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KATA PENGANTAR

Dalam mempelajari dan memahami ilmu akuntansi akan terdiri dari serangkaian tahap 
yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Setiap tahap akan menjadi dasar dari ilmu 
berikutnya. Jika setiap ilmu sebelumnya pembelajar kurang memahami dan 
menguasainya, maka dalam ilmu berikutnya akan mengalami kesulitan.

Dasar ilmu akuntansi terdiri dari ilmu Pengantar Akuntansi – Akuntansi 
Keuangan – Akuntansi Keuangan Lanjutan. Setelah ketiga ilmu akuntansi dasar tersebut 
terlewati, baru kemudian mempelajari ke ilmu akuntansi berikutnya. Biasanya masing-
masing ilmu itu dibagi menjadi dua sub ilmu dan setiap mempelajari setiap sub ilmu 
umumnya membutuhkan waktu satu semester.

Setelah mempelajari ilmu Akuntansi pada semester sebelumnya, penting bagi 
pembelajar untuk menguasai ilmu selanjutnya Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. 
Menambah pemahaman yang baik terhadap ilmu etika akan sangat membantu dan 
bahkan semacam jaminan bagi setiap pembelajar untuk memahami ilmu berikutnya.

Buku ini terdiri dari sepuluh bab dengan struktur sebagai berikut :
BAB 1 – Akuntansi Sebagai Suatu Profesi Dan Kebutuhan Atas Etika, bab ini 

menjelaskan tentang Pengertian Profesi Akuntansi, Perkembangan Profesi Akuntan, 
Perkembangan Profesi Akuntan di Indonesia, Tipe-tipe Akuntan, Akuntansi Sebagai 
Sebuah Profesi, Prinsip-prinsip Kode Etik Akuntan Secara Umum.

BAB 2 – Teori Etika Dan Prinsip Etis Dalam Bisnis, bab ini menjelaskan 
tentang Pengertian Etika, Etika Bisnis, Relativitas Moral, Teori Etika Modern, Teori 
Etika Relijius, Prinsip-prinsip Etika Dalam Bisnis.

BAB 3 – Lingkungan Etika Dan Akuntansi, bab ini menjelaskan tentang 
Ekspektasi Masyarakat Terhadap Bisnis, Ekspektasi Masyarakat Terhadap Akuntansi, 
Belajar Dari Kasus ENRON-AA, Belajar Dari Kasus WORLDCOM.

BAB 4 – Tata Kelola Etis Dan Akuntabilitas, bab ini menjelaskan tentang 
Definisi Good Corporate Governance, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, 
Penerapan Good Corporate Governance, Pengembangan Program Etika.

BAB 5 – Pengambilan Keputusan Etis, bab ini menjelaskan tentang Definisi 
Etika, Pengambilan Keputusan, Etika Dalam Pengambilan Keputusan.

BAB 6 – Etika Profesi Akuntansi, bab ini menjelaskan tentang Definisi Akuntan 
Publik, Kode Etik Ikatan Akutan Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik, Etika 
Dalam Kantor Akuntan Publik, Prinsip Etika Profesi Menurut IAI, Prinsip Etika Profesi 
Akuntan.

BAB 7 – Resiko Etika Dan Manajemen Krisis, bab ini menjelaskan tentang 
Resiko Etika, Manajemen Resiko Etika, Manajemen Krisis.

BAB 8 – Etika Dalam Praktik Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Manajemen, 
bab ini menjelaskan tentang definisi Etika Dalam Akuntansi Keuangan, Etika Dalam 
Akuntansi Manajemen, Etika Profesional Akuntan Manajemen, Perilaku Profesi 
Akuntan, Kasus PT. Indofarma (Persero)Tbk..

BAB 9 – Etika Dalam Praktik Perpajakan, bab ini menjelaskan tentang definisi 
Definisi Akuntansi Perpajakan, Kode Etik Profesi, Kode Etik Pegawai Dirjen Pajak, 
Kode Etik Konsultan Pajak, Tanggung Jawab Akuntan Pajak, Kompleksitas Aturan 
Perpajakan vs Tuntutan Klien, Kasus PT. Sejahtera.



BAB 10 – Etika Dalam Praktik Bisnis, bab ini menjelaskan tentang Definisi 
Bisnis, Definisi Etika Dalam Bisnis, Masalah-masalah Etika Bisnis, Kasus Pada Pasar 
Ritel Modern.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari buku ini masih 
sangat perlu untuk disempurnakan. Penulis sangat menghargai apabila ada masukan dari 
pembaca yang disampaikan melalui Badan Penerbit STIE Mahardhika Surabaya.

Surabaya, Oktober 2017

Rika Yuliastanti, SE., MM.
Hendra Dwi Prasetya, SE.,MM.

Kusuma Adi Rahadjo, SE.,M.Pd.
Nur Hamdiyah, SE.,MM.
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BAB - 1
AKUNTANSI SEBAGAI 
SUATU PROFESI DAN 

KEBUTUHAN ATAS ETIKA

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan :

1. Mampu menjelaskan pengertian profesi akuntansi

2. Mampu menjelaskan perkembangan profesi akuntansi

3. Mampu menjelaskan perkembangan profesi akuntan di Indonesia

4. Mampu menjelaskan tipe akuntan

5. Mampu menjelaskan akuntansi sebagai profesi

6. Mampu menjelaskan prinsip kode etik akuntan secara umum
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PENGERTIAN PROFESI AKUNTANSI

Menurut International Federation of Accountants yang dimaksud dengan profesi 

akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang 

akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang 

bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja 

di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.

Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh 

akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, 

pajak dan konsultan manajemen.

Profesi Akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti 

organisasi lainnya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Supaya dikatakan profesi ia 

harus memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak 

yang memerlukan profesi, mempercayai hasil kerjanya.

PERKEMBANGAN PROFESI AKUNTAN

Menurut Baily, perkembangan profesi akuntan dapat dibagi ke dalam 4 periode yaitu:

1. Pra Revolusi Industri

Sebelum revolusi industri, profesi akuntan belum dikenal secara resmi di Amerika 

ataupun di Inggris. Namun terdapat beberapa fungsi dalam manajemen perusahaan 

yang dapat disamakan dengan fungsi pemeriksaan. Misalnya di zaman dahulu 

dikenal adanya dua juru tulis yang bekerja terpisah dan independen. Mereka bekerja 

untuk menyakinkan bahwa peraturan tidak dilanggar dan merupakan dasar untuk 

menilai pertanggungjawaban pegawainya atas penyajian laporan keuangan. Hasil 

kerja kedua juru tulis ini kemudian dibandingkan, dari hasil perbandingan tersebut 

jelas sudah terdapat fungsi audit dimana pemeriksaan dilakukan 100%. Tujuan 

audit pada masa ini adalah untuk membuat dasar pertanggungjawaban dan 

pencarian kemungkinan terjadinya penyelewengan. Pemakai jasa audit pada masa 

ini adalah hanya pemilik dana.

2. Masa Revolusi Industri Tahun 1900

Sebagaimana pada periode sebelumnya pendekatan audit masih bersifat 100% dan 

fungsinya untuk menemukan kesalahan dan penyelewengan yang terjadi. Namun 
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karena munculnya perkembangan ekonomi setelah revolusi industri yang banyak 

melibatkan modal, faktor produksi, serta organisasi maka kegiatan produksi 

menjadi bersifat masal. Sistem akuntansi dan pembukuan pada masa ini semakin 

rapi. Pemisahan antara hak dan tanggung jawab manajer dengan pemilik semakin 

kentara dan pemilik umumnya tidak banyak terlibat lagi dalam kegiatan bisnis 

sehari-hari dan muncullah kepentingan terhadap pemeriksaan yang mulai mengenal 

pengujian untuk mendeteksi kemungkinan penyelewengan. Umumnya pihak yang 

ditunjuk adalah pihak yang bebas dari pengaruh kedua belah pihak yaitu pihak 

ketiga atau sekarang dikenal dengan sebutan auditor eksternal. Kepentingan akan 

pemeriksaan pada masa ini adalah pemilik dan kreditur. Secara resmi di Inggris 

telah dikeluarkan undang-undang Perusahaan tahun 1882, dalam peraturan ini 

diperlukan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksan independen untuk 

perusahaan yang menjual saham. Inilah asal mula profesi akuntan secara resmi 

(formal).

3. Tahun 1900 – 1930

Sejak tahun 1900 mulai muncul perusahaan-perusahaan besar baru dan pihak-pihak 

lain yang mempunyai kaitan kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Keadaan ini 

menimbulkan perubahan dalam pelaksanaan tujuan audit. Pelaksanaan audit mulai 

menggunakan pemeriksaan secara testing/pengujian karena semakin baiknya sistem 

akuntansi/ administrasi pembukuan perusahaan, dan tujuan audit bukan hanya 

untuk menemukan penyelewengan terhadap kebenaran laporan Neraca dan laporan 

Laba Rugi tetapi juga untuk menentukan kewajaran laporan keuangan. Pada masa 

ini yang membutuhkan jasa pemeriksaan bukan hanya pemilik dan kreditor, tetapi 

juga pemerintah dalam menentukan besarnya pajak.

4. Tahun 1930 – Sekarang

Sejak tahun 1930 perkembangan bisnis terus merajalela, demikian juga 

perkembangan sistem akuntansi yang menerapkan sistem pengawasan intern yang 

baik. Pelaksanaan auditpun menjadi berubah dari pengujian dengan persentase yang 

masih tinggi menjadi persentase yang lebih kecil (sistem statistik sampling). Tujuan 

auditpun bukan lagi menyatakan kebenaran tetapi menyatakan pendapat atas 

kewajaran laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi serta Laporan 

Perubahan Dana. Yang membutuhkan laporan akuntanpun menjadi bertambah 

yaitu: pemilik, kreditor, pemerintah, serikat buruh, konsumen, dan kelompok-

kelompok lainnya seperti peneliti, akademisi dan lain-lain. Peran besar akuntan 
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dalam dunia usaha sangat membantu pihak yang membutuhkan laporan keuangan 

perusahaan dalam menilai keadaan perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan 

pemerintah AS mengeluarkan hukum tentang perusahaan Amerika yang 

menyatakan bahwa setiap perusahaan terbuka Amerika harus diperiksa 

pembukuannya oleh auditor independen dari Certified Public Accounting Firm

(kantor akuntan bersertifikat). Namun pada tahun 2001 dunia akuntan dikejutkan 

dengan berita terungkapnya kondisi keuangan Enron Co. yang dilaporkannya yang 

terutama didukung oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan 

direncanakan secara kreatif. Para analis pasar mengira bahwa sukses kinerja 

keuangan Enron di masa lalu hanyalah hasil rekayasa keuangan Andersen sebagai 

auditornya. Kepercayaan terhadap akuntan mulai merosot tajam pada awal tahun 

2002, hal ini membuat dampak yang sangat besar terhadap kantor akuntan lain. 

Untuk mencegah hal yang lebih parah, pemerintah AS pada saat itu segera 

mengevaluasi hampir semua kantor akuntan termasuk “the big four 

auditors”. Walaupun masih mendapat cacian dari berbagai kalangan, para akuntan 

berusaha untuk memulihkan nama mereka, salah satu caranya adalah dengan 

mematuhi kode etik akuntan.

PERKEMBANGAN PROFESI AKUNTAN DI INDONESIA

Perkembangan profesi akuntan di Indonesia menurut Olson dapat dibagi dalam 2 

periode yaitu:

1. Periode Kolonial

Selama masa penjajahan kolonial Belanda yang menjadi anggota profesi akuntan 

adalah akuntan-akuntan Belanda dan beberapa akuntan Indonesia. Pada waktu itu 

pendidikan yang ada bagi rakyat pribumi adalah pendidikan tata buku diberikan 

secara formal pada sekolah menengah atas sedangkan secara non formal pendidikan 

akuntansi diberikan pada kursus tata buku untuk memperoleh ijazah.

2. Periode Sesudah Kemerdekaan

Pembahasan mengenai perkembangan akuntan sesudah kemerdekaan di bagi ke 

dalam enam periode yaitu:
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a. Periode I [sebelum tahun 1954]

Pada periode I telah ada jasa pekerjaan akuntan yang bermanfaat bagi 

masyarakat bisnis. Hal ini disebabkan oleh hubungan ekonomi yang makin 

sulit, meruncingnya persaingan, dan naiknya pajak-pajak para pengusaha 

sehingga makin sangat dirasakan kebutuhan akan penerangan serta nasehat para 

ahli untuk mencapai perbaikan dalam sistem administrasi perusahaan. Sudah 

tentu mereka hendak menggunakan jasa orang-orang yang ahli dalam bidang 

akuntansi. Kebutuhan akan bantuan akuntan yang makin besar itu menjadi 

alasan bagi khalayak umum yang tidak berpengetahuan dan berpengalaman 

dalam lapangan akuntansi untuk bekerja sebagai akuntan. Padahal, pengetahuan 

yang dimiliki akuntan harus sederajat dengan syarat yang ditetapkan oleh 

pemerintah dan juga mereka harus mengikuti pelajaran pada perguruan tinggi 

negeri dengan hasil baik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan peraturan 

dengan undang-undang untuk melindungi ijazah akuntan agar pengusaha dan 

badan yang lain tidak tertipu oleh pemakaian gelar “akuntan” yang tidak sah.

b. Periode II [tahun 1954 – 1973]

Setelah adanya Undang-Undang No. 34 tahun 1954 tentang pemakaian gelar 

akuntan, ternyata perkembangan profesi akuntan dan auditor di Indonesia

berjalan lamban karena perekonomian Indonesia pada saat itu kurang

menguntungkan namun perkembangan ekonomi mulai pesat pada saat 

dilakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Mengingat 

terbatasnya tenaga akuntan dan ajun akuntan yang menjadi auditor pada waktu 

itu, Direktorat Akuntan Negara meminta bantuan kantor akuntan publik untuk 

melakukan auditatas nama Direktorat Akuntan Negara. Perluasan pasar profesi 

akuntan publik semakin bertambah yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan 

Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMND) tahun 1967/1968. Meskipun padawaktu itu para 

pemodal “membawa” akuntan publik sendiri dari luar negeri kebutuhan 

terhadap jasa akuntan publik dalam negeri tetap ada. Profesi akuntan publik 

mengalami perkembangan yang berarti sejak awal tahun 70-an dengan adanya 

perluasan kredit-kredit perbankan kepada perusahaan. Bank-bank ini 

mewajibkan nasabah yang akan menerima kredit dalam jumlah tertentu untuk 

menyerahkan secara periodik laporan keuangan yang telah diperiksa akuntan 

publik. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan swasta diIndonesia baru 
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memerlukan jasa akuntan publik jika kreditur mewajibkan mereka menyerahkan 

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik.

c. Periode III [tahun 1973 – 1979]

M. Sutojo pada Konvensi Nasional Akuntansi I di Surabaya Desember1989 

menyampaikan hasil penelitiannya mengenai: Pengembangan Pengawasan

Profesi Akuntan Publik di Indonesia, bahwa profesi akuntan publik ditandai

dengan satu kemajuan besar yang dicapai Ikatan Akuntan Indonesia dengan

diterbitkannya buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dan Norma 

Pemeriksaan Akuntan (NPA) dalam kongres Ikatan Akuntan Indonesia di 

Jakarta tanggal 30 November s/d 2 Desember 1973. Dengan adanya prinsip dan 

norma ini, profesi akuntan publik telah maju selangkah lagi karena memiliki 

standar kerja dalam menganalisa laporan keuangan badan-badan usaha di 

Indonesia. Dalam kongres tersebut disahkan pula Kode Etik Akuntan Indonesia 

sehingga lengkaplah profesi akuntan publik memiliki perangkatnya sebagai 

suatu profesi. Dengan kelengkapan perangkat ini, pemerintah berharap profesi 

akuntan publik akan menjadi lembaga penunjang yang handal dan dapat 

dipercaya bagi pasar modal dan pasar uang di Indonesia. Pada akhir tahun 1976 

Presiden Republik Indonesia dalam surat keputusannya nomor 52/1976, 

menetapkan pasar modal yang pertama kali sejak memasuki masa Orde Baru. 

Dengan adanya pasar modal di Indonesia, kebutuhan akan profesi akuntan 

publik meningkat pesat. Keputusan ini jika dilihat dari segi ekonomi memang 

ditujukan untuk pengumpulan modal dari masyarakat, tetapi tindakan ini juga 

menunjukkan perhatian pemerintah yang begitu besar terhadap profesi akuntan 

publik. Menurut Katjep dalam “The Perception of Accountant and Accounting 

Profession in Indonesia” yang dipertahankan tahun 1982 di Texas, A&M 

University menyatakan bahwa profesi akuntan publik dibutuhkan 

untukmengaudit dan memberikan pendapat tanpa catatan (unqualified opinion) 

padalaporan keuangan yang go public atau memperdagangkan sahamnya di 

pasar modal. Untuk lebih mengefektifkan pengawasan terhadap akuntan publik, 

pada tanggal 1 Mei 1978 dibentuk Seksi Akuntan Publik (IAI-SAP) yang 

bernaung dibawah IAI. Sampai sekarang seksi yang ada di IAI, selain seksi 

akuntan publik adalah seksi akuntan manajemen dan seksi akuntan pendidik.

Sophar Lumban Toruan pada tahun 1989 mengatakan bahwa pertambahan

jumlah akuntan yang berpraktek terus meningkat sehingga Direktorat Jenderal



Bab Satu : Akuntansi Sebagai Suatu Profesi Dan Kebutuhan Atas Etika 7

Pajak Departemen Keuangan dengan IAI membuat pernyataan bersama yang

mengatur hal-hal berikut:

1) Kesepakatan untuk pemakaian PAI dan NPA sebagai suatu landasan 

objektif yang diterima oleh semua pihak.

2) Kepada wajib pajak badan dianjurkan agar laporan keuangan 

diperiksa terlebih dahulu oleh akuntan publik sebelum diserahkan kepada 

Kantor Inspeksi Pajak (sekarang Kantor Pelayanan Pajak). Laporan 

tersebut akan dipergunakan sebagai dasar penetapan pajak.

3) Kalau terjadi penyimpangan etika profesi (professional conduct) oleh 

seorang akuntan publik, akan dilaporkan oleh Direktur Jenderal Pajak 

kepada IAI untuk diselidiki yang berguna dalam memutuskan pengenaan 

sanksi.

Kesepakatan ini kemudian dikuatkan oleh Instruksi Presiden No. 6 tahun 1979 

dan Keputusan Menteri Keuangan No. 108/1979 tanggal 27 Maret 1979 yang 

menggariskan bahwa laporan keuangan harus didasarkan pada 

pemeriksaan akuntan publik dan mengikuti PAI. Maksud instruksi dan surat 

keputusan tersebut adalah untuk merangsang wajib pajak menggunakan laporan 

keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik, dengan memberikan 

keringanan pembayaran pajak perseroan dan memperoleh pelayanan yang lebih 

baik di bidang perpajakan. Keputusan ini dikenal dengan nama 27 Maret 1979. 

Ini merupakan keputusan yang penting dalam sejarah perkembangan profesi 

akuntan publik dan sekaligus sebagai batu ujian bagi akuntan publik dan 

masyarakat pemakainya.

d. Periode IV [tahun 1979 – 1983]

Periode ini merupakan periode suram bagi profesi akuntan publik dalam

pelaksanaan paket 27 Maret. Tiga tahun setelah kemudahan diberikan 

pemerintah masih ada akuntan publik tidak memanfaatkan maksud baik 

pemerintah tersebut. Beberapa akuntan publik melakukan malpraktik yang 

sangat merugikan penerimaan pajak yaitu dengan cara bekerjasama dengan 

pihak manajemen perusahaan melakukan penggelapan pajak. Ada pula akuntan 

publik yang tidak memeriksa kembali laporan keuangan yang diserahkan oleh 

perusahaan atau opini akuntan tidak disertakan dalam laporan keuangan yang 

diserahkan ke kantor inspeksi pajak.
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e. Periode V [tahun 1983 – 1989]

Periode ini dapat dilihat sebagai periode yang berisi upaya konsolidasi profesi 

akuntan termasuk akuntan publik. PAI 1973 disempurnakan dalam tahun1985, 

disusul dengan penyempurnaan NPA pada tahun 1985, dan penyempurnaan

kode etik dalam kongres ke V tahun 1986. Setelah melewati masa-masa suram, 

pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap masyarakat pemakai jasa 

akuntan publik dan untuk mendukung pertumbuhan profesi tersebut. Pada tahun 

1986 pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 

763/KMK.001/1986 tentang Akuntan Publik. Keputusan ini mengatur bidang 

pekerjaan akuntan publik, prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin 

praktik akuntan publik dan pendirian kantor akuntan publik beserta sanksi-sanksi 

yang dapat dijatuhkan kepada kauntan publik yang melanggar persyaratan 

praktik akuntan publik. Dengan keputusan Menteri Keuangan tersebut 

dibuktikan pula sekali lagi komitmen pemerintah yang konsisten kepada 

pengembangan profesi akuntan publik yaitu dengan mendengar pendapat Ikatan 

profesi pada kongres ke VI IAI antara lain mengenai: pengalaman kerja yang 

perlu dimiliki sebelum praktik; keharusan akuntan publik fultimer (kecuali 

mengajar); izin berlaku tanpa batas waktu; kewajiban pelaporan berkala 

(tahunan) mengenai kegiatan praktik kepadapemberi izin; pembukaan cabang 

harus memenuhi syarat tertentu; izin diberikan kepada individu bukan kepada 

kantor; pencabutan izin perlu mendengar pendapat dewan kehormatan IAI;

pemohon harus anggota IAI; pengawasan yang lebihketat kepada akuntan asing.

