungkin, atau dalam rangka  

survival  di  tengah  lingkungannya–baik  makro 

maupun mikro  -dimana bisnis  beroperasi. Dalam 

kondisi demikian,  timbul pelbagai  macam sorotan 

terhadap  persoalan etika  dalam kaitannya dengan 

praktik bisnis. Walaupun formula etika bisnis  secara 

verbal  terkesan  mudah, namun sehubungan dengan 

intensitas  persaingan  yang semakin tajam, maka  

implementasi etika dalam bisnis membutuhkan suatu 

perjuangan. 

Tentu saja bagi kalangan praktisi bisnis, 

menciptakan  suatu  keuntungan bisnis merupakan 

prioritas  agar  tetap  dapat  bertahan hidup. Tanpa 

menjanjikan keuntungan,  suatu bisnis akan dianggap 

tidak menarik  lagi, apalagi untuk merangsang suatu 

investasi.  Para praktisi bisnis pun menyadari bahwa 

suatu pelanggaran etika dalam praktik bisnis bukanlah 

pilihan, namun prioritas meraup keuntungan adalah 

hal yang terpenting.  Sehingga menjaga keseimbangan 

antara praktik bisnis dan etika, tidak selalu mudah 
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untuk diwujudkan. Meskipun penanaman konsep etika 

bisnis  di kalangan para pelaku bisnis  tetap dijalankan  

sebagai kebijakan korporasi,  yang diharapkan 

terbangun  suatu  kode moral tentang  "benar dan 

salah", namun ketika dihadapkan pada konteks dan 

tantangan yang lebih nyata,  yakni adanya tuntutan 

tanggung jawab sosial yang lebih luas, maka timbul 

suatu dilema yang tidak mudah untuk dipecahkan. 

Dengan demikian penekanan pada faktor 

keuntungan  dapat menyisihkan  isu-isu etis yang lebih 

luas, yang pada gilirannya dapat berseberangan 

dengan arus  tuntutan  masyarakat.  Padahal dalam 

konteks bisnis nasional terlebih multinasional 

misalnya, keuntungan yang diperoleh  dapat 

digunakan untuk manfaat  yang lebih  luas, meski  

pelaksanaan prinsip-prinsip etis secara murni belum 

mungkin dapat diterapkan sepenuhnya. Terlebih  di  

kancah bisnis abad  ke-21,  tuntutan  konsumen  

terhadap praktik-praktik bisnis terasa semakin 

meningkat. Dalam kaitan ini para pelaku bisnis pun 

berupaya menyesuaikan aktivitas bisnisnya agar lebih 

dipercaya oleh konsumen, misalnya dengan membayar 

upah diatas minimum, menjaga keselamatan para 

pekerja dan mengutamakan prinsip nilai kejujuran dan 

integritas, sebagai upaya menumbuhkan kesan positif. 
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Dalam konteks ini penerapan etika bisnis 

menjadi lebih penting,  dan lebih  penting  lagi  untuk  

memahami bahwa  hal tersebut bukan suatu hal yang 

perlu dipertentangkan, bahkan prinsip-prinsip etika 

akan kondusif dalam mendukung  pencapaian 

keuntungan dan  dapat meningkatkan turnover  yang 

lebih besar.  Maka menciptakan citra bisnis positif 

adalah  hal penting untuk  meraih  sukses. Kenaikan 

harga pangan dan energi di Inggris misalnya,  dapat 

membantu  pelaku bisnis atau perusahaan  

meningkatkan keuntungan mereka, namun pada saat 

itu tidak ada cara lain selain menciptakan praktik 

bisnis dengan  citra  bisnis yang  etis.  Strategi 

pemasaran,  khususnya kampanye periklanan yang 

berhasil adalah  para  pelaku bisnis  yang  mampu 

menggugah  cara  pandang  dan perasaan  etikal di 

kalangan  konsumen. Dan seorang pelaku bisnis  yang 

baik akan dapat "mengeksploitasi" sisi etikal  ini dalam  

kegiatan  bisnis untuk menghasilkan keuntungan  

sekaligus  memahami tanggung jawab mereka  saat  

berdampingan bersama prinsip-prinsip bisnis. Untuk 

saat ini, tidak ada cara ampuh yang dapat berhasil 

memasarkan produk dan sekaligus menciptakan merek 

besar  dengan sukses  selain  menggunakan bisnis 

berbasis etis ini.  

Masyarakat modern, secara langsung atau tidak, 

pada dasarnya telah mendorong  praktik  bisnis ke  
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dalam kancah  permasalahan yang sangat rumit, yang 

pada waktu sebelumnya mungkin tidak terbayangkan. 

Pada waktu-waktu sebelumnya, mungkin  hubungan  

antara bisnis, masyarakat  dan  lingkungannya tampak 

lebih sederhana dibandingkan dengan yang terjadi 

dewasa ini.  

Meskipun pada saat terdahulu masalah yang 

berkenaan di seputar bisnis  juga relatif  rumit, akan 

tetapi  karena jumlah, ragam dan intensitasnya  relatif  

kecil dan rendah,  maka permasalahan tersebut masih 

memungkinkan untuk ditangguhkan atau bahkan 

diabaikan dengan mudah  tanpa menimbulkan 

gangguan serius bagi kelangsungan hidup suatu bisnis. 

Akhir-akhir ini, di dalam lingkungan bisnis tampaknya 

telah terjadi suatu pergeseran tajam yang mengarah 

pada  permasalahan sosial yang tercermin dari  adanya 

tuntutan masyarakat  atau publik  terhadap para 

pelaku bisnis. Sebagai konsekuensi dari kompleksitas  

dan  ruang lingkup kegiatan bisnis  yang semakin  

banyak menyentuh  pelbagai aspek  kehidupan 

masyarakat, maka tuntutan masyarakat lebih tertuju 

pada para pelaku bisnis. 

Secara historis  bisnis memiliki misi ekonomi 

dan perannya  sangat melekat  hanya  pada  

kepentingan  materialistik  semata, yang  pada 

akhirnya bisnis dianggap kurang mengindahkan aspek  
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etika yang sering mengundang kritik dan reaksi publik. 

Sehubungan dengan  hal  itu,  kandungan  etika bisnis 

sering dibahas berkaitan dengan beberapa persoalan 

yang menyangkut kegiatan bisnis dalam kaitannya  

dengan  kepentingan  publik.  Karenanya, fokus 

pembahasan awal  etika bisnis diarahkan pada  

pemahaman  konsep etika, moralitas dan sistem nilai, 

etika dalam bisnis, prinsip-prinsip  bisnis yang etis, 

serta persoalan yang di hadapi dunia bisnis sewaktu 

menerapkan konsep etika dalam menjalankan kegiatan 

bisnisnya. Bahkan akhir-akhir ini para pelaku bisnis 

sering dituding banyak melakukan tindakan-tindakan 

yang kurang etis. Tentunya dampak dari hal ini 

eksistensi  bisnis menjadi rawan akan tudingan negatif. 

Sebagaimana telah disinggung diatas, dalam 

situasi dunia bisnis  sekarang ini,  terkadang  sulit 

untuk menyandingkan kata etika dan bisnis  secara 

berdampingan  dalam kalimat yang  padu.  Paling 

tidak ketika keuntungan bisnis terancam, maka etika 

bisnis sering dikorbankan. Adakalanya dalam  suatu 

tekanan krisis ekonomi atau  situasi  krisis lain  yang  

sangat  sulit misalnya,  maka  memperbincangkan  

mengenai etika bisnis malah  sering dipandang sebagai  

hal yang  "naif",  yakni  berupa  anjuran  untuk bermain 

menurut aturan, terlebih lagi  mengajukannya sebagai  

alternatif  solusi  atau resolusi. Padahal dewasa ini  

justru terdapat desakan, bahwa etika bisnis harus 
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menjadi bagian dari setiap bisnis yang sukses. Malah 

untuk sebagian kalangan yang telah menyadari 

urgensinya, bisnis dan etika mutlak harus 

bergandengan tangan dalam meraih  sukses  dan  

keuntungan.   

Sebagaimana etika itu  penting untuk pegangan 

hidup, maka etika pun penting pula dalam bisnis.  

Seperti yang terkandung dalam  pomeo,  “perlakukan  

orang lain sebagaimana  engkau memperlakukan 

dirimu  sendiri”,  maka  dalam hal meningkatkan  

kepercayaan, penghargaan dan  belas kasih merupakan 

landasan  kualitas bisnis  yang  harus diwujudkan  jika 

ingin sukses.  Agaknya jargon tersebut  jauh lebih 

mudah dilaksanakan  untuk  pelaku  bisnis kecil, 

seumpama menganyam motif tenunan etika ke dalam 

kain bisnis mereka. Namun perlu tetap optimis bahwa   

banyak bisnis berskala  besar  yang menggunakan etika  

kepemimpinan  untuk  meraup keuntungan. Agaknya 

untuk dewasa ini, suatu bisnis bisa meraih sukses 

dengan berpegang pada  etika. Bahkan,  dari beberapa 

data terakhir,  ternyata bahwa bisnis yang paling 

sukses di dunia adalah juga bisnis yang paling etis. 

Salah satu alasan penting mengapa bisnis perlu 

mempraktekkan etika bisnis adalah adanya desakan  

dari  konsumen  untuk  melakukan  kegiatan  bisnis  

yang  berbasis  nilai atau manfaat. Dengan demikian 
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bagaimana para pelaku bisnis secara sungguh-sungguh 

melakukan kegiatannya dengan memadukan bisnis 

dengan etika secara sinkron? 

Etika pada dasarnya adalah standar atau moral 

yang menyangkut benar-salah, baik -buruk. Dalam 

kerangka konsep etika bisnis terdapat pengertian 

tentang etika perusahaan, etika kerja dan etika 

perorangan, yang menyangkut hubungan-hubungan 

sosial antara perusahaan, karyawan dan 

lingkungannya. Etika perusahaan menyangkut 

hubungan perusahaan dan karyawan sebagai satu 

kesatuan dengan lingkungannya (misalnya dengan 

perusahaan lain atau masyarakat setempat), etika kerja 

terkait antara perusahaan dengan karyawannya, dan 

etika perorangan mengatur hubungan antar karyawan. 

Perilaku etis yang telah berkembang dalam 

perusahaan menimbulkan situasi saling percaya antara 

perusahaan dan stakeholders, yang memungkinkan 

perusahaan meningkatkan keuntungan jangka 

panjang. Perilaku etis akan mencegah pelanggan, 

pegawai dan pemasok bertindak oportunis, serta 

tumbuhnya saling percaya. 

Budaya perusahaan memberi kontribusi yang 

signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena 

budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan 

norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya 
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dapat mendorong terciptanya perilaku, dan sebaliknya 

dapat pula mendorong terciptanya perilaku yang tidak 

etis. 

Kebijakan perusahaan untuk memberikan 

perhatian serius pada etika perusahaan akan 

memberikan citra bahwa manajemen mendukung 

perilaku etis dalam perusahaan. Kebijakan perusahaan 

biasanya secara formal didokumentasikan dalam 

bentuk Kode Etik (Code of Conduct). Di tengah iklim 

keterbukaan dan globalisasi yang membawa 

keragaman budaya, code of conduct memiliki peran yang 

semakin penting, sebagai buffer dalam interaksi intensif 

beragam ras, pemikiran, pendidikan dan agama. 

Sebagai persemaian untuk menumbuhkan 

perilaku etis, perlu dibentuk iklim etika dalam 

perusahaan. Iklim etika tercipta, jika dalam suatu 

perusahaan terdapat kumpulan pengertian tentang 

perilaku apa yang dianggap benar dan tersedia 

mekanisme yang memungkinkan permasalahan 

mengenai etika dapat diatasi. 

Terdapat tiga faktor utama yang 

memungkinkan terciptanya iklim etika dalam 

perusahaan. Pertama, terciptanya budaya perusahaan 

secara baik. Kedua, terbangunnya suatu kondisi 

organisasi berdasarkan saling percaya (trust-based 

organization). Dan ketiga, terbentuknya manajemen 
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hubungan antar pegawai (employee relationship 

management). 

Iklim etika dalam perusahaan dipengaruhi oleh 

adanya interaksi beberapa faktor, yaitu faktor 

kepentingan diri sendiri, keuntungan perusahaan, 

pelaksanaan efisiensi dan kepentingan kelompok. 

Penciptaan iklim etika mutlak diperlukan, meskipun 

memerlukan waktu, biaya dan ketekunan manajemen. 

Dalam iklim etika, kepentingan stakeholders 

terakomodasi secara baik karena dilandasi rasa saling 

percaya. 

Dengan demikian, ketika seorang atasan 

memerintahkan seorang karyawan untuk melakukan 

sebuah tindakan yang mereka ketahui salah, karyawan 

secara moral bertanggung jawab atas tindakan itu jika 

dia melakukannya. Atasan juga bertanggung jawab 

secara moral, karena fakta atasan menggunakan 

bawahan untuk melaksanakan tindakan yang salah 

tidak mengubah fakta bahwa atasan melakukannya. 

Dalam zaman informasi seperti ini, baik-

buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan 

cepat dan massif. Memperlakukan karyawan, 

konsumen, pemasok, pemodal dan masyarakat umum 

secara etis, adil dan jujur adalah satu-satunya cara 

supaya kita dapat bertahan di dalam dunia bisnis 

sekarang. 
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Mengapa etika bisnis dalam perusahaan terasa 

sangat penting saat ini? Karena untuk membentuk 

suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing 

yang tinggi serta mempunyai kemampuan 

menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, 

diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya 

dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang 

baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh 

budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan 

yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. 

Tindakan yang tidak etis, bagi perusahaan akan 

memancing tindakan balasan dari konsumen dan 

masyarakat dan akan sangat kontra produktif, 

misalnya melalui gerakan pemboikotan, larangan 

beredar, larangan beroperasi. Hal ini akan dapat 

menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. 

Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-

nilai etika pada umumnya perusahaan yang memiliki 

peringkat kepuasan bekerja yang tinggi pula, terutama 

apabila perusahaan tidak mentolerir tindakan yang 

tidak etis misalnya diskriminasi dalam sistem 

remunerasi atau jenjang karier. Karyawan yang 

berkualitas adalah aset yang paling berharga bagi 

perusahaan, oleh karena itu semaksimal mungkin 

harus tetap dipertahankan. 
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Memang benar, kita tidak bisa berasumsi bahwa 

pasar atau dunia bisnis dipenuhi oleh orang-orang 

jujur, berhati mulia, dan bebas dari akal bulus serta 

kecurangan/manipulasi. Tetapi sungguh, tidak ada 

gunanya berbisnis dengan mengabaikan etika dan 

aspek spiritual. Biarlah pemerintah melakukan 

pengawasan, biarlah masyarakat memberikan 

penilaian, dan sistem pasar (dan sistem Tuhan 

tentunya) akan bekerja dengan sendirinya. 

Bagi perusahaan, etika bisnis dapat 

meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan, karena 

etika telah dijadikan sebagai corporate culture. Hal ini 

terutama penting bagi perusahaan besar yang 

karyawannya tidak semuanya saling mengenal satu 

sama lainnya. Dengan adanya etika bisnis, secara 

intern semua karyawan terikat dengan standard etis 

yang sama, sehingga akan mefigambil 

kebijakan/keputusan yang sama terhadap kasus sejenis 

yang timbul. Bagi perusahaan yang telah go public, 

dapat memperoleh manfaat berupa meningkatnya 

kepercayaan para investor.  

Secara langsung atau tidak, etika bisnis juga 

dapat meningkatkan daya saing (competitive 

advantage) perusahaan. Selain itu, dapat ikut 

membangun corporate image/citra positif, serta dalam 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

116 

 

jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan (sustainable company).  

Perusahaan yang jujur akan menciptakan 

konsumen yang loyal. Bahkan konsumen akan 

merekomendasikan kepada orang lain untuk 

menggunakan produk tersebut. Dengan citra yang 

baik, maka perusahaan akan lebih dikenal oleh 

masyarakat dan produknya pun dapat mengalami 

peningkatan penjualan. Karyawan pun akan bekerja 

dengan giat apabila perusahaan tersebut memiliki citra 

yang baik dimata perusahaan. 

Etika sangat terkait erat dengan bagaimana kita 

hidup pada saat ini dan mempersiapkan diri untuk 

masa depan. Bisnis yang tidak punya rencana untuk 

menghasilkan keuntungan bukanlah perusahaan yang 

beretika. Tidak bisa dipungkiri, tindakan yang tidak 

etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing 

tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat dan 

akan sangat kontra produktif, misalnya melalui 

gerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan 

beroperasi dan lain sebagainya. Hal ini akan dapat 

menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. 

Sedangkan perusahaan yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai etika bisnis, pada umumnya termasuk 

perusahaan yang memiliki peringkat kepuasan bekerja 

yang tinggi pula, terutama apabila perusahaan tidak 
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mentolerir tindakan yang tidak etis, misalnya 

diskriminasi dalam sistem remunerasi atau jenjang 

karier. 

 

5. IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS 

Di dalam persaingan dunia usaha yang sangat 

ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga yang 

tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman informasi 

seperti ini, baik-buruknya sebuah dunia usaha dapat 

tersebar dengan cepat dan massif. Memperlakuan 

karyawan, konsumen, pemasok, pemodal dan 

masyarakat umum secara etis, adil dan jujur adalah 

satu-satunya cara supaya kita dapat bertahan di dalam 

dunia bisnis sekarang.  

Berikut ini adalah beberapa prinsip di dalam 

menerapkan etika bisnis yang positif: 

1. Etika Bisnis itu dibangun berdasarkan etika pribadi. 

Tidak ada perbedaan yang tegas antara etika 

bisnis dengan etika pribadi. Kita dapat 

merumuskan etika bisnis berdasarkan moralitas 

dan nilai-nilai yang kita yakini sebagai 

kebenaran. 

2. Etika Bisnis itu berdasarkan pada fairness. Apakah 

kedua pihak yang melakukan negoisasi telah 
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bertindak dengan jujur? Apakah setiap 

konsumen diperlakukan dengan adil? Apakah 

setiap karyawan diberi kesempatan yang sama? 

Jika ya, maka etika bisnis telah diterapkan. 

3. Etika Bisnis itu membutuhkan integritas. Integritas 

merujuk pada kebutuhan pribadi, kepercayaan 

dan konsistensi. Bisnis yang etis 

memperlakukan orang dengan hormat, jujur 

dan berintegritas. Mereka menepati janji dan 

melaksanakan komitmen. 

4. Etika Bisnis itu membutuhkan kejujuran. Bukan 

jamannya lagi bagi perusahaan untuk 

mengelabuhi pihak lain dan menyembunyikan 

cacat produk. Jaman sekarang adalah era 

kejujuran. Pengusaha harus jujur mengakui 

keterbatasan yang dimiliki oleh produknya. 

5. Etika bisnis itu membutuhkan perencanaan bisnis. 

Sebuah perusahaan yang beretika dibangun di 

atas realitas sekarang, visi atas masa depan dan 

perannya didalam lingkungan. Etika bisnis tidak 

hidup di dalam ruang hampa. Semakin jelas 

rencana sebuah perusahaan tentang 

pertumbuhan, stabilitas, keuntungan dan 

pelayanan, maka semakin kuat komitmen 

perusahaan tersebut terhadap praktis bisnis. 

6. Etika bisnis itu diterapkan secara internal dan 

eksternal. Bisnis yang beretika memperlakukan 
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setiap konsumen dan karyawannya dengan 

bermartabat dan adil. Etika juga diterapkan di 

dalam ruang rapat direksi, ruang negosiasi, di 

dalam menepati janji, dalam memenuhi 

kewajiban terhadap karyawan, buruh, pemasok, 

pemodal,dll. Singkatnya, ruang lingkup etika 

bisnis itu universal. 

7. Etika Bisnis itu membutuhkan keuntungan. Bisnis 

yang beretika adalah binis yang dikelola dengan 

baik, memiliki system kendali internal dan 

bertumbuh. Etika adalah berkenaan dengan 

bagaimana kita hidup pada saat ini dan 

mempersiapkan diri untuk masa depan. Bisnis 

yang tidak punya rencana untuk menghasilkan 

keuntungan bukanlah perusahaan yang 

beretika. 

8. Etika Bisnis itu berdasarkan nilai. Perusahaan yang 

beretika harus merumuskan standar nilai secara 

tertulis. Rumusan ini bersifat spesifik, tetapi 

berlaku secara umum. Etika menyangkut norma, 

nilai dan harapan yang ideal. Meski begitu, 

perumusannya harus jelas dan dapat 

dilaksanakan dalam pekerjaan sehari-hari. 

9. Etika Bisnis itu dimulai dari pemimpin. 

Kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap 

corak lembaga. Perilaku seorang pemimpin 
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yang beretika akan menjadi teladan bagi anak 

buahnya. 

Sementara itu, faktor pendukung dalam 

implementasi etika bisnis, antara lain adanya 

kepedulian terhadap mutu kehidupan kerja oleh 

manajer atau peningkatan quality of work life, adanya 

trust crisis dari publik kepada perusahaan, mulai 

diterapkan punishment yang tegas terhadap skandal 

bisnis oleh pengadilan, adanya peningkatan kekuatan 

kontrol dari lembaga swadaya masyarakat, tumbuhnya 

kekuatan publisitas oleh media, serta adanya 

transformasi organisasi dari transaction oriented menjadi 

relation oriented. 

Sebagaimana disinggung di atas, memperlakuan 

karyawan, konsumen, pemasok, pemodal dan 

masyarakat umum secara etis merupakan keharusan 

agar bisnis dapat terus bertahan. 

Terkait kewajiban karyawan dan perusahaan 

misalnya, ada yang namanya kewajiban ketaatan, 

kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. 

Dalam kewajiban ketaatan, karyawan harus taat 

kepada atasannya di perusahaan, tetapi karyawan 

tidak harus mematuhi semua perintah yang diberikan 

oleh atasannya. Perintah-perintah tersebut antara lain 

seperti etika atasan menyuruh karyawan tersebut 
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untuk melakukan hal yang tidak bermoral, seperti 

membunuh musuh atasannya, atau dapat pula berupa 

korupsi.  

Cara untuk menghindari terjadinya kesulitan 

seputar kewajiban ketaaatan adalah membuat 

deskripsi pekerjaan yang jelas dan cukup lengkap pada 

saat karyawan mulai bekerja di perusahaan. Namun 

deskripsi pekerjaan ini harus dibuat cukup luwes 

sehingga kepentingan perusahaan selalu bisa di beri 

prioritas.  

Kewajiban konfidensialitas  adalah kewajiban 

untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial 

atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan 

suatu profesi. Kewajiban ini tidak hanya berlaku 

selama karyawan bekerja di perusahaan tetapi 

berlangsung terus setelah ia pindah kerja. Kewajiban 

ini menjadi lebih aktual ketika karyawan tersebut 

pindah kerja di perusahaan baru yang bergerak di 

bidang yang sama.  

Contohnya adalah seorang akuntan, ia tidak 

boleh membocorkan kondisi finansial perusahaan lama 

ke perusahaan baru. Kewajiban konfidensialitas ini 

terbatas pada informasi perusahaan. Hal-hal lain yang 

diperoleh atau diketahui sambil bekerja di perusahaan 

pada prinsipnya tidak termasuk kewajiban 

konfidensialitas. Misalnya keterampilan yang 

dikembangkan oleh karyawan itu dengan bekerja pada 
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perusahaan yang sama. Alasan etika yang mendasari 

kewajiban ini adalah bahwa perusahaan menjadi 

pemilik informasi rahasia itu.  

Sedangkan kewajiban loyalitas adalah 

konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan 

perusahaan ia harus mendukung tujuan-tujuan 

perusahaan dan turut merealisasikan tujuan tersebut. 

Faktor utama yang dapat membahayakan terwujudnya 

loyalitas adalah konfilk kepentingan (conflict of 

interest) artinya konflik kepentingan pribadi karyawan 

dan kepentingan perusahaan.  

Karyawan tidak boleh menjalankan kepentingan 

pribadi yang bersaing dengan kepentingan 

perusahaan. Misalnya karyawan memproduksi produk 

yang sama dengan produk perusahaan dan 

menjualnya dengan harga murah. Konflik kepentingan 

tidak selalu berkaitan dengan masalah uang. 

Contohnya, seorang yang bekerja di suatu perusahan 

memutuskan untuk membeli peralatan kantor dari 

perusahaan tempat dimana anaknya bekerja, walaupun 

sebenarnya ada penawaran harga yang lebih baik dari 

perusahaan lain.  

Konflik kepentingan bisa bersifat aktual atau 

potensial. Konflik kepentingan aktual terjadi saat 

seseorang melaksanakan kewajibannya dalam suatu 

cara yang menggangu perusahaan dan melakukannya 

demi kepentingan pribadi. Konflik kepentingan 
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potensial terjadi saat seseorang, karena didorong 

kepentingan pribadi, bertindak dalam suatu cara yang 

merugikan perusahaan. Grey area atau “kawasan 

kelabu” yaitu penilaian moral tentang sesuatu antara 

satu orang dengan orang lain berbeda-beda.  