Pada tahun 1988 diterbitkan petunjuk pelaksaan keputusan Menteri Keuangan 

melalui Keputusan Direktur Jenderal Moneter No. Kep.2894/M/1988 tanggal 21 

Maret 1988. Suatu hal yang mendasar dari keputusan tersebut adalah pembinaan 

para akuntan publik yang bertujuan:

1) Membantu perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia.

2) Memberikan masukan kepada IAI atau seksi akuntan publik mengenai 

liputan yang dikehendaki Departemen Keuangan dalam program 

pendidikan.

3) Melaksanakan penataran bersama IAI atau IAI-seksi akuntan publik

mengenai hal-hal yang dianggap perlu diketahui publik (KAP), termasuk

mengenai manajemen KAP.
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4) Mengusahakan agar staf KAP asing yang diperbantukan di Indonesia 

untuk memberi penataran bagi KAP lainnya melalui IAI atau IAI-Seksi 

AkuntanPublik dan membantu pelaksanaannya.

5) Memantau laporan berkala kegiatan tahunan KAP

Sebelum diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter tersebut, pada tahun 

1987 profesi akuntan publik telah mendapatkan tempat terhormat dan strategis 

dari pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tentang Emisi Efek melalui Bursa 

yang telah menentukan bahwa:

1) Untuk melakukan emisi efek, emiten harus memenuhi persyaratan, 

antaralain: mempunyai laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

akuntan publik/akuntan negara untuk dua tahun buku terakhir secara 

berturut-turut dengan pernyataan pendapat “wajar tanpa syarat” untuk 

tahun terakhir.

2) Laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir tersebut harus disusun

sesuai dengan PABU di Indonesia disertai dengan laporan akuntan 

publik/akuntan negara.

3) Jangka waktu antara laporan keuangan dan tanggal pemberian izin emisi 

efek tidak boleh melebihi 180 hari. (M. Sutojo, 1989: 10)

f. Periode VI [tahun 1990 – sekarang]

Dalam periode ini profesi akuntan publik terus berkembang seiring dengan

berkembangnya dunia usaha dan pasar modal di Indonesia. Walaupun demikian,

masih banyak kritikan-kritikan yang dilontarkan oleh para usahawan dan 

akademisi. Namun, keberadaan profesi akuntan tetap diakui oleh pemerintah 

sebagaisebuah profesi kepercayaan masyarakat. Di samping adanya dukungan 

dari pemerintah, perkembangan profesi akuntan publik juga sangat ditentukan

ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan kesadaran masyarakat akan 

manfaatjasa akuntan publik. Beberapa faktor yang dinilai banyak mendorong

berkembangnya profesi adalah:

1) Tumbuhnya pasar modal

2) Pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun 

non- bank.
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3) Adanya kerjasama IAI dengan Dirjen Pajak dalam rangka menegaskan 

peran akuntan publik dalam pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia

4) Berkembangnya penanaman modal asing dan globalisasi kegiatan

perekonomian

Pada awal 1992 profesi akuntan publik kembali diberi kepercayaan oleh

pemerintah (Dirjen Pajak) untuk melakukan verifikasi pembayaran PPN dan 

PPnBM yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Sejalan dengan 

perkembangan dunia usaha tersebut, Olson pada tahun 1979 di dalam Journal 

Accountanty mengemukakan empat perkembangan yang harus diperhatikan oleh 

profesi akuntan yaitu:

1) Makin banyaknya jenis dan jumlah informasi yang tersedia bagi masyarakat

2) Makin baiknya transportasi dan komunikasi

3) Makin disadarinya kebutuhan akan kualitas hidup yang lebih baik

4) Tumbuhnya perusahaan-perusahaan multinasional sebagai akibat 

dari fenomena pertama dan kedua.

Konsekuensi perkembangan tersebut akan mempunyai dampak terhadap

perkembangan akuntansi dan menimbulkan:

1) Kebutuhan akan upaya memperluas peranan akuntan, ruang lingkup

pekerjaan akuntan publik semakin luas sehingga tidak hanya meliputi

pemeriksaan akuntan dan penyusunan laporan keuangan.

2) Kebutuhan akan tenaga spesialisasi dalam profesi, makin besarnya 

tanggung jawab dan ruang lingkup kegiatan klien, mengharuskan akuntan 

publik untuk selalu menambah pengetahuan.

3) Kebutuhan akan standar teknis yang makin tinggi dan rumit, dengan

berkembangnya teknologi informasi, laporan keuangan akan menjadi makin

beragam dan rumit.

Pendapat yang dikemukakan Olson tersebut di atas cukup sesuai dan relevan 

dengan fungsi akuntan yang pada dasarnya berhubungan dengan sistem 

informasi akuntansi. Dari pemaparan yang telah dikemukakan, profesi akuntan 

diharapkan dapat mengantisipasi keadaan untuk pengembangan profesi akuntan 

di masa yang akan datang.
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TIPE-TIPE AKUNTAN

Secara garis besar Akuntan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Akuntan Publik (Public Accountants)

Akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan 

independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka 

bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk 

dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan 

publik (KAP) dan dalam prakteknya sebagai seorang akuntan publik dan 

mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari Departemen 

Keuangan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan (audit), misalnya 

terhadap jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem 

manajemen.

2. Akuntan Intern (Internal Accountant)

Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau 

organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan 

manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari Staf biasa sampai 

dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. Tugas mereka adalah 

menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak 

eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun 

anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern.

3. Akuntan Pemerintah (Government Accountants)

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga 

pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK).

4. Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, 

melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, danmenyusun 

kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

Seseorang berhak menyandang gelar Akuntan bila telah memenuhi syarat antara lain: 

Pendidikan Sarjana jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi yang 

telah diakui menghasilkan gelar Akuntan atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi 

ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar Akuntan. Selain itu 

juga bisa mengikuti Ujian Nasional Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh 
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konsorsium Pendidikan TinggiIlmu Ekonomi yang didirikan dengan SK Mendikbud RI 

tahun 1976.

AKUNTANSI SEBAGAI SEBUAH PROFESI

Pada pertengahan abad kedua puluh di Amerika Serikat, ketika disiplin akuntansi 

sedang mencari status profesi, Komisi Standar Pendidikan dan Pengalaman untuk 

Akuntan Publik Bersetifikat mengeluarkan laporan yang berisi tujuh karakteristik 

sebuah profesi:

1. Sebuah badan kusus pengetahuan

2. Sebuah proses pendidikan yang diakui formal dan untuk memperolehnya

diperlukan pengetahuan khusus

3. Sebuah standar kualifikasi profesional yang mengatur pengakuan profesi

4. Sebuah standar perilaku yang mengatur hubungan antara praktisi dengan klien, 

kolega dan masyarakat

5. Pengakuan status

6. Penerimaan tanggung jawab sosial yang melekat dalam suatu pekerjaan yang

diberkahi dengan kepentingan publik

7. Organisasi yang ditujukan untuk kemajuan kewajiban sosial kelompok

Jelas akuntansi itu memenuhi dua karakteristik pertama. Akuntansi adalah 

disiplin yang rumit memerlukan pendidikan formal untuk menjadi seorang ahli yang

kompeten. Untuk menjadi akuntan publik bersertifikat atau Certified Public Accountant

(CPA) biasanya membutuhkan gelar sarjana di bidang akuntansi serta melewati ujian

CPA yang ketat. Menjaga status sebagai CPA harus tetap mengikuti perkembangan 

terbaru dengan pendidikan berkelanjutan.

Dalam memenuhi standar ketiga, profesi akuntansi seperti sejumlah kelompok 

yang harus bersatu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum sesuai 

dengan keahlian. Dokter, pengacara, guru, insinyur, dan lain-lain masing-masing 

membentuk sebuah kelompok dan melihat diri mereka sebagai profesional yang 

berdedikasi untuk melayani klien atau pasien.

Kelompok-kelompok profesional tersebut umumnya menentukan siapa yang 

akan dapat memperoleh keanggotaan dalam kelompok, dan mereka melakukannya 

dengan mengadakan pertemuan kualifikasi profesional. Tapi selanjutnya keanggotaan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Certified_Public_Accountant&action=edit&redlink=1
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dalam kelompok juga perlu untuk mematuhi standar perilaku kelompok. Standar 

tersebut umumnya mencakup persyaratan untuk melihat pada kepentingan yang terbaik 

bagi klien. Hanya mereka yang memenuhi kualifikasi yang akan diterima ke dalam 

profesi, dan individu bisa diusir dari profesi jika mereka tidak memenuhi standar.

Dengan demikian, standar empat dan enam cukup menarik. Empat menunjukkan 

bahwa profesi memerlukan "standar etik yang mengatur hubungan antara praktisi 

dengan klien, kolega, dan publik " dan enam menunjukkan kebutuhan untuk "sebuah 

penerimaan sosial tanggung jawab yang melekat dalam suatu pekerjaan diberkahi 

dengan kepentingan publik".

Syarat suatu profesi adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan kegiatan intelektual

2. Menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus

3. Memerlukan persiapan profesional dan bukan sekedar latihan

4. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan

5. Menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen

6. Mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi

7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

Tanggung jawab Akuntan yaitu :

Etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen merupakan suatu bidang 

keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas.

Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi 

dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan 

penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak yaitu pihak 

internal dan pihak external. Sedangkan seorang akuntan keuangan bertanggung jawab 

untuk:

1. Menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral, sehingga dapat 

digunakan oleh pihak internal maupun pihak external perusahaan dalam 

pengambilan keputusan.

2. Membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan 

keuangan IAI, 2004 yaitu dapat dipahami, relevan materialistis, keandalan, dapat 

dibandingkan, kendala informasi yang relevan dan handal, serta penyajian yang 

wajar.
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Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem akuntansi yang berkaitan dengan 

ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam 

suatu organisasidan untuk memberikan dasar kepada manajemen untuk membuat 

keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam 

pengelolaan dan melakukan fungsi control. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang 

akuntan manajemen, yaitu:

1. Perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem 

perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara 

yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran.

2. Pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historical dan kejadian-

kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak.

3. Pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan 

aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan 

mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada 

cara-cara yang diharapkan.

4. Menjamin pertanggungjawaban sumber, mengimplementasikan suatu sistem 

pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu 

organisasi sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada 

efektifitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen.

5. Pelaporan eksternal, ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-

prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal.

PRINSIP-PRINSIP KODE ETIK AKUNTAN SECARA 
UMUM

Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut : 

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus 

senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua 

kegiatan 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 
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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

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 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 publik didefinisikan 

sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara 

keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan 

dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonom masyarakat 

dan negara. 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. Dan 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. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota 

harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi 

mungkin.

3. Integritas

Integritas adalah suatu 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. 
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Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat 

yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektivitas

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 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 

professional 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 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 
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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 tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban 

profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 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.

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.

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 

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 

obyektivitas. 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.
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LATIHAN SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan profesi akuntan?

2. Sebutkan 4 periode dalam perkembangan profesi akuntan?

3. Sebutkan 6 periode perkembangan profesi akuntan di Indonesia sesudah

kemerdekaan?

4. Sebutkan dan jelaskan tipe akuntan?

5. Sebutkan syarat profesi?

6. Sebutkan prinsip kode etik akuntan secara umum?
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BAB - 2
TEORI ETIKA DAN PRINSIP 

ETIS DALAM BISNIS

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan :

1. Mampu menjelaskan pengertian etika

2. Mampu menjelaskan etika bisnis

3. Mampu menjelaskan relativitas moral

4. Mampu menjelaskan teori etika modern

5. Mampu menjelaskan teori etika relijius

6. Mampu menjelaskan prinsip etika dalam bisnis
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PENGERTIAN ETIKA

Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dari standar moral 

masyarakat. Ia mempertanyakan bagaimana standar-standar diaplikasikan dalam 

kehidupan kita dan apakah standar ini masuk akal atau tidak. Secara teoritis pengertian 

etika dapat dibedakan menjadi dua pengertian:

1. Etika berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. 

Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada 

diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan 

nilai-nilai, tata cara kehidupan yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala 

kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari 

satu genereasi ke generasi yang lain.

2. Etika mempunyai pengertian sebagai refleksi kritis dan rasional mengenai (a) nilai 

dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai 

manusia, dan mengenai (b) masalah-masalah kehidupan manusia yang 

mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima.

Secara umum, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika 

umum berbicara mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi 

manusia untuk bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan 

etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif, dan semacamnya.

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar 

dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi lagi menjadi tiga, yaitu etika 

individual yang lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya 

sendiri, etika sosial yang berbicara mengenai kewajiban dan hak, sikap dan pola 

perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesama, serta etika 

lingkungan hidup yang berbicara mengenai hubungan antara manusia dengan 

lingkungan hidup secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Etika bisnis sendiri merupakan bagian dari etika sosial yang secara khusus merupakan 

bagian dari etika profesi.
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ETIKA BISNIS

Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke 

dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi 

dan mendistribusikan barang dan jasa dan diterapkan kepada orang-orang yang ada di 

dalam organisasi.

Studi ini tidak hanya mencakup analisis norma moral dan nilai moral, namun 

juga berusaha mengaplikasikan kesimpulan-kesimpulan analisis tersebut ke beragam 

institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha-usaha yang kita sebut bisnis.

Masalah-masalah etika bisnis dapat dibedakan ke dalam tiga jenis masalah, yaitu:

a. Masalah sistematik, adalah pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai 

sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya dimana bisnis beroperasi. 

Tingkatan ini mencakup pertanyaan mengenai moralitas hukum, regulasi, struktur 

industri, dan praktik sosial dimana bisnis dijalankan.

b. Masalah korporasi, adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam perusahaan 

tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, 

kebijakan, praktik dan struktur organisasional perusahaan sebagai keseluruhan.

c. Masalah individual, adalah pertanyaan etis yang muncul seputar individu tertentu 

dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, 

tindakan, dan karakter individu.

RELATIVITAS MORAL

Persaingan global yang ketat tanpa mengenal adanya perlindungan dan dukungan politik 

tertentu, semua perusahaan bisnis mau tidak mau harus bersaing berdasarkan prinsip

etika tertentu. Persoalan ini terutama berlaku dalam bisnis global yang tidak mengenal 

batas negara, menyangkut apakah norma dan prinsip-prinsip etika bersifat universal atau 

terkait dengan budaya. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilihat terlebih dahulu 

tiga pandangan umum yang dianut. Pandangan pertama adalah bahwa norma etis 

berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, artinya perusahaan mengikuti 

aturan norma dan moral yang berlaku di tempat perusahaan beroperasi. Pandangan 

kedua adalah bahwa norma sendirilah yang paling benar dan tepat, artinya perusahaan 

mengikuti aturan norma dan aturan moral di tempat perusahaan itu berasal. Pandangan 
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ketiga adalah immoralis naif yang menyatakan bahwa tidak norma moral yang perlu 

diikuti sama sekali.

Pandangan pertama bermaknakan bahwa suatu entitas dalam operasinya harus 

memegang prinsip pokok bahwa prinsip dan norma yang dianut oleh negara tuan rumah 

harus dipatuhi dan dijadikan pegangan. Namun yang menjadi persoalan adalah 

anggapan bahwa tidak ada nilai dan norma moral yang bersifat universal yang berlaku 

di semua negara dan masyarakat. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, norma dan 

nilai moral bersifat relatif.

Pandangan kedua memiliki makna bahwa pada dasarnya norma dan nilai moral 

berlaku universal, dan karenanya apa yang dianggap dan dianut sebagai benar di negara 

sendiri harus juga diberlakukan di negara lain (karena anggapan bahwa di negara lain 

prinsip itu pun pasti berlaku dengan sendirinya). Pandangan ini umumnya didasarkan 

pada anggapan bahwa moralitas menyangkut baik buruknya perilaku manusia sebagai 

manusia.

Menurut De George, prinsip paling pokok yang berlaku universal, khususnya 

dalam bisnis, adalah prinsip integritas pribadi atau integritas moral. Keunggulan dari 

prinsip ini adalah tidak punya konotasi negatif seperti halnya prinsip-prinsip moral 

lainnya. Bertindak berdasarkan integritas pribadi berarti bertindak sesuai dengan norma-

norma perilaku yang diterima dan dianut diri sendiri dan juga berarti memberlakukan 

pada diri sendiri norma-norma yang juga dituntut oleh etika dan moralitas.

TEORI ETIKA MODERN (KOGNITIVISME)

Utilitarianisme

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832). 

Bentham berusaha mencari dasar objektif dalam membuat keputusan yang mampu 

memberikan norma yang dapat diterima publik dalam menetapkan kebijakan dan 

peraturan sosial. Cara yang paling baik menurutnya adalah dengan melihat pada 

berbagai kebijakan yang dapat ditetapkan dan membandingkan keuntungan serta 

konsekuensi-konsekuensinya. Tindakan yang tepat dari sudut pandang etis adalah 

dengan memilih kebijakan yang mampu memberikan utilitas yang paling besar.
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Dalam kerangka etika utilitarianisme kita dapat merumuskan tiga kriteria 

objektif yang dapat dijadikan dasar objektif sekaligus norma untuk menilai suatu 

kebijakan atau tindakan. Kriteria pertama adalah manfaat, yaitu bahwa kebijakan atau 

tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Kriteria kedua adalah 

manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat 

terbesar dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan alternatif lainnya. Kriteria ketiga 

menyangkut pertanyaan mengenai manfaat terbesar untuk siapa (dalam hal ini manfaat 

terbesar bagi sebanyak mungkin orang).

Nilai positif utilitarianisme:

1. Rasional. Utilitarianisme memberikan kriteria yang objektif dan rasional mengapa 

suatu tindakan dianggap baik.

2. Utilitarianisme sangat menghargai kebebasan setiap pelaku moral.

3. Universal. Etika utilitarianisme mengutamakan manfaat atau akibat baik dari suatu

tindakan bagi banyak orang.

Selain memiliki nilai positif, utilitarianisme juga memiliki kelemahan, yaitu:

1. Manfaat merupakan konsep yang sangat luas sehingga dalam kenyataan praktis 

menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit.

2. Tidak pernah menganggap serius suatu tindakan pada dirinya sendiri dan hanya 

memperhatikan nilai suatu tindakan sejauh berkaitan dengan akibatnya.

3. Tidak pernah menganggap serius kemauan atau motivasi baik seseorang.

4. Variabel yang dinilai tidak semuanya bisa dikuantifikasi.

5. Ketiga kriteria utilitarianisme saling bertentangan dan ada kesulitan untuk 

menentukan prioritas diantara ketiganya.

6. Membenarkan hak kelompok minoritas tertentu dikorbankan demi kepentingan 

mayoritas.

Hak dan Kewajiban

Hak merupakan sebuah sarana atau cara yang penting dan bertujuan agar 

memungkinkan individu untuk memilih dengan bebas apapun kepentingan atau aktivitas 

mereka dan melindungi pilihan-pilihan mereka. 

Hak bisa berasal dari sebuah sistem hukum yang memungkinkan atau 

mengijinkan seseorang untuk bertindak dalam suatu cara tertentu atau yang mewajibkan 

orang lain bertindak dalam cara tertentu terhadapnya (hak hukum). Hak juga bisa 
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berasal dari sistem standar moral yang tidak bergantung pada sistem hukum tertentu 

(hak moral). Hak moral merupakan hak yang paling penting karena menetapkan 

larangan atau kewajiban pada orang lain yang memungkinkan seseorang untuk memilih 

dengan bebas apapun kepentingan atau aktivitas yang akan dilakukannya.

Hak moral memiliki tiga karakteristik penting yang memberikan fungsi perlindungan:

a. Hak moral sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Memiliki hak moral berarti 

orang lain memiliki kewajiban-kewajiban tertentu terhadap pemilik hak tersebut.

b. Hak moral memberikan otonomi dan kesetaraan bagi individu dalam mencari 

kepentingan-kepentingan mereka. Dengan kata lain, hak menunjukkan aktivitas 

atau kepentingan yang bebas mereka cari atau tidak mereka cari dan pencariannya 

tidak boleh diabaikan demi orang lain kecuali untuk alasan yang sifatnya khusus 

dan penting.

c. Hak moral memberikan dasar untuk membenarkan tindakan yang dilakukan 

seseorang untuk melindungi atau membantu orang lain.

Keadilan dan Kesamaan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, entah dalam realisasi 

eksternal perusahaan maupun realisasi internal perusahaan perlu diperlakukan sesuai 

dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang 

dirugikan hak dan kepentingannya.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan keadilan dan kesamaan biasanya dapat 

dibagi ke dalam tiga kategori.

1. Kategori pertama, keadilan distributif, berkaitan dengan distribusi yang adil atas 

keuntungan dan beban dalam masyarakat. Prinsip dasar dari keadilan distributif 

adalah bahwa yang sederajat haruslah diperlakukan secara sederajat dan yang tidak 

sama juga harus diperlakukan dengan cara yang tidak sama.

2. Kategori kedua, keadilan retributif, mengacu pada pemberlakuan hukuman yang 

adil pada pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Hukuman yang adil adalah 

hukuman yang dalam artian tertentu layak diterima oleh pihak yang melakukan 

kesalahan.

3. Kategori ketiga, keadilan kompensatif, berkaitan dengan cara yang adil dalam 

memberikan kompensasi pada seseorang atas kerugian yang mereka alami akibat 
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perbuatan orang lain. Kompensasi yang adil adalah kompensasi yang dalam artian 

tertentu proporsional dengan nilai kerugian yang diderita.

Etika Memberi Perhatian

Menurut pandangan etika perhatian, tugas moral seseorang bukanlah mengikuti prinsip-

prinsip moral yang universal dan imparsial, namun menerima dan menanggapi tindakan 

dari orang lain dimana dia menjalani hubungan yang baik dan erat dengan mereka. 

Dalam hal ini, etika perhatian menekankan pada dua persyaratan moral:

1. Kita hidup dalam suatu rangkaian hubungan dan wajib mempertahankan serta 

mengembangkan hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang lain.

2. Kita memberikan perhatian khusus pada orang-orang yang menjalin hubungan baik 

dengan kita dengan cara memberikan kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan 

mereka dari perspektif pribadi mereka sendiri, dan dengan memberikan tanggapan 

secara positif pada kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan orang-orang yang 

membutuhkan dan bergantung pada perhatian mereka.

TEORI ETIKA RELIJIUS (NONKOGNITIVISME)

Etika keagamaan tradisional didasarkan pada keyakinan terhadap Tuhan dan 

semesta moral. Sejumlah aliran eksistensialisme religius kontemporer menolak teisme 

tradisional. Mereka umumnya menolak bentuk supernaturalisme dan otoritarianisme. 

Sebagai gantinya landasan non-teistik disampaikan dalam etika tillich; atau teologi 

radikal yang melihat agama secara sekuler karena "Tuhan telah mati" membuat etika 

lebih bersifat humanistik dan universal, serta eksesistensial.

Bagi etika keagamaan tradisional, Tuhan dianggap sebagai kebajikan 

(St.Agustine), atau tebatasi oleh kebajikan (Plato), dan merupakan sumber dan 

pendukung semua nilai. Etika relijius tradisional pada dasarnya bersifat deontologis, 

yakni mendasarkan penekanan pada masalah tugas, kewajiban, atau memahami 

kebenaran dalam bertindak. Etika bersifat agapistik, yakni berdasar pada cinta Tuhan 

dan sesama manusia, meskipun unsur deontologis dan areteiki dapat ditemukan 

didalamnya, termasuk unsur otoritarianisme dan supernaturalisme.

Pemikir besar Eropa dari kalangan kristen adalah Thomas Aquinas (1225-1274). 

Menurut Aquinas, Tuhan adalah tujuan akhir manusia, karena Ia adalah nilai tertinggi 
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dan universal, dan karenanya kebahagiaan manusia tercapai apabila ia memandang 

Tuhan. Dalam topik ini pengetahuan dan perbuatan menjadi unsur pencapain 

kebahagiaan. Sumber utama pengetahuan adalah Tuhan yang telah 

menganugerahkannya kepada manusia melalui berbagai cara.

PRINSIP-PRINSIP ETIKA DALAM BISNIS

Sebagai etika khusus atau etika terapan, prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis 

sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Secara umum, 

prinsip-prinsip etika bisnis dapat dikemukakan sebagai berikut:

Prinsip Otonomi

Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan 

bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk 

dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa 

yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.

Prinsip Kejujuran

Prinsip ini merupakan prinsip yang paling problematik karena banyak pelaku bisnis 

yang mendasarkan kegiatan bisnisnya dengan melakukan penipuan atau bertindak 

curang, entah karena situasi eksternal tertentu atau memang dengan sengaja dilakukan. 

Kejujuran terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan adalah aset yang sangat 

berharga bagi kegiatan bisnis. Sekali pihak tertentu tidak jujur, dia tidak bisa lagi 

dipercaya dan berarti sulit bertahan dalam bisnis.

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan 

aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis 

entah dalam realisasi eksternal perusahaan maupun realisasi internal perusahaan perlu 

diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing.
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Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan 

semua pihak. Prinsip ini menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan 

kepentingannya, prinsip saling menguntungkan secara positif menuntut hal yang sama, 

yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain, sehingga 

melahirkan suatu win-win situation.

Integritas Moral

Prinsip ini terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau 

perusahaan agar dia perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baiknya atau 

nama baik perusahaannya. Dengan kata lain, prinsip ini merupakan tuntutan dan 

dorongan dari dalam diri pelaku dan perusahaan untuk menjadi yang terbaik dan 

dibanggakan, dan ini tercermin dalam seluruh perilaku bisnisnya dengan siapa saja, baik 

ke luar maupun ke dalam perusahaan.

Hubungan Kasus Enron dengan Teori Etika dan Prinsip Etika Bisnis

Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Inter North (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.

Diversifikasi usaha tersebut, antara lain meliputi future transaction, trading 

commodity non energy dan kegiatan bisnis keuangan.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 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. Manipulasi keuntungan disebabkan 

keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor.
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Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi 

Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron 

dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bisa bersikap 

independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka 

inilah, kedua-duanya menuai kehancuran dimana Enron bangkrut dengan meninggalkan 

hutang milyaran dolar sedangkan KAP Arthur Andersen sendiri kehilangan 

keindependensiannya dan kepercayaan dari masyarakat terhadap KAP tersebut, juga 

berdampak pada karyawan yang bekerja di KAP Arthur Andersen dimana mereka 

menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan akibat kasus ini.

Dalam kasus Enron jika kita kaitkan dengan prinsip etika bisnis, maka Enron 

dan KAP Arthur Andersen telah melanggar prinsip kejujuran, saling menguntungkan, 

dan integritas moral. Enron dan KAP Arthur Andersen melakukan sebuah ketidak 

jujuran, kebohongan dari praktik bisnis yang etis, dimana dalam melaporkan laporan 

keuangan yang sebenarnya Enron mengalami kerugian tetapi dilaporkan mengalami 

keuntungan. Sehingga, hal ini juga melanggar prinsip saling menguntungkan, yaitu 

hanya menguntungkan pihak Enron dan KAP Arthur Andersen, tetapi merugikan pihak 

lainnya seperti investor yang bersedia menanamkan modalnya. Begitu juga dengan 

prinsip integritas moral, kasus Enron membuat nama baik Enron dan KAP Andersen 

menjadi buruk dimata dunia. Auditor yang bernaung dalam KAP Andersen maupun 

KAP yang berafiliasi dengan KAP Andersen yang tidak tau menahu mengenai hal 

tersebut merasakan imbasnya, tidak lagi memiliki integritas moral yang baik dalam 

mengaudit.

LATIHAN SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan etika?

2. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis?

3. Apa yang dimaksud dengan teori utilitarianisme? berikan contohnya?

4. Apa yang dimaksud dengan teori hak dan kewajiban? berikan contohnya?

5. Apa yang dimaksud dengan teori keadilan dan kesamaan? berikan contohnya?

6. Apa yang dimaksud dengan teori etika memberi perhatian? berikan contohnya?

7. Apa yang dimaksud dengan teori keagamaan? berikan contohnya?

8. Sebutkan prinsip-prinsip etika dalam bisnis?
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BAB - 3
LINGKUNGAN ETIKA DAN 

AKUNTANSI

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan :

1. Mampu menjelaskan ekspektasi masyarakat terhadap bisnis

2. Mampu menjelaskan ekspektasi masyarrakat terhadap akuntansi

3. Mampu menjelaskan pembelajaran kasus Enron-AA 

4. Mampu menjelaskan pembelajaran kasus Worldcom
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EKSPEKTASI MASYARAKAT TERHADAP BISNIS

Keuntungan dan Etika

Tujuan utama bisnis adalah mengejar keuntungan atau lebih tepatnya keuntungan adalah 

hal yang pokok bagi kelangsungan bisnis, walaupun bukan merupakan tujuan satu-

satunya. Dari sudut pandang etika, keuntungan bukanlah hal yang buruk. Pertama, 

keuntungan memungkinkan perusahaan bertahan dalam kegiatan bisnisnya. Kedua, 

tanpa memperoleh keuntungan, tidak ada ivestor yang bersedia menanamkan modalnya, 

dan karena itu tidak akan terjadi aktivitas ekonomi yang menjamin kemakmuran 

nasional. Ketiga, keuntungan memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya bertahan 

melainkan juga dapat menghidupi karyawan-karyawannya.

Dalam bisnis yang modern ini, para pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang-

orang yang profesional di bidangnya. Mereka dituntut mempunyai keahlian dan 

keterampilan bisnis yang melebihi keterampilan dan keahlian bisnis orang kebanyakan 

lainnya. Kaum profesional bisnis ini dituntut untuk memperlihatkan kinerja tertentu 

yang berada diatas rata-rata kinerja pelaku bisnis amatir. Kinerja ini tidak hanya 

menyangkut aspek bisnis, manajerial, dan organisasi teknis murni, melainkan juga 

menyangkut aspek etis. Kinerja yang menjadi prasyarat keberhasilan bisnis ini juga 

menyangkut komitmen moral, integritas moral, disiplin, loyalitas, kesatuan visi moral, 

pelayanan, dan sikap mengutamakan mutu, penghargaan terhadap hak dan kepentingan 

pihak-pihak terkait yang berkepentingan (stakeholder), yang lama kelamaan akan 

berkembang menjadi sebuah etos bisnis dalam sebuah perusahaan.

Tekanan Ekonomi Dan Bisnis Yang Kompetitif

Dalam persaingan bisnis yang ketat, para pelaku bisnis sadar bahwa perusahaan yang 

unggul bukan hanya perusahaan perusahaan yang mempunyai kinerja bisnis yang baik, 

melainkan juga perusahaan yang mempunyai kinerja etis, etos yang baik. Hanya 

perusahaan yang mampu melayani kepentingan semua pihak yang berbisnis dengannya, 

mempertahankan mutu, mampu memenuhi permintaan pasar dengan tingkat harga, 

kualitas, dan waktu yang tepat yang akan menang. Hanya perusahaan yang mampu 

menawarkan barang dan jasa sesuai dengan apa yang dianggapnya baik dan diterima 

masyarakat itulah yang akan berhasil dan bertahan lama.
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Hal yang paling pokok untuk bisa untung dan bertahan dalam pasar yang penuh 

persaingan adalah sejauh mana suatu perusahaan bisa merebut dan mempertahankan 

kepercayaan konsumen dan tentunya ini bukanlah merupakan hal yang mudah. Karena 

dalam pasar yang bebas dan terbuka, dimana beragam barang dan jasa yang ditawarkan 

dengan harga dan mutu yang kompetitif, sekali konsumen merasa dirugikan mereka 

akan berpaling dari perusahaan tersebut. Hal ini akan memiliki efek berantai yang 

mempengaruhi konsumen lainnya sehingga lama kelamaan jika perusahaan tidak 

berhati-hati, mereka akan dijauhi oleh semua konsumen dan ini sangat disadari betul 

oleh semua perusahaan. Kepercayaan konsumen hanya mungkin dijaga dengan 

memperlihatkan citra bisnisnya sebagai bisnis yang baik dan etis.

Pendekatan Stakeholder

Pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis 

bagaimana berbagai unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan 

bisnis. Pendekatan ini mempunyai satu tujuan imperatif: bisnis harus dijalankan 

sedemikian rupa agar hak dan kepentingan semua pihak terkait yang berkepentingan 

dengan suatu kegiatan bisnis dijamin, diperhatikan, dan dihargai. Dasar pemikiran 

pendekatan ini adalah bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu 

kegiatan bisnis terlibat didalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, maka hak kan 

kepentingan mereka harus diperhatikan dan dijamin.

Supaya bisnis dari perusahaan dapat berhasil dan bertahan lama, perusahaan 

manapun dalam kegiatan bisnisnya dituntut, atau menuntut dirinya, untuk menjamin dan 

menghargai hak dan kepentingan semua pihak yang terkait dengan bisnisnya. Jika salah 

satu saja dari pihak yang berkepentingan dirugikan, pihak tersebut tidak akan mau lagi 

menjalankan bisnis dengan perusahaan tersebut. Bahkan, pihak yang belum menjalin 

bisnis dengannya juga akan menganggap perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang 

harus diwaspadai dalam relasi bisnis selanjutnya.

Peran Pemerintah

Syarat utama untuk menjamin sebuah sistem ekonomi pasar yang fair dan adil adalah 

perlunya suatu peran pemerintah yang merupakan kombinasi dari prinsip no-

intervention, dan prinsip campur tangan, khususnya demi menegakkan keadilan. Dalam 

teori Smith, peran bahkan campur tangan pemerintah tidak ditolak sama sekali atas 
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dasar prinsip no-harm, yaitu bahwa demi menegakkan keadilan no-harm, pemerintah 

harus campur tangan.

Karena itu, dalam sistem ekonomi pasar, pemerintah dibatasi perannya hanya 

pada tingkat minimal, tetapi sekaligus efektif. Minimal karena pemerintah dibatasi 

perannya hanya pada tiga tugas utama. Pertama, tugas melindungi masyarakat dari 

kekerasan dan invasi dari masyarakat merdeka lainnya; kedua, tugas melindungi, sebisa 

mungkin setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan dari setiap anggota lainnya, atau 

tugas menjamin keadilan secara ketat; ketiga, tugas membangun dan mengelola 

pekerjaan-pekerjaan umum tertentu dan lembaga-lembaga umum tertentu yang tidak 

bisa dijalankan oleh swasta karena tidak menguntungkan, tetapi sangat berguna bagi 

kehidupan bersama.

EKSPEKTASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTANSI

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan 

dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di 

negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian 

rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai 

memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan 

hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik 

mulai diperlukan dan berkembang.

Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor 

mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu 

jasa assurance, jasa atestasi, dan jasa nonassurance.

a. Jasa assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu 

informasi bagi pengambil keputusan.

b. Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang 

independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua 

hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi terdiri dari 

audit, pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati (agreed 

upon procedure).
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c. Jasa nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di 

dalamnya ia tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan 

temuan, atau bentuk lain keyakinan. Contoh jasa nonassurance yang dihasilkan 

oleh profesi akuntan publik adalah jasa kompilasi, jasa perpajakan, jasa 

konsultasi.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan 

laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga “masyarakat keuangan” 

memperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi 

sumber-sumber ekonomi.

BELAJAR DARI KASUS ENRON-AA

Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Inter North (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. Diversifikasi usaha tersebut, antara lain meliputi 

future transaction, trading commodity non energy dan kegiatan bisnis keuangan. 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 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. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan 

perusahaan agar saham tetap diminati investor, kasus memalukan ini konon ikut 

melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk wakil presiden Amerika Serikat. 

Kronologis, fakta, data dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan 

hancurnya Enron (debacle), dapat penulis kemukakan sebagai berikut:
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1. 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.

2. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan out 

sourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan.

a. Mantan Chief Audit Executif Enron (Kepala internal audit) semula adalah 

partner KAP Andersen yang di tunjuk sebagai akuntan publik perusahaan.

b. Direktur keuangan Enron berasal dari KAP Andersen.

c. Sebagian besar Staf akunting Enron berasal dari KAP Andersen.

3. Pada awal tahun 2001 patner KAP Andersen melakukan evaluasi terhadap 

kemungkinan mempertahankan atau melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, 

mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis 

enron. Dari hasil evaluasi di putuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai 

klien KAP Andersen.

4. Salah seorang eksekutif Enron di laporkan telah mempertanyakan praktek akunting 

perusahaan yang dinilai tidak sehat dan mengungkapkan kekhawatiran berkaitan 

dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 

2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan 

investigasi atas kekhawatiran tersebut tetapi tidak memperkenankan penasehat 

hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatarbelakangi akuntansi 

yang dipersoalkan.

5. 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 berkesinambungan memberikan 

prospek yang sangat baik.

6. 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 di tahan (retained earning) 

berkurang dalam jumlah yang sama.
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7. Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk 

penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron 

(penghambatan terhadap proses peradilan

8. Dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. 

Sementara itu harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya.

9. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor enron pada pertengahan juni 2002. 

sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan Audit oleh Enron telah 

berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001.

10. CEO Enron, Kenneth Lay mengundurkan diri pada tanggal 2 Januari 2002 akan 

tetapi masih dipertahankan posisinya di dewan direktur perusahaan. Pada tanggal 4

Pebruari Mr. Lay mengundurkan diri dari dewan direktur perusahaan.

11. Tanggal 28 Pebruari 2002 KAP Andersen menawarkan ganti rugi 750 Juta US 

dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP 

Andersen.

12. Pemerintahan Amerika (The US General Services Administration) melarang Enron 

dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga 

pemerintahan di Amerika.

13. 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 di selidiki.

14. 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.

15. Tanggal 22 Maret 2002 mantan ketua Federal Reserve, Paul Volkcer, yang direkrut 

untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra 

KAP Andersen mengusulkan agar manajeman KAP Andersen yang ada 

diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk 

menyusun manajemen baru.

16. Tanggal 26 Maret 2002 CEO Andersen Joseph Berandino mengundurkan diri dari 

jabatannya.

17. Tanggal 8 April 2002 seorang partner KAP Andersen, David Duncan, yang 

bertindak sebagai penanggungjawab audit Enron mengaku bersalah atas tuduhan 



36 Etika Profesi Dan Bisnis

melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci 

dipengadilan bagi kasus KAP Andersen dan Enron .

18. Tanggal 9 April 2002 Jeffrey McMahon mengumumkan pengunduran diri sebagai 

presiden dan Chief Opereting Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002.

19. Tanggal 15 Juni 2002 juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah 

telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan.

Pembahasan Masalah

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. Jika dilihat dari Agency 

Theory, Andersen sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stock holder

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.

Dampak Akibat Kasus Enron dan KAP Andersen

Kasus ini memberikan dampak di Amerika bahkan di Indonesia. Kasus ini mempunyai 

implikasi terhadap pembaharuan tatanan kondisi maupun regulasi praktik bisnis di 

Amerika Serikat antara lain :

1. Pemerintah AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act (SOX) untuk melindungi para 

investor dengan cara meningkatkan akurasi dan reabilitas pengungkapan yang 
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dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB (Public Company 

Accounting Oversight Board) yang bertugas:

a. Mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan public

b. Menetapkan atau mengadopsi standar audit, pengendalian mutu, etika, 

independensi dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan public

c. Menyelidiki KAP dan karyawannya, melakukan disciplinary hearings, dan 

mengenakan sanksi jika perlu

d. Melaksanakan kewajiban lain yang diperlukan untuk meningkatkan standar 

professional di KAP

e. Meningkatkan ketaatan terhadap SOX, peraturan-peraturan PCAOB, standar 

professional, peraturan pasar modal yang berkaitan dengan audit perusahaan 

publik.

2. Perubahan-perubahan yang ditentukan dalam Sarbanes-Oxley Act

a. Untuk menjamin independensi auditor, maka KAP dilarang memberikan jasa 

non audit kepada perusahaan yang diaudit. Berikut ini adalah sejumlah jasa non 

audit yang dilarang :

1) Pembukuan dan jasa lain yang berkaitan.

2) Desain dan implementasi sistem informasi keuangan.

3) Jasa appraisal dan valuation

4) Opini fairness

5) Fungsi-fungsi berkaitan dengan jasa manajemen

6) Broker, dealer, dan penasihat investasi

- Membutuhkan persetujuan dari audit committee perusahaan sebelum 

melakukan audit. Setiap perusahaan memiliki audit committee ini karena 

definisinya diperluas, yaitu jika tidak ada, maka seluruh dewan komisaris 

menjadi audit committee.

- Melarang KAP memberikan jasa audit jika audit partnernya telah 

memberikan jasa audit tersebut selama lima tahun berturut-turut kepada 

klien tersebut.

- KAP harus segera membuat laporan kepada audit committee yang 

menunjukkan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan, 

alternatif perlakuan-perlakuan akuntansi yang sesuai standar dan telah 

dibicarakan dengan manajemen perusahaan, pemilihannya oleh 

manajemen dan preferensi auditor.
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- KAP dilarang memberikan jasa audit jika CEO, CFO, chief accounting 

officer, controller klien sebelumnya bekerja di KAP tersebut dan 

mengaudit klien tersebut setahun sebelumnya.

3. SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi 

investigasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, 

kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang 

mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan SEC dan semua informasi yang 

dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Sebagai tambahan, 

menjadi semakin banyak ancaman pidana bagi mereka yang melakukan 

pelanggaran ini.

4. International Federation Accountants (IFAC), pada akhir tahun 2001 merevisi kode 

etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whitstleblower sebagai berikut “ 

para profesional dituntut bukan hanya bersikap profesional dalam kaidah-kaidah 

aturan profesi saja tetapi profesional juga dalam menyatakan kebenaran pada saat 

masyarakat akan dirugikan atau ada tindakan-tindakan perusahaan yang tidak 

sesuai dengan hukum yang berlaku”.

5. AICPA dan The Big Five KAP di Amerika mendukung inisiatif Reform yang 

melarang KAP untuk menawarkan jasa internal audit dan jasa konsultasi lainnya 

kepada perusahaan yang menjadi klien audit KAP yang bersangkutan.

6. Jhon Whitehead dan Ira Millstein, ketua bersama Blue Ribbon Committe 

SEC,mengeluarkan rekomendasi tentang perlunya kongres menyusun Undang-

Undang yang mengharuskan perusahaan Go Public melaksanakan dan melaporkan 

ketaatanyan terhadap pedoman corporate governance.

7. Securities Exchange Commission (SEC) dan New York Stock Exchange (NYSE), 

menyerukan bahwa auditor internal harus lebih mempertajam peran dalam 

pemeriksaan ketaatan, mengelola resiko, dan mengembangkan operasi bisnis, dan 

setiap perusahaan diwajibkan untuk memiliki fungsi audit intern.

BELAJAR DARI KASUS WORLDCOM

Worldcom pada awalnya merupakan perusahaan penyedia layanan telpon jarak jauh. 

Selama tahun 90an perusahaan ini melakukan beberapa akuisisi terhadap perusahaan 

telekomunikasi lain yang kemudian meningkatkan pendapatnnya dari $152 juta pada 
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tahun 1990 menjadi $392 milyar pada 2001, yang pada akhirnya menempatkan 

worldcom pada posisi ke 42 dari 500 perusahan lainnya menurut versi majah fortune.