Diskriminasi dalam perusahaan adalah 

membedakan berbagai karyawan karena alasan yang 

tidak relevan yang berakar pada prasangka atau 

stereotip. Diskriminasi dapat terjadi pada saat 

perekrutan calon karyawan, seleksi karyawan, 

kenaikan pangkat, maupun kondisi pekerjaan. 

Diskriminasi biasanya terjadi terhadap ras, agama, dan 

jenis kelamin.  

Beberapa teori menentang adanya praktek 

diskriminasi, teori ini antara lain adalah utilitarisme 

atau utility, deontologi atau right, dan keadilan atau 

justice.  

Diskriminasi akan mengarahkan pada 

penggunaan sumber daya manusia yang tidak efisien. 

Dalam teori ini menentang diskriminsi didasarkan 

pada pandangan bahwa produktivitas dari suatu 

masyarakat akan optimal jika pekerjaan tersebut sesuai 

dengan kemampuannya.  

Diskriminasi telah melanggar hak asasi 

manusia. Terdapat dua hal yang dilanggar yakni, 

pertama, diskriminasi yang didasarkan pada keyakinan 
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bahwa suatu kelompok dianggap lebih rendah 

dibandingkan kelompok lain.  

Diskriminasi juga bertentangan dengan keadilan 

distributif, yakni seperti yang disampaikan oleh John 

Rawls, salah satu prinsip keadilan yang paling penting 

adalah prinsip kesamaan hak untuk memperoleh 

kesempatan, sehingga ketidakadilan social dan 

ekonomi seharusnya diatur sedemikian rupa sehingga 

dapat menyalurkan pekerjaan-pekerjaan terbuka bagi 

semua orang. Diskriminasi yang cenderung melakukan 

perbedaan orang dengan cara yang berbeda dengan 

orang lain tanpa alasan yang tepat telah melanggar 

prinsip tersebut.  

Kegiatan produksi berarti membuat nilai 

manfaat atas suatu barang atau jasa. Produksi dalam 

hal ini tidak diartikan dengan membentuk fisik saja. 

Sehingga kegiatan produksi  mempunyai fungsi 

menciptakan barang dan jumlah yang tepat. Perilaku 

pelaku bisnis yang dapat membahayakan masyarakat 

dalam memproduksi barang dan jasa harus dijerat 

dengan norma-norma hukum yang berlaku sehingga 

masyarakat umum tidak dirugikan dan pemerintah 

juga ikut membina pelaku-pelaku bisnis di Indonesia 

agar memiliki moral dan etika bisnis yang baik 

sehingga diharapkan dapat bermanfaat. 
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Sementara itu, pemasaran juga berupaya 

menciptakan nilai yang lebih dari pandangan 

konsumen atau pelanggan terhadap suatu produk 

perusahaan dibandingkan dengan harga barang atau 

jasa dimaksud serta menampilkan nilai lebih tinggi 

dengan produk pesaingnya. 

Pada dasarnya kegiatan pemasaran merupakan 

fungsi utama dalam menentukan bisnis perusahaan. 

Tenaga pemasaran merupakan sarana penghubung 

utama perusahaan dengan konsumen atau merupakan 

ujung tombak bisnis perusahaan. Kegiatan pemasaran 

untuk produk barang dan jasa, tentu saja berbeda 

dalam penanganannya. Biasanya untuk produk barang 

sering kali diiklankan di media, sedangkan untuk jasa 

secara etis dan moral relative sangat sedikit yang 

diiklankan kepada umum secara terbuka. 

Dalam persaingan pemasaran yang begitu ketat, 

kadang kita menemukan perusahaan yang melakukan 

pemasaran tanpa memperhatikan etika. Hal ini 

mungkain secara jangka pendek untung, namun jika 

untuk jangka panjang akan rugi. Karena masyarakat 

akan meninggalkan perusahaan yang melakukan 

kegiatan yang tidak etis tersebut. 
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Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi 

seorang manajer pemasaran untuk melakukan 

tindakan tidak etis, yaitu: 

 Manajer sebagai pribadi manusia, ada rasa ingin 

memenuhi kebutuhan pribadinya, untuk 

menangkalnya dibutuhkan pendidikan agama 

dan moral uang baik. 

 Kepentingan korporasi, adanya tekanan  

majemen yang membuat seorang manajer 

dipaksa dengan kondisi tertentu biasanya 

dengan target yang sulit dicapai sehingga 

melakukan apapun untuk mencapainya. 

 Lingkungan, yang ada di sekitarnya yang 

langsung maupun tidak langsung membentuk 

perilaku manajer pemasaran itu. 

Oleh karena itu, dibutuhkan etika bisnis dalam 

memasarkan produk untuk mencegah praktik-praktik 

pemasaran yang tidak etis, yang ujungnya menimbulkan 

persaingan yang tidak sehat dan mencelakakan konsumen. 

Meliputi etika pemasaran dalam konteks produk, etika 

pemasaran dalam konteks harga, etika pemasaran 

dalam konteks distribusi/penyaluran, etika pemasaran 

dalam konteks promosi, dan juga keetisan iklan. 

Menurut John R. Boatright, ada 3 konsep etika 

dalam pemasaran sebagai berikut: 
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1. Fairness/Justice. Fairness menjadi pusat perhatian 

karena menjadi kebutuhan yang paling dasar 

dari transaksi pasar. Setiap pertukaran atau 

transaksi dianggap fair atau adil ketika satu 

sama lain memberikan keuntungan (mutually 

beneficial) dan memberikan informasi yang 

memadai. Namun, pemberian informasi dalam 

transaksi ini masih diragukan. Hal ini 

disebabkan karena penjual tidak memiliki 

kewajiban untuk menyediakan semua informasi 

yang relevan kepada pembeli/pelanggan, dan 

pembeli memiliki suatu kewajiban untuk 

diinformasikan mengenai apa yang dibelinya. 

2. Freedom. Freedom berarti memberikan jangkauan 

pada pilihan konsumen. Freedom dapat 

dikatakan tidak ada apabila pemasar melakukan 

praktik manipulasi, dan mengambil keuntungan 

dari populasi yang tidak berdaya seperti anak-

anak, orang-orang miskin, dan kaum lansia. 

3. Well-being. Suatu pertimbangan untuk 

mengevaluasi dampak sosial dari produk dan 

juga periklanan, dan juga product safety. 

 

Etika pemasaran dalam konsep produk antara 

lain produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat, 

produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit, 
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produk yang dibuat bernilai tambah tinggi, produk 

yang dapat memuaskan masyarakat. 

Etika pemasaran dalam konteks harga antara 

lain harga diukur dengan kemampuan daya beli 

masyarakat, perusahaan mencari margin laba yang 

layak, harga dibebani cost produksi yang layak. 

Etika pemasaran dalam konteks 

tempat/distribusi antara lain barang dijamin keamanan 

dan keutuhannya, serta konsumen mendapat 

pelayanan cepat dan tepat. 

Etika pemasaran dalam konteks promosi antara 

lain sebagai sarana menyampaikan informasi yang 

benar dan obyektif, sebagai sarana untuk membangun 

image positif, tidak ada unsur memanipulasi atau 

memberdaya konsumen, selalu berpedoman pada 

prinsip kejujuran, serta tidak mengecewakan 

konsumen. 

Terkait periklanan, ada dua persoalan etis yang 

terkait di dalamnya. Yang pertama menyangkut 

kebenaran dalam iklan. Yang kedua adalah 

memanipulasi publik yang menurut banyak pengamat 

berulang kali dilakukan melalui upaya periklanan.  

Iklan tentang produk baru biasanya mempunyai 

unsur informasi yang kuat. Misalnya iklan tentang 

tempat pariwisata dan iklan tentang harga makanan di 

toko swalayan. Sedangkan iklan tentang produk yang 
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ada banyak mereknya akan memiliki unsur persuasif 

yang lebih menonjol, seperti iklan tentang pakaian 

bermerek dan rumah. 

Tercampurnya unsur informatif dan unsur 

persuasif dalam periklanan, membuat penilaian etis 

terhadapnya menjadi lebih kompleks. Manipulasi 

melalui iklan atau cara apapun merupakan tindakan 

yang tidak etis.  

Cara paling ampuh untuk menanggulangi 

masalah etis tentang periklanan sebenarnya adalah 

pengaturan diri (self regulation) oleh dunia periklanan. 

Biasanya dilakukan dengan menyusun sebuah kode 

etik, sejumlah norma dan pedoman yang disetujui oleh 

para periklan, khususnya oleh asosiasi biro-biro 

periklanan. Jika suatu kode etik disetujui, tentunya 

pelaksanaannya harus diawasi juga.  

Masyarakat luas tentu harus diikutsertakan 

dalam mengawasi mutu etis periklanan. Dengan 

mendukung dan menggalakkan lembaga-lembaga 

konsumen, kita bisa menetralisasi efek-efek negatif dari 

periklanan. Laporan-laporan oleh lembaga konsumen 

tentang suatu produk atau jasa sangat efektif sebagai 

kontrol atas kualitasnya dan serentak juga atas 

kebenaran periklanan. 
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Konsumen juga harus diperlakukan dengan baik 

secara moral, tidak saja merupakan tuntunan etis, 

melainkan juga syarat mutlak untuk mencapai 

keberhasilan dalam bisnis. Sebagaimana halnya 

dengan banyak topik etika bisnis lainya, disini pun 

berlaku bahwa etika dalam praktek bisnis sejalan 

dengan kesuksesan dalam berbisnis. Perhatian untuk 

etika dalam hubungan dengan konsumen harus 

dianggap hakiki demi kepentingan bisnis itu sendiri. 

Karena itu bisnis mempunyai kewajiban moral untuk 

melindungi konsumen dan menghindari terjadinya 

kerugian bagi konsumen. 

Kesadaran akan kewajiban bisnis terhadap para 

konsumen belum begitu lama timbul dalam dunia 

bisnis dan di banyak tempat belum berakar dalam dan 

belum begitu kuat. Suatu bisnis dimulai dengan 

mencurahkan segala perhatianya kepada produk yang 

dihasilkan bukan kepada konsumen. Hak–hak 

konsumen yang dipandang sebagai jalan masuk yang 

tepat dalam masalah etis seputar konsumen sangat 

diperlukan.  

Konsumen berhak atas produk produk yang 

aman, artinya produk yang tidak mempunyai 

kesalahan yang bisa merugikan kesehatanya atau 

bahkan mengancam jiwanya, seperti adanya obat 

pengawet pada makanan, mainan anak, dll. Konsumen 

juga berhak mengetahui segala informasi yang relevan 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

131 

 

mengenai produk yang dibelinya, baik apa 

sesungguhnya produk itu maupun bagaimana cara 

memakai yang benar dan maupun resiko yang 

ditimbulkan dari produk tersebut. 

Selain itu, konsumen berhak untuk memilih 

antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan, 

kualitas dan harga produk bisa berbeda sehingga 

konsumen berhak membandingkanya sebelum 

mengambil keputusan untuk membeli. Konsumen juga 

berhak keinginanya tentang produk atau jasa 

didengarkan dan dipertimbangkan, terutama 

keluhanya dan produsen harus menerima baik keluhan 

tersebut. Hak ini merupakan hak legal yang dapat 

dituntut di pengadilan. 

Melalui produk yang digunakanya konsumen 

memanfaatkan sumber daya alam. Konsumen berhak 

bahwa produk dibuat sedemikian rupa sehingga tidak 

mengganggu lingkungan atau merugikan 

keberlanjutan proses alam. Konsumen juga 

mempunyai hak untuk secara positif dididik ke arah 

yang baik terutama di sekolah adan melalui media 

massa, masyarakat harus dipersiapkan menjadi 

konsumen yang kritis dan sadar akan haknya. 

Ada juga tanggung jawab bisnis lainnya 

terhadap konsumen, antara lain terkait kualitas 

produk, harga, serta terkait pengemasan dan 

pemberialn label.  
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Konsumen berhak atas produk yang berkualitas, 

karena ia membayar untuk itu. Produk yang 

berkualitas, misalnya produk yang tidak kadaluwarsa 

bila ada batas waktu seperti obat-obatan atau makanan 

(Bertens, 2000: 240). Artinya, produk harus sesuai 

dengan apa yang dijanjikan oleh produsen (melalui 

iklan atau informasi lainnya) dan apa yang secara 

wajar boleh diharapkan oleh konsumen.  

Terkait harga, harga bisa dianggap adil karena 

disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam proses 

pembentukannya (Bertens, 2000: 242). Pengemasan 

produk dan label yang ditempelkan pada produk juga 

merupakan aspek bisnis yang penting. Pengemasan 

dan label dapat menimbulkan juga masalah etis. 

Tuntutan etis yang pertama ialah informasi yang 

disebut pada kemasan itu harus benar serta tidak boleh 

menyesatkan konsumen (Bertens, 2000: 245-246). 
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BAB III 

ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK 

 

1. PENDAHULUAN 

Manusia senantiasa dihadapkan pada 

kebutuhan untuk membuat keputusan yang memiliki 

konsekuensi baik bagi mereka sendiri maupun pihak 

lainnya. Seringkali dilemma etika timbul sebagai akibat 

dari pemilihan tersebut yang baik untuk satu pihak 

tetapi tidak baik untuk pihak lainnya. Etika 

professional harus lebih luas dari sekedar prinsip-

prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip 

perilaku untuk orang-orang professional yang 

dirancang untuk tujuan praktis dan idealistik. Oleh 

karena kode etik professional antara lain dirancang 

untuk mendorong perilaku ideal, maka kode etik harus 

realistis dan dapat dilaksanakan. Agar bermanfaat 

kode etik harus pada posisi diatas hukum dan sedikit 

dibawah ideal. 
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Seiring dengan tuntutan untuk menghadirkan 

suatu proses bisnis yang terkelola dengan baik, sorotan 

atas kinerja akuntan terjadi dengan begitu tajamnya. 

Ini tidak dapat dilepaskan dari terjadinya beberapa 

skandal besar “malpraktik bisnis” yang telah 

melibatkan profesional akuntan. Peristiwa bisnis yang 

melibatkan akuntan tersebut seharusnya memberikan 

pelajaran untuk mengutamakan etika dalam 

melaksanakan praktik profesional akuntansi.  

Penelitian etika pada umumnya 

mengembangkan instrumen yang berisi situasi 

pengambilan keputusan etis melalui pendekatan yang 

positivistik. Penelitian etika seperti ini seringkali 

terlepas dari konteks organisasional dan sosial praktik 

akuntan dan akuntansi itu sendiri. Dillard & Yuthas 

(2002) mengemukakan bahwa penelitian etika telah 

mengabaikan konteks dan struktur organisasional 

sehingga gagal meletakkan powerfull contextual forces 

yang mempengaruhi kemampuan individu mengenali 

dilema etis, mengidentifikasi kelompok-kelompok 

yang berpengaruh, mengevaluasi konsekuensi moral 

tindakan alternatif dan mengarahkannya memilih 

tindakan. 

Sementara itu dalam perspektif wacana dan 

praktik saat ini di dalam organisasi, pemikiran etika 

berkembang seiring upaya untuk mengembangkan 
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perilaku yang positif bagi pelaku-pelaku organisasi. 

Berbagai riset dilakukan serta berbagai standar etika 

juga dikembangkan untuk ini. Dalam praktiknya, 

pengembangan etika di organisasi dilakukan baik 

melalui proses yang eksplisit maupun implisit. Namun 

terdapat pandangan yang berbeda tentang bagaimana 

etika dapat dipromosikan dalam suatu organisasi. Di 

satu pihak memandang bahwa individu mempunyai 

peran yang sangat penting, melebihi peran yang dapat 

dimainkan oleh organisasi.  

Sementara pihak yang lainnya berpandangan 

sebaliknya. Dalam hal ini perlu dipertanyakan lebih 

lanjut, haruskah dikotomis peran berlangsung dalam 

mempromosikan etika di organisasi. Tidakkah ada 

saling interaksi dan sinergis antara individu dan 

organisasi dalam mempromosikan etika. Sejauh ini 

pandangan bagaimana proses saling interaksi ataupun 

pengaruh etis antara individu dan organisasi 

berlangsung belum jelas dideskripsikan. Proses 

demikian tentunya tidak berjalan apa adanya, serta 

sekaligus berlangsung dalam pola yang sama untuk 

semua organisasi. Masing-masing organisasi tentunya 

mempunyai pola sendiri-sendiri. 

Pola ini mencerminkan realitas sehari-hari dari 

organisasi tersebut dan realitas sehari-hari ini tidak 

taken for granted. Sebagaimana dinyatakan oleh Berger 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

136 

 

& Luckmann (1966;33) bahwa dunia hidup sehari-hari 

tidak hanya taken for granted sebagai realitas yang 

diciptakan oleh anggota masyarakat dalam makna 

perilaku hidupnya yang subyektif. Untuk kalangan 

profesional dimana pengaturan etika dibuat untuk 

menghasilkan kinerja etis yang memadai maka 

kemudian asosiasi profesi merumuskan suatu kode 

etik.  

Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah 

yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan 

sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat 

karena dengan mematuhi kode etik, akuntan 

diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang 

paling baik bagi masyarakat. Dalam kerangka inilah 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merumuskan suatu 

kode etik yang meliputi mukadimah dan delapan 

prinsip etika yang harus dipedomani oleh semua 

anggota, serta aturan etika dan interpretasi aturan etika 

yang wajib dipatuhi oleh masing-masing anggota 

kompartemen.  

Pemahaman strukturasi atas praktik etika di 

sebuah KAP adalah suatu hasil dari serangkaian proses 

penelitian yang berupaya mendeskripsikan secara 

detail dan mendalam atas suatu fenomena etika di 

sebuah KAP, berbasis kerangka interaksi antara 

individu dan struktur yang melingkupinya. 
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Bagaimanapun etika profesi akuntan di Indonesia, isi 

dan substansinya hampir “fully adopted” dari kode etik 

yang dikembangkan oleh AICPA.  

Sementara itu dalam berbagai dimensi 

budayanya, Indonesia mempunyai perbedaan yang 

sangat mendasar dengan Amerika Serikat dan negara 

Barat lainnya. Jika nilai-nilai masyarakatnya berbeda, 

maka tentu nilai-nilai kehidupannya pun juga akan 

berbeda. Oleh karena itu menjadi mungkin jika kode 

etik akuntan di Indonesia tidak dapat menjadi 

panduan yang kompatibel, dan sekedar sebagai simbol 

tak bermakna bagi kalangan profesional akuntan. 

Bagaimanapun keberadaan etika profesi seharusnya 

dapat dijadikan panduan bagi kalangan profesi dalam 

menghadapi suatu dilema. 

Dengan tidak mengabaikan nilai positif dari 

etika profesi yang telah ada, langkah dekonstruktif 

dengan membangun etika profesi yang memperhatikan 

secara cermat konteks sosial dan budaya masyarakat 

Indonesia sangat diperlukan. Inipun menjadi 

keniscayaan oleh karena dewasa ini terdapat 

kecenderungan bahwa masyarakat Barat berupaya 

menemukan kembali berbagai nilai-nilai atau makna 

kehidupan pada masyarakat Timur.  
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2. NILAI ETIKA DALAM PRAKTIK AKUNTANSI  

Perilaku beretika diperlukan oleh masyarakat 

agar semuanya dapat berjalan secara teratur. Adalah 

dapat dibantah jika dikatakan bahwa etika merupakan 

perekat bagi seluruh masyarakat. Bayangkan sebagai 

contoh apa yang akan terjadi jika kita tidak dapat 

mempercayai seseorang yang kita harapkan bertindak 

jujur. Kebutuhan etika dalam masyarakat sangat 

mendesak sehingga lazim memasukan nilai-nilai etika 

ini ke dalam undang-undang atau peraturan yang 

berlaku. Sebagai contoh hukum tentang mengendarai 

mobil dalam keadaan mabuk sebenarnya berkaitan 

dengan tanggung jawab anggota masyarakat terhadap 

orang lain.  

Bagaimanapun banyak nilai etika yang 

ditampilkan tidak dapat dijadikan undang-undang 

atau peraturan yang berlaku akibat dari sifat nilai-nilai 

etika itu yang sangat tergantung pada pertimbangan 

seseorang. Sebagian besar masyarakat mendefinisikan 

perilaku tidak etis sebagai tindakan yang berbeda 

dengan tindakan yang mereka percayai yang 

merupakan tindakan tepat dilakukan dalam situasi 

tertentu. Sejumlah besar nilai etika dalam masyarakat 

tidak dapat dimasukkan dalam undang-undang karena 

sifat nilai tertentu yang memerlukan pertimbangan. 
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Adalah praktis untuk memiliki undang-undang 

yang berkaitan dengan penipuan, pencurian, 

kebohongan atau hal yang menyesatkan lainnya. Jauh 

lebih sulit untuk menetapkan ketentuan hukum yang 

berhubungan dengan banyak aspek prinsip seperti 

integritas, loyalitas dan kecakapan. Ini tentu saja tidak 

berarti bahwa prinsip-prinsip tersebut kurang penting 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Berikut ini dikemukakan enam nilai dasar etika 

mengenai perilaku etika.  

Pertama, keterpercayaan (trustworthiness) 

mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas dan 

loyalitas. Kejujuran menuntut itikad baik untuk 

mengemukakan hal yang sebenarnya. Integritas berarti 

bahwa seseorang bertindak sesuai dengan kata hatinya 

dalam situasi seperti apapun. Reliabilitas berarti 

melakukan semua upaya yang pantas untuk 

memenuhi komitmennya. Loyalitas adalah 

pertanggung jawaban untuk mengembangkan dan 

melindungi berbagai kepentingan masyarakat dan 

organisasi tertentu. 

Kedua, penghargaan (respect) mencakup 

gagasan-gagasan seperti kesopanan (civility), 

kesopansantunan (courtesy), harga diri, toleransi dan 

penerimaan. Seseorang yang terhormat akan 

memperlakukan pihak lainnya dengan penuh 
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pertimbangan dan menerima perbedaan dan 

kepercayaanpribadi tanpa prasangka. 

Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) 

berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang 

serta melakukan pengendalian diri. Pertanggung 

jawaban juga berarti berusaha melakukan sebaik 

mungkin dan memimpin melalui pemberian teladan, 

termasuk pula ketekunan serta upaya-upaya untuk 

melakukan perbaikan secara berkesinambungan. 

Keempat, kesepadanan (fairness) dan keadilan 

mencakup isu-isu tentang kesejajaran, sikap tidak 

memihak, proporsionalitas, keterbukaan, serta 

perlindungan hukum. Perlakuan yang sepadan berarti 

bahwa situasi-situasi yang serupa akan ditangani 

dengan cara yang serupa pula.  

Kelima, perhatian (caring) berarti secara 

sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan 

sesamanya termasuk di dalamnya adalah tindakan 

yang selalu memperhatikan kepentingan sesame serta 

menunjukan perbuatan baik. 

Keenam, kewarganegaraan (citizenship) 

termasuk di dalamnya adalah kepatuhan pada 

undang-undang serta melaksanakan kewajibannya 

sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat 

berjalan dengan baik. 
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Permasalahan etika timbul bila seseorang 

membuat suatu pilihan dari berbagai alternatif dan 

pilihan yang benar tidak jelas secara nyata. Masalah 

tersulit yang timbul yaitu bila ada konflik dua atau 

lebih aturan atau bila ada konflik antara aturan dan 

kriteria dari hal yang terbaik. Etika profesi merupakan 

karakteristik suatu profesi yang membedakannya 

dengan profesi lain yang berfungsi mengatur tingkah 

laku para anggotanya (Boynton, Johnson dan Kell, 

2002).  

Terkait praktik akuntansi, Belkaoui (1992) dalam 

hal ini mengajukan lima nilai etika, yaitu fairness, ethics, 

honesty, social responsibility dan truth sebagai elemen-

elemen yang paling penting dalam moralitas 

akuntansi. 

Fairness merupakan perwujudan sifat netral dari 

seorang akuntan dalam menyiapkan laporan 

keuangan. Unsur yang kedua, yaitu etika (ethics) 

adalah dalam melaksanakan peranannya, seorang 

akuntan tidak hanya menghadapio aturan-aturan 

perilaku normal, tetapi juga nilai-nilai moralitas yang 

diciptakan oleh lingkungannya. 

Honesty adalah unsur ketiga yang dapat 

menjamin terciptanya kepercayaan masyarakat umum 

terhadap profesi akuntansi. Truth diartikan sebagai 

netralitas (neutrality) dan objektivitas (objectivity). 
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Seorang akuntan harus bersikap netral yaitu 

melaporkan informasi apa adanya, tidak menyediakan 

informasi dengan cara tertentu yang cenderung 

menguntungkan suatu pihak dan merugikan puhak 

lain. 