Akuisisi yang besar telah terjadi pada tahun 1998 pada saat worlcom mengambil alih 

perusahaan MCI yaitu peruahaan kedua terbesar di Amerika yang bergerak pada bidang 

telekomunikasi jarak jauh. Dan pada tahun yang sama Worldcom membeli perusahaan 

UUNet, Compuserve, dan jaringan data AOL (american Online) yang mengukuhkan 

posisi Worldcom menjadi operator no 1 dalam infrastruktur internet.

Pada tahun 1990 terjadi masalah fundamental ekonomi pada Worldcom yaitu 

terlalu besarnya kapasitas telekomunikasi. Masalah ini terjadi karena pada tahun 1998 

Amerika mengalami resesi ekonomi sehingga permintaan terhadap infrastruktur internet 

berkurang drastis. Hal ini berimbas pada pendapatan Worldcom yang menurun drastis 

sehingga pendpatan ini jauh dari yang diharapkan.padahal untuk biaya akuisisi dan 

untuk membiayai investasi infrastruktur Worldcom menggunakan sumber pendanaan 

dari luar atau utang.

Worldcom bukan satu-satunya perusahaan yang memiliki masalah keuangan pda 

saat itu, perusahaan lain yang mengalami masalah keuangan antara lain Qwest 

Communications, Global Crossing, Adelphia, Lucent Technologies, dan Enron. 

Perusahaan-perusahaan tersebuit memiliki investasi yang besar dalam bisnis internet. 

Seperti pada perusahaan tadi investor di Worldcom mengalami kerugian besar. Nilai 

pasar saham perusahaan Worldcom turun dari sekitar 150 milyar dollar (januari 2000) 

menjadi hanya sekitar $150 juta (1 juli 2002). Keadaan ini mebuatan pihak manajemen 

berusaha melakukan praktek-praktek akuntansi untuk menghindari berita buruk 

tersebut.

Praktek Akuntansi

Dalam laporannya pada 25 Juni Worldcom mengakui bahwa perusahan 

mengklasifikasikan lebih dari $ 3,8 milyar untuk beban jaringan sebagai pengeluaran 

modal.beban jaringan adalah beban yang dibayar oleh Worldcom kepda perusahaan lain 

untuk jaringan telekomunikasi, seperti biaya akses dan biaya pengiriman pesan bagi 

Worldcom. Dilaporkan sekitar $ 3,005 milyar telah salah diklasifiksi pada tahun 2001, 

sementara sisanya sekitar $ 797 juta pada triwulan pertama tahun 2002.berdasarkan data 

Worldcom $14,7 milyar pad tahun 2001 disajikan sebagai biaya.
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Dengan memindahkan akun beban kepada akun modal, Worldcom mampu 

menaikkan pendapatan atau laba. Worldcom mampu menaikan laba karena akun beban 

dicatat lebih rendah, sedangkan akun aset dicatat lebih tinggi karena beban kapitalisasi 

disajikan sebagai beban investasi. Kalau hal itu tidak terdeteksi praktek ini akan 

berakibat pendapatan bersih yang lebih rendah dalam tahun-tahun brikutnya. Karena 

beban kapitalisasi jaringan tersebut akan didepresiasikan.secara esensi beban 

kapitalisasi jaringan akan memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan biyanya 

dalam beberapa tahun dimasa depan, mungkin antara 10 tahun bahkan lebih.

Staf akuntan Worldcom telah diwawancara sebelum tanggal 25 Juni. Pada Maret 

2002 SEC meminta data dari perusahaan berupa item-item yang berhubungan dengan 

Laporan Keuangan. Termasuk didalamnya :

1. Komisi penjualan dan tagihan-tagihan yang bermasalah

2. Sanksi administrsi terhadap pendapatan yang berhubungn dengan pelanggan dalam 

sekala besar

3. Kebijakan akuntansi untuk merger

4. Pinjaman kepada CEO

5. Integrasi sistem komputer Worldcom dengan MCI

6. Analisis ekspektasi pendapatan saham WC, tangga1 Juli 2002 worldcom 

mengumumkan bahwa akun cadangan di Worldcom juga diinvestigasi/diperiksa. 

Perusahaan membuat akun ini untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa 

yang tidak dapat diprediksi. Seperti utang pajak tahun depan. Seharusnyaakun ini 

tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh pendapatan. Tanggal 8 Agustus, 

Worldcom mengakui bahwa mereka telah menggunakan akun cadangan secara 

tidak benar. Dakwaan yang dilaporkan pada tanggal 28 agustus adalah bahwa akun 

cadangan dikurangi untuk menutupi biaya jaringan yang telah dikapitalisasi.

Pertanyaan Audit

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyajian beban jaringan sebagai pengeluaran 

modal ditemukan oleh internal auditor Cynthia Cooper. Mei 2002 Auditor Cynthia 

Cooper mendiskusikan masalah tersebut kepada kepala keuangan Worldcom Scott D. 

Sullivan dan controller perusahaan saat itu David F. Myers. Cooper melaporkan 

masalah tersebut pada kepala komite audit Max Bobbitt, sekitar 12 Juni. Yang 
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kemudian Max Bobbitt meminta kepada KPMG selaku eksternal auditor saat itu untuk 

melakukan investigasi.

Kepala keuangan worldcom diminta untuk mengkoreksi salah saji/salah peng-

klasifikasiannya. Setelah berdiskusi lebih lanjut Scott D. Sullivan dipecat pada saat 

Worldcom mengadakan pengumuman. Pada hari yang sama David F. Myers 

mengundurkan diri. Dilaporkan bahwa Sullivan tidak pernah mengkonsultasikan 

penyajian tersebut kepada Artuhr Anderson selaku auditor eksernal pada tahun 2001. 

dan Arthur Anderson pun menyatakan bahwa Sullivan tidak pernah berkonsultasi 

dengan nya.

Pada tanggal 15 Juli,Tauzi yang merupakan House Energy and Commerce 

Committee mengatakan bahwa berdasarkan dokumen-dokumen internal dan email 

Worldcom mengindikasikan bahwa sebenarnya pihak eksekutif sudah mengetahui salah 

saji tersebut sejak awal musim panas 2000 silam.

Internal auditor adalah pertahanan awal terhadap kesalahan paktek-praktek 

akuntansi dan kecurangan akuntansi. Satu pertanyaan kepada Internal Auditor 

Worldcom adalah kenapa butuh waktu lama (1 tahun) untuk mengungkap salah saji ini. 

Padahal mengingat nilai kapitalisasi yang begitu besar dan pengaruhnya terhadap nilai 

pendapatan bersih dan total aktiva harusnnya bisa diungkap lebih cepat.

Pertanyaan yang lebih berat dilyangkan kepada KAP Arthur Anderson , 

beberapa pengamat menyatakan bahwa Arthur Anderson tahu mengenai salah saji yang 

dilakukan pihak Worldcom. Karena seharusnya Arthur Anderson bertugas untuk 

mengaudit kesalah semacam itu, apalagi kesalah ini sangat material. Beberapa pengamat 

juga menyatakan bahwa Arthur Anderson seharusnya lebih peka terhadap kondisi 

keuangan Worldcom, yang dapat mengakibatkan manajemen perusahaan melakuakan 

hal diluar kewajaran praktek akuntansi.

Dampak

Tanggal 25 Juni 2002, saham Worldcom dari $64,5 pada pertengahan 1999 menjadi 

kurang dari $2 per saham. Dan turun lagi hingga kurang dari $1 yang akhirnya nilai 

sahamnya kurang dari 1 sen. Para pegawai Worldcom yang mempunyai saham 

perusahaan sebagai bagian dari dana pensiun mereka juga mengalami kerugian. Pada 

akhir tahun 2000 sekitar 32 % atau $642,3 juta dana pensiun mereka berupa saham.Dan 

mengumumkan akan memberhentikan 17.000 karyawan dari total 85 ribu karyawan.
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Tanggal 21 Juli 2002, Worldcom mengikuti program proteksi kebangkrutan 

sementara dari departemen kehakiman Amerika serikat. Worldcom melaporkan aset 

sebesar $103 milyar dengan total utang $41 milyar. Kebangkrutan Worldcom 

merupakan kebangkrutan yang paling besar di Amerika Serikat.

Pada tahun 2004 Worldcom berubah nama mnjadi MCI, dan CEO Worldcom 

diganti dari Ebbers menjadi john Sidgemore. Scott D. Sullivan didakwa dengan 

hukuman penjara maksimum 25 tahun penjara sedangkan Ebbers didakwa dengan 

hukuman penjara lebih dari 25 tahun.

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan tujuan dan etika dalam berbisnis?

2. Apa yang dimaksud dengan pendekatan stakeholder dalam etika bisnis?

3. Sebutkan dan jelaskan jasa akuntan public bagi masyarakat?

4. Buatlah ringkasan penjelasan dari kasus Enron-AA?

5. Buatlah ringkasan penjelasan dari kasus Worldcom?
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BAB - 4
TATA KELOLA ETIS DAN

AKUNTABILITAS

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan :

1. Mampu menjelaskan definisi Good Governance

2. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance

3. Mampu menjelaskan tahap-tahap penerapan Good Corporete Governance

4. Mampu menjelaskan pengembangan program etika
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DEFINISI GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk 

semua stakeholder (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, 

pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar 

dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua 

informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good corporate 

governance, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu fairness, transparency, accountability, 

dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip good

corporate governance secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan 

keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang 

mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Konsep good corporate governance baru populer di Asia. Konsep ini relatif 

berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep good corporate governance baru dikenal di 

Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok OECD 

(kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara) mempraktikkan 

pada tahun 1999.

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:

1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif.

3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan 

perundangan yang berlaku.
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4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam 

memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan 

perundangan yang berlaku.

Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan 

melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas 

manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan 

peraturan yang berlaku.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan 

untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi 

perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar 

dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan 

GCG menggunakan tahapan berikut (Chinn, 2000; Shaw, 2003).

1. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama:

a. Awareness building, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran 

mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. 

Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari 

luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, 

dan diskusi kelompok.

b. GCG assessment, merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya 

memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini 

perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk 

mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur 

dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. 

Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi 
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aspekaspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan 

langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

c. GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG assessment

dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya 

identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman 

implementasi GCG dapat disusun.

Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen 

dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ 

perusahaan dan manualuntuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai 

aspek seperti:

a. Kebijakan GCG perusahaan

b. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan

c. Pedoman perilaku

d. Audit commitee charter

e. Kebijakan disclosure dan transparansi

f. Kebijakan dan kerangka manajemen resiko

g. Roadmap implementasi

2. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai 

implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:

a. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai 

aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman 

penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang 

dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau 

salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG champion di perusahaan.

b. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang 

ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top down 

approach yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi 

hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (change management) 

guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.

c. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi 

mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses 

bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini
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dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar 

suatu kepatuhan yang bersifat superficial, tetapi benar-benar tercermin dalam 

seluruh aktivitas perusahaan.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu 

untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan 

meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik 

GCG yang ada.

Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang 

demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan scoring. Evaluasi 

dalam bentuk assessment, audit atau scoring juga dapat dilakukan secara mandatory

misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu 

perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam 

implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu 

berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

PENGEMBANGAN PROGRAM ETIKA

Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain 

ialah:

1. Pengendalian diri

2. Pengembangan tanggung jawab sosial (social responsibility)

3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya 

perkembangan informasi dan teknologi

4. Menciptakan persaingan yang sehat

5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan"

6. Menghindari sifat curang

7. Mampu menyatakan yang benar itu benar

8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan 

pengusaha kebawah

9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
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10. Menumbuhkembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah 

disepakati

11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif 

yang berupa peraturan perundang-undangan

Hal tersebut menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut, seperti 

"proteksi" terhadap pengusaha lemah. Kebutuhan tenaga dunia bisnis yang bermoral dan 

beretika saat sekarang ini sudah dirasakan dan sangat diharapkan semua pihak apalagi 

dengan semakin pesatnya perkembangan globalisasi dimuka bumi ini.

Menurut Murphy, tiga pendekatan yang dapat diterapkan untuk menanamkan 

prinsip-prinsip etika ke dalam bisnis, yaitu:

a) Credo perusahaan yang mendefinisikan dan mengarahkan kepada nilai-nilai 

perusahaan. Credo adalah pernyataan ringkas dari penyerapan nilai-nilai suatu 

perusahaan, Credo dapat diinterpretasikan dengan simple sebagai sebuah 

pernyataan misi dari organisasional, bukan sebagai sebuah dokumen, Credo tidak 

dapat didudukkan dalam waktu yang cukup lama sehingga belum dapat dinilai.

b) Program etika dimana perusahaan berfokus pada isu-isu etika. Program etika 

menyediakan petunjuk yang lebih detail untuk menyelesaikan masalah etika yang 

potensial daripada credo umum.

Kode etik yang memberikan panduan spesifik untuk karyawan di area bisnis 

fungsional. Kode etika adalah mekanisme structural perusahaan yang digunakan sebagai 

tanda komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip etika. Mekanisme dirasakan sebagai 

cara yang paling efektif untuk mendukung kebiasaan etika bisnis. Kode etika biasanya 

membahas isu-isu seperti konflik kepentingan, kompetitor, privasi, pemberian dan 

penerimaan pemberian, dan kontribusi politik.

LATIHAN SOAL

1. Jelaskan definisi Good Corporate Governance?

2. Sebutkan empat komponen utama dalam Good Corporate Governance?

3. Jelaskan definisi Akuntabilitas?

4. Jelaskan definisi Kemandirian?

5. Ada berapa tahap menerapkan Good Corporate Governance dalam perusahaan?

6. Mengapa ada tahap evaluasi dalam penerapan GCG di perusahaan?
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BAB - 5
PENGAMBILAN

KEPUTUSAN ETIS

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan :

1. Mampu menjelaskan definisi etika

2. Mampu menjelaskan pengambilan keputusan

3. Mampu menjelaskan etika dalam pengambilan keputusan
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DEFINISI ETIKA

Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dihadapkan pada dilema etika dan 

moral. Keputusan yang diambil pemimpin tentunya akan menghasilkan dampak bagi 

orang lain. Idealnya, seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi 

nilai moral dan etika. Sehingga, keputusan yang diambilnya adalah mengacu tidak 

hanya pada kepentingannya sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak termasuk 

lingkungannya.

Dalam bahasa sehari-hari kita sering kita sering menyebutnya etiket yang berarti 

cara bergaul atau berperilaku yang baik yang sering juga disebut sebagai sopan-santun. 

Istilah etika banyak dikembangkan dalam organisasi sebagai norma-norma yang 

mengatur dan mengukur perilaku professional seseorang. Secara lengkap etika diartikan 

sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan/lembaga/organisasi 

sebagai suatu bentuk yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Sedangkan dalam konteks lain secara luas dinyatakan bahwa etika adalah aplikasi dari 

proses dan teori filsafat moral terhadap kenyataan yang sebenarnya.

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.
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PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari 

proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di 

antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu 

menghasilkan satu pilihan final.

Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau 

tindakan. Ada baiknya sebelum anda mengambil keputusan mengacu pada prinsip-

prinsip berikut ini :

1. Autonomy

Isu ini berkaitan dengan apakah keputusan anda melakukan eksploitasi terhadap 

orang lain dan mempengaruhi kebebasan mereka? Setiap keputusan yang anda 

ambil tentunya akan mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, anda perlu 

mempertimbangkan faktor ini ke dalam setiap proses pengambilan keputusan anda.

2. Non-malfeasance

Apakah keputusan anda akan mencederai pihak lain? Di kepemerintahan, nyaris 

setiap peraturan tentunya akan menguntungkan bagi satu pihak sementara itu 

mencederai bagi pihak lain. Begitu pula halnya dengan keputusan bisnis pada 

umumnya, dimana tentunya menguntungkan bagi beberapa pihak namun tidak bagi 

pihak lain.

3. Beneficence

Apakah keputusan yang anda ambil benar-benar membawa manfaat? Manfaat yang 

anda ambil melalui keputusan harus dapat menjadi solusi bagi masalah dan 

merupakan solusi terbaik yang bisa diambil.

4. Justice

Proses pengambilan keputusan mempertimbangkan faktor keadilan dan termasuk 

implementasinya. Di dunia ini memang sulit untuk menciptakan keadilan yang 

sempurna, namun tentunya kita selalu berusaha untuk menciptakan keadilan yang 

ideal. Dimana memperlakukan tiap orang dengan sejajar.

5. Fidelity

Fidelity berkaitan dengan kesesuaian keputusan dengan definisi peran yang kita 

mainkan. Seringkali ini melibatkan ‘looking at the bigger picture’ atau melihat 

secara keseluruhan dan memahami peran anda dengan baik.
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ETIKA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Etika merupakan pertimbangan etis yang seharusnya suatu kriteria yang pentingdalam 

pengambilan keputusan organisasional. Ada lima kriteria dalam mengambil keputusan 

yang etis, yaitu:

1. Utilitarian, Keputusan-keputusan yang diamabil semata-mata atas dasar hasil atau 

konsekuensi mereka. Tujuannya adalah memberikan kebaikan yang terbesar untuk 

jumlah yang terbesar. Pandangan ini cenderung mendominasi pengambilan 

keputusan bisnis, seperti efisiensi, prokduktifitas dan laba yang tinggi.

2. Universalisme (duty), Ini menekankan pada baik buruk nya perilaku tergantung 

pada niat dari keputusan atau perilaku. Paham ini adalah kebalikan dari 

utilitarianisme. Paham ini mempunyai dua prinsip. Pertama, seseorang seharusnya 

memilih suatu perbuatan. Kedua, orang-orang lain harus diperlakukan sebagai akhir 

(tujuan), bukan sekedar alat untuk mencapai tujuan.

3. Penekanan pada hak, Kriteria ini memberikan kesempatan kepada individu untuk 

mengambil keputusan yang konsisten dengan kebebasandan keistimewaan mendasr 

seperti dikemukakan dalam dokumen-dokumen. Suatu tekanan pada hak dalam 

pengambilan keputusan berarti menghormati dan melindungi hak dasar dari 

individu.

4. Penekanan pada keadilan, Ini mensyaratkan individu untuk menegakan dan 

memperkuat aturan-aturan yang adil dan tidak berat sebelah sehingga ada

pembagian manfaat dan biaya yang pantas. Keadilan distributif, perilaku didasarkan 

pada satu nilai: keadilan.

5. Relativisme (self-interest), Ini menekankan bahwa baik buruknya perilaku manusia 

didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pribadi. Dengan demikian, setiap 

individu akan mempunyai kriteria moral yang berbeda dengan individu lainnya, 

atau akan terjadi perbedaan kriteria moral dari satu kultur ke kultur lainnya.
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Langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang beretika yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta dan seluruh kelompok pemangku kepentingan serta 

kepentingannya yang terpengaruh.

2. Merangking pemangku kepentingan dan kepentingannya, mengidentifikasi yang 

terpenting dan memberikan bobot terhadapnya lebih dari isu yang lain dalam 

analisis.

3. Menilai dampak tindakan yang ditawarkan pada masing-masing kepentingan 

kelompok pemangku kepentingan dengan memperhatikan keberadaan mereka, 

perlakuan adil, dan hak lainnya, termasuk harapan kebajikan, menggunakan 

kerangka kerja pertanyaan secara menyeluruh dan meyakinkan bahwa perangkap 

umum yang dibicarakan kemudian tidak masuk dalam analisis.

LATIHAN SOAL

1. Sebutkan prinsip-prinsip yang mengacu pada pengambilan keputusan?

2. Jelaskan definisi Non-malfeasance?

3. Jelaskan criteria Utilitarian dan Universalisme dalam mengambil keputusan yang 

etis?

4. Langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mengambil keputusan yang beretika?
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BAB - 6
ETIKA PROFESI

AKUNTANSI

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan :

1. Mampu menjelaskan definisi akuntan publik

2. Mampu menjelaskan kode etik ikatan akuntan indonesia

3. Mampu menjelaskan standar professional akuntan publik

4. Mampu menjelaskan etika dalam kantor akuntan public

5. Mampu menjelaskan prinsip etika profesi menurut IAI

6. Mampu menjelaskan prinsip etika profesi akuntan
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DEFINISI AKUNTAN PUBLIK

Akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, memperoleh kepercayaan 

dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan 

keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Profesi akuntan publik akan selalu 

berhadapan dengan dilema yang mengakibatkan seorang akuntan publik berada pada 

dua pilihan yang bertentangan. Seorang akuntan publik akan mengalami suatu dilema 

ketika tidak terjadi kesepakatan dengan klien mengenai beberapa aspek dan tujuan 

pemeriksaan. 

Apabila akuntan publik memenuhi tuntutan klien berarti akan melanggar standar 

pemeriksaan, etika profesi dan komitmen akuntan publik tersebut terhadap profesinya, 

tetapi apabila tidak memenuhi tuntutan klien maka dikhawatirkan akan berakibat pada 

penghentian penugasan oleh klien. Kode etik akuntan indonesia dalam pasal 1 ayat (2) 

adalah berisi tentang setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektifitas 

dalam melaksanakan tugasnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan.

Akuntan Publik yaitu seorang praktisi dan gelar profesional yang diberikan 

kepada akuntan di Indonesia yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan RI 

untuk memberikan jasa audit umum dan review atas laporan keuangan, audit kinerja dan 

audit khusus serta jasa dalam bidang non-atestasi lainnya seperti jasa konsultasi, jasa 

kompilasi, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan akuntansi dan 

keuangan.Ketentuan mengenai praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat 

dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan 

telah terdaftar pada Departemen keuangan R.I. Untuk dapat menjalankan profesinya

sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi 

yang dinamakan Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya 

berhak memperoleh sebutan “Bersertifikat Akuntan Publik” (BAP). Sertifikat akan 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sertifikat Akuntan Publik tersebut 

merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai 

Akuntan Publik dari Departemen Keuangan.