Nilai-nilai etika yang dikemukan Jere R. Francis 

(1990) lebih bersifat spesifik dan pragmatis dibanding 

dengan apa yang telah dikemukakan oleh Belkaoui. 

Francis menekankan pada sisi tertentu yang 

memberikan arti bahwa akuntansi pada hakekatnya 

adalah praktik sosial dan mengklaim bahwa akuntansi 

adalah sebuah praktik normal. 

Francis (1990: 9) mengemukakan lima nilai etika 

yang dapat direalisasikan melalui praktik akuntansi, 

yaitu kejujuran (honesty), perhatian terhadap status 

ekonomi orang lain, sensitivitas terhadap nilai 

kerjasama dan konflik, karakter komunikatif ekuntansi, 

danw penyebaran informasi ekonomi. 

Yang pertama adalah kejujuran (honesty) 

merupakan kualitas utama yang harus dimiliki oleh 

baik akuntan maupun auditor. Berikutnya adalah 

perhatian terhadap status ekonomi orang lain (concern 

for the economic status of others). Akuntan diminta untuk 

menyiapkan wacana khusus delam beberapa konteks 

khusus pula. 
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Yang ketiga adalah sensitivitas terhadap 

kerjasama dan konflik (sensitivity to the value of corporate 

and conflict). Beberapa praktik akuntansi, seperti biaya 

standard (standar costing), anggaran (budgeting), harga 

transfer (transfer pricing), pusat-pusat laba (profit 

centers) dan analisis varian (variance analysis) beroperasi 

dalam tapal batas antara kerjasama dan konflik. 

Yang keempat adalah karakter komunikatif 

akuntansi (communicatetive character of accounting). 

Wacana akuntansi (accounting discourse) mampu 

menciptakan suara pengertian tentang pengalaman 

ekonomi kita dan makna pengalaman tersebut bagi 

kehidupan kita, Francis (1990 : 10). 

Terakhir adalah penyebaran informasi ekonomi 

(dissemination of economic information). Fungsi umum 

dari akuntansi yang umumnya dikenal adalah fungsi 

jasa yang menyediakan informasi ekonomi untuk 

pengambilan keputusan. Fransic berkeberatan bila 

fungsi penyebaran informasi didefinisikan secara 

sempit bahwa misalnya, penyedia modal (investor dan 

kreditor) akan diberi pre-eminence. 

Lima nilai yang dapat direalisasikan melalui 

praktik akuntansi antara lain (Farhan, 2009): 

1. Kejujuran (honesty) merupakan kualitas utama 

yang harus dimiliki oleh baik akuntan maupun 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

144 

 

auditor. Akibat tanpa kwalitas dapat 

memberikan efek negatif terhadap masyarakat 

secara luas dan realitas sosial yang 

diciptakannya. 

2. Perhatian terhadap status ekonomi orang lain 

(concern for the economic status of others). 

Memperhatikan keadaan ekonomi orang lain 

sebagai unsur kebijakan (virtue) akuntansi untuk 

mempengaruhi hubungan ekonomi antar 

individu-individu yang membawa kondisi 

ekonomi yang lebih baik. 

3. Sensitivitas terhadap kerjasama dan konflik. 

Beberapa praktik akuntansi, seperti biaya 

standard (standar costing), anggaran (budgeting), 

harga transfer (transfer pricing), pusat-pusat laba 

(profit centers) dan analisis varian (variance 

analysis) beroperasi dalam tapal batas antara 

kerjasama dan konflik. 

4. Karakter komunikatif akuntansi. 

5. Penyebaran informasi ekonomi (dissemination of 

economic information)  

 

3.  PROFESI AKUNTAN PUBLIK  

DAN PERSYARATANNYA 

Profesi akuntan publik adalah memberikan jasa 

pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh 
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pihak  manajemen. Di Indonesia, profesi akuntan 

publik telah diakui secara resmi oleh pemerintah sejak 

dikeluarkanya Undang-Undang No 34 Tahun 1954, 

tentang pemakaian gelar Akuntan.   

Kriteria suatu pekerjaan atau jabatan dapat 

disebut sebagai suatu profesi, Hadibroto (1982) dalam 

disertasinya menjelaskan pengertian profesi sebagai 

kumpulan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas 

serupa yang memenuhi syarat: (a) harus berdasarkan 

suatu disiplin pengetahuan khusus; (b) diperlukan 

suatu proses pendidikan tertentu untuk atas 

pengetahuan tersebut; (c) mempunyai standar 

kualifikasi yang mengatur dan harus ada pengakuan 

formal berkaitan dengan statusnya; (d) harus 

mempunyai norma perilaku yang mengatur hubungan 

antara profesi dengan langganan, teman sejawat dan 

publik, maupun penerimaan tanggung jawab yang 

tercakup dalam suatu pekerjaan dalam melayani 

kepentingan umum;  (e) harus mempunyai organisasi 

yang mengabdikan diri untuk memajukan kewajiban-

kewajibanya terhadap masyarakat, disamping untuk 

kepentingan kelompok itu sendiri.  

Berdasarkan kriteria di atas dapat disimpulkan 

bahwa akuntan publik adalah suatu profesi, dengan 

alasan  memiliki spesialisasi pengetahuan dan 

pendidikan khusus, dimana untuk mendapatkan 
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kualifikasi sebagai seorang akuntan harus terlebih 

dahulu melalui proses pendidikan resmi.  

Dari uraian di atas, maka akuntan publik harus 

kompeten dan independen dalam menjalankan 

tugasnya, yang mempunyai arti, bahwa tanggung 

jawab untuk berperilaku lebih baik dari sekedar 

memenuhi tanggung jawab yang dibebankan 

kepadanya dan dapat memenuhi undang-undang serta 

peraturan masyarakat.  

Sebagai profesional, akuntan publik mengakui 

tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien dan 

rekan seprofesinya, termasuk untuk berperilaku yang 

terhormat yang merupakan pengorbanan pribadi. 

Perilaku profesional yang tinggi pada akuntan publik 

adalah penting untuk meyakinkan klien dan pemakai 

laporan keuangan atas kualitas audit dan jasa lain yang 

diberikan.  

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Akuntan Publik (UU AP), yang dimaksud 

dengan akuntan publik adalah seseorang yang telah 

memperoleh izin untuk memberikan jasa atau 

menjalankan praktik akuntan publik. Jasa yang 

diberikan oleh akuntan publik yaitu assurance service 

atau jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, 

keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan 

konsultasi sesuai dengan kompetensi akuntan publik.  
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Menurut Boynton dkk (2002: 20),  assurance 

service  adalah jasa profesional independen yang 

mampu meningkatkan mutu informasi, atau 

konteksnya untuk kepentingan para pengambil 

keputusan. Contohnya antara lain jasa audit atas 

laporan keuangan, jasa review  atas laporan keuangan, 

jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan, 

dan lain sebagainya.  

Izin menjadi akuntan publik diberikan oleh 

Menteri Keuangan dan berlaku selama 5 (lima) tahun 

sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang. 

Sebagaimana diatur dalam UU AP (pasal 6), untuk 

mendapatkan izin menjadi akuntan publik seseorang 

harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

1. Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi 

akuntan publik yang sah.  

2. Berpengalaman praktik memberikan jasa 

profesional akuntan publik.  

3. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  

4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.  

5. Tidak pernah dikenai sanksi administratif 

berupa pencabutan izin akuntan publik.  
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6. Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 

pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 

penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 

7. Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan 

Publik yang ditetapkan oleh Menteri. 

8. Tidak berada dalam pengampuan.  

  Sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) 

adalah badan usaha yang telah mendapat izin dari 

menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam 

memberikan jasanya (Peraturan Menteri Keuangan No. 

17 tahun 2008). KAP dapat berbentuk usaha 

perseorangan, persekutuan perdata, firma, atau bentuk 

usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi 

Akuntan Publik, yang diatur dalam UU. Izin usaha 

KAP diberikan oleh Menteri Keuangan.  

Sebagaimana diatur dalam UU AP (pasal 18), 

syarat untuk mendapatkan izin usaha tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1. Mempunyai kantor atau tempat untuk 

menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Badan 

untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan 
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perdata dan firma atau Nomor Pokok Wajib 

Pajak Pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha 

perseorangan. 

3. Mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga 

kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi. 

4. Memiliki rancangan sistem pengendalian mutu. 

5. Membuat surat pernyataan dengan bermeterai 

cukup bagi bentuk usaha perseorangan, dengan 

mencantumkan paling sedikit: 

 Alamat akuntan publik; 

 Nama dan domisili kantor; 

 Maksud dan tujuan pendirian kantor.  

6. Memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan 

dihadapan notaris bagi bentuk usaha 

persekutuan perdata, firma, atau bentuk usaha 

lain, yang paling sedikit mencantumkan:  

 Nama rekan;  

 Alamat rekan;  

 Bentuk usaha;  

 Nama dan domisili usaha; 

 Maksud dan tujuan pendirian kantor;  
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 Hak dan kewajiban sebagai rekan;  

 Penyelesaian sengketa dalam hal terjadi 

perselisihan di antara rekan.  

 

4. PERILAKU ETIS AKUNTAN PUBLIK 

Wacana akuntansi (accounting discourse) mampu 

menciptakan suara pengertian tentang pengalaman 

ekonomi kita dan makna pengalaman tersebut bagi 

kehidupan kita. Wacana akuntansi dalam pandangan 

Francis (1990:10) secara sederhana mengakui bahwa 

kapasitas kita untuk mengerti kejadian-kejadian nyata 

dapat dilakukan melalui wacana khusus yang 

diciptakan oleh akuntansi. Untuk memperoleh hal 

seperti itu membutuhkan jasa profesi yang mampu 

menjebatani kepentingan berbagai kelompok yang 

membutuhkan informasi tersebut, frofesi disini dapat 

menjaga netralitas, independen dan bertanggungjawab 

(Fritzsche, 1997). Penelitian isu etika, profesionalisme, 

locus of control, code of profesional conduct hal tersebut 

mengkaji dilema etika dalam berbagai studi yang 

dianggap sebagai batu ujian dalam menegakkan kode 

etik. 

Sebagai bagian dari profesi akuntansi, akuntan 

publik seringkali dinyatakan merupakan ujung tombak 

profesi akuntansi. Profesi akuntan publik menonjol 
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terutama dari kegiatan audit yang dilakukan oleh 

akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan 

pendapat terhadap, laporan keuangan yang dibuat 

oleh manajemen. Pendapat akuntan publik berguna 

bagi pihak-pihak yang terkait dengan laporan 

keuangan, yaitu pihak yang menyiapkan maupun yang 

menggunakannya. 

Peran akuntan publik adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa laporan keuangan yang diterbitkan 

tidak mengandung informasi yang menyesatkan 

pemakainya. Akibatnya pemakai laporan sangat 

tergantung pada pendapat dan integritas secara 

reputasi akuntan publik sebelum memberikan 

kepercayaan pada laporan keuangan (Craswell, 

Francis, dan Taylor, 1995). 

Begitu pentingnya fungsi akuntan publik, perlu 

ditempuh berbagai usaha untuk menjaga kredibilitas 

akuntan publik agar kepercayaan masyarakat pada 

profesi ini tidak berkurang, sehingga perlu 

dikembangkan berbagai usaha meningkatkan citra 

profesi akuntan publik (Bonner dan Lewis, 1990). 

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada 

masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat 

yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap 

kualitas jasa profesional akan meningkat, jika profesi 

mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi 

dan memenuhi semua kebutuhan. Oleh karena itu, 
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profesi-profesi seperti wartawan, arsitek, dokter, dan 

tak terkecuali akuntan harus memperhatikan etika 

profesi mereka.  

Etika meliputi  sifat–sifat manusia yang disiplin 

atas diri sendiri melebihi persyaratan  atau kewajiban 

menurut Undang–Undang. Bagi akuntan publik, etika 

profesi merupakan prinsip moral yang mengatur 

hubungan antara sesama rekan akuntan dengan para 

langganannya serta hubungan antara sesama rekan 

dengan masyarakat. Kepercayaan masyarakat, 

pemerintah dan dunia usaha terhadap cara pelaporan, 

nasehat yang diberikan, serta jasa-jasa yang diberikan 

ditentukan oleh keahlian, kebebasan tindakan dan 

pikiran, serta integritas moral. Karena akuntan publik 

merupakan pekerjaan profesional, etika mempunyai 

peran yang penting dalam profesi ini.  

Akuntan publik sebagai bagian dari masyarakat 

dan sebagai suatu profesi yang memberikan pelayanan 

jasa pada masyarakat harus berperilaku profesional. 

Masyarakat telah memberikan arti khusus pada istilah 

profesional, yaitu para profesional tersebut diharapkan 

untuk bertindak pada tingkat yang lebih tinggi dari 

kebanyakan anggota masyarakat. Jadi para akuntan 

publik harus menjunjung tinggi etika dalam melakoni 

perannya agar masyarakat percaya terhadap jasa yang 

diberikannya. Kepercayaan dari masyarakat ini 

penting karena adanya ketidakpercayaan masyarakat 
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pada satu atau beberapa akuntan publik akan dapat 

merugikan akuntan publik yang lain. 

Seiring dengan berkembangnya industri dan 

bisnis, profesi akuntan publik juga mengalami 

perkembangan. Kebutuhan dunia usaha, pemerintah, 

dan masyarakat luas akan jasa akuntan publik inilah 

yang menjadi pemicu perkembangan tersebut. Dalam 

melakoni perannya,  akuntan publik dituntut untuk 

menjunjung tinggi profesionalisme. Menurut 

Machfoedz (1997), seorang akuntan dikatakan 

profesional apabila memenuhi tiga syarat, yaitu 

berkeahlian, berpengetahuan dan berkarakter. Karakter 

menunjukkan  personality  seorang profesional, yang 

diantaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan 

etisnya. Sikap dan tindakan etis akuntan akan sangat 

menentukan posisinya di masyarakat pemakai jasa 

profesionalnya.  

Dalam profesi akuntansi tanggung jawab secara 

eksplisit dinyatakan dengan berbagai kode etik seperti 

yang diatur oleh organisasi profesi. Di Indonesia yang 

mengatur kode etik ini ada pada Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI). Alasan utama mempunyai pedoman 

etika bagi akuntansi adalah untuk membantu dalam 

proses pembuatan keputusan, tahu yang benar dan 

bukan hanya yang legal. Kode etik diperlukan sebagai 

pedoman dalam menangani situasi etis secara efektif.  
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Etika profesional merupakan aturan-aturan 

etika yang berlaku bagi anggota profesi yang 

dirancang untuk tujuan ideal maupun tujuan praktis. 

Kode Etik IAI dirancang untuk memenuhi tujuan ideal 

melalui Prinsip-Prinsip Etika, sedangkan tujuan praktis 

diharapkan dapat dicapai melalui Aturan Etika yang 

bersifat memaksa. Aturan Etika bisa berubah sesuai 

dengan perubahan yang terjadi dalam profesi maupun 

perubahan dalam masyarakat. Kesadaran para anggota 

IAI untuk sukarela melaksanakan Kode etik-nya akan 

berpengaruh besar pada martabat reputasi profesi 

(Yusuf, 2001). 

Pendidikan etika bagi mahasiswa akuntansi 

pada tingkat minimal adalah memperkenalkan 

mahasiswa akuntansi dengan kode etik yang mengatur 

perilaku akuntan. Tujuan profesi akuntansi adalah 

memenuhi tanggung jawabnya dengan standar 

profesionalisme tertinggi,mencapai tingkat kinerja 

tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. 

Ponemon (1988) menyatakan bahwa pertimbangan 

etika merupakan suatu hal yang kritikal bagi status 

profesionalisme akuntansi yang dipercayai banyak 

pihak sebagai “batu penjuru” dalam praktik akuntan 

publik. 

Organisasi profesi menyediakan suatu pedoman 

bagi para akuntan melalui strandar professional agar 
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dapat membantu dalam menghadapi dilema etis. 

Dilema etis ini timbul  sebagai akibat dari pemilihan 

tindakan yang baik untuk satu pihak namun tidak baik 

untuk pihak lain. Loeb (1988 dalam Huss, dkk 1993) 

berpendapat bahwa materi-materi akuntansi harus 

berkaitan dengan isu-isu moral. 

Sikap dan tindakan etis akuntan publik diatur 

dalam Kode Etik Akuntan Publik. Kode etik tersebut 

dimaksudkan sebagai panduan tentang bagaimana 

seharusnya para akuntan bertindak. Namun, karena 

profesi ini semakin berkembang dan peningkatan 

persaingannya pun semakin tajam, maka upaya untuk 

menerapkan kode etik dengan tepat menjadi semakin 

sulit.  

Farhan (2009: 3) menyebutkan bahwa banyak 

laporan keuangan perusahaan yang mendapat  

unqualified opinion  dari akuntan publik, namun justru 

setelah laporan itu keluar, perusahaan yang 

bersangkutan mengalami kepailitan. Hal ini 

mengindikasikan  ada yang tidak beres dalam proses 

pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Pada 

kenyataannya memang selalu ada penyimpangan-

penyimpangan yang dilakukan oleh para akuntan 

publik.  

Beberapa kasus etika seperti Enron Corporation  

dengan  Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur 
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Anderson, kasus KAP papan atas dengan bank-bank 

yang diaudit oleh KAP tersebut, KPMG-Siddharta 

Siddharta & Harsono  dengan PT Easman Christensen, 

dan lain-lain merupakan sekelumit contoh pelanggaran 

yang dilakukan oleh akuntan publik. Selain contoh-

contoh di atas masih ada lagi penyimpangan yang 

terjadi di dunia akuntan publik. Penyimpangan-

penyimpangan ini  menimbulkan tanda tanya di 

kalangan masyarakat terkait kredibilitas maupun nama 

baik akuntan publik. Adanya skandal pelanggaran 

kode etik tersebut telah menciderai profesi akuntan 

publik dan mengakibatkan citra atau kepercayaan 

publik terhadap akuntan publik semakin merosot.  

Terjadinya kasus-kasus penyimpangan kode 

etik tersebut  juga  menunjukkan bahwa menegakkan 

kode etik akuntan publik tidaklah mudah. Profesi 

akuntan publik sering dihadapkan pada dilema etis 

dari setiap jasa yang ditawarkan. Situasi konflik dapat 

terjadi ketika seorang akuntan publik harus membuat  

professional judgement  dengan mempertimbangkan 

sudut pandang moral.  Situasi konflik atau dilema etis 

seperti hal di atas merupakan tantangan bagi  profesi 

akuntan publik. Untuk itu mutlak diperlukan 

kesadaran etis yang tinggi, yang menunjang sikap dan 

perilaku etis akuntan publik dalam menghadapi situasi 

konflik tersebut.  
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Griffin dan Ebert (1998) mendefinisikan perilaku 

etis sebagai perilaku yang sesuai dengan norma-norma 

sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan 

tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang 

membahayakan. Mc-Conell (dalam Nurhayati, 1998), 

menyatakan bahwa perilaku kepribadian merupakan 

karakteristik individu dalam menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya, karakteristik yang dimaksud 

meliputi: sifat, kemampuan, nilai, keterampilan, sikap 

serta intelegensi yang muncul dalam pola perilaku 

seseorang. Jadi perilaku merupakan perwujudan  atau 

manifestasi karakteristik seseorang dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  

Terdapat banyak faktor  (baik faktor eksternal 

maupun internal)  yang mempengaruhi sikap dan 

perilaku etis akuntan publik. Hasil penelitian Maryani 

dan Ludigdo (2001) menunjukkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku etis akuntan publik 

antara lain adalah lamanya bekerja, kedudukan atau 

posisi, imbalan yang diterima, pendidikan, budaya 

organisasi, lingkungan keluarga, pengalaman hidup, 

religiusitas, hukum beserta interpretasinya, dan 

Emotional Quontient (EQ).  

Dalam hubungannya dengan akuntan publik, 

berdasarkan Jurnal Riset Akuntansi Indonesia (edisi 

2001) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang 
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memungkinkan berpengaruh terhadap sikap dan 

perilaku etis akuntan, termasuk akuntan publik. 

Faktor-faktor tersebut antara lain:  

1. Faktor Posisi/Kedudukan 

Ponemon (1990) menunjukkan bahwa semakin 

tinggi posisi/kedudukan di KAP ( dalam hal ini Partner 

dan Manajer) cenderung memiliki pemikiran etis yang 

rendah, sehingga berakibat pada rendahnya sikap dan 

perilaku etis mereka.  

2. Faktor imbalan yang diterima (berupa gaji/upah dan 

penghargaan /insentif)  

Pada dasarnya seseorang yang bekerja, 

mengharapkan imbalan yang sesuai dengan 

pekerjaannya. Karena dengan upah yang sesuai 

dengan pekerjaannya, maka akan timbul pula rasa 

gairah kerja yang semakin baik dan ada 

kecenderungan untuk bekerja secara jujur disebabkan 

ada rasa timbal balik yang selaras dan tercukupi 

kebutuhannnya. Selain gaji/upah, seseorang yang 

bekerja membutuhkan penghargaan atas hasil karya 

yang telah dilakukan, baik penghargaan yang bersifat 

materil maupun non materil. Jika ia mendapatkan 

penghargaan sesuai dengan karyanya maka si pekerja 

akan  berbuat sesuai aturan kerja dalam rangka 
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menjaga citra profesinya baik di dalam maupun diluar 

pekerjaannya .  

3. Faktor Pendidikan (formal, nonformal dan informal)  

Sudibyo (1995) dalam Khomsiyah dan 

Indriantoro (1997) menyatakan bahwa pendidikan 

akuntansi (pendidikan formal) mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap perilaku etis akuntan publik.  

4. Faktor organisasional (perilaku atasan, lingkungan 

kerja, budaya organisasi, hubungan dengan rekan 

kerja) 

Komitmen atasan merupakan wibawa dari 

profesi, bila atasan tidak memberi contoh yang baik 

pada bawahan maka akan menimbulkan sikap dan 

perilaku tidak baik dalam diri bawahan sebab ia 

merasa bahwa atasannya bukanlah pemimpin yang 

baik (Anaraga, 1998).  

Lingkungan kerja turut menjadi faktor yang 

mempengaruhi etika individu. Lingkungan kerja yang 

baik akan membawa pengaruh yang baik pula pada 

segala pihak, termasuk para pekerja, hasil pekerjaan 

dan perilaku di dalamnya.  

5. Faktor Lingkungan Keluarga  

Pada umumnya individu cenderung untuk 

memilih sikap yang konformis/searah dengan sikap 
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dan perilaku orang-orang yang dianggapnya penting 

(dalam hal ini anggota keluarga). Kecenderungan ini 

antara lain di motivasi oleh keinginan untuk berafiliasi 

dan keinginan untuk menghindari konflik.  Jadi jika 

lingkungan keluarga bersikap dan berperilaku etis, 

maka yang muncul adalah sikap dan perilaku etis pula 

(Azwar, 1998: 32 ).  

6. Faktor Pengalaman Hidup  

Beberapa pengalaman hidup yang relevan dapat 

mempengaruhi sikap etis apabila pengalaman hidup 

tersebut meninggalkan kesan yang kuat. Apabila 

seseorang dapat mengambil pelajaran dari pengalaman 

masa lalunya maka akan menumbuhkan sikap dan 

perilaku yang semakin etis.  

7. Faktor Religiusitas  

Agama sebagai suatu sistem, mempunyai 

pengaruh dalam pembentukan sikap karena ia 

meletakkan dasar konsep moral dalam individu. Setiap  

agama mengajarkan konsep sikap dan perilaku etis, 

yang menjadi stimulus dan dapat memperteguh sikap 

dan perilaku etis.  

8. Faktor Hukum (sistem hukum dan sanksi yang 

diberikan) 
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Kasir (1998), berpendapat bahwa hukum yang 

berlaku pada suatu profesi hendaklah mengandung 

muatan etika agar anggota profesi merasa terayomi. 

Demikian halnya dengan sanksi yang dikenakan harus 

tegas dan jelas sehingga anggota cenderung tidak 

mengulang kesalahan yang sama dalam kesempatan 

yang berbeda.  

9.   Faktor Emotional Quotient (EQ)  

EQ adalah bagaimana seseorang itu pandai 

mengendalikan perasaan dan emosi pada setiap 

kondisi yang melingkupinya. EQ lebih penting dari 

pada IQ. Bagaimanapun juga seseorang yang cerdas 

bukanlah hanya cerdas dalam hal intelektualnya saja, 

tetapi intelektualitas tanpa adanya EQ dapat 

melahirkan perilaku yang tidak etis (Goleman, 1997).  

 

5. KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK 

Di Indonesia etika diterjemahkan menjadi 

kesusilaan karena sila berarti dasar, kaidah atau 

aturan, sedangkan su berarti baik, benar dan bagus. 