Profesi ini dilaksanakan dengan standar yang telah baku yang merujuk kepada 

praktek akuntansi di Amerika Serikat sebagai ncgara maju tempat profesi ini 

berkembang. Rujukan utama adalah US GAAP (United States Generally Accepted 

Accounting Principle’s) dalam melaksanakan praktek akuntansi. Sedangkan untuk 
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praktek auditing digunakan US GAAS (United States Generally Accepted Auditing 

Standard), Berdasarkan prinsip-prinsip ini para Akuntan Publik melaksanakan tugas 

mereka, antara lain mengaudit Laporan Keuangan para pelanggan.

Kerangka standar dari USGAAP telah ditetapkan oleh SEC (Securities and Exchange 

Commission) sebuah badan pemerintah quasijudisial independen di Amerika Serikat 

yang didirikan tahun 1934. Selain SEC, tcrdapat pula AICPA (American Institute of 

Certified Public Accountants) yang bcrdiri sejak tahun 1945. Sejak tahun 1973, 

pengembangan standar diambil alih oleh FASB (Financial Accominting Standard 

Board) yang anggota-angotanya terdiri dari wakil-wakil profesi akuntansi dan 

pengusaha.

KODE ETIK IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)

1. 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.

2. Aturan Etika

Disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan 

yang bersangkutan.

3. 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. Perusahaan-perusahaan di suatu negara 

berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari 

pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul 

berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya 

berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. 

Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan 

penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.
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Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa 

assurance, jasa atestasi, dan jasa nonassurance. Jasa assurance adalah jasa profesional 

independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Jasa atestasi 

terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan prosedur yang disepakati 

(agreed upon procedure). Jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan 

orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam 

semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa nonassurance 

adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan 

suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan. 

Contoh jasa nonassurance yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik adalah jasa 

kompilasi, jasa perpajakan, jasa konsultasi.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan 

laporan keuangan perusahaan-perusahaan, sehingga masyarakat keuangan memperoleh 

informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-

sumber ekonomi.

STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK

Adapun standar profesional yaitu :

1. Standar Umum

a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan 

pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam 

sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.

c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus 

disupervisi dengan semestinya.

b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh unutk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang 

akan dilakukan.
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c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, 

permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk 

menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan 

keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi 

tersebut dalam periode sebelumnya.

c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, 

kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan 

keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian 

tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, 

maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan 

laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas 

mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat 

tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

ETIKA DALAM KANTOR AKUNTAN PUBLIK

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 melaksananakan 

praktik profesional akuntansi. Bertolak dari kasus-kasus mengenai “malpraktik” yang 

dilakukan akuntan publik, dan kemudian dihubungkan dengan terjadinya krisis ekonomi 

di Indonesia, akuntan seolah menjadi profesi yang harus paling bertanggung jawab. 

Dalam hal ini, karena peran pentingnya dalam masyarakat bisnis, akuntan publik 

bahkan dituduh sebagai pihak yang paling besar tanggung jawabnya atas kemerosotan 

perekonomian Indonesia. Bagaimanapun situasi kontekstual ini memerlukan perhatian 
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dalam berbagai aspek pengembangan profesionalisme akuntan, termasuk di dalamnya 

melalui suatu penelitian.

Untuk kalangan profesional, di mana 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.

PRINSIP ETIKA PROFESI MENURUT “IAI”

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 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) kebutuan dasar 

yang harus dipenuhi :
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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 stndar 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 PROFESI AKUNTAN

Adapun prinsip etika profesi akuntansi, adalah ;

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus 

senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua 

kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan 

kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas 

profesionalisme.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus 

memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4. Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan 

dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, 

kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan 

pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk 

memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa 

profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik 

yang paling mutakhir.
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6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama 

melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan 

informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban 

profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik 

dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar 

teknis dan standar proesional 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 

obyektivitaS.

Contoh Kasus: Bre-X Mineral Ltd.,

Bre-X Mineral Ltd., anggota kelompok perusahaan Bre-X adalah sebuah 

perusahaan tambang kanada yang pernah dilaporkan menguasai sebuah cadangan emas 

yang sangat besar di Busang, Kalimantan. Bre-X membeli situs busang pada Maret 

1993 dan pada Oktober 1995 mengumumkan telah menemukan emas dalam jumlah 

yang sangat besar, sehingga menyebabkan harga sahamnya melambung tinggi. Pada 

mulanya sahamnya benilai sangat kecil namum setelah pengumuman itu, harga 

sahamnya mencapai nilai tertinggi pada $ 286.50 (dolar Kanada)di Toronto Stock 

Exchange (TSX), dengan kapitalisasi total senilai lebih dari $ 6 miliar dolar Kanada.

Cadangan emas di Busang dilaporkan sebesar 200 juta ounces (6.200 ton), atau 

sama dengan 8% dari seluruh cadangan dunia. Namun, ternyata ini adalah penipuan 

besar-besaran, dan disana tidak ada emas. Sampel-sampel utamanya telah dipalsukan 

dengan menaburkannya dengan emas dari luar. Sebuah laboratorium independen 

belakangan megklaim bahwa penipuan itu telah dilakukan dengan buruk, termasuk 

dengan menggunakan pengerokan dari perhiasan emas. Pada 1997, Bre-X runtuh dan 

sahamnya menjadi tidak bernilai dalam skandal saham terbesar dalam sejarah Kanada. 

Bre-X akhirnya dinyatakan bangkrut pada 2002 meskipun sejumlah perusahaan 

subsidernya seperti Bro-X berlanjut hingga 2003.
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Felderhof tetap tinggal dikepulauan Cayman, yang tidak mempunyai perjanjian 

ekstradisi dengan Kanada, meskipun sejumlah laporan mengatakan dia berada di 

Negara-negara lain. Pada 2000 dan 2001, komisi keamanan Ontario menuduhnya 

melakukan insider trading. Pengadilan dilangsungkan tanpa kehadirannya, tetapi diskors 

pada April 2001 ketika komisi berusaha menyingkirkan hakim kepalanya, Peter Hryn 

dengan alasan ia bias terhadap tuntutannya. Hal ini disangkal, dan 10 Desember 2003 

bandingnya juga ditolak. Kasus ini berlanjut terus dan pada 21 Agustus 2006 pendapat 

penasihat hokum untuk komisi keamanan Ontario dan John Bernard Felderhof akan 

didengar digedung pengadilan di Balai Kota Lama (Toronto).

LATIHAN SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan akuntan publik?

2. Sebutkan kode etik dalam IAI?

3. Jelaskan tujuan dasar etika profesi menurut IAI?

4. Sebutkan prinsip etika profesi akuntan?

5. Berikan contoh aktivitas dalam prinsip etika profesi akuntan?
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BAB - 7
RESIKO ETIKA DAN 
MANAJEMEN KRISIS

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan :

1. Mampu menjelaskan definisi resiko etika

2. Mampu menjelaskan manajemen resiko etika

3. Mampu menjelaskan manajemen krisis
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RESIKO ETIKA

Resiko Etika merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan stakeholder. 

Supaya suatu organisasi tetap dapat bertahan hidup, perusahaan dan professional wajib 

menjalankan manajemen resiko etika. 

Secara singkat, pengertian manajemen resiko etika adalah tata kelola yang 

menjunjung kode etik sehingga dapat meminimalisasi ketidakmampuan perusahaan 

memenuhi harapan stakeholder. Ragam resiko etika dalam kaitannya dengan 

stakeholder :

Harapan stakeholder yang
tidak dapat dipenuhi

Resiko Etika

Pemegang saham.
∑ Adanya perilaku penggelapan dana dan 

asset
∑ Adanya konflik kepentingan dengan para 

eksekutif perusahaan
∑ Tingkatan performa perusahaan yang tidak 

sesuai dengan keinginan para pemegang 
saham.

∑ Keakuratan dan transparasi laporan 
keuangan.

∑ Kejujuran dan integritas. 
Pertanggung jawaban yang dapat 
diprediksi. 

∑ Kejujuran dan pertanggung 
jawaban. 

∑ Kejujuran dan Integritas. 

Karyawan
∑ Keamanan Kerja
∑ Pembedaan
∑ Mempekerjakan anak dibawah umur dan 

pemerasan tenaga buruh.

∑ Kewajaran
∑ Keadilan
∑ Perlakuan kasih sayang

Pelanggan
∑ Keamanan Produk
∑ Performa Perusahaan 

∑ Keterbukaan.
∑ Kewajaran.

Lingkungan
∑ Terciptanya Polusi ∑ Integritas

∑ Pertanggungjawaban.

Dengan adanya resiko etika tersebut, maka manajemen perlu menerapkan pengelolaan 

atau manajemen yang berfokus pada pemenuhan kepentingan stakeholder.
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MANAJEMEN RESIKO ETIKA

Pengelolaan resiko etika pada praktik bisnis kini mulai menyadari bahwa meskipun

manajemen resiko cenderung berfokus kepada masalah-masalah non-etis, bukti yang

ada menunjukkan bahwa penghindaran bencana dan kegagalan juga memerlukan

perhatian kepada masalah risiko etika. Dengan adanya resiko etika tersebut, maka 

manajemen perlu menerapkan pengelolaan atau manajemen yang berfokus pada 

pemenuhan kepentingan stakeholder.

Manajemen resiko etika berarti suatu tindakan untuk meminimalisir suatu

hal yang tidak diinginkan atau bencana yang dihasilkan dari prinsip-prinsip etika yang

diabaikan oleh suatu kelompok/entitas.

Dalam menerapkan manajemen resiko etika, terdapat beberapa tahapan yang 

dapat dilakukan oleh para investigator perusahaan, yaitu:

a. Mengidentifikasi dan Menilai Resiko Etika

Identifikasi Penilaian resiko etika dibagi menjadi beberapa tahap:

1)Melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholder perusahaan.

Dalam tahap ini manajemen membuat daftar mengenai apa saja dan siapa saja 

para stakeholder yang berkepentingan dan apa harapan mereka. Setelah 

melengkapi tahap ini semua, investigator hendaknya memiliki pemahaman 

mengenai bentuk kepentingan stakeholder mana saja yang sensitif dan penting, 

dan mengapa hal itu penting bagi stakeholder. Kemudian inevstigator harus 

mengkonfirmasikan penilaian mereka ini dengan berinteraksi dengan sebuah 

panel stakeholder representatif dan dengan sekelompok penting stakeholder. 

Dengan demikian, maka akan menunjukkan adanya perhatian perusahaan 

terhadap kepentingan stakeholder dan dapat membuka sebuah dialog yang dapat 

membangun rasa saling percaya, yang nantinya juga dapat membantu jika suatu 

hari nanti muncul masalah yang tidak menguntungkan.

2)Mempertimbangkan kemampuan aktivitas perusahaan dengan ekspektasi 

stakeholder, dan menilai risiko ketidak sanggupan dalam memenuhi ekspektasi 

stakeholder atau menilai adanya kemungkinan peluang untuk berprestasi lebih 

dari yang diharapkan.

Saat mempertimbangkan apakah ekspektasi telah terpenuhi, maka manajemen 

wajib membuat perbandingan di antara input, output, kualitas relevan dan 

variabel kinerja lainnya. Penilaian ketidaksanggupan perusahaan ini melalui 



68 Etika Profesi Dan Bisnis

memperbandingkan kemampuan aktivitas perusahaan dengan harapan yang 

diinginkan oleh stakeholders. Dari hasil penilaian tersebut didapatkan penilaian 

resiko terhadap ketidaksanggupan dalam memenuhi harapan stakeholder. 

Namun, perusahaan juga bisa mendapatkan peluang yang mungkin bisa 

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memenuhi harapan stakeholder itu secara 

lebih, sehingga dapat memberikan respon positif dari stakeholder tersebut. Di 

dalam melaksanakan penilaian tersebut harus menggunakan 6 aspek, yaitu 

kejujuran, keadilan, simpati, integritas, prediktabilitas, dan tanggung jawab.

3)Meninjau ulang perbandingan akitivitas dan ekspektasi perusahaan dari 

perspektif dampak reputasi perusahaan.

Reputasi tergantung pada empat faktor, yaitu kejujuran, kredibilitas, reliabilitas, 

dan tanggung jawab. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi kerangka kerja dalam 

melakukan perbandingan.

4)Melakukan pelaporan.

Setelah tahap ketiga selesai, maka manajemen dapat menyiapkan laporan kepada 

masing-masing stakeholder. Laporan tersebut harus dibuat dengan 

mempertimbangkan kelompok stakeholder, produk atau jasa, tujuan perusahaan, 

nilai-nilai hypernorm, dan elemen-elemen penentu reputasi. Empat tahapan ini 

akan menghasilkan data yang memungkinkan direktur dan eksekutif dapat 

mengawasi adanya peluang dan risiko etika, sehingga dapat ditemukan cara 

untuk menghindari dan mengatasi risiko tersebut, serta agar dapat secara 

strategis mengambil keuntungan dari kesempatan tersebut. Berdasarkan SOX, 

menyatakan bahwa auditor eksternal tidak diharapkan melacak hal-hal 

immaterial, peluang dan resiko non-finansial. Auditor eksternal bertanggung 

jawab untuk melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian internal 

perusahaan, tetapi tidak diwajibkan untuk menemukan setiap masalah yang ada 

di dalam perusahaan klien.

Empat tahapan ini akan menghasilkan data yang memungkinkan direktur dan 

eksekutif dapat mengawasi adanya peluang dan risiko etika, sehingga dapat 

ditemukan cara untuk menghindari dan mengatasi risiko tersebut, serta agar dapat 

secara strategis mengambil keuntungan dari kesempatan tersebut. 
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Secara singkat, dapat dijelaskan pada bagan berikut:

b. Penerapan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategis dengan 

stakeholder.

Pendekatan yang dapat diterapkan adalah berfokus pada kemungkinan apakah para 

stakeholder tersebut bisa dengan mudah bekerja sama dengan perusahaan ataukah 

cenderung sulit bekerja sama dan menjadi ancaman bagi perusahaan.

c. Akuntabilitas sosial dan audit.

Audit dan akuntabilitas sosial dimaksudkan untuk mereview perkembangan yang 

harusnya terbukti benar dalam memutuskan apa yang harus diukur, pelaporan pihak 

lain, dan langkah audit yang mungkin diambil untuk memastikan akurasi informasi 

yang dihasilkan dan dilaporkan.

Fase 1
Mengembangkan 
pemahaman yang 

diproyeksikan, 
dan dirangking 

dari kepentingan / 
harapan 

stakeholder

Fase 2
Membandingkan 
aktivitas-aktivitas 
dengan harapan-
harapan untuk 

mengidentifikasi 
risiko-risiko etika 

dan peluang-
peluang 

Fase 3
Laporan berdasar 
- Kelompok 

stakeholder
- Produk  atau 

jasa
- Sasaran 

korporasi
- Nilai 

hipernorma

Identifika
si

Konfirma
si 

Merangking: 
urgensi, 

kekuasaan, 
legitimasi 

Analisis 
dinamik

Pemicu reputasi: 
Kepercayaan, kredibilitas, 
reliabilitas, tanggung jawab

Hipernorm: Kejujuran, keadilan, 
kasih sayang, integritas, 
prediktabilitas, tanggung jawab

Kinerja: Input, output, kualitas
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Manajemen risiko tradisional terfokus pada masalah dari perspektif dampak 

keuangan mereka pada pemegang saham, dan bukan pada stakeholder impactsmon 

keuangan. Dalam tambahan, bahkan dalam dampak keuangan, pendekatan ERM 

tradisional telah terjadi salah bergantung pada auditor eksternal. Beberapa direksi dan 

eksekutif telah diduga bahwa mereka auditor eksternal, yang sedang meninjau untuk 

resiko, akan membawa risiko yang ditemukan menjadi perhatian manajemen dan / atau 

direksi. Namun kepercayaan ini adalah dan tidak pada tempatnya.

Secara rinci, SAS 99 mengharuskan:

1. Mendiskusikan dan menyumbangkan saran diantara tim audit dan kesanggupan dan 

penyebab dari penyataan yang salah tentang material dalam laporan keuangan yang 

sebelumnya untuk menipu dan pada waktu audit.

2. Pedoman yang dapat diikuti dalm penyilangan data dan prosedur audit untuk 

menidentifikasi risiko penipuan.

3. Menduga risiko penipuan berdasarkan faktor risiko yang telah ditemukan, dan 

peninjauan kembali asumsi tidek bersalah manajemen menjadi bersalah

4. Peningkatan standar untuk pemeriksaan, dokumentasi, dan pelaporan audit langkah 

yang diambil untuk memastikan bahwa tidak terjadi manipulasi.

MANAJEMEN KRISIS

Krisis merupakan suatu kejadian besar dan tidak terduga yang memiliki potensi untuk  

berdampak negatif atau positif. Organisasi yang memikirkan dampak negatif yang 

mungkin ditimbulkan dari suatu krisis akan berusaha untuk mempersiapkan diri 

sebelum krisis tersebut terjadi. Bahkan ada peluang dimana organisasi dapat mengubah 

krisis menjadi suatu kesempatan untuk memperoleh dukungan publik.

Esensi manajemen krisis adalah upaya untuk menekan faktor ketidakpastian dan 

faktor resiko hingga tingkat serendah mungkin, dengan demikian akan lebih mampu

menampilkan sebanyak mungkin faktor kepastiannya. Terdapat berbagai faktor yang 

menyebabkan krisis terjadi, yaitu:

a. Penyebab Umum

Penyebab ini diantaranya disebabkan oleh gangguan kesejahteraan dan rasa aman 

dan tanggungjawab sosial diabaikan.
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b. Penyebab Khusus

Penyebab khusus ini diantaranya disebabkan oleh:

∑ Kesalahan pengelola yang mengganggu lapisan bawah organisasi

∑ Penurunan profit yang tajam

∑ Penyelewengan

∑ Perubahan permintaan pasar, dll

Dampak dari krisis tersebut adalah:

1. Intensitas permasalahan akan bertambah.

2. Masalah akan menjadi sorotan publik baik melalui media massa atau informasi dari 

mulut ke mulut.

3. Masalah akan mengganggu nama baik perusahaan

4. Masalah akan mengganggu kelancaran bisnis sehari-hari

5. Masalah dapat merusak sistem kerja dan mengguncang perusahaan secara 

keseluruhan

Untuk meminimalisir dampak yang disebabkan oleh krisis tersebut, maka 

dibutuhkan suatu manajemen di dalam mengurangi dampak tersebut, yang dinamakan 

dengan manajemen krisis. Berikut ini merupakan strategi di dalam manajemen krisis, 

yaitu:

1. Menganalisis dan merinci masalah krisis

2. Mengambil keputusan apa yang akan dilaksanakan

3. Melaksanakan keputusan untuk mengurangi krisis utama

4. Menganalisis tiga kegiatan tersebut, untuk menentukan berhasil atau tidak 

5. Menghubungi pejabat yang kompeten atau berwenang.

Manajemen krisis dapat dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu:

a. Program tahunan manajemen krisis

Program program ini dapat dilakukan dalam bentuk, :

∑ P. Preventive : program pencegahan

∑ P. Maintanance of Image Erison : program memelihara kemerosotan citra 

perusahaan

∑ P. Recovery : program pemulihan keadaan
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∑ P. Simulation : Program perencanaan simulasi

∑ P. Security and Safety : Program perencanaan pengamanan dan system 

keselamatan

b. Tahapan menangani krisis

Pada tahap ini dilakukan suatu tindakan yang tepat yang sesuai dengan tingkat serta 

jenis krisis yang dihadapi.

Dari sisi risk management, sejumlah langkah di bawah ini perlu dilakukan untuk 

melindungi perusahaan dari risiko politik, yaitu :

1. Seorang manajer risiko harus melakukan perencanaan dan due diligence, karena 

banyak sekali pengusaha yang memulai bisnis mereka di negara atau daerah yang 

tidak mereka pahami tanpa meluangkan waktu untuk memastikan apakah ada 

kesempatanuntuk meraih kesuksesan yang lebih baik daripada kesuksesan yang 

diperoleh saat ini.

2. Bina hubungan baik dengan aparat-aparat pemerintah dan tokoh masyarakat lokal 

yang terkait dengan bisnis perusahaan.

3. Ciptakan hubungan baik dengan pekerja lokal untuk mendapatkan suatu lingkungan 

investasi yang risiko politiknya sangat kecil.

4. Perkuat peranan CSR, terutama di lingkungan komunitas terdekat dengan lokasi 

usaha, sehingga masyarakat lokal tidak merasa terpinggirkan.

LATIHAN SOAL

1. Sebutkan resiko etika apabila harapan stakeholder yang tidak dapat dipenuhi?

2. Jelaskan apa yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi resiko etika?

3. Apa saja yang diharuskan dalam SAS 99?

4. Sebutkan penyebab terjadinya krisis manajemen?

5. Berikan contoh aktivitas dalam program tahunan manajemen krisis?
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BAB - 8
ETIKA DALAM PRAKTIK 
AKUNTANSI KEUANGAN 

DAN
AKUNTANSI MANAJEMEN

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan :

1. Mampu menjelaskan etika dalam akuntansi keuangan

2. Mampu menjelaskan etika dalam akuntansi manajemen

3. Mampu menjelaskan etika professional akuntan manajemen

4. Mampu menjelaskan perilaku profesi akuntan

5. Mampu menjelaskan studi kasus etika dalam praktik akuntansi keuangan dan 

akuntansi manajamen PT. Indofarma (Persero) Tbk.
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ETIKA DALAM AKUNTANSI KEUANGAN

Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan 

aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan 

penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak 

internal dan eksternal. Oleh karena tujuan akuntansi keuangan adalah menyediakan 

informasi kepada pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan harus bersifat 

umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Laporan 

keuangan yang dimaksud harus mampu menunjukkan keadaan keuangan dan hasil 

usaha perusahaan.