Selanjutnya, selain kaidah etika masyarakat juga 

terdapat apa yang disebut dengan kaidah profesional 

yang khusus berlaku dalam kelompok profesi yang 

bersangkutan. Oleh karena merupakan konsensus, 

maka etika tersebut dinyatakan secara tertulis atau 
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formal dan selanjutnya disebut “kode etik”. Sifat 

sanksinya juga moral psikologik, yaitu dikucilkan atau 

disingkirkan dari pergaulan kelompok profesi yang 

bersangkutan (Arens: 2008).  

Chua et. al., (dalam jurnal Riset Akuntansi 

Indonesia, 2000), dalam konteks etika profesi, 

mengungkapkan bahwa etika profesional juga 

berkaitan dengan perilaku moral. Dalam hal ini 

perilaku moral lebih  terbatas pada pengertian yang 

diliputi kekhasan pola etis yang diharapkan untuk 

profesi tertentu. Dengan demikian, yang dimaksud 

etika dalam konteks makalah ini adalah tanggapan 

atau penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa 

moral tertentu melalui proses penentuan yang 

kompleks dengan penyeimbangan pertimbangan sisi 

dalam  (inner) dan sisi luar (outer) yang disifati oleh 

kombinasi unik dari pengalaman dan pembelajaran 

dari masing-masing individu, sehingga dia dapat 

memutuskan tentang apa yang harus dilakukannya 

dalam situasi tertentu.  

Kode etik adalah produk kesepakatan yang 

mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu 

dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu 

masa tertentu, dengan ketentuan-ketentuan tertulis 

yang diharapkan akan depegang teguh oleh seluruh 

kelompok itu. 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

163 

 

Etika profesi merupakan kode etik untuk profesi 

tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, 

bukan sebagai etika absolut. Hadirnya kode etik dapat 

mengimbangi segi negatif profesi. Dengan adanya 

kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi 

dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai 

kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. 

Keberadaan kode etik yang menyatakan secara 

eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang khusus 

terdapat pada profesi, maka dengan cara ini kode etik 

profesi memberikan beberapa solusi langsung yang 

mungkin tidak tersedia dalam teori-teori yang umum. 

Di samping itu dengan adanya kode etik, maka para 

anggota profesi akan lebih memahami apa yang 

diharapkan profesi terhadap anggotanya. Kewajiban 

untuk mematuhi kode etik ini berlaku untuk semua 

akuntan, termasuk akuntan publik.  

Dalam menjalankan perannya seorang akuntan 

publik diatur oleh suatu kode etik. Kode etik akuntan 

publik yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan 

antara akuntan publik dengan para klien, antara 

akuntan publik dengan rekan sejawatnya, dan antara 

profesi dengan masyarakat.  

Untuk mengawasi akuntan publik, khususnya 

kode etik, Departemen Keuangan (DepKeu) 

mempunyai aturan sendiri yaitu Peraturan Menteri 
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Keuangan (PMK) No. 17 Tahun 2008 yang mewajibkan 

akuntan dalam melaksanakan tugas dari kliennya 

berdasarkan SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) 

dan kode etik. SPAP dan kode etik diterapkan oleh 

asosiasi profesi berdasarkan standar Internasional. 

Misalkan dalam auditing, SPAP berstandar kepada 

International Auditing Standart. 

Kode etik yang disusun oleh SPAP adalah kode 

etik International Federations of Accountants (IFAC) yang 

diterjemahkan, jadi kode etik ini bukan merupakan hal 

yang baru kemudian disesuaikan dengan IFAC, tetapi 

mengadopsi dari sumber IFAC. Jadi tidak ada 

perbedaaan yang signifikan antara kode etik SAP dan 

IFAC. 

International Federation of Accountans (IFAC) 

adalah organisasi global untuk profesi akuntansi. IFAC 

berkomitmen untuk melindungi kepentingan umum 

dengan mengembangkan standar internasional 

menjadi berkualitas tinggi, mempromosikan nilai-nilai 

etika secara intensif, mendorong kualitas prakteknya 

dan mendukung pembangunan di segala bidang 

profesi di seluruh dunia. 

 Misi IFAC sesuai dengan konstitusinya adalah 

membangun dan meningkatan profesi akuntansi di 

segala bidang selaras dengan standard, mampu 
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menyediakan pelayanan berkualitas tinggi secara 

konsisten bagi kepentingan publik. Dalam pencapaian 

misi tersebut, IFAC membentuk sebuah komite etika 

IFAC, untuk menciptakan dan menerbitkan dengan 

kewenangannya standar-standar etika berkualitas 

tinggi dan pernyatan-pernyataan lainnya bagi profesi 

akuntan untuk digunakan di seluruh dunia. Kode etik 

ini menetapkan persyaratan etika bagi profesi akuntan. 

 Yang membedakan profesi akuntan dari profesi 

lainnya adalah penerimaan dari tanggung jawab untuk 

bertindak bagi kepentingan publik. Karena itu, 

tanggungjawab profesi akuntan tidak secara khusus 

untuk memenuhi kebutuhan setiap klien atau majikan. 

Dalam bertindak untuk kepentingan publik, profesi 

akuntan harus memperhatikan dan mematuhi 

persyaratan kode etik ini. 

 Dalam kode etik tersebut ditetapkan prinsip-

prinsip dasar etika untuk akuntan dan menyediakan 

kerangka kerja konseptual untuk menerapkan prinsip-

prinsip tersebut. Kerangka kerja konseptual 

menyediakan petunjuk dasar tentang etika. Akuntan 

diminta untuk menerapkan kerangka kerja konseptual 

guna mengidentifikasi ancaman  terhadap kepatuhan 

prinsip-prinsip dasar etika, untuk mengevaluasi 

pengaruh signifikan dari ancaman-ancaman itu dan 

menerapkan perlindungan untuk mengurangi 
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ancaman-ancaman itu hingga ke tingkat yang dapat 

diterima. 

 Prinsip-prinsip fundamental etika IFAC 

meliputi integritas, objektivitas, kompetensi dan 

kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku 

profesional. Bagian ini menetapkan prinsip dasar etika 

profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk 

penerapan prinsip tersebut. Kerangka konseptual 

tersebut memberikan pedoman terhadap prinsip dasar 

etika profesi.  

 Selain itu, dalam kode etik juga digambarkan 

bagaimana kerangka kerja konseptual diterapkan 

dalam situasi khusus. Kerangka kerja konseptual 

mengandung contoh penjagaan keamanan yang 

mungkin cocok guna mengarahkan ancaman-ancaman 

untuk patuh terhadap prinsip-prinsip dasar, dan juga 

mengandung contoh situasi dimana penjagaan 

keamanan tidak tersedia, sehingga tercipta ancaman-

ancaman yang seharusnya bisa dihindari. 

 Setiap praktisi wajib menerapkan kerangka 

konseptual tersebut untuk mengidentifikasi ancaman 

(threats) terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika 

profesi dan mengevaluasi signifikansi ancaman 

tersebut. Jika ancaman tersebut merupakan ancaman 

selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka 

pencegahan (safeguards) yang tepat harus 

dipertimbangkan dan diterapkan untuk 
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menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya 

ke tingkat yang dapat diterima, sehingga kepatuhan  

terhadap prinsip dasar etika profesi tetap terjaga. 

Selanjutnya, prinsip dasar etika profesi tersebut 

dapat dijelaskan secara ringkas di bawah ini:  

a. Prinsip Integritas  

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam 

menjalin hubungan profesional dan hubungan 

bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.  

b. Prinsip Objektivitas  

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan 

subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh 

yang tidak layak (undue influence) dari pihak-

pihak lain, memengaruhi pertimbangan profesional 

atau pertimbangan bisnisnya.  

c. Prinsip Kompetensi dan Kehati-hatian 

Profesional.  

Setiap praktisi wajib memelihara 

pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada 

suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara 

berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi 

kerja dapat menerima jasa profesional yang 

diberikan secara kompeten berdasarkan 

perkembangan terkini dalam praktik, perundang-
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undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. 

Setiap praktisi harus bertindak secara profesional 

dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik 

profesi yang berlaku dalam memberikan jasa 

profesionalnya.  

d. Prinsip Kerahasiaan  

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan 

informasi yang diperoleh sebagai hasil dari 

hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, 

serta tidak boleh mengungkapkan informasi 

tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari 

klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat 

kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan 

ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang 

berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari 

hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak 

boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan 

pribadinya atau pihak ketiga.  

e. Prinsip Perilaku Profesional  

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan 

peraturan yang berlaku dan harus menghindari 

semua tindakan yang dapat mendiskreditkan 

profesi. 
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Adopsi etika tentu sejalan dengan misi para 

akuntan Indonesia untuk tidak jago kandang. Apalagi 

misi IFAC adalah melakukan pengembangan 

perbaikan secara global profesi akuntan dengan 

standar harmonis sehingga memberikan pelayanan 

dengan kualitas tinggi secara konsisten untuk 

kepentingan publik. 

Tidak seorang pun akuntan yang dapat bekerja 

sekehendaknya. Setiap orang yang memegang gelar 

akuntan, wajib menaati kode etik dan standar akuntan, 

utamanya para akuntan publik yang sering 

bersentuhan dengan masyarakat dan kebijakan 

pemerintah. Etika yang dijalankan dengan benar 

menjadikan sebuah profesi menjadi terarah dan jauh 

dari skandal. 

Kode etik profesi merupakan suatu prinsip 

moral dan pelaksanaan aturan-aturan yang memberi 

pedoman dalam berhubungan dengan klien, 

masyarakat, anggota sesama profesi serta pihak yang 

berkepentingan lainya. Kode etik berupa aturan  

umum mengenai tingkah laku yang baik atau aturan-

aturan khusus yang tidak  boleh dilakukan. Kode etik 

profesi diharapkan dapat membantu para akuntan 

publik untuk mencapai mutu pemeriksaan pada 

tingkat yang diharapkan.  
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Menurut Kataka Puradireja (2008), kekuatan 

dalam kode etik profesi itu terletak pada para 

pelakunya, yaitu di dalam hati nuraninya. Jika para 

akuntan itu mempunyai integritas tinggi, dengan 

sendirinya dia akan menjalankan prinsip kode etik dan 

standar akuntan. Dalam kode etik dan standar akuntan 

dalam memenuhi standar profesionalnya yang 

meliputi prinsip profesi akuntan, aturan profesi 

akuntan dan interprestasi aturan etika akuntan. Kode 

etik dirumuskan oleh badan yang khusus dibentuk 

untuk tujuan tersebut oleh Dewan Pengurus Nasional 

(DPN). 

Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi 

adalah penerimaan tanggungjawab dalam bertindak 

untuk kepentingan publik. Oleh karena itu 

tanggungjawab akuntan profesional bukan semata-

mata untuk memenuhi kebutuhan klien atau pemberi 

kerja, tetapi bertindak untuk kepentingan publik yang 

harus menaati dan menerapkan aturan etika dari kode 

etik. 

Akuntan tidak independen apabila selama 

periode Audit dan periode Penugasan Profesioanalnya, 

baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun 

orang dalam KAP memberikan jasa-jasa non-audit 

kepada klien, seperti pembukaan atau jasa lain yang 

berhubungan dengan jasa akuntansi klien, desain 
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sistem informasi keuangan, aktuaria dan audit internal. 

Konsultasi kepada kliennya di bidang itu 

menimbulkan benturan kepentingan. 

Kode etik akuntan merupakan norma dan 

perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan 

dengan para klien, antara akuntan dengan sejawatnya 

dan antara profesi dengan masyarakat. Kode etik 

akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan 

aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek 

sebagai akuntan, bekerja di lingkungan usaha, pada 

instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia 

pendidikan. Etika profesional bagi praktek akuntan di 

Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi 

Indonesia/IAI (Sihwajoni dan Gudono, 2000). 

Di dalam kode etik terdapat muatan-muatan 

etika yang pada dasarnya untuk melindungi 

kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa 

profesi. Terdapat dua sasaran pokok dalam dua kode 

etik ini yaitu Pertama, kode etik bermaksud 

melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan 

oleh kelalaian baik secara disengaja maupun tidak 

disengaja oleh kaum profesional. Kedua, kode etik 

bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari 

perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku 

dirinya profesional (Keraf, 1998). 
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Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi 

anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, 

bekerja di lingkungan dunia usaha, instansi 

pemerintah, maupun di lingkungan pendidikan dalam 

pemenuhan tanggung jawab profesionalnya (Yusuf, 

2000).  

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi 

tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme 

tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan 

orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai 

tujuan tersebut terdapat kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi guna mencapai kredibilitas masyarakat 

membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem 

informasi (IAI-Online, 2005). 

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi 

profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam 

menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. 

Dalam kongresnya tahun 1973, IAI untuk pertama 

kalinya menetapkan Kode Etik bagi profesi Akuntan di 

Indonesia. Pembahasan mengenai kode etik IAI 

ditetapkan dalam Kongres VIII tahun 1998. 

Dalam kode etik yang berlaku sejak tahun 1998, 

IAI menetapkan delapan prinsip etika yang berlaku 

bagi seluruh anggota IAI dan seluruh 

kompartemennya. Setiap kompartemen menjabarkan 8 
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(delapan) Prinsip Etika ke dalam Aturan Etika yang 

berlaku secara khusus bagi anggota IAI. Setiap anggota 

IAI, khususnya untuk Kompartemen Akuntansi Sektor 

Publik harus mematuhi delapan Prinsip Etika dalam 

Kode Etika IAI beserta Aturan Etikanya. 

 

6. PRINSIP ETIKA DAN ATURAN ETIKA 

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi 

aturan etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian 

jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan 

oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, 

sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota 

Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan 

yang bersangkutan. Interpretasi Aturan Etika 

merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan 

yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan 

tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak 

berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam 

penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk 

membatasi lingkup dan penerapannya. 

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan 

Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi 

akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa 

akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota 

dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan 

merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku 

profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk 
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berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan 

keuntungan pribadi. 

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi 

tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme 

tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan 

orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai 

tujuan tersebut terdapat 4 (empat) kebutuhan dasar 

yang harus dipenuhi: 

1. Kredibilitas. Masyarakat membutuhkan 

kredibilitas informasi dan sistem informasi. 

2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang 

denga jelas dapat diindentifikasikan oleh 

pamakai jasa akuntan sebagai profesional 

dibidang akuntansi. 

3. Kualitas Jasa. Terdapatnya keyakinan bahwa 

semua jasa yang diperoleh dari akuntan 

diberikan dengan standar kinerja yang tinggi. 

4. Kepercayaan. Pemakai jasa akuntan harus dapat 

merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika 

profesional yang melandasi pemebrian jasa oleh 

akuntan. 

Prinsip etika akuntan itu sendiri meliputi 

delapan butir pernyataan (IAI: 1998). Kedelapan butir 

pernyataan tersebut merupakan hal-hal yang 

seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. 

1. Tanggung Jawab Profesi 
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Dalam melaksanakan tanggung jawabnya 

sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa 

menggunakan pertimbangan moral dan profesional 

dalam semuakegiatan yang dilakukannya. Sebagai 

profesional, anggota mempunyai peran penting 

dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, 

anggota mempunyai tanggung jawab kepada 

semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota 

juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja 

sama dengan sesama anggota untuk 

mengembangkan profesi akuntansi, memelihara 

kepercayaan masyarakat dan menjalankan 

tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya 

sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan 

untuk memelihara dan meningkatkan tradisi 

profesi.  

2. Kepentingan Publik 

Kepentingan publik didefinisikan sebagai 

kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani 

anggota secara keseluruhan. Setiap anggota 

berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam 

kerangka pelayanan kepada publik, menghormati 

kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen 

atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu 

profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada 

publik. Profesi akuntan memegang peran yang 
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penting di masyarakat, dimana publik dari profesi 

akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, 

pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, 

dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya 

bergantung kepada obyektivitas dan integritas 

akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi 

bisnis secara tertib. Ketergantungan ini 

menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap 

kepentingan publik.  

Kepentingan utama profesi akuntan adalah 

untuk membuat pemakai jasa akuntan paham 

bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat 

prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika 

yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi 

tersebut. Semua anggota mengikat dirinya untuk 

menghormati kepercayaan publik. Atas 

kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, 

anggota harus secara terus menerus menunjukkan 

dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme 

yang tinggi. 

3. Integritas 

Untuk memelihara dan meningkatkan 

kepercayaan publik, setiap anggota harus 

memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan 

integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu 
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elemen karakter yang mendasari timbulnya 

pengakuan profesional. Integritas merupakan 

kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan 

merupakan patokan (benchmark) bagi anggota 

dalam menguji keputusan yang diambilnya. 

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, 

antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa 

harus mengorbankan rahasia penerima jasa. 

Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh 

dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas 

dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja 

dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak 

menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.  

4. Objektivitas 

Setiap anggota harus menjaga 

obyektivitasnya dan bebas dari benturan 

kepentingan dalam pemenuhan kewajiban 

profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu 

kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang 

diberikan anggota. Prinsip obyektivitas 

mengharuskan anggota bersikap adil, tidak 

memihak, jujur secara intelektual, tidak 

berprasangka atau bias, serta bebas dari 

benturan kepentingan atau dibawah pengaruh 

pihak lain. Anggota bekerja dalam berbagai 

kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan 
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obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. 

Anggota dalam praktek publik memberikan jasa 

atestasi, perpajakan, serta konsultasi 

manajemen. Anggota yang lain menyiapkan 

laporan keuangan sebagai seorang bawahan, 

melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam 

kapasitas keuangan dan manajemennya di 

industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka 

juga mendidik dan melatih orang orang yang 

ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan 

kapasitasnya, anggota harus melindungi 

integritas pekerjaannya dan memelihara 

obyektivitas. 

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa 

profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi 

dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban 

untuk mempertahankan pengetahuan dan 

ketrampilan profesional pada tingkat yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau 

pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa 

profesional dan teknik yang paling mutakhir. 

Hal ini mengandung arti bahwa anggota 

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa 

profesional dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan kemampuannya, demi kepentingan 
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pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung 

jawab profesi kepada publik.  

Kompetensi diperoleh melalui 

pendidikan dan pengalaman. Anggota 

seharusnya tidak menggambarkan dirinya 

memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak 

mereka miliki. Kompetensi menunjukkan 

terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan 

suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan 

yang memungkinkan seorang anggota untuk 

memberikan jasa dengan kemudahan dan 

kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional 

melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, 

anggota wajib melakukan konsultasi atau 

menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih 

kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab 

untuk menentukan kompetensi masing masing 

atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan 

pertimbangan yang diperlukan memadai untuk 

bertanggung jawab yang harus dipenuhinya. 

6. Kerahasiaan 

Setiap anggota harus menghormati 

kerahasiaan informasi yang diperoleh selama 

melakukan jasa profesional dan tidak boleh 

memakai atau mengungkapkan informasi tersebut 
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tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau 

kewajiban profesional atau hukum untuk 

mengungkapkannya. Anggota mempunyai 

kewajiban untuk menghormati kerahasiaan 

informasi tentang klien atau pemberi kerja yang 

diperoleh melalui jasa profesional yang 

diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut 

bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien 

atau pemberi jasa berakhir.  

Kepentingan umum dan profesi menuntut 

bahwa standar profesi yang berhubungan dengan 

kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan 

mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan 

serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi 

yang diperoleh selama melakukan jasa profesional 

dapat atau perlu diungkapkan. 

7. Perilaku Profesional 

Setiap anggota harus berperilaku yang 

konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan 

menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan 

profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku 

yang dapat mendiskreditkan profesi harus 

dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan 

tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak 
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ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan 

masyarakat umum.  

8. Standar Teknis 

Setiap anggota harus melaksanakan jasa 

profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan 

standar profesional yang relevan. Sesuai dengan 

keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota 

mempunyai kewajiban untuk melaksanakan 

penugasan dari penerima jasa selama penugasan 

tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan 

objektivitas. Standar teknis dan standar professional 

yang harus ditaati anggota adalah standar yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, 

International Federation of Accountants, badan 

pengatur, dan pengaturan perundang-undangan 

yang relevan.  

Sementara itu, aturan etika akuntan 

memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka 

konseptual pada situasi tertentu dan contoh-contoh 

pencegahan yang diperlukan untuk mengatasi 

ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika 

profesi, serta memberikan contoh-contoh situasi ketika 

pencegahan untuk mengatasi ancaman tidak tersedia. 

Oleh karena itu, setiap kegiatan atau hubungan yang 

terjadi sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan oleh 
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praktisi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap 

kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi harus 

dihindari.  

Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota 

Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan 

Publik (IAI- KAP) dan staf professional, baik yang 

anggota IAI-KAP maupun bukan anggota IAI-KAP 

yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). 

Rekan pimpinan KAP bertanggung jawab atas 

ditaatinya aturan etika oleh anggota KAP. 

Dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan 

Publik terdiri dari: 

100. Independensi, Integritas, dan Objektivitas 

101. Independensi 

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP 

harus selalu mempertahankan sikap mental 

independen di dalam memberikan jasa professional 

sebagaimana diatur dalam standar professional 

akuntan public yang ditetapkan oleh IAI. 

102. Integritas dan Objektivitas 

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP 

harus mempertahankan integritas dan objektivitas, 

harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh 

membiarkan factor salah saji material. 

200. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi 

201. Standar Umum  

a. Kompetensi Profesional 
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b. Kecermatan dan keseksamaan professional 

c. Perencanaan dan supervise 

d. Data relevan yang memadai. 

202. Kepatuhan terhadap Standar 

Anggota KAP yang melaksanakan penugasan 

jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi 

manajemen, perpajakan, atau jasa professional lainnya 

wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan 

pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI. 

203. Prinsip- prinsip Akuntansi 

Anggota KAP tidak diperkenankan: 

1) Menyatakan pendapat atau memberikan 

penegasan bahwa laporan keuangan atau dan 

keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai 

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, 

atau 

2) Menyatakan bahwa ia tidak menemukan 

perlunya modifikasi material yang harus 

dilakukan terhadap laporan atau data tersebut 

agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku. 

300. Tanggung Jawab Kepada Klien 

301. Informasi Klien yang Rahasia 

Anggota KAP tidak diperkenankan 

mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa 

persetujuan dari klien. 

302. Fee Profesional 
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a. Besaran Fee 

Besarnya fee anggota dapat bervariasi 

tergantung antara lain: risiko, penugasan, 

komplektisitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian 

yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, 

struktur biaya KAP yang bersangkutan dan 

pertimbangan professional lainnya. Setiap anggota 

tidak diperkenankan untuk menawarkan fee yang 

dapat merusak citra profesi. 

b. Fee Kontijen  

Merupakan fee yang ditetapkan untuk 

pelaksanaan suatu jasa professional tanpa adanya fee 

yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil 

tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan 

atau hasil tertentu tersebut. 

400. Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi 

401. Tanggung Jawab kepada Rekan Seprofesi 

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan 

tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat 

merusak reputasi rekan seprofesi. 

402. Komunikasi AntarAkuntan Publik 

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan 

akuntan public pendahulu bila akan mengadakan 

perikatan audit menggantikan akuntan public 

pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk 

akuntan public dengan jenis dan periode serta tujuan 

yang berlainan. 
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403. Perikatan Atestasi 

Akuntan Publik tidak diperkenankan 

mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan 

periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan 

oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk oleh klien. 

500. Tanggung Jawab dan Praktik Lain 

501. Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan 

Anggota tidak diperkenankan melakukan 

tindakan dan/ atau mengucapkan perkataan yang 

mencemarkan profesi. 

502. Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya 

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan 

publik diperkenankan mencari klien melalui 

pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan 

kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak 

merendahkan citra profesi. 

503. Komisi, dan Fee Referal 

a. Komisi 

Merupakan imbalan dalam bentuk uang atau 

barang atau bentuk lainnya yang kepada atau diterima 

dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari 

klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan 

untuk memberikan/menerima komisi apabila dapat 

mengurangi independensi. 

b. Fee Referal (Rujukan) 
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Merupakan imbalan yang dibayarkan/diterima 

kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan 

publik.Hanya diperkenankan bagi sesama profesi. 

504. Bentuk Organisasi dan KAP 

Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik 

dalam bentuk organisai yang diizinkan oleh peraturan 

perundang- undangan yang berlaku dan/atau tidak 

menyesatkan dan merendahkan citra profesi. 

 

7. INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK 

Masalah utama yang dihadapi oleh akuntan 

publik saat ini adalah berkurangnya kekuasaan mereka 

dalam melaksanakan penugasan. Seorang akuntan 

yang independen dituntut untuk bertindak sesuai 

dengan peraturan perundangan dan kode etik profesi. 

Fenomena hubungan antara akuntan publik dengan 

klien telah menjadi pusat perhatian bagi para pembuat 

keputusan, seperti investor, kreditor, dan pemegang 

saham. 