Laporan keuangan tersebut harus mampu memberikan suatu rangkaian historis 

informasi dari sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban-kewajiban perusahaan, serta 

kegiatan-kegiatan yang mengabaikan perubahan terhadap sumber-sumber ekonomi dan 

kewajiban-kewajiban tersebut, yang dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan mata 

uang.

Seorang akuntan keuangan bertanggung jawab untuk:

a. Menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral, sehingga dapat 

digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam 

pengambilan keputusan.

b. Membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakterisitk kualitatif laporan 

keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan (penyajian yang 

jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan), 

dapat diperbandingkan, kendala informasi yang relevan dan handal (tepat waktu, 

keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakterisitk 

kualitatif), serta penyajian yang wajar.

ETIKA DALAM AKUNTANSI MANAJEMEN

Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan 

informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk 

keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta 

pengambilan keputusan. Definisi akuntansi manajemen menurut Chartered Institute of 

Management Accountant, yaitu Penyatuan bagian manajemen yang mencakup, 
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penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas 

perencanaan dan pengendalian, pembuatan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber 

daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas 

dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan, yaitu:

a. Perencanaan, menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem 

perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara 

yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran.

b. Pengevaluasian, mempertimbangkan implikasi-implikasi historical dan kejadian-

kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak.

c. Pengendalian, menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan 

aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, memonitor dan mengukur prestasi, dan 

mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada 

cara-cara yang diharapkan.

d. Menjamin pertanggungjawaban sumber, mengimplementasikan suatu sistem 

pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu 

organisasi sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada 

efektifitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen.

e. Pelaporan eksternal, ikut berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-

prinsip akuntansi yang mendasari pelaporan eksternal.

ETIKA PROFESIONAL AKUNTAN MANAJEMEN

Kebiasaaan beretika adalah sangat penting dalam menjalankan perekonomian kita telah 

memicu berbagai perubahan peraturan dan permintaan perundang-undangan baru. 

Dalam perekonomian yang baru, digital, dan berbasis kepercayaan, kepentingan sangat 

dijunjung tinggi. Kejujuran perusahaan, yang diwujudkan dalam merek dan reputasi, 

meningkatkan kepercayaan pelanggan, karyawan dan investor. Pengalaman 

menunjukkan bahwa aset semacam ini harus dibangun lama dan penuh pengorbanan, 

namun cepat dapat hilang dalam sekejap, dan jika hilang, maka kehilangan segalanya. 

Akhirnya, untuk kebaikan semua orang termasuk perusahaan pencetak laba adalah 

sangat penting untuk menjalankan bisnis dalam kerangka etika yang membangun dan 

menjaga kepercayaan.
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Ikatan Akuntan Manajemen (Institute of Management Accountant – IMA) di 

Amerika Serikat telah mengembangkan kode etik yang disebut Standar Kode Etik untuk 

Praktisi Akuntan Manajemen dan Manajemen Keuangan (Standards of Ethical Conduct 

for Practitioners of Management Accounting and Financial Management).

Ada empat standar etika untuk akuntan manajemen yaitu:

1. Kompetensi

Artinya, akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, 

mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan 

lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan.

Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab 

untuk:

∑ Menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan 

berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

∑ Melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan dan standar teknis yang 

berlaku.

∑ Mampu menyiapkan laporan yang lengkap, jelas, dengan informasi yang relevan 

serta dapat diandalkan.

2. Kerahasiaan (Confidentiality)

Mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi 

rahasia kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal 

tersebut.

Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab 

untuk:

∑ Mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh 

dalam pekerjaan, kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban hukum.

∑ Menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang 

diperoleh, agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Hal ini 

dilakukan juga untuk menjaga pemeliharaan kerahasiaan.

∑ Menghindari diri dari mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk 

kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga.
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3. Integritas (Integrity)

Mengharuskan untuk menghindari “conflicts of interest”, menghindari kegiatan yang 

dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung 

etika.

Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab 

untuk:

∑ Menghindari adanya konflik akrual dan menyarankan semua pihak agar 

terhindar dari potensi konflik.

∑ Menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang akan 

mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tigas secara etis.

∑ Menolak berbagai hadiah, bantuan, atau bentuk sogokan lain yang dapat 

mempengaruhi tindakan mereka.

∑ Menahan diri dari aktivitas negati yang dapat menghalangi dalam pencapaian 

tujuan organisasi.

∑ Mampu mengenali dan mengatasi keterbatasan profesional atau kendala lain 

yang dapat menghalagi penilaian tanggung jawab kinerja dari suatu kegiatan.

∑ Mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta yang 

menguntungkan dalam penilaian profesional.

∑ Menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan 

mendiskreditkan profesi.

4. Objektivitas (Objectifity)

Mengharuskan para akuntan untuk mengkomunikasikan informasi secara wajar dan 

objektif, mengungkapan secara penuh (fully disclose) semua informasi relevan yang 

diharapkan dapat mempengaruhi pemahaman user terhadap pelaporan, komentar dan 

rekomendasi yang ditampilkan.

Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab 

untuk:

∑ Mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif.

∑ Mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan 

pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan.
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PERILAKU PROFESI AKUNTAN

Etika dalam akuntansi seringkali disebut sebagai suatu hal yang klasik. Hal tersebut 

dikarenakan pengguna informasi akuntansi menggunakan informasi yang penting serta 

membuat berbagai keputusan. Profesi dalam akuntansi keuangan memegang rasa 

tanggung jawab yang tinggi kepada publik. Tindakan akuntansi yang tidak benar, tidak 

hanya akan merusak bisnis, tetapi juga merusak auditor perusahaan yang tidak 

mengungkapkan salah saji. Kode etik yang kuat dan tingkat kepatuhan terhadap etika 

dapat menyebabkan kepercayaan investor sehingga mengarah kepada hal yang 

kepastian dan merupakan hal yang keamananbagi para investor.

Para akuntan dan auditor dapat menghindari dilema etika dengan memiliki 

pemahaman yang baik tentang pengetahuan etika. Hal tersebut memungkinkan mereka 

dapat membuat pilihan yang tepat. Mungkin hal itu tidak berdampak baik bagi 

perusahaan tetapi dapat menguntungkan masyarakat yang bergantung pada akuntan atau 

auditor. Aturan kode etik yang ada menjadi panutan bagi akuntan dan auditor untuk 

mempertahankan standar etika dan memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat 

profesi dan organisasi yang mereka layani. Beberapa bagian kode yang disoroti adalah 

integritas dan harus jujur dengan transaksi mereka, objektivitas dan kebebasan dari 

konflik kepentingan, kebebasan auditor dalam penampilan dan kenyataan, penerimaan 

kewajiban dan pengungkapan kerahasiaan informasi non luar, kompetensi serta 

memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaannya.

KASUS PT. INDOFARMA (Persero) Tbk.

PT. Indofarma (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

berada di bawah Departemen Kesehatan. Indofarma memproduksi obat-obat esensial 

dan merupakan produsen obat generik berlogo terbesar di Indonesia.

PT. Indofarma (Persero) Tbk sebagai suatu BUMN mempunyai fungsi antara 

lain sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan ke manfaatan umum dibidang farmasi dalam arti yang seluas-

luasnya terutama dalam bidang pengadaan produk farmasi yang sangat diperlukan 

oleh sarana kesehatan pemerintah maupun masyarakat umum. 
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b. Mendapatkan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan untuk 

membiayai serta mengembangkan perusahaan dan untuk disumbangkan bagi 

pembangunan nasional sesuai dengan kemampuan perusahaan. 

c. Memperluaspemerataanpenyediaanobatkhususnyabagimasyarakatgolonganmeneng

ahkebawah. 

d. Mencukupi kebutuhan obat yang dibutuhkan bagi Puskesmas dan Rumah Sakit 

Pemerintah serta penyediaan obat di desa untuk mendukung Pos Pelayanan Terpadu 

(POSYANDU). 

e. Sebagai Price Leader terhadap obat-obat yang beredar di masyarakat melalui 

program Obat Generik Berlogo.

f. Meningkatkan penerapan CPOB sebagaimana direkomendasikan oleh WHO 

sebagai hasil produksi berstandar internasional. 

Sepanjang perjalanannya, Indofarma tersandung beberapa masalah, di antaranya :

Kurun Waktu 2001 - 2003

Mengutip pada ringkasan kasus yang dibahas dari ranah hukum (Armein, Rizka 

Ardhianty, 2005), kasus Indofarma ini bermula saat perusahaan yang memproduksi 80% 

(delapan puluh persen) obat generik itu mengalami kerugian sebesar Rp 20,097 (dua 

puluh koma sembilan puluh tujuh) miliar pada akhir tahun 2002. Padahal hingga kuartal 

III tahun yang sama, laba bersih Indofarma mencapai Rp. 88,57 (delapan puluh delapan 

koma lima puluh tujuh) miliar. Kerugian ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari 

kekeliruan yang dilakukan oleh manajemen pada tahun tahun sebelumnya yang pada 

akhirnya berdampak pada tahun-tahun berikutnya. Sebenarnya kerugian ini dapat terjadi 

karena beberapa faktor, yaitu :

∑ Faktor Eksternal

¸Adanya perubahan regulasi pemerintah terkait penghapusan subsidi pengadaan 

obat generik dan penerapan Undang – Undang otonomi daerah yang 

mengharuskan tender pengadaan obat generik dilakukan secara desentralisasi di 

tingkat kabupaten atau kota.

¸Persaingan yang sangat ketat antar produsen obat.

¸Kasus korupsi pengadaan alat kesehatan penyangga yang melibatkan direktur 

Indofarma.
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∑ Faktor Internal

¸Pembelian alat kesehatan yang tidak laku dan menyebabkan stok mati (dead 

stock). Peningkatan persediaan tidak dilakukan berdasarkan perencanaan yang 

baik dan tidak didukung oleh kebutuhan atau daya serap pasar sehingga 

menyebabkan over stock yang terlalu lama hingga rusak. Ketika hal ini 

diketahui, perusahaan melakukan write off dan juga menyebabkan perusahaan 

mengalami kenaikan biaya yang diperhitungkan dalam cadangan penyisihan 

nilai persediaan.

¸Komposisi portfolio produk bergantung pada obat generik di mana angkanya 

mencapai 80%. Penurunan penjualan generik akibat peubahan regulasi 

pemerintah dan kondisi pasar yang over supply selama tahun 2003 menyebabkan 

kerugian yang cukup besar bagi Indofarma sendiri.

¸Pengembangan obat yang tidak membuahkan hasil.

¸ Inefisiensi produksi akibat kapasitas menganggur (idle capacity).

¸Adanya ekspansi dengan mendirikan anak perusahaan yaitu PT. Indofarma 

Global Medika (IGM) yang menjadi distributor bagi semua produk Indofarma. 

Investasi yang dibutuhkan cukup besar sementara harga produk yang telah 

ditentukan oleh pemerintah menyebabkan margin keuntungan perusahaan kecil.

¸Beban usaha mengalami peningkatan sebesar Rp 183,88 miliar yang juga 

mendorong meningkatnya kerugian ditambah dengan beban bungan pinjaman 

sebesar Rp 40,95 miliar. Beban usaha meningkat terkait dengan peraturan 

pemerintah mengenai pencabutan subsidi pengadaan obat generik, sedangkan  

beban bunga pinjaman meningkat dikarenakan pembelian persediaan digunakan 

sebagai jaminan kepada Bank Mandiri untuk kredit modal kerja sebesar Rp 25 

miliar dengan bunga sebesar 19% pada tahun 2002 dan dinaikan menjadi Rp 

85miliar dengan bunga 19,5% di tahun 2003.

Akibat terjadinya kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu tahun 2002 dan 

2003, BEJ menjatuhkan sanksi penghentian sementara perdagangan saham perusahaan 

farmasi tersebut sejak 25 Maret 2004.Oleh karenanya BEJ meminta agar manajemen 

Indofarma melakukan public expose untuk menjelaskan penyebab perseroan mengalami 

kerugian yang cukup besar pada tahun 2003 dan rencana penghapus bukuan persediaan 

kadaluwarsa.
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Pada tanggal 17 Mei 2004, BEJ mencabut suspen dan memperdagangkan 

kembali saham Indofarma. Hal ini dikarenakan pada tanggal 14 Mei 2004 manajemen 

Indofarma telah menyampaikan penegasan mengenai data Laporan Keuangan per 30 

Juni 2003 dan per 30 September 2003. Selain itu pada 3 Mei 2004, Indofarma telah 

menyampaikan penjelasan sebagai tidak lanjut dengan pendapat yang dilakukan di BEJ 

tentang penghapusbukuan (write off).

Atas kejadian tersebut Bapepam melakukan pemeriksaan dan 

ditemukansejumlah bukti pelanggaran seperti nilai barang dalam proses dinilai 

lebihtinggi dari nilai seharusnya dalam penyajian persediaan (overstated) perseroan 

pada Laporan Keuangan tahun buku 2001. Perusahaan dalam Laporan Keuangan 2001 

menyajikan nilai barang yang lebih tinggi dari seharusnya (overstated) dalam 

persediaan barang dalamproses senilai Rp 28,87 (dua puluh delapan koma delapan 

puluh tujuh) miliar. Overstated persediaan itu mempengaruhi hargapokok penjualan 

sehingga laba bersih mengalami penilaian lebih tinggi dengan nilai serupa Rp 28,87 

(dua puluh delapan koma delapan puluh tujuh) miliar.

Kurun Waktu 2005-2008

Kurun waktu 2005 – 2008 menjadi kurun waktu yang cukup lama terkait kasus 

korupsi jajaran direksi Indofarma dalam kaitannya tender kementerian kesehatan. 

Sampai dengan tahun 2011 pun masih disibukkan dalam agenda peradilan kasus terkait. 

Cuplikan dalam media merdeka, mantan Direktur Pemasaran PT Indofarma Tbk, 

Muhammad Naguib dituntut hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 500 

juta dengan subsider tiga bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum. Dalam 

tuntutannya, JPU menilai Naguib terbukti menyalahgunakan kewenangannya sehingga 

menyebabkan kerugian negara dan disertai adanya keuntungan korporasi dan orang lain 

dalam proyek pengadaan alat kesehatan untuk penanggulangan bencana di Kementerian 

Kesehatan tahun anggaran 2005. 

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi, 

mengirimkan harga penawaran dengan menaikkan terlebih dahulu sekitar 12-15 persen 

dari harga sebenarnya. Alhasil, PT Indofarma diuntungkan sebesar Rp 1,8 miliar dan PT 

Mitra Medidua menerima keuntungan sebesar Rp 4,4 miliar. Namun, negara dirugikan 

sekitar Rp 6,2 miliar dari total pengadaan sebesar Rp 15,2 miliar. 
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Tidak berfokus pada permasalahan hukum yang ada, penulis memfokuskan pada 

perlakukan Indofarma yang menggunakan keuangan persero untuk membiayai kegiatan 

bantuan hukum bagi pejabat yang terlibat kasus korupsi. Catatan buku besar perusahaan 

menunjukkan adanya pembayaran Uang Muka Konsultan Hukum Tahun 2008 sebesar 

Rp 3,8 miliar.

PT INAF menunjuk Konsultan Hukum Sulistio Anggraeni & Associates Law 

Firm (SAA) untuk memberikan jasa pelayanan hukum tetap bagi kepentingan PT INAF 

sesuai perjanjian No.001/Indofarma-SAA/I/2008 tanggal 8 Januari 2008 berlaku sampai 

dengan 8 Januari 2009. Kemudian diperpanjang dengan perjanjian No.002/Indofarma–

SAA/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 berlaku sampai dengan 19 Januari 2010. Dari hasil 

pemeriksaan atas pengeluaran biaya jasa bantuan hukum kepada SAA, diketahui 

pengeluaran minimal sebesar Rp 1,7 miliar untuk kepentingan pegawai yang telah 

menjadi terdakwa dalam kasus korupsi, belum dibuatkan perjanjian kesanggupan untuk 

menggantinya.

Pembahasan PT. Indofarma (Persero) Tbk.

Diawali dengan melihat tinjauan keuangan kurun waktu 1999-2003, kondisi 

perusahaan memiliki growth sales yang sangat baik akan tetapi pencapaian yang baik 

tidak diimbangi oleh laba yang dihasilkan. Terbukti adanya kerugian yang sangat 

ekstrim di periode 2002-2003 yang tak luput sebagai akibat kesalahan-kesalahan direksi 

dalam pelaporan keuangannya. 

Dalam Miliar
DESKRIPSI 1999 2000 2001 2002 2003

Penjualan Bersih 392.02 493.37 615.43 687.98 498.21
Laba Kotor 182.06 272.54 303.79 123.16 136.84
Laba (Rugi) Usaha 125.92 182.07 172.33 (52.26) (47.05)
Laba (Rugi) Bersih 117.01 110.29 122.54 (59.82) (129.57)
Total Aset 487.51 538.17 811.62 810.03 635.96
Aset Lancar 421.71 432.79 688.96 647.16 443.65
Aset Tidak Lancar 65.80 105.38 122.66 162.87 192.96
Total Kewajiban 239.92 245.61 294.19 412.03 368.01
Kewajiban Lancar 239.92 245.61 289.76 373.22 343.16
Kewajiban Tidak Lancar - - 4.43 38.81 24.85
Ekuitas 247.59 292.57 510.84 390.43 260.86
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Sebut saja, overstated pada penilaian persediaan barang “work in process”. 

Kejadian ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasar Modal 

(UUPM dan peraturan Bapepam) dan Pedoman Standar Akuntan Akuntansi Keuangan 

(PSAK). Berdasarkan peraturan Bapepam Nomor VIII.G7 tentang Pedoman Penyajian 

Laporan Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyajian Laporan Keuangan adalah 

manajemen dari Emiten atau Perusahaan Publik (Direksi). Oleh karenanya tindakan ini 

sepenuhnyamerupakan tanggung jawab dari Direksi yang menjabat pada saat Laporan 

Keuangan tersebut dikeluarkan.

Sanksi yang diberikan oleh Bapepam merupakan kewajiban dari Direksi yang 

menjabat pada waktu itu secara bersama-sama (tanggung renteng). Tidak jelas apa yang 

menjadi latar belakang dari Bapepam hanya memberikan sanksi administrative berupa 

membayar denda pada kasus ini. Dalam press release-nya, Bapepam hanya 

menyebutkan bahwa telah terjadi penilaian barang yang lebih tinggi dari harga 

seharusnya. Dengan demikian tidak diketahui apakah tindakan tersebut merupakan 

suatu kesengajaan atau tidak dari manajemen untuk memberikan Laporan Keuangan 

dengan kinerja yang bagus kepada publik. Sehingga publik akan menanamkan atau 

tidak modalnya terhadap perusahaan farmasi tersebut. Kalau tindakan ini merupakan 

satu hal yang disengaja dan diketahui oleh manajemen Indofarma jelas merupakan suatu 

kejahatan di Pasar Modal.

Kaitan Dengan Kode Etik Profesi Akuntan

Dari pembahasan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya permasalahan telah 

memiliki peraturan yang jelas dalam pengaturannya. Seharusnya, perusahaan peraturan 

terkait menggunakan peraturan tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Di dalam kasus 

yang terjadi, peran akuntan di dalam perusahaan sangat nyata bahwa mereka juga turut 

ambil bagian pada operasi perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan seperti terdapat di dalam 

Kode Etik Profesi Akuntansi berdasar pada IFAC bagian 100.5. Prinsip tersebut 

mencakup integritas, objektivitas, kompetensi serta kecermatan dan kehati-hatian, 

kerahasiaan, dan sikap profesional. Akan tetapi dalam kedua kasus tersebut, akuntan 

perusahaan banyak melanggar prinsip dasarnya. Prinsip integritas dimana seharusnya 

akuntan tegas dan jujur dalam melaksanakan profesinya, jelas dilanggar ketika 
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perusahaan menyajikan laporan keuangannya tidak dalam kondisi yang sebenarnya. 

Baik penyajian overstated dalam laporan keuangan Indofarma, dan transfer pricing

yang tidak seharusnya pada kasus Asian Agri. Akuntan perusahaan di dalam kasus juga 

jelas kurang objektif dan tidak berhati-hati. Prinsip profesional nyata bahwa dilanggar 

oleh akuntan melihat peraturan terkait penyajian menyangkut permasalahan dalam 

kasus telah diatur pada peraturan yang berlaku.

Kode etik untuk profesi akuntan di dalam perusahaan secara khusus, dapat 

dilihat pada IFAC bagian C yang mengatur mengenai Akuntan Profesional di dalam 

Bisnis. Pada bagian 300.5 telah disebutkan, seharusnya akuntan di dalam perusahaan 

mendorong menciptakan budaya kerja yang berdasarkan etika profesi. Di mana lebih 

lanjut disebutkan pada bagian 300.6, akuntan tidak boleh dengan secara sengaja 

merusak integritas, objektivitas, atau reputasi profesi sehingga menjadi tidak sejalan 

dengan prinsip dasar etika profesi. Namun di dalam kasus ini, akuntan di dalam masing-

masing perusahaan telah melanggar prinsip dasar ini sejak awal, sehingga mereka 

menjadi bagian yang berperan di dalam kasus yang dihadapi oleh perusahaan dan tidak 

dapat membangun budaya kerja yang beretika di dalam perusahaan.