Mereka sangat menyadari adanya kemampuan 

yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. 

Pertama, kemampuan yang berkaitan dengan 

kecenderungan manajemen perusahaan untuk 

memanipulasi kinerja laporan keuangan perusahaan 

dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian yang 

positif atas tanggung jawabnya sebagai pihak yang 
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mengelola perusahaan. Kecenderungan ini dikenal 

dengan istilah window dressing, biasanya dilakukan 

dengan cara memperbaiki laporan keuangan 

sedemikian rupa sehingga tampak lebih baik dari 

semestinya. 

Berbeda dengan profesi lain, akuntan publik 

tidak dapat bertindak untuk kepentingan kliennya 

sebagaimana pengacara dengan kliennya. Meskipun 

dibayar oleh klien akuntan publik bekerja bagi 

kepentingan masyarakat umum. Akuntan publik harus 

independen dalam dari segala kewajiban dan 

pemilikan kepentingan dalam perusahaan yang 

diauditnya. Ia harus pula menghindari keadaan-

keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat 

meragukan independensinya. Dalam kenyataannya 

akuntan seringkali menemui kesulitan dalam 

mempertahankan sikap mental independen. 

Keadaan yang seringkali mengganggu sikap 

mental independen akuntan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit 

secara independen, akuntan publik dibayar oleh 

kliennya atas jasanya tersebut. 

2. Kecenderungan untuk memuaskan kliennya. 

3. Resiko kehilangan klien.  
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Masalah independensi sebenarnya bukanlah 

monopoli akuntan publik  Indonesia, melainkan sudah 

merupakan masalah internasional. Internasional 

Federation of Accountans telah mengeluarkan exposure 

draft  yang membahas masalah independensi  ini 

(Media Akuntansi, Juni 2000). Tidak sekedar 

independensi dalam sikap mental dan penampilan saja, 

tetapi juga mencakup mutu, integritas, obyektivitas 

dan sikap kehati–hatian akuntan publik. Independensi 

dalam penampilan akuntan publik  dianggap rusak jika 

ia mengetahui atau patut mengetahui keadaan atau 

hubungan  yang mungkin mengkompromikan 

independensinya.  

Menurut Ruchjat Kosasih (2000) ada empat jenis 

risiko yang  dapat merusak independensi akuntan 

publik , yaitu:   

1. Self interest risk, yang terjadi apabila akuntan 

publik menerima manfaat dari keterlibatan 

keuangan klien. 

2. Self review risk, yang terjadi apabila akuntan 

publik  melaksanakan penugasan pemberian 

jasa keyakinan yang menyangkut keputusan 

yang dibuat untuk kepentingan klien atau 

melaksanakan jasa lain yang mengarah pada 

produk atau pertimbangan yang mempengaruhi 
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informasi yang menjadi pokok bahasan dalam 

penugasan pemberian jasa keyakinan. 

3. Advocacy risk, yang terjadi apabila tindakan 

akuntan publik menjadi terlalu erat kaitanya 

dengan kepentingan klien.  

4. Client influence risk,  yang terjadi apabila akuntan 

publik mempunyai hubungan erat yang 

kontinyu dengan klien, termasuk hubungan 

pribadi yang dapat mengakibatkan intimidasi 

oleh atau keramahtamahan (familiarity) yang 

berlebihan dengan klien (Ruchjat Kosasih, hal. 

47-48).   

Kualitas auditing sangat bergantung pada 

persepsi publik akan independensi yang dimiliki 

akuntan, independensi ini mengandung makna 

mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam 

melakukan ujian audit, mengevaluasi hasilnya dan 

membuat laporan  audit. Bila akuntan sebagai 

penasehat kliennya, seorang bankir atau  lainnya, maka 

akuntan tidak bisa dianggap sebagai karakteristik 

akuntan  yang paling kritis. Hal ini didasari bahwa 

banyak pemakai berbeda yang bergantung pada 

laporan  akuntan publik  untuk kewajaran dari laporan  

keuangan adalah harapan dari sudut pandang yang 

tidak bias. Oleh karena itu adalah suatu yang tidak 
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mengherankan jika independensi merupakan hal 

sangat diutamakan dalam auditing.  

Mempertahankan perilaku independen bagi 

akuntan dalam  memenuhi tanggung jawab mereka 

adalah sangat penting,  namun yang lebih penting lagi 

adalah bahwa pemakai laporan  keuangan memiliki 

kepercayaan atas independensi itu sendiri. Berubahnya 

lingkungan audit telah menimbulkan kebutuhan akan 

perubahan yang cukup besar persyaratan 

independensi. Misalnya meningkatnya kepemilikan 

saham oleh individu telah meningkatkan potensi 

pelanggaran tidak sengaja atas persayaratan 

independensi yang disebabkan oleh  kepemilikan 

saham oleh anggota keluarga dan anggota kantor audit 

yang tidak terlibat dengan penugasan audit. Organisasi 

dan kisaran pelayanan yang ditawarkan oleh kantor 

akuntan publik  juga telah bergeser dan kantor tersebut 

sering memasuki bisnis yang rumit dan hubungan  

keuangan dengan klien.  

Carey dalam Mautz mendefinisikan independensi 

akuntan publik dari segi integritas dan hubungannya 

dengan pendapat akuntan atas laporan keuangan. 

Independensi meliputi: 

1. Kepercayaan terhadap diri sendiri yang terdapat 

pada beberapa orang profesional. Hal ini 

merupakan bagian integritas profesional. 
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2. Merupakan istilah penting yang mempunyai arti 

khusus dalam hubungannya dengan pendapat 

akuntan publik atas laporan keuangan. 

Independensi berarti sikap mental yang bebas 

dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak 

lain, tidak tergantung pada orang lain. 

Independensi juga berarti adanya kejujuran 

dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan 

fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif 

tidak memihak dalam diri akuntan dalam 

merumuskan dan menyatakan pendapatnya. 

 

Independensi akuntan publik merupakan dasar 

utama kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan 

publik dan merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk menilai mutu jasa audit. Independensi 

akuntan publik mencakup beberapa aspek, yaitu: 

1. Independensi sikap mental 

Independensi sikap mental berarti 

adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam 

mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya 

pertimbangan yang obyektif tidak memihak di 

dalam diri akuntan dalam menyatakan 

pendapatnya. 

2. Independensi penampilan. 

Independensi penampilan berarti adanya 

kesan masyarakat bahwa akuntan publik 
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bertindak independen sehingga akuntan publik 

harus menghindari faktor-faktor yang dapat 

mengakibatkan masyarakat meragukan 

kebebasannya. Independensi penampilan 

berhubungan dengan persepsi masyarakat 

terhadap independensi akuntan publik. 

3. Independensi praktisi (practitioner independence) 

Selain independensi sikap mental dan 

independensi penampilan, Mautz 

mengemukakan bahwa independensi akuntan 

publik juga meliputi independensi praktisi 

(practitioner independence) dan independensi 

profesi (profession independence).  

Independensi praktisi berhubungan 

dengan kemampuan praktisi secara individual 

untuk mempertahankan sikap yang wajar atau 

tidak memihak dalam perencanaan program, 

pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan 

penyusunan laporan hasil pemeriksaan. 

Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu 

independensi penyusunan program, 

independensi investigatif, dan independensi 

pelaporan. 

4. Independensi profesi (profession independence) 

Independensi profesi berhubungan 

dengan kesan masyarakat terhadap profesi 

akuntan publik. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa bahwa klien 

berusaha agar laporan keuangan yang dibuat oleh 

klien mendapatkan opini yang baik oleh akuntan. 

Banyak cara dilakukan agar kesalahan dalam 

penyusunan laporan keuangan tidak ditemukan, 

bahkan yang lebih parah lagi adalah kecurangan-

kecurangan yang dilakukan tidak dapat dideteksi oleh 

akuntan.  

Menurut Lanvin (1976) dalam Supriyono (1988) 

independensi akuntan dipengaruhi oleh faktor-faktor 

sebagai berikut: 

1. Ikatan keuangan dan usaha dengan klien. 

2. Jasa-jasa lain selain jasa audit yang diberikan 

klien. 

3. Lamanya hubungan kantor akuntan publik 

dengan klien. 

Sedangkan menurut Shockley (1981) dalam 

Supriyono (1988) independensi akuntan publik 

dipengaruhi oleh faktor : 

1. Persaingan antar akuntan publik. 

2. Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada 

klien. 

3. Ukuran KAP. 

4. Lamanya hubungan antara KAP dengan klien 

Sementara itu, sebagaimana disebutkan dalam 

penelitian Nur  Barizah Abu Bakar, et. al. (2005), 
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sedikitnya terdapat enam faktor yang diteliti oleh studi 

sebelumnya tentang persepsi independensi akuntan. 

Keenam faktor tersebut adalah: ukuran besarnya 

kantor akuntan publik, tingkat persaingan dalam pasar 

guna memberikan layanan jasa auditing kepada klien, 

lamanya hubungan audit dalam  melayani kebutuhan 

klien, besarnya biaya jasa audit yang dibayarkan klien  

kepada kantor akuntan publik, hak istimewa berupa 

pemberian saran manajerial oleh kantor akuntan 

publik kepada klien dan keberadaan komite audit pada 

perusahaan klien yang semakin ektensif.  

Penelitian tersebut sampai pada kesimpulan, 

bahwa tingginya tingkat kepentingan yang 

menghubungkan antar petugas yang menangani 

pinjaman di bank komersial terhadap laporan audit 

adalah dengan membuat keputusan atas suatu  aplikasi 

pinjaman yang dapat didistribusikan kedalam sudut 

pandang mereka terhadap independensi akuntan dan 

tidak disangkal lagi, bahwa laporan audit sangat 

berguna dan penting sebagai dasar pengambilan  

keputusan atas suatu pinjaman, sehingga terdapat 

hubungan yang kuat  antara kegunaan laporan audit 

dengan independensi akuntan.  

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Penggolongan ukuran besar kecilnya kantor 

akuntan publik, dikatakan besar jika kantor akuntan 
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publik tersebut berafiliasi atau mempunyai   cabang 

dan klienya perusahaan-perusahaan besar mempunyai 

tenaga profesional diatas 25 orang. Dikatakan  kecil jika 

tidak berafiliasi, tidak mempunyai kantor cabang dan 

klienya perusahaan kecil dan jumlah profesionalnya 

kurang dari 25 orang (Arens,  et al,2003). Kantor 

akuntan publik yang besar lebih independen 

dibandingkan dengan kantor akuntan publik yang 

lebih kecil, alasanya, bahwa kantor akuntan publik 

yang besar hilangnya satu klien tidak begitu 

berpengaruh terhadap pendapatanya, sedangkan 

kantor akuntan publik yang  kecil hilangnya satu klien 

adalah sangat berarti karena klienya sedikit.  

Mayoritas studi empiris yang ada berusaha 

untuk menemukan hubungan antara ukuran besarnya 

kantor akuntan publik dengan independensi audoitor, 

ternyata terdapat hubungan positif antara keduanya 

(Shockley,1981, Gul,1989). Adanya hubungan positif 

antara ke duanya berarti, bahwa semakin besar kantor 

akuntan publik akan semakin besar pula independensi 

akuntan. Mereka membuktikan, bahwa kantor akuntan 

publik yang berukuran besar lebih tahan terhadap 

tekanan klien, sehingga mereka tetap dapat 

mempertahankan independensinya, walaupun pada 

kenyataanya ada bantahan, bahwa karena ukuran 

kantor akuntan publik yang besar mereka mungkin 
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mampu dan termotivasi untuk memberikan laporan 

audit yang lebih baik, bukan laporan audit yang benar. 

Namun seperti ditunjukkan oleh hasil studi  dari 

Goldman dan Barlev (1974) seseorang tidak seharusnya 

menyimpulkan bahwa KAP yang berukuran besar 

akan kebal terhadap tekanan dari klien, persaingan 

antara KAP dalam  mencari klien mungkin sama 

besarnya dengan persaingan yang terjadi antara KAP 

independen yang berukuran kecil. Lebih lanjut masih 

sedikit pengadilan yang membahas kasus yang 

menentang asumsi, bahwa KAP bertindak secara 

mandiri memberikan  indikasi bahwa kegunaan dari 

KAP bukan jaminan dari kemampuanya untuk 

bertahan atas tekanan yang ditimbulkan dari pihak 

klien, seperti yang terjadi dalam skandal Athur, 

Anderson dan Enron. 

Lamanya Hubungan Audit dalam Memberikan 

Layanan Jasa Pada Klien  

AICPA (American Institute of Certified Public 

Accountants) menggolongkan lamanya penugasan 

audit  seorang partner kantor akuntan publik pada 

klien ditentukan menjadi: (1) lima tahun atau kurang; 

(2) lebih dari lima tahun. Shockley (1981), menyatakan 

bahwa seorang partner yang memperoleh penugasan 

audit lebih dari lima tahun pada klien tertentu 

dianggap terlalu lama, sehingga dimungkinkan 
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memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

independensi akuntan, karena semakin lama hubungan 

akuntan dengan klien akan menyebabkan timbulnya 

ikatan emosional yang cukup kuat. Jika ini terjadi, 

maka seorang akuntan yang seharusnya bersikap 

independen dalam memberikan opininya menjadi 

cenderung tidak  independen. 

Lamanya hubungan antara KAP  dalam 

memberikan jasa guna memenuhi kebutuhan dari 

perusahaan  klien akan memberikan pengaruh berupa 

hilangnya independensi akuntan. Sebagian besar 

peneliti membahas lamanya hubungan KAP dalam 

memberikan layanan jasa terhadap perusahaan klien 

dengan independensi akuntan mendukung sudut 

pandang ini. Hubungan yang terlalu lama dapat 

mengakibatkan identifikasi yang erat dari kantor audit  

yang sesuai dengan kepentingan perusahaan klien 

yang merupakan indikasi, bahwa independensi akan 

semakin sulit untuk ditegakkan.  

Dalam beberapa kasus,  ancaman kuat terhadap 

independensi akuntan adalah timbulnya pengikisan  

yang berjalan pelan dan bertahap terhadap 

obyektivitas yang jujur. Arogansi, kurangnya inovasi, 

prosedur audit yang kurang tegas dan kepercayaan 

intelektual pihak klien akan membuat hubungan itu 

berlangsung. Beberapa kritik menyatakan, bahwa 
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terdapat kepentingan terselubung yang mendukung 

pernyataan, bahwa akuntan mungkin 

mengkompromikan independensinya untuk 

mendapatkan keuntungan, yaitu dengan melakukan 

hubungan langsung guna meningkatkan biaya audit 

yang diterima, jika perusahaan klien memberikan 

peluang mendapatkan jasa (Hoyle, 1978).  

US  Congressional Subcommittee tentang laporan, 

akuntansi manajemen, Komite Metcalf (1976)  

mempertimbangkan bahwa bahaya di atas jauh lebih 

serius dan cukup fatal untuk memberikan rekomendasi 

berupa rotasi mandat atau kekuasaan dari akuntan 

sebagai bentuk perbaikan. Rotasi  ini meyakinkan, 

bahwa akuntan akan tetap independen karena 

hubungan yang terjadi dengan pihak klien dibatasi, 

sehingga tidak ada kepentingan terselubung (Teoh & 

Lim,1996). Namun demikian hal ini ditentang 

(Shockley,1981).  

Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh 

Shockley (1981) hubungan yang terjadi antara 

perusahaan audit dan perusahaan klien yang 

berlangsung lama dinyatakan tidak memberikan 

dampak yang signifikan terhadap persepsi 

independensi. Teoh & Lim,(1996) juga menemukan 

hasil yang sama, yaitu adanya hubungan yang negatif 

antara lamanya hubungan perusahaan audit dengan 
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perusahaan klien dalam hubunganya dengan 

independensi akuntan. Idealisme akuntan sebagai 

seorang profesional dimungkinkan ikut berpengaruh 

terhadap independensi akuntan.  

Biaya Jasa Audit (Audit Fees)  

Normalnya, saat membicarakan  tentang 

hubungan antara besarnya biaya jasa audit dan 

independensi akuntan, biaya jasa audit yang besar 

berhubungan dengan makin tingginya risiko 

melemahnya independensi akuntan.  Accountant 

International Study Group (1976) merekomendasikan,  

bahwa akuntan harus menahan diri dari menerima 

pemberian apapun  jumlah ongkos jasa audit sebesar 

10 persen atau melebihi total pendapatan audit. Selain 

itu IFAC menyatakan bahwa ukuran atau besarnya 

perusahaan klien (yang diukur dari besarnya biaya 

audit) dapat meningkatkan perhatian terhadap 

independensi akuntan, namun tidak menyebutkan 

berapa total biaya yang dapat diterima oleh akuntan. 

Komisi Cohen (AICPA, 1978) mengarahkan 

perhatianya langsung pada faktor ukuran atau 

besarnya biaya jasa audit sebagai salah satu  

permasalahan kritis yang erat kaitanya dengan 

independensi akuntan. Perhatian yang besar ini 

mendorong munculnya banyak riset yang membahas 

hubungan antara besarnya biaya jasa audit dengan 
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independensi akuntan dan juga besarnya biaya jasa 

audit dengan faktor lain, seperti pelayanan konsultasi 

manajemen oleh akuntan, besarnya perusahaan audit 

dan tingkat persaingan, sebagai akibatnya banyak 

studi empiris yang tidak melihat faktor-faktor ini 

secara tunggal, sebaliknya mereka menghubungkanya 

dengan faktor lain.  

Burton dan Fairfield  (1982), misalnya, 

menunjukkan, bahwa terdapat hubungan antara MAS 

(management advisory services) dan besarnya biaya 

jasa audit. Saat MAS meningkat, maka akuntan akan 

lebih bergantung pada klien dikarenakan besarnya 

biaya jasa yang dibayarkan oleh perusahaan klien 

kepada mereka. Hal ini tampaknya logis bila 

perusahaan audit berukuran kecil akan lebih 

tergantung pada klien karena biaya jasa yang mereka 

bayarkan. Sebenarnya besarnya biaya jasa audit tidak 

memberikan perbedaan yang signifikan pada 

perusahaan audit berukuran besar ataupun kecil. Lebih 

lanjut tingkat persaingan dalam lingkungan yang 

makin kompetitif, maka akuntan dipersepsikan akan 

cenderung tidak terlalu independen, disebabkan makin 

sedikitnya ketergantungan klien pada perusahaan 

audit. Shockley (1982)  menjelaskan, bahwa efek buruk 

dari MAS, yaitu ukuran atau besarnya perusahaan 

audit dan tingkat persaingan akan muncul karena 
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adanya hubungan antara variabel-variabel ini dengan 

biaya jasa audit yang dibayarkan oleh klien.  

Meskipun demikian terdapat  studi yang 

membuktikan sebaliknya,  misalnya studi yang 

dilakukan oleh  Gul (1991) yang menyatakan dalam 

sebuah hipotesa dan menguji apakah biaya jasa audit 

merupakan penentu utama dari persepsi independensi 

akuntan apapun bentuk  variabel lainya, entah MAS, 

lingkungan yang bersaing ataupun besarnya 

perusahaan audit. Ia menunjukkan, bahwa 

independensi berhubungan dengan masing-masing 

variabel tersebut dan akan mempengaruhi para 

petugas yang menangani pinjaman. Gul juga 

menyatakan, bahwa biaya jasa audit menjadi penentu 

utama dari persepsi independensi akuntan. 

Studi lainya yang berhubungan dengan biaya 

jasa audit dilakukan oleh Pany dan Reckers (1980). 

Mereka menyatakan, bahwa ukuran atau besarnya 

perusahaan klien bersifat relatif terhadap perusahaan 

audit dan memiliki efek langsung terhadap persepsi 

independensi akuntan. Mereka mendefinisikan biaya 

jasa audit sebagai persentase  dari pendapatan 

perusahaan. Mereka menyatakan, bahwa tidak ada 

efek yang signifikan terhadap persepsi independensi, 

namun dalam studi yang sama tahun 1983, meski efek 

dari besarnya perusahaan klien tidak menunjukkan 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

202 

 

hasil yang signifikan mereka memperhatikan, bahwa 

responden menyatakan keyakinanya sebagai akuntan 

yang independen saat klien mereka berukuran besar 

(ukuran didefinisikan dalam hal pembayaran biaya 

jasa audit yang diukur dengan persentase pendapatan 

perusahaan). Kode etik IAI 1998 menyatakan, bahwa 

anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien 

dengan cara menawarkan  fee yang dapat merusak 

citra profesi. 

Suyatmini (2002), berpendapat bahwa biaya jasa 

audit yang besar  dapat mempengaruhi independensi 

akuntan, dengan alasan: (1) kantor akuntan publik 

yang menerima audit fee yang besar merasa 

tergantung pada klien, meskipun laporan keuangan 

klien mungkin tidak sesuai dengan prinsip akuntansi 

berterima umum; (2) kantor akuntan publik yang 

menerima  audit fee yang besar dari seorang klien 

takut kehilangan klien tersebut, karena akan 

kehilangan sebagian besar pendapatanya, sehingga 

perilaku mereka cenderung tidak independen.   

Layanan Jasa  Konsultasi Manajemen  

McKinley  et al. (1985) melaporkan, bahwa pada 

riset awal yang berhubungan dengan penggunaan 

laporan keuangan memberikan indikasi bahwa 

independensi akuntan dipengaruhi secara negatif 

dengan jasa tambahan berupa saran  yang diberikan 
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bagi klien. Mereka  percaya, bahwa jasa tambahan 

semacam ini akan menciptakan hubungan kerja antara 

akuntan dan klien yang terlalu dekat. Seperti halnya 

studi yang dilakukan oleh Shockley (1981); Pany dan 

Reckers (1983, 1984) dan Knapp (1985), menyatakan, 

bahwa MAS berpengaruh negatif terhadap persepsi 

independensi akuntan. 

Reckers dan  Stagliano (1981) menyimpulkan, 

bahwa hilangnya kepercayaan dari akuntan eksternal 

akan meningkat secara signifikan jika biaya non audit 

yang dibayarkan kepada akuntan melebihi 50 persen 

dari biaya jasa audit.  Berlawanan dengan hal di atas,  

maka studi lainya menemukan hal yang berbeda 

(Wallman, 1996). Menurut Golman dan Barlev (1974) 

yang mendukung sudut pandang ini penambahan 

layanan jasa pada pihak manajemen perusahaan akan 

meningkatkan kekuatan dan independensi dari 

akuntan. Terdapat hubungan  positif antara MAS dan  

persepsi independensi akuntan. Mereka percaya bahwa  

MAS akan meningkatkan pengetahuan akuntan 

tentang klien, sehingga meningkatkan obyektivitas 

akuntan (Wallman, 1996).  

Goldman dan Barlev (1974) yang mendukung 

sudut pandang ini menyatakan, bahwa penambahan 

layanan jasa pada manajemen akan meningkatkan 

kekuatan dan independensi akuntan. Mereka 
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membantah, bahwa hal ini terjadi karena jenis layanan 

yang paling sering dikonsultasikan bersifat non rutin 

dan karena jasa semacam ini memperoleh manfaat dari 

perusahaan klien secara langsung.  Sebagai akibatnya 

penggantian audit konsultan akan mengakibatkan 

hilangnya nasihat yang berguna untuk perusahaan. 

Oleh karena itu posisi  penawaran menjadi lebih kuat 

dan dia  akan memiliki peralatan yang lebih baik untuk 

menahan campur tangan dalam kinerja tugas auditing 

dan  cenderung dapat mempertahankan independensi. 

Terakhir terdapat beberapa studi yang sudah 

memperlihatkan, bahwa MAS tidak memiliki pengaruh 

terhadap persepsi independensi akuntan, misalnya 

studi yang dilakukan oleh McKinley  et. al. (1985), yang 

menyatakan, bahwa MAS tidak secara signifikan 

mempengaruhi petugas yang menangani pinjaman di 

bank komersial. Persepsi mereka akan kehandalan 

laporan keuangan untuk memutuskan suatu pinjaman. 

Keberadaan Komite Audit  

Komite audit adalah salah satu pilar penting 

dalam penerapan  good corporate governance, karena 

dalam membuat  laporan keuangan komite audit 

diikutsertakan. Hal tersebut menunjukkan peran 

penting komite audit tersebut dalam mengawasi 

berbagai aspek organisasi perusahaan. Komite  audit 

merupakan sub-komite dari dewan komisaris yang 
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berfungsi melaksanakan pengawasan dan 

berhubungan dengan pihak pemakai laporan 

keuangan, seperti  investor, kreditor, pemegang saham 

serta melakukan fungsi-fungsi khusus yang berkaitan 

dengan etika bisnis perusahaan.   Terdapat banyak riset 

yang menjelaskan adanya hubungan positif antara 

komite audit dan independensi  akuntan. Pada 

dasarnya terdapat hubungan positif antara komite 

audit dan independensi akuntan, artinya keberadaan 

komite audit akan meningkatkan independensi 

akuntan. 

Teoh dan Lim (1996) dalam studinya 

menemukan, bahwa pembentukan komite audit 

memiliki dampak positif yang kuat dalam 

meningkatkan independensi akuntan. Seperti halnya 

Knapp (1985); Alu dan Ng (1994) menyatakan, bahwa 

keberadaan komite audit akan meningkatkan 

kecenderungan pihak perbankan untuk menyetujui 

suatu pinjaman, yang merupakan cerminan dari 

meningkatnya kepercayaan terhadap akuntan. 

Sebaliknya Gul (1989) menemukan, bahwa komite 

audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap persepsi akan independensi akuntan.  
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BAB IV 

IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI 

AKUNTAN PUBLIK 

 

1. PENDAHULUAN 

Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua 

profesi  yang ada, termasuk profesi akuntan, 

khususnya akuntan publik. Dalam kaitannya dengan 

profesi, etika tersebut mencakup prinsip perilaku 

untuk orang-orang profesional yang dirancang baik 

untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis. 

Di samping itu, kode etik tersebut akan berpengaruh 

besar terhadap reputasi serta kepercayaan masyarakat 

pada profesi yang bersangkutan.  

Akuntan publik dituntut untuk mempunyai rasa 

tanggung  jawab  dalam memberikan pendapat tentang 

kewajaran laporan keuangan yang sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang diterima umum. Dalam 

memberikan pendapat atau menolak untuk 
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memberikan pendapatnya, akuntan publik harus 

berpedoman pada standar auditing yang ada.  

Etika profesi akuntan publik merupakan  

karakteristik dari  suatu profesi yang membedakan 

dengan profesi yang lain dan berfungsi mengatur 

tingkah laku para anggotanya. Profesi akuntan publik 

saat ini tengah menghadapi berbagai sorotan tajam 

dari masyarakat, terlebih setelah terungkapnya kasus 

manipulasi yang dilakukan perusahaan Enron yang 

merupakan tonggak pemicu terjadinya krisis 

kepercayaan dalam  profesi akuntan. Karena itu, 

menjadi hal yang urgen dilakukan untuk menjawab 

bagaimana peranan etika profesi dalam meningkatkan 

kepercayaan masyarakat  terhadap profesi akuntan 

publik. profesional bagi akuntan publik adalah prilaku 

untuk bertanggung jawab terhadap profesinya, diri 

sendiri, peraturan, undang-undang, klien, dan 

masyarakat termasuk para pemakai laporan keuangan.   

Dalam menjalankan profesinya, seorang 

akuntan diatur oleh suatu kode etik akuntan. Kode etik 

akuntan yaitu norma perilaku yang mengatur 

hubungan antara akuntan dengan para klien, antara 

akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan 

masyarakat.  Akuntan publik sebagai pihak yang bebas 

dan tidak memihak  (independen ) dalam melakukan 

pemeriksaan yang objektif atas laporan keuangan dan 
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menyatakan pendapatnya atas kewajaran laporan 

keuangan, sangat diperlukan jasanya oleh masyarakat 

pengguna laporan keuangan.  

Guna meningkatkan kepercayaan pemakai jasa 

profesi akuntan publik sebagaimana layaknya  yang 

mereka harapkan, maka perlu adanya kode etik 

akuntan, termasuk kode etik bagi akuntan publik. 

Dengan adanya kode etik, para akuntan publik  dapat 

menentukan mana perilaku yang  pantas (etis) ia 

lakukan dan mana yang tidak pantas  (tidak etis). 

Penetapan kode etik oleh  Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) sebagai satu-satunya organisasi profesi di 

Indonesia, merupakan upaya dalam rangka penegakan 

etika, dalam hal ini khususnya bagi akuntan publik.  

Berkembangnya profesi akuntan publik, telah 

banyak  diakui oleh berbagai kalangan masyarakat. 

Sedikit tidaknya masyarakat dunia usaha telah 

menggantungkan kebutuhan bisnisnya dengan jasa 

akuntan publik. Seiring dengan perkembangan 

tersebut, muncul pula suatu fenomena baru di tengah 

kehidupan bisnis masyarakat kita akhir-akhir ini. 

Meskipun IAI sudah menetapkan kode etik bagi 

akuntan termasuk akuntan publik, tetapi masih  tetap 

ada pelanggaran-pelanggaran etika. Adanya 

pelanggaran-pelanggaran etika ini tentu saja 

menimbulkan krisis kepercayaan terhadap profesi 
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akuntan publik itu sendiri. Ini merupakan tantangan 

bagi akuntan publik pada masa yang akan datang 

untuk tetap mempertahankan citra profesinya di mata 

masyrakat.   

Oleh karena itu, sudah sewajarnya diperlukan 

penegakan etika bagi akuntan  publik, terlebih lagi 

setelah munculnya krisis kepercayaan tersebut. Dengan 

adanya penegakan etika, diharapkan mampu 

menghilangkan krisis kepercayaan masyarakat 

terhadap profesi akuntan publik.   

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai 

organisasi profesi akuntan di Indonesia telah berupaya 

untuk melakukan penegakan etika profesi bagi 

akuntan publik. Untuk mewujudkan perilaku 

profesionalnya, maka IAI menetapkan kode etik Ikatan 

Akuntan Indonesia. Kode etik tersebut dibuat untuk 

menentukan standar perilaku bagi para akuntan, 

terutama akuntan publik. Prinsip etika yang 

merupakan landasan perilaku etika profesional, 

memberikan kerangka dasar bagi aturan etika dan 

mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh 

anggota yang meliputi tanggung jawab profesi, 

kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi 

dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku 

profesional, dan standar teknis.  



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

211 

 

Di Indonesia penegakan kode etik dilaksanakan 

oleh sekurang-kurangnya enam unit organisasi, yaitu 

Kantor Akuntan Publik, Unit Peer Review 

Kompartemen Akuntan Publik IAI, Badan Pengawas 

Profesi Kompartemen Akuntan Publik IAI, Dewan 

Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI, 

dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tadi, 

pengawasan terhadap kode etik diharapkan dapat 

dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpian KAP. 

Perilaku Individual Profesi Akuntan Publik 

Sumber: Alvin A. Arens dan James K Loebbecke (2000) dalam 

Farhan (2009) 
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Meskipun telah dibentuk unit organisasi 

penegakan etika sebagaimana disebutkan di atas, 

namun demikian pelanggaran terhadap kode etik ini 

masih ada. Artinya, meskipun IAI telah berupaya 

melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan, 

khususnya akuntan publik, namun demikian sikap dan 

perilaku tidak etis dari para akuntan publik masih 

tetap ada. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri  lagi.  

Kesalahan tersebut akan menimpa diri pribadi akuntan 

publik itu sendiri maupun IAI beserta perangkat-

perangkatnya sebagai organisasi profesi (Alamsyah 

Hasan, 2009).  

Pertama, pendidikan di Indonesia selama ini 

dinilai terlalu menekankan arti pentingnya nilai 

akademik dan kecerdasan otak  saja. Pengajaran 

tentang integritas, kejujuran, komitmen dan keadilan 

diabaikan, sehingga terjadilah krisis ekonomi, krisis 

moral dan krisis kepercayaan. Di Indonesia, 

masyarakat baru sadar tentang pentingnya perilaku 

etis (etika profesi) setelah terjadinya krisis ekonomi, 

krisis moral dan krisis kepercayaan. Karena kesalahan 

sistem pendidikan inilah, walaupun secara profesi IAI 

sudah bertanggung jawab penuh dengan menetapkan 

kode etik, tetap saja secara individu akuntan publik itu 

bisa berperilaku tidak etis karena sistem pendidikan 

secara mendasar sudah salah, oleh karena itu 

diharapkan pada masa yang akan datang IAI-
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Kompartemen Akuntan Publik dapat bekerja sama 

lebih baik lagi dengan Kompartemen Akuntan 

Pendidik dalam membuat kurikulum, pendidikan etika 

harus mendapatkan porsi yang lebih besar.  

Selain itu juga diupayakan  untuk melaksanakan 

pendidikan profesi berkelanjutan, dalam rangka 

meningkatkan kompetensi dan memahami tentang 

standar-standar auditing yang baru termasuk etika 

profesi. Seorang akuntan publik harus melaksanakan 

penugasan berdasarkan kompetensinya. Misalnya, 

kalau akuntan publik itu tidak paham tentang 

peraturan perbankan, sebaiknya ia tidak  menerima 

penugasan. Lebih baik  akuntan publik itu 

mengundurkan diri dari penugasan. Ini akan lebih 

bijaksana dari pada ia menerima penugasan, tetapi 

tidak paham tentang hal penugasan itu, sehingga 

dalam praktiknya terjadi pelanggaran (malpraktik). Ini 

merupakan kesalahan fatal, yang menyebabkan 

jatuhnya reputasi KAP-nya  khususnya, dan  IAI pada 

umumnya.  

Kedua, penegakan hukum masih lemah dan 

tumpang tindih. Kalau melihat dasar hukumnya, 

sebenarnya sudah cukup kuat, kalau memang hasil 

kerja akuntan publik merugikan suatu pihak, bisa 

dilakukan tuntutan secara perdata. Jadi ada sanksi 

profesi karena pelanggaran terhadap etika profesi. 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

214 

 

Depkeu maupun IAI perlu menindak tegas terhadap 

akuntan publik yang jelas-jelas melanggar etika. Tentu 

saja penegakan hukum yang kita inginkan adalah yang 

sesuai dengan prosedural dan hendaknya dirancang 

suatu dasar hukum yang berat (tegas) sehingga orang 

menjadi tidak berani melanggar atau bermain-main 

dengan peraturan.  

Di samping masih lemahnya penegakan hukum, 

juga masih terlihat adanya tumpang tindih dalam 

proses penyelesaian pelanggaran etika, padahal secara 

prosedural  sistemnya sudah bagus, dalam arti tidak 

overlapping. Tetapi dalam prakteknya tidak demikian.  

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masalah 

ini lebih jauh, IAI sudah semestinya membuat suatu 

progam untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan 

dengan harapan akuntan publik bakal menyadari 

bahwa kalau dia melanggar peraturan atau melakukan 

sesuatu yang tidak benar, kemungkinan untuk 

diketahui besar. Sebab, penegakkan etika profesional 

merupakan kunci untuk memberikan kepercayaan 

kepada masyarakat terhadap jasa yang diberikan oleh 

akuntan publik, apabila etika profesi yang menjadi 

landasan bagi akuntan publik tidak dijalankan 

semestinya maka akan berdampak kepada munculnya 

masalah berupa ketidakpercayaan masayarakat 

terhadap jasa profesional yang diberikan.  
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Penegakan etika bagi akuntan publik yang lebih 

baik lagi merupakan suatu tantangan yang berat baik 

bagi IAI sendiri maupun anggotanya (dalam hal ini 

akuntan publik) pada masa yang akan datang 

sehubungan dengan adanya krisis kepercayaan 

terhadap mutu pekerjaan akuntan publik. IAI selaku 

organisasi profesi dituntut terus berusaha menciptakan 

suatu terobosan baru dalam upaya penegakan etika 

sesuai dengan tuntutan masyarakat.  

 

2. IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI DI KAP 

Etika profesi memang merupakan suatu bagian 

yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan akuntan 

publik. Dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari, yaitu 

memberikan jasa profesional, akuntan publik selalu 

bersinggungan dengan banyak pihak. Pihak-pihak 

tersebut bukan hanya perusahaan atau klien yang 

menerima jasa, tetapi juga para pengguna eksternal 

laporan keuangan itu, seperti investor, kreditor, 

aparatur pajak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 

etika profesi harus diimplementasikan oleh setiap 

akuntan publik agar dalam memberikan  jasa 

profesionalnya tidak merugikan salah satu atau lebih 

dari pihak-pihak tadi.  
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Dalam praktiknya, dapat digarisbawahi bahwa 

impelementasi etika profesi pada KAP akan terkait 

dengan beberapa aspek di bawah ini.   

Pertama, yang paling berperan dalam penerapan 

kode etik di KAP kecil adalah pemimpin. Hal ini sesuai 

dengan apa yang ditulis oleh Ludigdo dalam Paradoks 

Etika Akuntan. Menurut Ludigdo (2007: 115), dalam 

KAP kecil, peran pimpinan dalam banyak hal sangat 

dominan. Pimpinan adalah pemilik sekaligus aktor 

utama yang banyak menentukan kelangsungan hidup 

sebuah KAP.  

Kedua, kultur organisasi bisa berfungsi sebagai 

aturan informal yang membuat para individu di 

dalamnya berperilaku sesuai ritme organisasi. Ritme 

ini akan berdampak positif bagi kondusivitas kerja 

yang pada akhirnya juga dapat mengarahkan para 

individu untuk berperilaku etis. Jika kebanyakan staf 

dalam suatu organisasi mempunyai etos kerja yang 

baik, maka seseorang yang kinerjanya kurang baik 

akan terlecut untuk meningkatkan kemampuannya. 

Begitu pula masalah etika. Jika para staf patuh 

terhadap kode etik, maka seseorang yang hendak 

melakukan perbuatan tidak etis akan malu dan enggan 

untuk melanggar etika.  

Hal itu sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Maryani dan Ludigdo (2001) serta 
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Widyastuti (2009). Dalam kedua penelitian tersebut 

disebutkan bahwa budaya organisasi  mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku etis 

auditor. Budaya organisasi juga bisa dijadikan sebagai 

perekat agar tercipta hubungan yang kuat antara 

individu yang ada dalam organisasi tersebut. 

Hubungan yang kuat akan memudahkan antar staf 

berdiskusi ketika ada yang mengalami kendala di 

lapangan sehingga bisa menghasilkan solusi yang lebih 

tepat.  

Selanjutnya adalah terkait kontrol yang disusun 

melalui sistem pengendalian mutu (SPM). SPM adalah 

sistem yang mencakup kebijakan dan prosedur 

pengendalian mutu, penetapan tanggung jawab, 

komunikasi, dan pemantauan. Baik Peraturan Menteri 

Keuangan No. 17 tahun 2008 maupun Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU AP) 

mewajibkan setiap KAP memiliki dan menjalankan 

SPM.     

 

3. REALITA DILEMA ETIS  

Posisi akuntan publik berada di tengah-tengah 

para pemangku kepentingan pengguna informsi 

laporan keuangan. Ada kepentingan manajemen 

perusahaan, kepentingan para shareholder, dan pihak 
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luar lain yang mana kepentingannya berbeda-beda. 

Posisi ini membuat akuntan publik banyak 

bersinggungan dengan masalah yang biasa disebut 

dengan konflik audit atau dilema etis. Arens & 

Loebbecke (2000) menyatakan dilema etis adalah 

situasi yang dihadapi seseorang sehingga keputusan 

mengenai perilaku yang layak harus dibuat.   

Dilema etis merupakan persoalan yang cukup 

serius, terlebih bila dialami oleh seorang profesional. 

Suatu saat akuntan publik juga mengalami keadaan 

yang mengharuskan ia mengambil tindakan yang 

“benar” dan keputusan yang “bijak” (Dunfee & 

Donaldson, 1995, dalam Farhan, 2009: 54).  

Di bawah ini adalah  beberapa dilema etis yang 

kerap muncul menghampiri akuntan publik. Dilema 

etis ini disajikan dengan cara dikaitkan pada ancaman 

terhadap kode etik.   

1. Penerimaan Perikatan: Klien versus Keahlian 

Profesional  

Dilema etis ini biasanya terjadi ketika ada 

penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

baru, dimana calon klien pertama kali menerapkan 

SAK tersebut dalam laporan keuangannya. Dalam 

hal ini akuntan publik semestinya mengukur 

terlebih dahulu kemampuan timnya terkait 
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pengetahuan dan penerapan SAK baru tersebut, 

apakah sudah memadahi atau belum, baru 

kemudian memutuskan untuk menerima atau 

menolak perikatan itu. Langkah ini sejalan dengan 

apa yang tertera dalam aturan etika akuntan bagian 

Penunjukkan KAP, Praktisi, atau Jaringan KAP. 

Selanjutnya dalam kode etik juga disebutkan bahwa 

ketika ancaman itu signifikan, praktisi harus 

menolak perikatan.  

2. Imbalan Jasa Profesional (Fee minimal)  

Berdasarkan isi paragraf 1, seksi 240, Kode 

Etik Akuntan Publik bagian B, sebenarnya tidak ada 

patokan berapa jumlah imbalan jasa yang 

seharusnya diterima oleh KAP. Imbalan jasa 

ditentukan berdasarkan kesepakatan antara klien 

dan KAP. Namun pada kenyataannya untuk 

mencapai kesepakatan harga tidaklah mudah. 

Beberapa klien selalu meminta pembayaran yang 

lebih rendah dari pada yang diusulkan. Padahal 

kalau dibandingkan antara jumlah KAP dengan 

perusahaan yang membutuhkan jasanya, 

seharusnya perusahaan membayar mahal, karena 

jumlah perusahaan yang butuh diaudit jauh lebih 

banyak dibandingkan dengan jumlah KAP.  

Dengan mengaitkan hukum demand and 

supply,  Tuanakotta (2011: 226) berargumen bahwa 
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apabila jumlah akuntan publik terlalu sedikit, maka 

jumlah  service provider  sedikit, atau jumlah  supply  

relatif sedikit dibandingkan dengan demand akan 

jasa akuntan publik. Harga (fee) seharusnya naik 

atau stabil pada tingkat yang tinggi. Dapat 

dikatakan bahwa jumlah perusahaan yang butuh 

diaudit di Indonesia relatif banyak. Permasalahan 

ini disebabkan oleh regulasi yang mewajibkan 

hampir semua laporan keuangan diaudit. Masalah  

yang terjadi adalah pada perusahaan menengah ke 

bawah yang tidak sanggup membayar mahal. Kalau 

omsetnya Rp 50 miliar membayar Rp 50 juta itu 

bukan hal yang berat, tapi kalau omsetnya baru Rp 

100 juta  tentu terlalu berat.  

Penegakan etika yang baik itu diperlukan 

sumber dana yang besar guna membiayai SDM, 

overhead, dan lain-lain. Fee yang minimal juga 

menghasilkan kertas kerja yang minimal. Prosedur 

yang seharusnya memang tidak bisa dijalankan 

semua, tetapi dipilih yang penting-penting saja. 

Situasi ini memang sulit. Auditor harus lebih 

berhati-hati untuk tetap menjalankan sesuai standar 

dengan  fee  seadanya.   

3. Independensi 

Setiap ketentuan yang mengatur tentang 

akuntan publik, baik itu SPAP, SPM, maupun kode 
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etik mewajibkan akuntan publik untuk bersikap 

independen terhadap klien sehubungan dengan 

kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan 

publik. Menurut KBBI, independen artinya berdiri 

sendiri, berjiwa bebas, tidak terikat pada pihak lain. 

Independensi merupakan hal yang unik dalam 

profesi akuntan, karena akuntan dituntut 

independen dari pengaruh klien sedangkan di sisi 

lain akuntan harus memenuhi keinginan klien 

karena klien lah yang membayar imbalan. Oleh 

sebab itulah sering terjadi dilema etis dalam hal 

independensi. 

Situasi yang terkait masalah  independensi 

ini pun sangat luas dan muncul dari berbagai 

macam penyebab. Akuntan publik dikhawatirkan 

tidak independen jika dia mempunyai hubungan 

dengan klien, mulai dari hubungan keluarga, 

hubungan kedekatan, hubungan keuangan, 

hubungan ekonomi, maupun hubungan lainnya. 

Memang, kedekatan dengan klien itu tidak selalu 

berdampak negatif, ia juga memunculkan hal 

positif dari sini. Artinya, adanya hubungan yang 

bersifat kekeluargaan dengan klien itu bisa 

dimanfaatkan untuk menghadapi dilema etis. 

Penyebab kedua yang bisa membuat akuntan 

publik dilema terkait independensi adalah adanya 
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ancaman intimidasi dari klien. Klien bisa 

mengancam akuntan publik untuk pemutusan 

perikatan atau tidak memakai jasanya lagi jika 

akuntan publik tidak menuruti permintaan klien. 

Dilema etis selanjutnya adalah dilema yang 

disebabkan oleh permintaan klien. Misalnya klien 

meminta dua jasa yang berbeda dalam satu periode, 

misalnya klien meminta jasa konsultasi internal 

laporan keuangan dan sekaligus mengaudit laporan 

keuangan tersebut. Kalau permintaan ini dipenuhi 

tentunya akan memunculkan masalah 

independensi baru. Dalam UU AP pun juga jelas 

disebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah 

satu larangan akuntan publik. Maka, semestinya 

memilih untuk menolak ketika menghadapi situasi 

seperti itu.  

Tak terelakkan bahwa dilema etis bisa hadir 

kapan saja dan dimana saja tanpa pandang 

kompromi. Jalan keluar satu-satunya adalah 

dengan menghadapinya dan membuat suatu 

keputusan. Suatu langkah yang bijaksana apabila 

dalam menghadapi dilema etis, akuntan publik 

sadar akan pentingnya mendengarkan nurani dan 

tetap mempertahankan perilaku etis.   
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4. UPAYA PENEGAKKAN ETIKA PROFESI 

Menjadi seorang profesional memang tidaklah 

mudah. Akuntan publik diwajibkan untuk mematuhi 

berbagai standar beserta tetek bengeknya. Ia juga harus 

mampu menjaga citra profesi karena banyak pihak 

telah mempercayai dan mengandalkan jasanya untuk 

dijadikan acuan. Beban akuntan publik akan semakin 

bertambah jika dilema etis muncul dan memaksa 

akuntan publik untuk membuat keputusan yang berat.  

Kompleksitas semacam ini menuntut akuntan publik 

untuk bekerja keras dalam melakoni perannya. Ibarat 

pertempuran, akuntan publik harus mempersiapkan 

segalanya sebelum terjun ke medan perang. Tidak 

cukup hanya mengandalkan bekal ketika dulu 

menjalani studi, mereka juga harus menyiapkan 

senjata, merancang strategi, dan mengikuti latihan 

secara rutin. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan 

agar akuntan publik bisa memenangkan perang, 

terutama dalam melawan perilaku tidak etis.  

Berikut ini adalah upaya-upaya yang dapat 

dilakukan untuk menegakkan etika profesi pada diri 

akuntan publik:   

1.  Meningkatkan religiusitas  
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Etika erat kaitannya dengan moralitas. Ludigdo 

(2007: 34) mengungkapkan bahwa inti dari moralitas 

terletak dalam sikap hati seseorang. Sikap hati yang 

demikian tidak terlepas dari hubungan transendensi 

manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu peningkatan 

religiusitas diperlukan untuk memperkokoh sikap hati. 

Hasil penelitian Maryani & Ludigdo (2001) 

menunjukkan 98,6% responden setuju bahwa 

religiusitas merupakan faktor yang mempengaruhi 

perilaku etis akuntan. Meningkatkan religiusitas bisa 

menunjang penegakan kode etik.  

Dalam penegakan kode etik, dapat dikatakan 

yang utama adalah memegang teguh nilai. Jika seorang 

profesional mempunyai keyakinan yang kuat terhadap 

nilai-nilai etika, maka orang itu akan sulit dibelokkan 

dan permasalahan etika apa pun pasti bisa dihadapi.  

2.  Meningkatkan kompetensi atau mengikuti pelatihan  

Seperti yang tercantum dalam UU AP, setiap 

akuntan publik itu wajib menjaga kompetensi melalui 

pelatihan profesional berkelanjutan. Setiap akuntan 

publik semestinya memahami betul tentang ini. Bagi 

akuntan publik, meningkatkan kemampuan dan 

kompetensi itu sangat penting karena keahlian akuntan 

publik mempunyai dampak langsung terhadap 

pekerjaan.  
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Dalam kode etik juga disebutkan bahwa 

pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan 

kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan 

terhadap perkembangan teknis profesi dan 

perkembangan bisnis yang  relevan. Hal ini berarti 

akuntan publik harus terus meng-update  pengetahuan 

dan kemampuannya secara rutin. Upaya yang bisa 

dilakukan terkait hal ini adalah dengan mengikuti 

pendidikan profesi atau melalui pelatihan.  

3.  Membangun Keteladanan  

Peran pimpinan sangat dibutuhkan dalam 

penegakan kode etik di kantor akuntan publik. Untuk 

itu, seorang pemimpin semestinya memberikan teladan 

yang baik kepada para staf dalam menjaga perilaku 

etis. Penelitian dari Maryani dan Ludigdo (2001) juga 

membuktikan bahwa 64,91% responden menyatakan 

bahwa perilaku atasan mempengaruhi sikap dan 

perilaku etis akuntan.  