Ketika menemui suatu permasalahan terkait etika di dalam perusahaan, 

seharusnya akuntan baik secara individu maupun bersama – sama dengan koleganya, 

baik secara formal maupun tidak formal, wajib untuk mempertimbangkan banyak faktor 

dalam kaitan penyelesaian permasalahan etika yang ada di perusahaan. Dan apabila 

dalam penyelesaiannya tetap tidak menemukan jalan keluar, maka sebaiknya akuntan 

berkonsultasi dengan perusahaan atau bahkan meminta nasihat profesional dari 

organisasi profesi yang relevan bahkan penasihat hukum tanpa mengabaikan prinsip 

kerahasiaan sesuai dengan yang telah diatur pada IFAC bagian 100.17 hingga 100.22. 

Meskipun demikian, akuntan perusahaan mungkin menghadapi ancaman intimidasi 

dimana ada tekanan bahwa akuntan perusahaan bekerja untuk perusahaan sehingga 

obyektifitasnya terpengaruhi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi akuntan internal 

perusahaan, terutama akuntan yang terlibat di dalam perusahaan yang memiliki kasus 

seperti Indofarma dan Asian Agri yang diangkat oleh penulis. Lebih lanjut untuk 

akuntan di dalam perusahaan telah di atur di dalam bagian 300.13 hingga 300.15, dan 

bahkanpada bagian 300.15 di sebutkan bahwa apabila situasi memang sangat tidak 

memungkinkan untuk penyelesaian permasalahan yang sesuai dengan etika, maka 

sebaiknya akuntan profesional memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan 

terkait.
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Pada 320.3 disebutkan bahwa akuntan profesional dalam menyajikan informasi 

wajib untuk :

∑ Mengungkapkan secara jelas, jenis aset, kewajiban, serta transaksi bisnis yang 

terjadi,

∑ Mencatat dan mengklasifikasikan informasi secara benar dan tepat waktu,

∑ Menyajikan semua fakta yang material, secara akurat dan lengkap.

Pada kasus yang terjadi, akuntan profesional di dalam perusahaan tidak melakukan hal-

hal ini. Meskipun ada ancaman yang signifikan, seharusnya akuntan melepaskan diri 

dari permasalahan tersebut.

LATIHAN SOAL

1. Buatlah makalah studi kasus tentang etika dalam praktik akuntansi keuangan dan 

akuntansi manajemen?

2. Presentasikan makalah tersebut di depan kelas!
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BAB - 9
ETIKA DALAM PRAKTIK 

PERPAJAKAN

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan :

1. Mampu menjelaskan definisi akuntansi perpajakan

2. Mampu menjelaskan kode etik profesi

3. Mampu menjelaskan kode etik pegawai Dirjen Pajak

4. Mampu menjelaskan kode etik konsultan pajak

5. Mampu menjelaskan tanggung jawab akuntan pajak

6. Mampu menjelaskan komplektisitas aturan perpajakan versus tuntutan klien

7. Mampu menjelaskan studi kasus etika dalam praktik perpajakan PT. Sejahtera
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DEFINISI AKUNTANSI PERPAJAKAN

Bidang akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan 

membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi (transaksi) 

peusahaan. Peranannya dalam perusahaan adalah signifikan, yaitu:

1. Memberikan perencanaan dan strategi perpajakan (dalam artian positif).

2. Memberikan analisa dan prediksi mengenai potensi pajak perusahaan di masa yang 

akan datang.

3. Dapat menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan mulai dari 

penilaian atau penghitungan, pencatatan (pengakuan) atas pajak, dan dapat 

menyajikannya di dalam laporan komersial maupun laporan fiskal perusahaan.

4. Dapat melakukan pengarsipan dan dokumentasi perpajakan dengan lebih baik, 

sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi.

KODE ETIK PROFESI

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode 

etik yang merupakan seperangkat moral yang mengatur tentang etika profesional. Di 

dalam kode etik terdapat muatan-muatan etika yang pada dasarnya untuk melindungi 

kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi. Terdapat dua sasaran pokok 

dalam kode etik ini yaitu:

a. Kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh 

kelalaian baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kaum profesional.

b. Kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku-perilaku 

buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional.

Menurut Hunt & Vitell, bahwa kemampuan seorang profesional untuk dapat 

mengerti dan peka akan adanya masalah etika dalam profesinya, sangat dipengaruhi 

oleh lingkungan budaya atau masyarakat dimana profesi itu berada, lingkungan 

profesinya, lingkungan organisasi atau tempat ia bekerja serta pengalaman pribadinya.

Kepatuhan terhadap Kode Etik tergantung pada pemahaman dan tindakan sukarela 

anggota. Disamping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan dari adanya paksaan oleh 

sesama anggota dan opini publik, dan apabila diperlukan akan ada mekanisme 
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pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi terhadap anggota yang tidak 

menaatinya.

Beberapa prinsip etika:

a. Menghindari penyimpangan etika yang ringan.

b. Berfokus pada reputasi jangka panjang.

c. Mau menerima konsekuensi pribadi demi mempertahankan etika.

KODE ETIK PEGAWAI DIRJEN PAJAK

Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Kode Etik) adalah pedoman sikap, 

tingkah laku, dan perbuatan, yang mengikat Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 

(Pegawai) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dalam pergaulan hidup 

sehari-hari. Dengan Kode Etik, segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut 

untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan tugas sesuai prinsip-

prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). 

Keberhasilan pelaksanaan Kode Etik tidak hanya bergantung pada badan atau 

unit yang berwenang mengawasi Kode Etik, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor 

seperti pengawasan yang melekat dan keteladanan dari atasan serta tanggung jawab dari 

seluruh Pegawai DJP. Oleh karena itu, Pegawai diharapkan memiliki inisiatif untuk 

menjaga agar Kode Etik dapat dipatuhi antara lain dengan saling mengingatkan sesama 

Pegawai, berkonsultasi dengan atasan, atau melaporkan apabila terjadi pelanggaran 

Kode Etik di lingkungan kerja masing-masing.

Setiap pegawai pajak wajib:

a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.

b. Bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

∑ Bekerja secara profesional meliputi:

1. Integritas, yaitu ukuran kualitas moral Pegawai yang diwujudkan dalam 

sikap jujur, bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan 

kepentingan Negara;

2. Disiplin, yaitu pencerminan ketaatan Pegawai terhadap setiap ketentuan 

yang berlaku;
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3. Kompetensi, yaitu ukuran tingkat pengetahuan, kemampuan dan penguasaan 

atas bidang tugas pegawai sehingga mampu melaksanakan tugas secara 

efektif dan efisien.

∑ Bekerja secara transparan, yaitu setiap Pegawai bersikap terbuka dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Namun demikian, kerahasiaan jabatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, tetap harus diterapkan.

∑ Bekerja secara akuntabel, artinya Pegawai harus bertanggungjawab dan bersedia 

untuk diperiksa oleh pihak yang berwenang atas setiap keputusan atau tindakan 

yang diambil dalam rangka pelaksanaan tugas.

c. Mengamankan data dan informasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.

d. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak, sesama pegawai, atau pihak lain dalam 

pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya.

e. Mentaati perintah kedinasan. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan 

oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan 

kedinasan.

f. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Direktorat Jenderal 

Pajak.

g. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor.

h. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan.

i. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

Dalam kode etik pegawai Dirjen Pajak di atas jelas disebutkan bahwa pegawai harus 

bekerja dengan jujur, bersih dari tindakan tercela, dan senantiasa mengutamakan 

kepentingan Negara. Namun apalah arti kode etik tersebut tanpa adanya moral yang 

baik dari pelaksananya.
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KODE ETIK KONSULTAN PAJAK

Kode Etik IKPI

1. Kode Etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, 

bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. 

2. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa 

berpegang pada Kode Etik IKPI. 

3. Kode Etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau 

dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI.

Dalam Hal Kepribadian

Konsultan Pajak Indonesia wajib:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, 

martabat dan kehormatan profesi Konsultan Pajak.

3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan 

independen.

4. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.

Konsultan Pajak Indonesia dilarang:

1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai 

negeri, kecuali dibidang riset, pengkajian dan pendidikan.

2. Meminjamkan ijin praktik untuk digunakan oleh pihak lain.

3. Menugaskan karyawannya atau pihak lain yang tidak menguasai pengetahuan 

perpajakan untuk bertindak, memberikan nasehat dan menangani urusan 

perpajakan.

Dalam Hal Hubungan Dengan Teman Seprofesi

Konsultan Pajak Indonesia dilarang:

1. Menarik pelanggan yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa pelanggan 

tersebut merupakan pelanggan Konsultan Pajak lain.

2. Membujuk karyawan dari Konsultan Pajak lain untuk pindah menjadi 

karyawannya.
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3. Menerima pelanggan pindahan dari Konsultan Pajak lain tanpa memberitahukan 

kepada Konsultan Pajak lain tersebut, dan harus secara jelas dan meyakinkan secara 

legal bahwa pelanggan tersebut telah mencabut kuasanya dari Konsultan Pajak lain 

tersebut.

Dalam Hal Hubungan Dengan Wajib Pajak

Konsultan Pajak Indonesia wajib:

1. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan dengan memelihara 

kepercayaan masyarakat; bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan 

rahasia penerima jasa; dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan 

perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau 

mengorbankan prinsip; mampu melihat mana yang benar, adil dan mengikuti 

prinsip obyektivitas dan kehatihatian.

2. Bersikap profesional: senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam 

pemberian jasa yang dilakukan; senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan 

dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah; melaksanakan 

kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dan mempunyai kewajiban 

mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan.

3. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak: Harus menghormati 

dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya, 

dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, 

kecuali ada hak atau kewajiban legal profesional yang legal atau hukum atau atas 

perintah pengadilan untuk mengungkapkannya. Anggota mempunyai kewajiban

untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam 

pengawasannya dan pihak lain yang diminta nasihat dan bantuannya tetap 

menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan.

Konsultan Pajak Indonesia dilarang:

1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak 

mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan.

2. Memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan 

dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan.
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3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Wajib Pajak untuk pindah 

atau memilih Konsultan Pajak lain.

4. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang 

diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan 

perpajakan.

5. Menerima permintaan Wajib Pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau 

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan.

Dalam Hal Publikasi

Konsultan Pajak Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama kantor konsultan pajak yang dicantumkan pada papan nama adalah sesuai 

dengan nama yang tercantum dalam ijin praktek dari Menteri Keuangan/Direktur 

Jenderal Pajak

2. Pada papan nama harus dicantumkan nomor ijin praktek Konsultan Pajak

3. Apabila Konsultan Pajak berbentuk persekutuan, Nomor ijin praktek yang harus 

dicantumkan pada papan nama adalah nomor ijin praktek salah seorang dari 

anggota persekutuan

4. Ukuran dan warna papan nama disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Konsultan Pajak Indonesia dilarang memasang iklan untuk mendapatkan 

pelanggan.

Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Profesi

Pasal 13 Kode Etik Konsultan Pajak menegaskan :

1. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik antar lain berupa :

∑ Teguran tertulis

∑ Pemberhentian sementara

∑ Pemberhentian tetap.

2. Sebelum sanksi yang tersebut pada ayat (1) di atas diberikan, anggota IKPI yang 

bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat Majelis 

Kehormatan dan anggota tersebut dapat disertai oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) 

orang anggota IKPI lainnya sebagai pendamping.
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3. Dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut baru 

berlaku setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di 

depan Kongres.

4. Keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat.

TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PAJAK

Tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik 

dan kuat terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres, administrasi, dan komunitas 

praktisi. Secara umum bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, 

loyalitas, dan kerahasiaan klien, hal ini disebut juga tanggung jawab praktisi atas sistem 

pajak yang baik.

Tanggung jawab praktisi pajak yang terakhir adalah pentingnya peresapan 

(pervasive). Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung 

jawab dikenali dan dilaksanakan. Dalam beberapa situasi, praktisi diperlukan untuk 

memutuskan kewajiban yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan 

bahwa kewajiban atas sistem pajak adalah yang tertinggi. Praktisi pajak membantu 

dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan

pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak.

Praktisi lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Aturan etika yang 

fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak 

harus mengijinkan klien untuk membuat keputusan final. Disamping itu praktisi harus 

bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah.

KOMPLEKSITAS ATURAN PERPAJAKAN (VS)
TUNTUTAN KLIEN

Pajak secara klasik memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi budget air. Kedua, fungsi 

reguleren. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23  ayat 2, disebutkan bahwa 

“segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.” Dari hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas antara lain sebagai sumber 

pendapatan negara yang utama, pengatur kegiatan ekonomi, pemerataan pendapatan 
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masyarakat, dan sebagai sarana stabilisasi ekonomi. Kalau melihat APBN, pajak selalu 

dituntut untuk bertambah dan bertambah.

Pemerintah harus memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara.  Dalam 

struktur anggaran negara, seperti halnya negara kita bisa mencapai 75% diperoleh dari 

pajak. Kondisi inilah yang memicu pemerintah untuk membuat aturan-aturan 

perpajakan. Aturan perpajakan merupakan masalah yang sebaiknya menjadi prioritas 

bagi pemerintah supaya tidak terjadi tax avoidance.

Berikut ini beberapa kasus yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan 

vs tuntutan klien:

1. Pajak Ganda pada Dividen

Secara teori, Indonesia menganut klasikal sistem. Artinya, ada perbedaan subyek 

pajak yaitu subyek pajak badan dan subyek pajak perseorangan. Yang bermasalah 

dalam pajak dividen adalah terjadi economic double taxation yang artinya ialah 

bahwa sebelum dividen dibagi kepada pengusaha, laba tersebut merupakan laba 

perusahaan yang dikenakan pajak, atau disebut Pajak Korporat. Namun, ketika 

dibagi kepada pemegang saham di korporat, pemegang saham itu akan dikenakan 

pajak lagi. Inilah yang disebut sebagai pajak ganda. Sebagai perbandingan,Malaysia 

dan Singapura tidak lagi menggunakan pajak atas dividen. Mereka menggunakan 

kredit sistem yakni  pajak yang bisa dikreditkan kepada para pemegang saham di 

korporat. Sehingga, korporat hanya dimaknai sebagai sarana. Subyek pajak tetap 

melekat pada pribadi. Tak ada lagi pajak ganda yang membebani.

2. Sengketa Pajak

Kalau terjadi DISPUTE, yakni hitungan wajib pajak (WP) dengan petugas pajak 

berbeda. Pada UU KUP 2000 kewenangan aparat fiskus terlalu luas. Jika terjadi 

sengketa SPT, maka apapun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan 

hitungan itu harus dibayar terlebih dahulu oleh WP sebesar 50% dari hitungan 

petugas pajak sebelum dibawa kepada pengadilan pajak. Kalau hitungan WP yang 

dinyatakan pengadilan benar maka WP berhak menerima restitusi. Namun, uang 

restitusi itu kenyataannya tidak segera dibayarkan oleh fiskus. Jika uang restitusi 

jumlahnya milyaran, jelas saja mengganggu cash flow para pengusaha. Inilah 

persoalan dalam dispute antara WP dengan aparat pajak. Untungnya, dalam UU 

KUP 28/2007 perhitungan SPT ditentukan secara bersama-sama. Jika ada 

perbedaan klaim angka, maka yang lebih dulu dipakai adalah klaim WP. Sebelum 



96 Etika Profesi Dan Bisnis

masuk ke pengadilan pajak, WP hanya cukup membayar sebesar 50% dari klaim 

hitungan WP sendiri.

3. Tarif Pajak yang Tinggi

Ketua Tax Centre UI, Tafsir Nurchamid dan pengusaha Anton J Supit mengatakan 

bahwa tarif yang tinggi kalau diturunkan punya dampak pada seretnya penerimaan 

negara. Padahal disaat yang sama pendapatan negara itu sebagian besar ditujukan 

untuk membayar hutang dan obligasi rekap. Meskipun semestinya menurut Anton J 

Supit penerimaan dari pajak itu digunakan untuk membangun infrastruktur. Banyak 

kalangan perpajakan seperti Permana Agung, Gunadi, dan Haula Rusdiana 

mengatakan sebaiknya ada kebijakan untuk membuat tarif menjadi lebih rendah. 

Selain lebih kompetitif bagi dunia usaha, pajak yang rendah dianggap justru akan 

meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyaknya potensi pajak yang 

terjaring. Satu triliun dari seratus orang jauh lebih baik ketimbang satu triliun hanya 

dari sepuluh pembayar pajak. Tarif yang tinggi membuat yang bayar menjadi 

sedikit. Sehingga membuat banyak orang yang lain lebih sering menghindar dan 

kucing-kucingan dengan petugas pajak. Dalam pikiran mereka, sekali Anda punya 

NPWP sampai mati Anda akan dikejar oleh aparat pajak. Prinsip ini membuat 

mereka kalau bisa selalu main belakang dengan fiskus.

KASUS PT. SEJAHTERA

Di Indonesia banyak sekali kasus yang berhubungan dengan kode etik. Kasus-kasus 

seperti korupsi, penyuapan, penggelapan permasalahan laporan keuangan serta mafia 

pajak yang terjadi belakangan ini tentunya sangat bertentangan dengan kode etik. 

Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik dalam pemerintahan yang telah 

disebutkan melibatkan beberapa profesi yang melakukan pelanggaran terhadap kode 

etik seperti pejabat administrasi negara, pegawai perpajakan, akuntan public, dan lain 

sebagainya.

Namun dalam kasus ini penulis memberikan contoh kepada Pandam R.W 

melakukan audit PT. Sejahtera selama beberapa tahun sehingga direktur sudah 

menganggapnya sebagai rekan bisnis selain sebagai akuntan publiknya (Rekan 

Akuntan). dalam satu kesempatan direktur perusahaan mengajak Pandam R.W 

merumuskan kebijakan dan pengambil keputusan perusahaan, terutama yang berkaitan 



Bab Sembilan : Etika Dalam Praktik Perpajakan                                      97

dengan masalah perpajakan dan laporan keuangan. Berdasarkan kasus tersebut maka 

penulis mengambil judul “Pelanggaran Kode Etik Dalam Masalah Perpajakan dan 

Laporan Keuangan Terhadap PT. Sejahtera”.

Pembahasan

Akuntan Publik adalah akuntan yang memperoleh izin dari mentri keuangan untuk 

memberikan jasa akuntan publik diindonesia. Akuntan publik memiliki tugas pokok 

yang termasuk kedalam bidang jasa atestasi dan non atestasi, yang termasuk kedalam 

jasa atestasi adalah akuntan public yang bertugas mengaudit umum atas laporan 

keuangan, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif dan informasi performa 

keuangan juga mereview atas laporan keuangannya. Dan jasa non astetasi adalah 

akuntan publik yang bertugas penghitungan keuangan,manajemen, konsultasi, kompilasi 

dan perpajakan. 

Dilihat dari fungsi umumnya pada akuntan publik adalah akuntan public dapat 

memberikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang peristiwa ekonomi yang 

penting dan mendasar, selain itu juga menyediakan informasi tentang bagaimana caraya 

ntuk mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas, contohnya tenaga kerja, modal, dan 

bahan baku untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah.

Kode etik adalah nilai atau norma yang secara tegas menyatakan mana yang 

benar dan yang terbaik, dan juga sebaliknya. Dalam kode etik diwajibkan mengetahui 

perbuatan mana yang benar atau salah dan perbuatan yang harus dilakukan juga yang 

harus dihindari.

Etika profesi akuntansi adalah peraturan yang mengatur perilaku baik maupun 

buruknya seseorang terhadap pekerjaan sebagai akuntan atau pengetahuan akuntansi 

yang dimilki oleh seseorang tersebut. Jadi contohnya seseorang yang memilki etika 

dengan membantu pemberian pelatihan atau pengetahuan sebagai akuntan terhadap 

orang lain yang membutuhkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran kode etik adalah :

∑ Kebutuhan individu, dimana dalam hal ini yang dimaksudkan adalah dimana 

seseorang dapat meraih keinginan yang diinginkan dalam konteks negative untuk 

memenuhi kebutuhannya, dan keinginan tersebut termasuk dalam hal perilaku yang 

tidak sesuai atau disebut dengan pelanggaran etika.
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∑ Pelanggaran etika terjadi karena bisa dikarenakan tidak ada pandangan yang jelas 

terhadap perilaku atau sikap yang sebagaimana harus dilakukan

∑ Kebiasaan atau perilaku yang tidak wajar atau bisa disebut sebagai pelanggaran 

etika yang dilakukannya tidak sesuai pada tempatnya.

∑ Lingkungan yang tidak sesuai, jadi misalnya seseorang yang mendiami 

dilingkungan yang tidak sesuai maka seseorang tersebut terpengaruh terhadap 

lingkungannya dikarenakan faktor psikologi sosial.

Dalam permasalahan ini Pandam R.W sebagai akuntan yang sudah dikenal dan bahkan 

disebut sebagai rekan bisnis oleh direktur PT. Sejahtera sudah mengaudit terhadap 

PT. Sejahtera dalam beberapa tahun ini. Namun dalam satu kesempatan direktur 

perusahaan mengajak Pandam R.W merumuskan kebijakan dan pengambil keputusan 

perusahaan, terutama yang berkaitan dengan masalah perpajakan dan laporan keuangan.

Dari permasalahan tersebut sudah jelas sekali Pandam R.W telah melakukan 

pelanggaran kode etik sebagai akuntan, yaitu dengan penggelapan atau dengan 

membuat permasalahan soal perpajakan dan laporan keuangan dari perusahaan PT. 

Sejahtera. Sudah dijelaskan oleh peraturan-peraturan akuntansi yang telah ada, bahwa 

akuntan auditor 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, obyektivitas, standar 

tekhnis dan standar profesional yang harus ditaati.