4.  Desain sistem  

Selain upaya individual di atas, juga diperlukan 

upaya dari organisasi untuk menegakkan kode etik.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam konteks 

organisasi tersebut adalah dengan membangun sistem 

di KAP yang menunjang perilaku etis.  Sistem tersebut 

harus tertulis agar bisa dibaca dan dijalankan semua 
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staf. Kemudian ada semacam transfer pemahaman 

kepada staf baru terkait sistem itu. Sistem itu biasanya 

ter-cover  dalam SPM. Peran pemimpin untuk 

melakukan pemantauan guna memastikan bahwa 

semua karyawan memahami dan menjalankan sistem 

tersebut.  

5.  Menciptakan Kultur Etis  

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan secara 

bersama-sama adalah menciptakan kultur etis dalam 

KAP. Adanya kultur yang bersifat lebih lunak ini bisa 

mengimbangi kehadiran sistem yang tegas. Dalam 

penelitian Maryani dan Ludigdo (2001) tersirat bahwa 

76,32% responden menyatakan budaya organisasi 

mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan. 

Budaya organisasi yang dapat dikembangkan 

untuk membantu menegakkan etika, antara lain 

meliputi kekeluargaan, keterbukaan, dan kerja sama. 

Ketiga kultur itu bisa dibangun melalui pola 

komunikasi, sebab komunikasi itu penting, baik 

komunikasi dengan tim maupun dengan atasan. Pola 

komunikasi yang baik merupakan salah satu upaya 

untuk menyelesaikan berbagai masalah etis.   

Selain pola komunikasi, meningkatkan pola 

kerja demi menciptakan budaya etis juga perlu 

dilakukan. Pola kerja yang baik dari seorang atau lebih 
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akuntan publik bisa menular ke akuntan publik lain 

dalam organisasi yang sama. Budaya organisasi yang 

diciptakan di KAP tentunya harus kuat. Kalau budaya 

organisasi kuat, maka itu akan bisa memaksa individu 

dalam organisasi yang bersangkutan untuk mengikuti 

budaya tersebut.  

 

5. HAMBATAN PENEGAKKAN ETIKA PROFESI 

DAN SOLUSINYA  

Menjalani sebuah proses panjang tentunya 

melelahkan. Tetapi mengukur seberapa susah 

penegakan kode etik itu kembali kepada pribadi 

masing-masing akuntan publik. Namun apabila 

penegakan etika diperluas secara keseluruhan, untuk 

menciptakan udara yang bersih, yang tidak tercemari 

tindakan tidak etis di seluruh elemen akuntan publik 

diyakini masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh 

tidak semua akuntan publik memiliki kesadaran etis 

yang tinggi.  

Penyebab lain sulitnya menegakkan kode etik, 

selain yang berhubungan dengan kesadaran etis akan 

terangkum dalam hambatan lain di bagian ini. 

Beberapa hambatan dalam penegakan kode etik, 

sebagaimana dikemukakan oleh Agoes (1996: 175), 

yaitu: 
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a. Sikap anggota profesi yang mendua; pada satu 

sisi menolak setiap pelanggaran terhadap kode 

etik tetapi pada sisi lain memberikan 

pembenaran atas pelanggaran tersebut.  

b. Adanya sifat “sungkan” dari sesama anggota 

profesi untuk mengadukan pelanggaran kode 

etik.  

c. Belum jelasnya aturan terhadap mekanisme 

pemberian sanksi dan proses peradilan atas 

kasus-kasus pelanggaran baik dalam Anggaran 

Dasar (AD) maupun dalam Anggaran Rumah 

Tangga (ART).  

d. Belum dapat berfungsinya secara efektif  BPP 

dan DPP sebagai akibat belum jelasnya 

pengaturan dalam AD/ART.  

Pelanggaran kode etik rupanya bagaikan 

masalah klasik yang masih mengusik. Rintangan baru 

bermunculan, seolah menyisakan pekerjaan rumah 

untuk para profesional. Menciptakan dunia akuntan 

publik  tanpa pelanggaran etika memang sebuah 

mimpi besar yang tidak mudah diraih, tapi tidak 

mustahil untuk tercapai. Api optimisme harus 

dikobarkan guna mewujudkan cita-cita mulia, karena 

memang seperti itulah seharusnya.   
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Hasil dari penelitian Listya Kanda Dewi 

menawarkan beraneka ragam solusi yang bisa 

digunakan untuk menghadapi gangguan-gangguan 

yang sudah dibahas sebelumnya. Solusi tersebut 

adalah dengan mengandalkan peran para aktor yang 

mempunyai keterlibatan dengan dunia akuntan publik. 

Semua pihak yang terlibat harus mengambil peran dan 

menjalankannya secara simultan.  

Siapa saja pihak yang harus berperan dan 

bagaimana perannya akan disajikan di bawah ini:  

1.  Akuntan Publik  

Akuntan publik tetap menjadi pemeran utama 

dalam lakon penegakan kode etik ini. Setiap 

profesional  harus menjaga citra diri dengan terus 

memperbaiki kualitas etikanya. Meningkatkan 

religiusitas, memelihara kompetensinya dengan 

mengikuti pelatihan, serta mengingatkan akuntan 

publik lain di sekitarnya harus terus dilakukan. Bagi 

akuntan publik yang menjabat sebagai pemimpin, 

perannya bertambah satu yaitu memberi keteladanan 

bagi para stafnya.  

2.  Kantor Akuntan Publik (KAP)  

KAP berperan sebagai tempat bernaung 

akuntan publik yang mempunyai pengaruh sangat 

besar terhadap perkembangan profesional. Sistem yang  
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tegas dan budaya organisasi harus terus dievaluasi dan 

ditingkatkan agar terbentuk atmosfer yang kuat guna 

menunjang perilaku etis akuntan publik di dalamnya.  

3.  Organisasi Profesi Akuntan Publik  

Siapa pun mungkin sepakat bahwa organisasi 

profesi harus bertindak lebih untuk menegakkan etika. 

Setidaknya, ada dua hal pokok yang harus dibenahi, 

meliputi pencegahan dan penanggulangan. Langkah 

pencegahan yang bisa dibuat misalnya dengan 

mengadakan program peningkatan etik dan 

pengembangan moral. Juga melalui kontrol atau 

pengawasan akuntan publik oleh organisasi profesi.   

Selain itu, organisasi profesi juga sudah 

seharusnya bisa memakmurkan akuntan publik. Ini 

dilakukan untuk mengantisipasi masalah  fee  yang 

terlalu rendah. Terkait hal ini, organisasi profesi bisa 

mengeluarkan kebijkan tentang tarif minimal 

pemberian jasa. Atau perlu dipertimbangkan juga 

saran dari Tuanakotta (2011: 228) bahwa besarnya  fee  

jangan ditentukan oleh klien dan auditor, melainkan 

ditetapkan oleh pihak ketiga, seperti organisasi profesi. 

Sedangkan langkah untuk menanggulangi 

ketika ada pelanggaran etika adalah dengan 

melakukan pembinaan dan pemberian sanksi. 

Pemberian sanksi bagi akuntan publik yang melanggar 
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kode etik itu harus  jelas, bila perlu harus dibuat 

hukum acaranya.  

 

4.  Pembuat Regulasi  

Pembuat regulasi berarti adalah dari pihak 

pemerintah yang berhubungan dengan profesi akuntan 

publik, bisa dari Menteri Keuangan, Departemen 

Keuangan, Bappepam, atau badan lain yang terkait. 

Bappepam juga bisa melakukan pembinaan seperti 

halnya asosiasi dan departemen bisa melakukan review 

periodik yang lebih merata. Perlu dikeluarkan regulasi 

baru terkait perusahaan-perusahaan yang harus 

diaudit. Perlu juga dipertimbangkan agar  perusahaan 

yang kecil-kecil tidak perlu diwajibkan untuk diaudit 

karena bisa menyebabkan timbulnya dilema etis terkait 

imbalan jasa yang rendah.  

5.  Pengguna Jasa   

Peran yang bisa dilakukan oleh pengguna jasa 

adalah membantu memberi laporan dan memberi 

sanksi moral ketika menjumpai akuntan publik atau 

KAP yang melanggar kode etik. Selain itu sanksi moral 

juga bisa dilakukan oleh klien, perbankan, atau badan 

perpajakan. Dengan begitu, para akuntan publik tidak 

akan main-main dalam beretika.   
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6.  Sekolah dan Universitas  

Untuk membentuk pribadi yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai etika dan moral, perilaku etis perlu 

ditanamkan sejak dini. Selain dalam lingkungan 

keluarga, hal ini juga bisa diterapkan dalam jenjang 

pendidikan. Pada jenjang sekolah, moralitas 

hendaknya kerap dihimbau dan diajarkan karena guru 

juga mempunyai tanggung jawab untuk membimbing 

dan mengingatkan.  

Pada jenjang pendidikan tinggi, mahasiswa 

sudah dianggap dewasa dan tidak perlu dibimbing. 

Namun, seharusnya pelajaran mengenai etika harus 

tetap diadakan agar nilai-nilai etis yang mungkin 

sudah ada tidak akan luntur. Pada pendidikan 

akuntansi, mata kuliah etika juga dapat mengimbangi 

mata kuliah lain yang mengajarkan tentang mencari 

keuntungan sebanyak-banyaknya dan mengejar materi 

belaka. Selain itu, kuliah etika saja juga tidak cukup, 

lingkungan yang menjunjung moralitas juga harus 

diupayakan di lingkungan kampus.   

Jadi, sebagai pencetak akuntan-akuntan baru, 

seharusnya perguruan tinggi juga ikut andil dalam 

membantu menegakkan kode etik. Hal yang bisa 

dilakukan adalah dengan menambahkan kurikulum 

etika dan juga menciptakan kultur etis di dalam 
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kampus itu sendiri agar mahasiswa atau calon akuntan 

publik terbiasa berperilaku etis.  

Di atas semua itu, akuntan publik semestinya 

melakukan upaya-upaya tersebut dengan penuh 

kesadaran. Karena  dengan kesadaran, seseorang akan 

bisa membuat pilihan mana yang baik dan buruk dan 

secara otomatis akan mampu melakukan tindakan 

yang baik. Akuntan publik yang memainkan perannya 

dengan kesadaran berarti akuntan publik tersebut 

mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik 

tentang etika profesi, mampu mengambil sikap ketika 

dihadapkan dengan dilema etis, dan mampu 

menentukan perilaku yang bijak dengan tetap 

mempertahankan etika profesi.  

Dengan solusi-solusi tersebut diharapkan semua 

akuntan publik bisa menyadari tanggung jawabnya 

dan menyayangi profesinya sehingga menjadi auditor 

yang beretika, bermoral tinggi, dan mengedepankan 

nurani. Bahkan ketika menghadapi situasi yang kacau, 

moral dan kode etik bisa dijadikan senjata untuk 

melawan situasi konflik. Jika hal tersebut diterapkan, 

niscaya akan terlaksana penegakan kode etik yang 

lebih baik.  

 

6. IMPLEMENTASI ETIKA DAN KUALITAS AUDIT  
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Seringkali dalam pelaksanaan aktivitas auditing, 

seorang akuntan publik berada dalam konflik audit 

(Nichols dan Price,1976). Konflik dalam sebuah audit 

akan berkembang pada saat akuntan publik 

mengungkapkan informasi tetapi informasi tersebut 

oleh klien tidak ingin dipublikasikan kepada umum. 

Konflik ini akan menjadi sebuah dilema etika ketika 

auditor diharuskan membuat keputusan yang 

menyangkut independensi dan integritasnya dengan 

imbalan ekonomis yang mungkin terjadi di sisi lainnya.  

Pengembangan dan kesadaran etis/moral memainkan 

peran kunci dalam semua area profesi  akuntansi 

(Louwers  et.al, 1997). Akuntan secara terus menerus 

berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan 

pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan.  

Pertimbangan profesional berlandaskan pada nilai dan 

keyakinan individu,  sehingga  kesadaran etika/moral 

memainkan peran penting dalam pengambilan 

keputusan dalam pekerjaan audit  (Deis & Giroux, 

1992; Shaub & Lawrence, 1996; Trevino, 1986).    

Nichols dan Price (1976) menyatakan bahwa 

pada konflik kekuatan, klien dapat menekan akuntan 

publik untuk melawan standar profesional dan dalam 

ukuran yang besar, kondisi keuangan klien yang sehat 

dapat digunakan sebagai alat untuk menekan akuntan 

publik dengan cara melakukan pergantian akuntan 

publik. Hal ini dapat membuat akuntan publik tidak 
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akan dapat bertahan dengan tekanan klien tersebut 

sehingga menyebabkan independensi mereka 

melemah. Posisi akuntan publik juga sangat  dilematis  

karena  mereka dituntut untuk memenuhi keinginan 

klien namun di sisi lain tindakan akuntan publik dapat 

melanggar standar profesi sebagai acuan kerja mereka. 

Terdapat argumen bahwa kemampuan akuntan publik 

untuk dapat bertahan di bawah tekanan klien mereka 

tergantung dari kesepakatan ekonomi, lingkungan 

tertentu, dan perilaku termasuk di dalamnya 

mencakup etika profesional.   

Upaya untuk mendapatkan perspektif 

kepribadian  dapat dilakukan  melalui pengukuran 

locus of control (letak kendali) dan kreativitas (Spector 

et.al, 2002). Beberapa peneliti telah mencoba 

menggunakan variabel locus of conrol sebagai prediktor 

dalam menentukan perilaku seseorang. Hasil 

penelitian Tsui dan Gull (1996) dalam Trevino (1986) 

memberikan bukti bahwa   locus of control dapat 

mempengaruhi kemampuan akuntan publik dalam 

menolak tekanan klien untuk melakukan tindakan 

tidak etis atau tidak. Pendapat mereka juga didukung 

oleh pernyataan Trevino (1986) yang menyebutkan 

bahwa variabel personalitas seperti  locus of control  

dapat mempengaruhi perilaku individu untuk 

melakukan tindakan yang etis atau tidak.    
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Muawanah (2000) melakukan  pengujian  peran  

locus of control, komitmen profesi dan kesadaran etis 

terhadap perilaku akuntan publik dalam situasi konfik 

audit. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa interaksi 

antara  locus of control dengan kesadaran etis 

mempengaruhi perilaku akuntan publik dalam situasi 

konflik. Pada tingkatan kesadaran etis yang rendah 

terdapat kecenderungan akuntan publik akan 

menerima permintaan klien, sehingga dapat dikatakan 

dalam kondisi ini akuntan publik kurang independen. 

Sebaliknya pada tingkatan kesadaran etis yang tinggi 

ada kecenderungan akuntan publik menolak 

permintaan klien,  dengan kata lain auditor menjadi 

independen. Pada kondisi seperti ini tentunya akuntan 

publik akan memberikan pendapat audit dengan 

objektif sehingga kualitas audit dapat dipertahankan. 

Shaub  et.al.  (1993) menyatakan bahwa akuntan 

publik yang kurang menjaga atau mempertahankan 

etika profesi akan cenderung kurang skeptis dalam 

pekerjaan audit sehingga akan mempengaruhi kualitas 

audit. Barnett et.al. (1994 dan 1999) dan Finegan (1994) 

dalam Wheatley dan Findley (2005) menyatakan bahwa 

setiap orientasi etika individu, pertama-tama 

ditentukan oleh kebutuhannya. Kebutuhan tersebut 

berinteraksi dengan pengalaman pribadi dan sistem 

nilai individu yang akan menentukan harapan atau 

tujuan dalam setiap perilakunya sehingga pada 
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akhirnya individu tersebut menentukan Berdasarkan 

paparan di atas  dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengalaman berhubungan dengan etika.   

Kidwell  et.al.  (1987)   dalam  Trevino (1986)  

melakukan penelitian tentang perilaku dalam 

menghadapi situasi dilema etika, hasil penelitiannya 

adalah bahwa manajer dengan pengalaman kerja yang 

lebih lama mempunyai hubungan yang positif dengan 

pengambilan keputusan etis. Berdasarkan model dari 

Trevino (1986), faktor yang dapat dipertimbangkan 

dalam pengambilan keputusan etis auditor ketika 

menghadapi dilema etika adalah faktor individual 

yaitu pengalaman, komitmen profesional serta 

orientasi etika auditor dan faktor situasional yaitu nilai 

etika organisasi.  

Menurut Trevino (1986) ketika seseorang 

dihadapkan pada sebuah dilema etika, maka individu 

tersebut akan mempertimbangkannya secara kognitif 

dalam benaknya. Hal ini  dapat dipahami bahwa faktor 

kemampuan pemecahan masalah yang berhubungan 

dengan dilema etika tersebut mengambil peranan 

penting untuk mengambil keputusan yang rasional 

terhadap dilema etika tersebut. Pembentukan 

pemahaman tentang  moral issue  tersebut akan 

tergantung kepada faktor individual (pengalaman, 
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orientasi etika dan komitmen kepada profesi) dan 

faktor situasional (nilai etika organisasi).  
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 BAB V 

KASUS ETIKA AKUNTAN PUBLIK 

 

1. PENDAHULUAN 

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tak 

terkecuali di dunia akuntan publik. Kode etik yang 

dibuat untuk menjadi pagar pembatas agar perilaku 

etis tetap terjaga, nyatanya bisa ditabrak.  

White & Lam (2000) menyebutkan bahwa 

pelanggaran kode etik terjadi karena tidak optimalnya 

distribusi informasi dan pemahaman tentang kode etik 
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kepada semua karyawan. Di samping itu, penyebab 

utama terjadinya pelanggaran kode etik diyakini 

adalah kebutuhan material. Kondisi-kondisi semacam 

ini berawal dari dilema etis.   

Selain penyebab tersebut, ada penyebab yang 

tidak berkaitan langsung dengan akuntan publik, yaitu 

tentang sistem yang seharusnya dibuat oleh KAP 

maupun asosiasi. Kurangnya sistem penegakkan 

disiplin juga bisa membuat akuntan publik melanggar 

kode etik.  Pelanggaran-pelanggaran kode etik tersebut 

tentu saja meninggalkan dampak, baik bagi pihak yang 

melakukan pelanggaran maupun pihak lain yang 

berkepentingan. Dampak bagi akuntan publik yang 

bersangkutan adalah dikenai sanksi. Di samping itu 

ada pihak lain yang ikut merasakan dampaknya. Pihak 

tidak bersalah yang menjadi korban salah satunya 

adalah pengguna informasi.  

Kerugian yang didapat pengguna informasi 

adalah informasi yang dihasilkan dari KAP menjadi 

tidak relevan dan reliable. Selanjutnya nama baik KAP 

akan tercoreng. Hal ini pasti terjadi karena dalam 

memberikan jasanya seorang akuntan publik selalu 

melalui KAP. Walaupun hanya satu akuntan publik 

yang melanggar, dan hanya satu orang itu yang 

dikenai sanksi, bukan KAP-nya, tetap saja semua 

anggota KAP itu ikut menanggung kerugian. Bahkan 
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apabila kasus pelanggaran kode etik sampai ter-blow up  

di media, dampaknya bisa berimbas ke KAP lain yang 

tidak bersangkutan. Hal semacam ini tentunya tidak 

adil, karena merugikan pihak tidak bersalah.  

Di bawah ini disajikan beberapa kasus 

pelanggaran etika akuntan publik yang sudah lama 

terjadi dan sempat menjadi konsumsi publik. Diambil 

dari berbagai sumber, semoga kasus tersebut bisa 

menjadi pelajaran. 

 

2. KASUS KAP ARTHUR ANDERSEN  

    DAN ENRON CORP.  

Enron merupakan perusahaan dari 

penggabungan antara InterNorth (penyalur gas alam 

melalui pipa) dengan Houston Natural Gas. Kedua 

perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti 

Enron bergerak dalam industri energi, kemudian 

melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas 

bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya 

dengan industri energi.  

Sebagai salah satu perusahaan yang menikmati 

booming industri energi di tahun 1990-an, Enron sukses 

menyuplai energi ke pangsa pasar yang begitu besar 

dan memiliki jaringan yang luar biasa luas. Enron 

bahkan berhasil menyinergikan jalur transmisi 
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energinya untuk jalur teknologi informasi. Kalau 

dilihat dari siklus bisnisnya, Enron memiliki 

profitabilitas yang cukup menggiurkan. Seiring 

booming industri energi, Enron memosisikan dirinya 

sebagai energy merchants: membeli natural gas dengan 

harga murah, kemudian dikonversi dalam energi 

listrik, lalu dijual dengan mengambil profit yang 

lumayan dari mark up sale of power atau biasa disebut 

“spark spread“. 

Kasus Enron mulai terungkap pada bulan 

Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada 

tahun 2002 berimplikasi sangat luas terhadap pasar 

keuangan global yang di tandai dengan menurunnya 

harga saham secara drastis berbagai bursa efek di 

belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke 

Asia. Enron, suatu perusahaan yang saat itu 

menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan 

terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan 

perusahaan energi terbesar di AS jatuh bangkrut 

dengan meninggalkan hutang hampir sebesar US $ 31.2 

milyar. 

Dalam kasus Enron diketahui terjadinya 

perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan 

keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar 

AS padahal perusahaan mengalami kerugian. 
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Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan 

perusahaan agar saham tetap diminati investor.  

Board of Director (dewan direktur, direktur 

eksekutif dan direktur non eksekutif) membiarkan 

kegitan-kegitan bisnis tertentu mengandung unsur 

konflik kepentingan dan mengijinkan terjadinya 

transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya 

bisa di akses oleh Pihak dalam perusahaan (insider 

trading), termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak 

sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. 

Enron merupakan salah satu perusahaan besar 

pertama yang melakukan out sourcing secara total atas 

fungsi internal audit perusahaan. Mantan Chief Audit 

Executif Enron (Kepala internal audit) semula 

adalah partner KAP Arthur Andersen yang ditunjuk 

sebagai akuntan publik perusahaan. Direktur 

keuangan Enron berasal dari KAP Andersen. Sebagian 

besar staf accounting Enron juga berasal dari KAP 

Andersen. 

Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron 

menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam 

laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah 

meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta 

dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, 

Kenneth Lay, menyebutkan bahwa Enron secara 
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berkesinambungan memberikan prospek yang sangat 

baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang 

pembebanan biaya akuntansi khusus (special 

accounting charge/expense) sebesar $1 miliar yang 

sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode 

tersebut menjadi rugi $644 juta.  

Para analis dan reporter kemudian mencari tahu 

lebih jauh mengenai beban $1 miliar tersebut, dan 

ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO 

Enron. 

Pada tanggal 2 Desember 2001 Enron 

mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan 

dan memecat 5000 pegawai. Pada saat itu terungkap 

bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak di 

laporkan senilai lebih dari satu milyar dolar. Dengan 

pengungkapan ini nilai investasi dan laba yang ditahan 

(retained earning) berkurang dalam jumlah yang sama. 

Enron dan KAP Andersen dituduh telah 

melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran 

dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas 

kebangkrutan Enron (penghambatan terhadap proses 

peradilan. CEO Enron, Kenneth Lay mengundurkan 

diri pada tanggal 2 Januari 2002 akan tetapi masih 

dipertahankan posisinya di dewan direktur 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

245 

 

perusahaan. Pada tanggal 4 Februari Mr. Lay 

mengundurkan diri dari dewan direktur perusahaan. 

Tanggal 14 Maret 2002 departemen kehakiman 

Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas 

tuduhan melakukan penghambatan dalam proses 

peradilan karena telah menghancurkan dokumen-

dokumen yang sedang diselidiki. 

KAP Andersen terus menerima konsekwensi 

negatif dari kasus Enron berupa kehilangan klien, 

pembelotan afiliasi yang bergabung dengan KAP yang 

lain dan pengungkapan yang meningkat mengenai 

keterlibatan pegawai KAP Andersen dalam kasus 

Enron. Tanggal 8 April 2002 seorang partner KAP 

Andersen, David Duncan, yang bertindak sebagai 

penanggungjawab audit Enron mengaku bersalah atas 

tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan 

setuju untuk menjadi saksi kunci dipengadilan bagi 

kasus KAP Andersen dan Enron . 

KAP Arthur Andersen memiliki kebijakan 

pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari 

kertas kerja audit formal. Selain itu, jika Arthur 

Andersen sedang memenuhi panggilan pengadilan 

berkaitan dengan perjanjian audit tertentu, tidak boleh 

ada dokumen yang dimusnahkan. Namun Arthur 

Andersen memusnahkan dokumen pada periode sejak 
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kasus Enron mulai mencuat ke permukaan, sampai 

dengan munculnya panggilan pengadilan. 

Walaupun penghancuran dokumen tersebut 

sesuai kebijakan internal Andersen, tetapi kasus ini 

dianggap melanggar hukum dan menyebabkan 

kredibilitas Arthur Andersen hancur. Akibatnya, 

banyak klien Andersen yang memutuskan hubungan 

dan Arthur Andersen pun ditutup. Penyebab 

kecurangan tersebut diantaranya dilatarbelakangi oleh 

sikap tidak etis, tidak jujur, karakter moral yang 

rendah, dominasi kepercayaan, dan lemahnya 

pengendalian. Faktor tersebut merupakan perilaku 

tidak etis yang sangat bertentangan dengan good 

corporate governance philosofy yang membahayakan 

terhadap business going concern.  

Begitu pula praktik bisnis Enron yang 

menjadikannya bangkrut dan hancur serta berimplikasi 

negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari 

kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi 

terutama karyawan Enron yang menginvestasikan 

dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta 

investor di pasar modal pada umumnya (social 

impact). Milyaran dolar kekayaan investor terhapus 

seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai 

perusahaaan di bursa efek.  
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Jika dilihat dari Agency Theory, Andersen 

sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak 

stockholder atau principal untuk memberikan suatu 

fairrness information mengenai pertanggungjawaban 

dari pihak agent dalam mengemban amanah dari 

principal. Pihak agent dalam hal ini manajemen Enron 

telah bertindak secara rasional untuk kepentingan 

dirinya (self interest oriented) dengan melupakan 

norma dan etika bisnis yang sehat. 

Pada tanggal 25 Juni 2002, datang berita yang 

mengejutkan bahwa perusahaan raksasa, WorldCom 

juga mengalami masalah keuangan. Kemajuan dari 

kagagalan membuat dua pembuat undang-undang AS, 

Michael Oxley dan Paul Sarbanes, menggabungkan 

usaha mereka dan mengemukakan perundang-

undangan perubahan tata kelola yang lebih dikenal 

sebagai Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX 2002). 

Skandal keuangan yang terjadi dalam Enron dan 

Worldcom yang melibatkan KAP yang termasuk dalam 

“the big five” mendapatkan respon dari Kongres 

Amerika Serikat, salah satunya dengan diterbitkannya 

undang-undang (Sarbanex-Oxley Act) yang 

diprakarsai oleh senator Paul Sarbanes (Maryland) dan 

wakil rakyat Michael Oxley (Ohio) yang telah 

ditandatangani oleh presiden George W. Bush. 
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Untuk menjamin independensi auditor, maka 

KAP dilarang memberikan jasa non-audit kepada 

perusahaan yang di-audit. Berikut ini adalah sejumlah 

jasa non-audit yang dilarang: 

 Pembukuan dan jasa lain yang berkaitan. 

 Desain dan implementasi sistem informasi 

keuangan. 

 Jasa appraisal dan valuation. 

 Opini fairness. 

 Fungsi-fungsi berkaitan dengan jasa manajemen. 

 Broker, dealer, dan penasihat investasi. 

Salah satu hal yang ditekankan pasca-skandal 

Enron atau pasca Sarbanes Oxley Act ini adalah 

perlunya Etika Professi. Selama ini bukan berarti etika 

professi tidak penting bahkan sejak awal professi 

akuntan sudah memiliki dan terus menerus 

memperbaiki Kode Etik Professinya baik di USA 

maupun di Indonesia. 

Walaupun semakin banyak aturan yang 

dikeluarkan oleh Standard Setting Body seperti FASB 

(Financial Accounting Standard Board) atau regulator 

pemerintah seperti SEC (Security Exhange 

Commission) namun kecurangan selalu dapat ditutupi 
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dan dicari celah sehingga sampai pada puncaknya 

dimana kecurangan itu terungkap dan menyebabkan 

kerugian semua pihak terutama investor dan berakibat 

pada hilangnya kepercayaan masyarakat kepada 

professi akuntan dan sistem pasar modal. 

Menurut teori fraud ada 3 komponen utama 

yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, 

menipulasi, korupsi dan sebangsanya (prilaku tidak 

etis), yaitu opportunity; pressure; dan rationalization, 

ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui 

meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain 

sebagainya, karena kita meyakini bahwa tindakan yang 

bermoral akan memberikan implikasi terhadap 

kepercayaan publik (public trust). Praktik bisnis Enron 

yang menjadikannya bangkrut dan hancur serta 

berimplikasi negatif bagi banyak pihak. 

Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya 

investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron 

yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham 

perusahaan serta investor di pasar modal pada 

umumnya (social impact). Milyaran dolar kekayaan 

investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga 

saham berbagai perusahaaan di bursa efek.  Bagi 

perusahaan di Indonesia sendiri, pelajaran tersebut 

harus menjadi acuan agar tidak sampai terulang di 

Indonesia.  
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3.  KASUS KPMG SIDDHARTA SIDDHARTA & 

HARSONO DAN PT. EASMAN CHRISTENSEN 

September tahun 2001, KPMG-Siddharta 

Siddharta & Harsono terbukti menyuap aparat pajak di 

Indonesia sebesar US$ 75 ribu. Untuk menyiasati 

pengeluaran ini, diterbitkan faktur palsu untuk biaya 

jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya 

PT. Easman Christensen, anak perusahaan Baker 

Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. 

Kasus penyuapan pajak ini terkuak dari 

Penasihat Anti Suap Baker yang khawatir dengan 

perilaku anak perusahaannya. Maka, untuk 

mengantisipasi resiko risiko lebih besar, Baker 

melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat 

para eksekutifnya. 

Badan pengawas pasar modal AS, Securities & 

Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign 

Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat 

perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir 

saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik 

Texas. Namun, oleh karena permohonan aker dan 

itikad baiknya telah melaporkan kasus ini secara 

sukarela, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar 

pengadilan.  
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Auditing adalah proses pengumpulan dan 

pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang 

dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang 

dilakukan seorang yang kompeten dan independen 

untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian 

informasi termasuk dengan kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan menurut Arens Loebbecke (1996:1). 

Secara umum pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa audit adalah proses secara 

sistematis yang dilakukan oleh orang berkompeten dan 

independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi 

bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat 

mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

Dalam melaksanakan audit faktor-faktor yang 

harus diperhatikan adalah: 

1. Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan 

sejumlah kriteria (standar) yang dapat 

digunakan sebagai panduan untuk 

mengevaluasi informasi tersebut. 

2. Penetapan intetitas ekonomi dan periode waktu 

yang di audit harus jelas untuk menentukan 

lingkup tanggung jawab auditor. 

3. Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan 

kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan 

audit. 

4. Kemampuan auditor memahami kriteria yang di 

gunakan serta sikap independen dalam 
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mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan 

untuk mendukung kesimpulan yang akan 

diambilnya. 

Terkait kasus di atas, kasus suap pajak ini 

seharusnya tidak boleh terjadi, apabila setiap akuntan 

mempunyai pengetahuan, pemahaman dan 

menerapkan etika secara mendalam dalam 

pelaksanaan pekerjaan profesionalnya. Pekerjaan 

seorang profesional harus dikerjakan dengan sikap 

profesional pula, dengan sepenuhnya melandaskan 

pada standar moral dan etika tertentu. Kemampuan 

seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka 

terhadap persoalan etika juga sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan dimana dia berada. Sebuah kasus ironis, 

oleh karena pengungkapannya justru dilakukan oleh 

pemegang otoritas pasar modal Amerika Serikat (SEC).  

Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono 

juga melibatkan kantor akuntan publik yang dinilai 

terlalu memihak kepada kliennya. Pada kasus ini, 

prinsip- prinsip yang dilanggar, antara lain prinsip 

integritas. Akuntan yang telah berusaha menyuap 

untuk kepentingan klien seperti pada kasus di atas 

dapat dikatakan tidak jujur dan tidak adil dalam 

melaksanakan tugasnya. Selain prinsip tersebut, 

akuntan juga telah melanggar prinsip obyektivitas 

hingga ia bersedia melakukan kecurangan. Di sini 
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terihat bahwa ia telah mengabaikan integritasnya 

sebagai akuntan publik. 

Terkait prinsip obyektifitas, dalam hal ini 

KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono bersikap tidak 

objektif, karena cenderung berat sebelah untuk 

membela kepentingan kliennya, yaitu PT. Easman 

Christensen agar mendapatkan keringanan 

pembayaran pajak, dan kemudian akuntan 

mengusulkan pada PT. Easman Christensen untuk 

menyuap pejabat pajak Indonesia. Hasilnya adalah 

kewajiban pajak yang seharusnya $3,2 juta menyusut 

menjadi hanya $270 ribu saja. 

Selain itu, terkait prinsip kompetensi dan kehati-

hatian profesional, dalam hal ini KPMG-Siddharta 

Siddharta & Harsono tidak berlaku dengan hati-hati 

karena tidak mempertimbangkan efek buruk yang 

terjadi atas tindakan yang dilakukannya, yaitu 

kerugian yang harus ditanggung oleh negara demi 

keuntungan kliennya dan kelangsungan jasa 

akuntannya agar digunakan terus oleh kliennya itu. 

Kemahiran profesionalnya tidak digunakan untuk 

tindakan yang positif, tetapi mengarah ke perbuatan 

negatif, yaitu mengelabuhi, mengakali, dan menyuap 

petugas pajak, sehingga hal tersebut jelas dinilai sangat 

tidak professional.  

Adapaun terkait dengan prinsip perilaku 

profesional, dalam hal ini KPMG-Siddharta Siddharta 



 

Etika Bisnis dan Profesi: Konsep dan Implementasi 

254 

 

& Harsono jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip 

profesional, karena menyarankan hal yang tidak 

seharusnya dilakukan kepada kliennya, yaitu 

melakukan penyuapan demi mendapatkan keringanan 

pembayaran pajak, serta bersekongkol dengan pihak 

ketiga (petugas pajak) untuk kepentingan klien dan 

organisasinya, yang berakibat pada kerugian negara 

dari sektor pajak. Tindakan yang dilakukan KPMG-

Siddharta Siddharta & Harsono berkaitan dengan hal-

hal benturan kepentingan.  

Walhasil, kasus yang dilakukan oleh KPMG-

Siddharta Siriddharta & Harsono terhadap kliennya 

PT. Easman Christensen telah melanggar prinsip-

prinsip etika yang digariskan dalam kode etik 

akuntansi, yaitu prinsip integritas, objektivitas, 

kompetensi dan kehati-hatian profesional, dan prinsip 

perilaku profesional. Tindakan menyarankan klien 

untuk menyuap petugas pajak merupakan tindakan 

yang tidak etis bagi seorang akuntan, dimana seorang 

akuntan seharusnya bertindak jujur dan mengikuti 

kaidah-kaidah yang ada, termasuk mengatur 

kewajiban tentang pajak.  

 

4.  KASUS KAP JUSTINUS A SIDHARTA DAN PT. 

GREAT RIVER INTERNATIONAL 

Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta 

mulai menjadi auditor PT. Great River International, 
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Tbk (Great River) sejak 2001. Saat itu perusahaan masih 

kesulitan membayar utang US$150 Juta kepada 

Deutsche Bank. Pada 2002, Great River mendapat 

potongan pokok utang 85 persen dan sisa utang 

dibayar menggunakan pinjaman dari Bank Danamon. 

Setahun kemudian Great River menerbitkan obligasi 

Rp 300 miliar untuk membayar pinjaman tersebut.  

Kasus Great River berawal pada sekitar bulan 

Juli hingga September 2004 PT. Bank Mandiri telah 

membeli obligasi PT. Great River International, Tbk 

sebesar Rp 50 miliar dan memberi fasilitas Kredit 

Investasi; Kredit Modal Kerja; dan Non-Cash Loan 

kepada PT. Great River Internasional senilai lebih dari 

Rp 265 milyar yang diduga mengandung unsur 

melawan hukum karena obligasi tersebut default dan 

kreditnya macet.  

Sejak Agustus 2005, Bapepam menyidik akuntan 

publik yang mengaudit laporan keuangan Great River 

tahun buku 2003. Bapepam telah menemukan adanya: 

 Overstatement atas penyajian akun penjualan dan 

piutang dalam Laporan Keuangan per 31 

Desember 2003; dan 

 Penambahan aktiva tetap perseroan, khususnya 

yang terkait dengan penggunaan dana hasil 

emisi obligasi, yang tidak dapat dibuktikan 

kebenarannya.  
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bapepam 

pada tanggal 22 Nopember 2005 meningkatkan 

Pemeriksaan atas kasus ini ke tahap Penyidikan 

berkoordinasi dengan instansi penegak hukum terkait. 

Menteri Keuangan (Menkeu) RI terhitung sejak 

tanggal 28 Nopember 2006 telah membekukan izin 

Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta selama 

dua tahun. Sanksi tersebut diberikan karena Justinus 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar 

Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan 

Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. 

Great River International Tbk (Great River) tahun 2003. 

Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang 

memberikan jasa atestasi (pernyataan pendapat atau 

pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, 

review, audit kerja dan audit khusus. Dia juga dilarang 

menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang 

Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun yang 

bersangkutan tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa 

yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan 

untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan 

(PPL). 

Pembekuan izin oleh Menkeu ini merupakan 

tindak lanjut atas Surat Keputusan Badan Peradilan 

Profesi Akuntan Publik (BPPAP) Nomor 002/VI/SK-

BPPAP/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang 

membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan 
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Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik 

(IAI-KAP). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menkeu 

Nomor 423/KMK.06/2006 tentang Jasa Akuntan Publik 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu 

Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa AP 

dikenakan sanksi pembekuan izin apabila AP yang 

bersangkutan mendapat sanksi pembekuan 

keanggotaan dari IAI dan atau IAI-KAP 

Kasus Great River semakin mencuat setelah 

adanya temuan auditor investigasi Aryanto, Amir 

Jusuf, dan Mawar, yang menemukan indikasi 

penggelembungan account penjualan, piutang, dan aset 

hingga ratusan miliar rupiah di Great River. 

Akibatnya, Great River mengalami kesulitan arus kas 

dan gagal membayar utang. 

Dari uraian di atas KAP Justinus A. Sidharta 

diyakini telah melanggar prinsip tanggung jawab 

profesi, dimana tidak memiliki tanggung jawab yang 

baik pada pekerjannya karena tidak memeriksa lagi 

apakah ada penyimpangan laporan keuangan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Prinsip kompetensi dan 

kehati-hatian profesional, karena tidak hati- hati dan 

tidak teliti dalam memeriksa laporan keuangan 

tersebut.  

Terkait prinsip standar teknis, disini Justinus 

tidak memakai standar teknis dalam menghitung 

laporan keuangan yang baik sebagaimana yang telah 
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dia pelajaran bisa dibilang standar teknis yang dimiliki 

oleh Justinus sangat buruk. Adapun terkait prinsip 

integritas, disini Justinus sebenarnya tahu bahwa 

metode laporan keuangan yang dipakai perusahaan 

tersebut berbeda dengan ketentuan yang ada tapi tidak 

berusaha dengan baik memperbaiki laporan keuangan 

tersebut menjadi benar. Disini kita lihat sebagai 

seorang akuntan tidak memiliki integritas yang baik. 

Seorang auditor merupakan seseorang yang 

harus mempunyai sifat tahan mental dan tahan 

berbagai macam cobaan yang mengikutinya dalam 

setiap pekerjaannya. Auditor dalam menjalankan 

sebuah pekerjaannya harus bersikap netral dan harus 

menyajikan laporan keuangan yang sesungguhnya 

terjadi tanpa adanya rekayasa dalam memanipulasi 

laporan keuangan tersebut yang dapat merugikan 

ataupun menguntungkan pihak manapun, dalam 

pelaporannya auditor tidak boleh terpangaruh apalagi 

terbujuk ajakan-ajakan yang dapat mempengaruhinya 

dalam memanipulasi laporan keuangan tersebut. 

Profesi akuntan publik bisa dikatakan sebagai 

salah satu profesi kunci di era globalisasi untuk 

mewujudkan era transparansi bisnis yang fair, oleh 

karena itu kesiapan yang menyangkut profesionalisme 

mensyaratkan hal utama yang harus dipunyai oleh 

setiap anggota profesi yaitu: keahlian, berpengetahuan 

dan berkarakter. Dalam kenyataannya, banyak akuntan 
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yang tidak memahami kode etik profesinya sehingga 

dalam prakteknya mereka banyak melanggar kode 

etik. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat 

kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. 

Kondisi ini diperburuk dengan adanya perilaku 

beberapa akuntan yang sengaja melanggar kode etik 

profesinya demi memenuhi kepentingan mereka 

sendiri. 

Kasus PT Great River International, Tbk di atas, 

yang melibatkan akuntan publik Justinus Aditya 

Sidharta, dianggap telah menyalahi aturan mengenai 

kode etik profesi akuntan, terutama yang berkaitan 

dengan integritas dan objektivitas. Akuntan publik 

Justinus Aditya Sidharta dianggap telah melakukan 

tindak kebohongan publik, dimana dia tidak 

melaporkan kondisi keuangan PT Great River 

International, Tbk secara jujur. 

 

5. KASUS BEBERAPA KAP PAPAN ATAS  

Seperti diberitakan dalam Media Akuntansi, 

edisi 27, Juli-Agustus 2002, Majelis Kehormatan (MK) 

Institut Akuntan Indonesia (IAI) saat itu 

mempertimbangkan tindakan yang akan diambil 

terhadap sepuluh KAP yang melakukan pelanggaran, 

menyusul keberatan pemerintah atas sanksi berupa 

peringatan plus yang telah diberikan.  
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Menariknya, dari daftar sepuluh KAP nakal itu, 

terdapat KAP yang cukup terkenal. Kesepuluh KAP 

tersebut adalah: 

1. AI & Rekan 

2. HT & M 

3. HW & Rekan 

4. JM & Rekan 

5. PU & Rekan 

6. RY  

7. S & S 

8. SD & Rekan 

9. RBT & Rekan 

10. HS (dinyatakan tidak ada temuan 

penyimpangan) 

Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 

DJLK Depkeu, Mirza Mochtar, pada tanggal 17 April 

2002 mengirim surat kepada Ketua MK IAI saat itu 

karena tidak puas dengan keputusan Badan Peradilan 

Profesi Akuntan Publik (BP2AP). Dalam surat itu 

disebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada 

sepuluh KAP tersebut tidak mencerminkan bahwa 

pelanggaran itu pelanggaran berat. Bahkan Mirza 

dalam suratnya menegaskan bahwa sanksi tambahan 

yang dijatuhkan BP2AP kepada tiga dari sepuluh KAP 

untuk tidak melakukan audit sektor perbankan, dinilai 

bukan wewenang IAI. 
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Ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku 

karena wewenang untuk memberikan, membekukan, 

dan mencabut izin KAP adalah Menteri Keuangan. 

Sumber-sumber resmi menyebutkan sanksi ringan 

yang diberikan BP2AP ini ditujukan untuk 

menghindari sanksi lebih lanjut yang makin berat, 

yaitu pencabutan izin. Padahal, kesalahan yang 

dilakukan KAP itu parah.  

 Sanksi yang diberikan oleh BP2AP itu awalnya 

dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) yang menyatakan adanya 

penyimpangan penerapan Standar Akuntansi dan/atau 

SPAP oleh KAP tersebut. Kemudian, kasus tersebut 

diserahkan ke BP2AP. Putusan diambil karena sepuluh 

KAP tersebut diindikasikan melakukan pelanggaran 

berat mengaudit bank-bank yang dilikuidasi pada 

1998. Namun, sayangnya, lagi-lagi peradilan profesi ini 

tidak dapat memenuhi rasa keadilan yang sedang 

menyemai di luar. 

Terkait dengan kasus tersebut terdapat beberapa 

analisa terkait pelanggaran prinsip etika yang 

dilakukan oleh sepuluh KAP tersebut. 

Pertama, prinsip etika tanggung jawab profesi. 

Di mana seharusnya tanggung jawab profesi 

diperlukan sebagai konsekuensi logis dan keharusan 

profesi akuntan untuk menjaga kepercayaan publik. 

Namun, dalam kasus ini KAP tersebut telah 
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melakukan pelanggaran-pelanggaran berat  saat proses 

audit atas bank-bank yang dilikuidasi pada tahun 1998.  

Pelanggaran-pelanggaran berat yang dilakukan 

antara lain KAP tidak memberikan data yang 

sebenarnya atau dalam artian KAP memanipulasi data 

dalam mengaudit sehingga dapat merugikan pihak-

pihak yang bersangkutan seperti pemegang saham dan 

nasabah. KAP menyalahgunakan kepercayaan sebagai 

jabatan profesi akuntan, karena bekerja tidak 

berdasarkan etika profesionalisme. KAP juga 

memberikan jasa sebagai akuntan dengan kualitas 

yang rendah. 

KAP dalam hal ini tidak dapat bertanggung 

jawab kepada publik, di mana hal ini bertentangan 

dengan keinginan publik yang menuntut tanggung 

jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas 

informasi yang disampaikan dan tidak dapat 

mengedepankan kepentingan yang lebih besar. Selain 

itu, dalam kasus ini sepuluh KAP yang melakukan 

pelanggaran secara jelas telah menyalahgunakan 

profesinya dan memanfaatkan profesi yang 

dimilikinya untuk kesenangan pribadi. Seorang 

profesional seharusnya menggunakan pertimbangan 

moral dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. 

Kedua, prinsip etika kompetensi dan kehati-

hatian profesional. Dalam kompetensi ada tiga (3) 

ranah, yakni pengetahuan, keterampilan teknis, dan 
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sikap perilaku etis. Di mana apabila ketiga ranah 

tersebut dapat diwujudkan maka kepercayaan publik 

akan timbul. Namun, dalam kasus ini KAP telah 

melakukan pelanggaran berat pada saat mengaudit 

bank-bank yang dilikuidasi pada tahun 1998. Hal ini 

menunjukkan bahwa KAP tidak dapat berperilaku etis 

sehingga publik sulit untuk menaruh kepercayaan 

kepada KAP tersebut. 

Kompetensi dan kehati-hatian profesional terdiri 

atas kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan 

penguasaan. Kompetensi dapat diartikan sebagai 

penguasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam 

menjalankan profesi, sehingga menumbuhkan 

kepercayaan publik. Hal ini dapat tercermin dengan 

kepercayaan yang diberikan oleh publik di mana 

publik memberikan mandat dan wewenang baik secara 

langsung ataupun tidak langsung kepada KAP yang 

bersangkutan untuk menjalankan profesinya. 

Apabila publik mulai meragukan kompetensi 

seorang atau organisasi profesional dalam menjalankan 

profesinya, maka publik dengan sendirinya tidak akan 

lagi memberikan mandat dan kewenangan kepada 

KAP yang bersangkutan untuk menjalankan 

profesinya. Secara singkat dalam kasus ini dapat 

disimpulkan bahwa KAP tidak menjalankan jasa 

profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan 

ketekunan. 
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Ketiga, prinsip etika kepentingan publik. Di 

mana seharusnya setiap KAP berkewajiban untuk 

senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan 

kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan 

menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Hal ini 

dilatarbelakangi dengan alasan karena publik atau 

masyarakat membutuhkan dan mengandalkan 

informasi secara khusus berupa laporan keuangan dan 

laporan audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan 

untuk mengambil berbagai jenis keputusan bisnis, 

ekonomi, dan politis.  

Dalam kasus ini di mana KAP melakukan 

pelanggaran atas pengauditan bank-bank yang 

dilikuidasi pada tahun 1998, menunjukkan bahwa KAP 

tidak dapat mengandalkan informasi secara khusus 

berupa laporan keuangan dan laporan audit secara 

benar dalam kerangka pelayanan kepada publik, 

menghormati kepercayaan publik sehingga publik juga 

tidak dapat menaruh kepercayaan lagi kepada KAP 

tersebut. Dalam hal ini KAP juga telah melakukan 

pelanggaran atas prinsip-prinsip etika. 

Keempat, prinsip etika perilaku profesional. Di 

mana setiap profesi seharusnya dilakukan secara 

profesional agar klien dan pemberi kerja  memperoleh 

manfaat dari jasa profesional yang kompeten. Dalam 

kasus ini, dengan KAP melakukan pelanggaran dalam 

hal audit, menunjukkan bahwa KAP tidak berperilaku 
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profesional berdasarkan aturan-aturan profesi dan 

telah melanggar prinsip-prinsip etika. 

Kelima, prinsip etika dasar profesi. Dalam kasus 

ini jelas terlihat bahwa sepuluh KAP tidak dapat 

bersikap disiplin atas ilmu yang terkait yang mana 

dalam menjalankan tugasnya KAP tidak dapat 

memenuhi standar teknis yang telah ditentukan. 

Keenam, prinsip etika objektivitas. Dalam hal 

pihak Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik 

(BP2AP) disebutkan bahwa sanksi yang dijatuhkan 

kepada sepuluh KAP tersebut tidak mencerminkan 

bahwa pelanggaran yang telah dilakukan adalah 

pelanggaran berat. Bahkan Mirza Mochtar dalam 

suratnya menegaskan bahwa sanksi tambahan yang 

dijatuhkan BP2AP kepada tiga dari sepuluh KAP 

untuk tidak melakukan audit sektor perbankan, jelas 

sekali hal ini bertentangan dengan peraturan yang 

berlaku.  
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