LATIHAN SOAL

1. Buatlah makalah studi kasus tentang etika dalam praktik perpajakan?

2. Presentasikan makalah tersebut di depan kelas?
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BAB - 10
ETIKA DALAM PRAKTIK 

BISNIS

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mempelajari bab ini, anda diharapkan :

1. Mampu menjelaskan definisi bisnis

2. Mampu menjelaskan definisi etika bisnis

3. Mampu menjelaskan masalah etika dalam bisnis

4. Mampu menjelaskan studi kasus etika dalam praktik bisnis pasar ritel modern
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DEFINISI BISNIS

Berbicara mengenai etika dunia usaha atau etika dalam praktik bisnis, tentunya tidak 

terlepas dari perilaku pelaku-pelaku dalam dunia bisnis itu sendiri, yaitu pelaku 

ekonomi dan bisnis, pemerintah dan masyarakat dalam dunia usaha. Saat ini dunia 

bisnis sudah sangat berkembang di Indonesia. 

Perkembangan yang signifikan ini menyebabkan terjadinya persaingan bisnis di 

sana sini. Bahkan dunia bisnis tidak lagi mengenal adanya batas antara negara. Jarak 

dan batas tidak lagi menjadi penghalang bagi jalannya bisnis karena adanya teknologi 

yang mendukung berjalannya proses bisnis itu sendiri. Berkembangnya bisnis ini, 

semakin menuntut tentang praktik bisnis yang baik dan etis. Meskipun demikian, tidak 

sedikit pelaku bisnis seperti yang telah disebutkan di atas melakukan dan menghalalkan 

berbagai cara agar berhasil dalam menjalankan bisnisnya meskipun mungkin apa yang 

mereka lakukan memiliki unsur non etis. Perkembangan teknologi yang cepat itu juga 

berpengaruh pada masalah etika bisnis. Masalah etika bisnis tidak hanya menjadi bahan 

pembicaraan di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di 

negara-negara maju.

Memang, motivasi utama atau tujuan utama dari bisnis adalah memperoleh laba. 

Yang ingin diatur dalam etika bisnis dalam profesi adalah memperoleh laba dengan cara 

yang benar. Yang dimaksud dengan cara yang benar di sini adalah cara yang etis. 

Karena banyak bisnis yang berorientasi laba, dalam proses memperoleh labanya, 

menggunakan cara yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan martabat 

kemanusiaan. Hal ini dipandang sebagai cara yang tidak etis. Praktik bisnis merupakan 

aktivitas utama masyarakat yang seharusnya didukung oleh perilaku baik dan bila perlu 

terdapat code of conduct agar aktivitas ini bersih dari segala hal yang dapat 

mengganggu. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari 

elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang 

maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai dan lain-lain.

Nilai-nilai (values) adalah standar kultural dari perilaku yang diputuskan sebagai 

petunjuk bagi pelaku bisnis dalam mencapai dan mengejar tujuan. Dengan demikian, 

pelaku bisnis menggunakan nilai-nilai dalam pembuatan keputusan secara etik apakah 

mereka menyadarinya atau tidak. Semakin lama, manajer bisnis ditantang meningkatkan 

sensitivitas mereka terhadap permasalahan etika. Mereka menekankan pada evaluasi 
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secara kritis prioritas nilai-nilai mereka untuk melihat bagaimana ini pantas dengan 

realitas dan harapan organisasi dan masyarakat.

Paradigma etika dan bisnis adalah dunia yang berbeda sudah saatnya dirubah 

menjadi paradigma etika terkait dengan bisnis atau mensinergikan antara etika dengan 

laba. Justru di era kompetisi yang ketat ini, reputasi perusahaan yang baik yang 

dilandasi oleh etika bisnis merupakan sebuah competitive advantage yang sulit ditiru. 

Oleh karena itu, perilaku etika penting diperlukan untuk mencapai sukses jangka 

panjang dalam sebuah bisnis.

Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk 

menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Bisnis merupakan seluruh 

kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang 

perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk mempertahankan dan 

memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Peranan bisnis sangatlah penting 

dalam kehidupan masyarakat, karena melalui kegiatan bisnis suatu perusahaan akan 

dapat memenuhi setiap kebutuhan (needs) keinginan (wants) dari masyarakat konsumen 

yang beraneka ragam, sehingga konsumen merasa terpuaskan (customer satisfactions). 

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa 

kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata 

bisnis dari bahasa Inggrisbusiness, dari kata dasar busy yang berarti "sibuk" dalam 

konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Dalam artian, sibuk mengerjakan 

aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan.

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.

Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok 

orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata "bisnis" sendiri 

memiliki tiga penggunaan, tergantung skupnya dimana penggunaan singular kata bisnis 
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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 demikian, definisi "bisnis" yang tepat masih menjadi bahan 

perdebatan hingga saat ini.

DEFINISI ETIKA DALAM BISNIS

Etika bisnis merupakan penerapan tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari 

dalam perusahaan itu sendiri. Bisnis selalu berhubungan dengan masalah-masalah etis 

dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat dipandang sebagai etika pergaulan 

bisnis. Seperti halnya manusia pribadi juga memiliki etika pergaulan antar manusia, 

maka pergaulan bisnis dengan masyarakat umum juga memiliki etika pergaulan yaitu 

etika pergaulan bisnis. Etika pergaulan bisnis dapat meliputi beberapa hal antara lain 

adalah:

1. Hubungan antara bisnis dengan langganan/konsumen

Hubungan antara bisnis dengan langgananya merupakan hubungan yang paling 

banyak dilakukan, oleh karena itu bisnis haruslah menjaga etika pergaulanya secara 

baik. Adapun pergaulannya dengan langganan ini dapat disebut disini misalnya 

saja:

∑ Kemasan yang berbeda-beda membuat konsumen sulit untuk membedakan atau 

mengadakan perbandingan harga terhadap produknya.

∑ Bungkus atau kemasan membuat konsumen tidak dapat mengetahui isi 

didalamnya, sehingga produsen perlu menberikan penjelasan tentang isi serta 

kandungan atau zat-zat yang terdapat didalam produk itu.

∑ Pemberian servis dan terutama garansi adalah merupakan tindakan yang sangat 

etis bagi suatu bisnis. Sangatlah tidak etis suatu bisnis yang menjual produknya 

yang ternyata jelek (busuk) atau tak layak dipakai tetap saja tidak mau 

mengganti produknya tersebut kepada pembelinya.

2. Hubungan dengan karyawan

Manajer yang pada umumnya selalu berpandangan untuk memajukan bisnisnya 

sering kali harus berurusan dengan etika pergaulan dengan karyawannya.Pergaulan 
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bisnis dengan karyawan ini meliputi beberapa hal yakni: Penarikan (recruitment), 

Latihan (training), Promosi atau kenaikan pangkat, Tranfer, demosi (penurunan 

pangkat) maupun lay-off atau pemecatan/PHK ( pemutusan hubungan kerja). 

Didalam menarik tenaga kerja haruslah dijaga adanya penerimaan yang jujur sesuai 

dengan hasil seleksi yang telah dijalankan. Sering kali terjadi hasil seleksi tidak 

diperhatikan akan tetapi yang diterima adalah peserta atau calon yang berasal dari 

anggota keluarga sendiri.

Disamping itu tidak jarang seorang manajer yang mencoba menaikan pangkat para 

karyawan dari generasi muda yang dianggapnya sangat potensial dalam rangka 

membawa organisasi menjadi lebih dinamis, tetapi hal tersebut mendapat protes 

keras dari karyawan dari generasi tua. Masalah lain lagi dan yang paling rawan 

adalah masalah pengeluaran karyawan atau dropout. Masalah DO atau PHK ini 

perlu mendapatkan perhatian ekstra dari para manajer karena hal ini menyangkut 

masalah tidak saja etik akan tetapi juga masalah kemanusian. Karyawan yang di 

PHK –kan tentu saja akan kehilangan mata pencahariannya yang menjadi tumpuan 

hidup dia bersama keluarganya.

3. Hubungan antar bisnis

Hubungan ini merupakan hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahan 

yang lain Hal ini bisa terjadi hubungn antara perusahaan dengan saingannya, 

dengan penyalurnya, dengan grosirnya, dengan pengecernya, agen tunggalnya 

maupun distributornya.

Dalam kegiatan sehari-hari tentang hubungan tersebut sering terjadi benturan-

benturan kepentingan antar kedunya. Dalam hubungan itu tidak jarang dituntut 

adanya etika pergaulan bisnis yang baik. Sebagai contoh sebuah penerbit yang ingin 

menyalurkan buku-buku terbitanya kepada para grosir yang bersedia membeli 

secara kontan dalam jumlah besar dan kontinyu dengan memperoleh potongan rabat 

yang sama dengan penyalur.

Rencana ini menjadi kandas karena mendapat protes keras dari para penyalur-

penyalurnya yang memandang tindakan penerbit tersebut akan sangat merugikan 

para penyalur sedangkan omset dari para penyalur sendiri dalam beberapa tahun 

tidak meningkat. Contoh lain adalah adanya perebutan tenaga kerja ahli atau 

manajer profesional oleh para pengusaha, persaingan harga yang saling 

menjatuhkan diantara bisnismen dan sebagainya.
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4. Hubungan dengan Investor

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan terutama yang akan atau telah 

“go publik” harus menjaga pemberian informasi yang baik dan jujur dari bisnisnya 

kepada para insvestor atau calon investornya. Informasi yang tidak jujur akan 

menjerumuskan para investor untuk mengambil keputusan investasi yang keliru. 

Dalam hal ini perlu mandapat perhatian yang serius karena dewasa ini di Indonesia 

sedang mengalami lonjakan kegiatan pasar modal. Banyak permintaan dari para 

pengusaha yang ingin menjadi emiten yang akan menjual sahamnya kepada 

masyarakat.

Dipihak lain masyarakat sendiri juga sangat berkeinginan untuk menanamkan 

uangnya dalam bentuk pembelian saham ataupun surat-surat berharga yang lain 

yang diemisi oleh perusahaan di pasar modal. Oleh karena itu masyarakat calon 

pemodal yang ingin membeli saham haruslah diberi informasi secara lengkap dan 

benar terhadap prospek perusahan yang go public tersebut. Jangan sampai terjadi 

adanya manipulasi atau penipuan terhadap informasi terhadap hal ini.

5. Hubungan dengan Lembaga-Lembaga Keuangan

Hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan terutama jawatan pajak pada 

umumnya merupakan hubungan pergaulan yang bersifat finansial. Hubungan ini 

merupakan hubungn yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang 

berupa neraca dan laporan Rugi dan Laba misalnya. Laporan finansial tersebut 

haruslah disusun secara baik dan benar sehingga tidak terjadi kecendrungan kearah 

penggelapan pajak misalnya. Keadaan tersebut merupakan etika pergaulan bisnis 

yang tidak baik.

Pelaksanaan tangungjawab sosial suatu bisnis merupakan penerapan kepedulian 

bisnis terhadap lingkungan, baik lingkungan alam, teknologi, ekonomi, sosial, 

budaya,perintah maupun masyarakat Internasional. Bisnis yang menerapkan 

tanggung jawab sosial itu merupakan bisnis yang menjalankan etika bisnis, 

sedangkan bisnis yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial itu merupakan 

penerapan yang tidak etis.

Penerapan etika bisnis ini murupakan penerapan dari konsep “Stake Holder” 

sebagai pengganti dari konsep lama yaitu konsep “Stock Holder”. Pengusaha yang 

menerapkan konsep Stock Holder berusaha untuk mementingkan kepentingan para 

pemengang saham (Stockholder) saja, di mana para pemegang saham tentu saja 

akan mementingkan kepentinganya yaitu penghasilan yang tinggi baginya yaitu 
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yang berupa deviden atau pembagian laba serta harga saham dipasar bursa. Dengan 

memperoleh deviden yang tinggi maka penghasilan mereka akan tinggi, sedangkan 

dengan naiknya nilai atau kurs saham akan merupakan kenaikan kekayaan yang 

dimilikinya yaitu sahamnya itu dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. 

Pemenuhan kepentingan ataupun tuntutan dari para pemengan saham itu sering kali 

mengabaikan kepentingan – kepentingan pihak-pihak yang lain yang juga terlibat 

dalam kegiatan bisnis. Pihak lain yang terkait dalam kegiatan bisnis tidak hanya 

para pemegang saham saja akan tetapi masih banyak lagi seperti :

1)Pekerja/ karyawan

2)Konsumen

3)Kreditur

4)Lembaga-lembaga keuangan

5)Pemerintah

MASALAH-MASALAH ETIKA BISNIS

Masalah etika dalam bisnis dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori antara lain:

1. Suap (Bribery)

Adalah tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu 

yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam 

melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang 

dengan “membeli pengaruh”. Pembelian itu dapat dilakukan baik dengan 

membayarkan sejumlah uang atau barang, maupun pembayaran kembali setelah 

transaksi terlaksana.

Suap kadang-kadang tidak mudah dikenali. Pemberian cash atau penggunaan 

callgirls dapat dengan mudah dimasukkan sebagai cara suap, tetapi pemberian 

hadiah (gift) tidak selalu dapat disebut sebagai suap, tergantung dari maksud dan 

respon yang diharapkan oleh pemberi hadiah.

2. Paksaan (Coercion)

Adalah tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan 

jabatan atau ancaman. Paksaan dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan 

jabatan, pemecatan, atau penolakan industri terhadap seorang individu.
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3. Penipuan (Deception)

Adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan 

atau melakukan kebohongan.

4. Pencurian (Theft)

Adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti 

milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa 

properti fisik atau konseptual.

5. Diskriminasi tidak jelas (Unfair discrimination)

Adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang 

disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Suatu kegagalan 

untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang 

beralasan antara mereka yang disukai dan tidak.

Dalam etika bisnis berlaku prinsip-prinsip yang seharusnya dipatuhi oleh para pelaku 

bisnis. Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang harus ditempuh oleh perusahaan untuk 

mencapai tujuannya dan harus dijadikan pedoman agar memiliki standar baku yang 

mencegah timbulnya ketimpangan dalam memandang etika moral sebagai standar kerja 

atau operasi perusahaan. Prinsip-prinsip etika bisnis sebagai berikut.

1. Prinsip Otonomi: yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak 

berdasarkan kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung 

jawab secara moral atas keputusan yang diambil.

2. Prinsip Kejujuran: bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan 

kejujuran karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis (misal 

kejujuran dalam pelaksanaan kontrak, kejujuran terhadap konsumen, kejujuran 

dalam hubungan kerja dan lain-lain).

3. Prinsip Keadilan: bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang 

sesuai dengan haknya masing-masing, artinya tidak ada yang boleh dirugikan 

haknya.

4. Prinsip Saling Menguntungkan: agar semua pihak berusaha untuk saling 

menguntungkan, demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif.

5. Prinsip Integritas Moral: prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis dimana para 

pelaku bisnis dalam menjalankan usaha bisnis mereka harus menjaga nama baik 

perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.
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Berbicara mengenai etika dalam kaitan dengan bisnis dan investasi, tidak cukup hanya 

dengan membahas teori-teori yang secara umum dianut pelaku bisnis atau para investor, 

akan tetapi juga perlu membahas penerapan dan pelaksanaannya dalam praktek bisnis, 

investasi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan dibahas beberapa 

ilustrasi mengenai praktek etika dalam berbagai segi kehidupan, yang bila diperhatikan 

secara mendalam akan menampakkan gejala upaya penghindaran yang disadari atau 

tidak dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat.

a. Benci Tapi Beli: Kasus Timor (Mobnas)

Benci tapi beli, proyek mobil Timor yang dikenal dengan proyek Mobnas (mobil 

nasional) oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dianggap sebagai proyek 

penyelundupan hukum yang dilakukan secara terang-terangan, dan tentunya 

melakukan pelanggaran di berbagai bidang hukum, mulai dari perpajakan sampai 

kaedah hukum internasional yang terdapat di komitmen Indonesia di WTO (World 

Trade Organization). Namun, tidak dapat disangkal bahwa dibalik itu mobil Timor 

termasuk mobil yang laku di pasar.

b. Anti Bank - Pro Deposito

Ketika krisis mulai melanda Indonesia, banyak orang yang berteriak anti 

konglomerat tapi dibalik itu sebagian dari mereka berlomba mendepositokan 

uangnya di bank-bank milik konglomerat. Ketika terungkap kasus-kasus yang 

membuka ketidaksehatan bank-bank di Indonesia, hampir semua orang memandang 

dengan sinis terhadap bank-bank milik konglomerat dan menganggap bahwa bank-

bank tersebut merupakan salah satu penyebab krisis ekonomi Indonesia. Namun 

dibalik itu, berbondong-bondong orang memasukkan uangnya di dalam deposito 

karena tingginya bunga bank pada waktu itu.

c. Benci Krisis Beli Dolar

Semua orang mengeluh terhadap krisis ekonomi dan moneter yang melanda 

Indonesia tapi bila kita perhatikan banyak sekali orang yang berlomba-lomba beli 

dolar. Money-changer dipenuhi oleh orang-orang, mulai dari pedagang sampai 

dengan ibu rumah tangga. Semua orang jadi ahli valuta asing dan ahli moneter, dan 

mengikuti perkembangan harga valuta asing dengan seksama untuk mencari 

keuntungan dari perdagangan valuta asing.
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d. Benci Perusahaan Beli Saham

Contoh lainnya adalah banyaknya orang yang menganjurkan untuk tidak merokok, 

banyak yang benci rokok, namun kita lihat kenyataan bahwa saham perusahaan 

rokok mempunyai kapitalisasi paling besar di Bursa Efek, dan orang-orang 

berlomba membeli saham perusahaan rokok. Apakah ini melanggar ketentuan 

hukum? Tentu saja tidak, namun seperti dikatakan di atas, etika tidak dapat hanya 

dilihat dari sudut pandang hukum positif yang berlaku. Ini berkaitan dengan etika 

investasi seperti yang telah disebutkan di atas.

e. Eksploitasi Anak Dalam Bisnis - iklan, hiburan, film

Sementara hampir semua orang berteriak tentang perlindungan anak-anak, di 

televisi iklan yang menggunakan anak-anak semakin gencar. Eksploitasi anak 

masih merupakan hal yang sangat jarang diperhatikan di Indonesia, apalagi bagi 

para pelaku bisnis. Semakin maraknya iklan di televisi yang menggunakan anak, 

bahkan bayi, sebagai penarik konsumen, menandakan rancunya jalan pemikiran 

masyarakat dalam kaitannya dengan etika. Sebagian besar masyarakat belum dapat 

membedakan eksploitasi dengan pengejaran keuntungan yang tidak melanggar etika 

bisnis.

KASUS PADA PASAR RITEL MODERN

Etika menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis. Bukan hanya sebagai alat untuk 

menilai pantas atau tidak pantas, benar atau salah, buruk atau baik. Etika bisnis menjadi 

perekat dalam setiap transaksi bisnis, menjadi aturan yang menjamin terlaksananya 

transaksi yang adil dan saling menguntungkan pihak yang terlibat. Perkembangan bisnis 

saat ini telah memasuki era globalisasi, dimana terjadi pergerakan komoditas, modal 

dan juga manusia yang seolah tanpa batas menembus ke segala penjuru dunia. Modal 

paling utama dalam bisnis adalah nama dan kepercayaan.

Pada era globalisasi ini, perkembangan pasar ritel semakin ketat setiap tahun. 

Dalam periode lima tahun terakhir dari 2007-2011 jumlah gerai usaha ritel di Indonesia 

mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 17,57% per tahun. (Profil Industri ritel,2011) 

Ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jenis-jenis perusahaan ritel seperti 

Hypermarket, Supermarket dan Minimarket. Beberapa jenis Hypermarket yang ada di 

industri pasar ritel seperti Giant, Carrefour, Hypermart, Makro, Clubstore dan lain 



Bab Sepuluh : Etika Dalam Praktik Bisnis 109

sebagainya. Pembangunannya pun hampir di setiap tempat strategis yang padat 

penduduk.Masing-masing pasar ritel menawarkan banyak fasilitas. Yang 

membedakannya adalah ketersediaan dan keberagaman produk, penetapan strategi 

harga yang lebih rendah dari pesaing, tata ruang, kenyamanan, pelayanan, keamanan 

dan lain sebagainya, sehingga tidak heran hypermarket seperti Carrefour selalu dipadati 

konsumen. Pasar ritel tidak hanya membeli produk jadi dari pabrik dan menjualnya 

langsung kepada konsumen, tetapi juga menjual barang sendiri seperti gula, beras, air 

mineral, kapas, tissue dan lain sebagainya (private label). Harga yang ditawarkannya 

pun ternyata lebih murah daripada produk sejenis dengan kualitas yang hampir sama.

Kelebihan–kelebihan yang dimiliki beberapa hypermarket membuat konsumen 

semakin tertarik pada toko modern dengan format tersebut. Hal ini membuat 

hypermarket tumbuh dalam iklim persaingan. Persaingan usaha yang ketat seringkali 

menyebabkan banyak perusahaan mengambil langkah-langkah yang menyimpang dari 

aturan hukum atau etika dalam berbisnis. Hal ini terpaksa atau memang sengaja 

dilakukan agar perusahaan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Meskipun dari 

perspektif etika hal ini dinilai kurang etis, namun perusahaan yang hanya dijiwai oleh 

nilai komersial tanpa adanya nilai sosial seakan menjadi pembenar dari pengambilan 

langkah yang menyimpang dari aturan hukum yang terjadi. Dalam menghadapi 

persaingan yang ada, kadangkala berbagai cara dilakukan yang mengarah pada praktek 

bisnis yang kurang beretika.

Tujuan pembahasan yang diharapkan dapat dicapai dalam penyusunan makalah 

tugas akhir ini, adalah untuk mengkaji pentingnya etika dalam praktik bisnis pada pasar 

ritel modern.

PEMBAHASAN

Praktik Bisnis Masih Abaikan Etika

Praktik bisnis yang dijalankan selama ini masih cenderung mengabaikan etika,

rasa keadilan dan kerapkali diwarnai praktik-praktik bisnis tidak terpuji atau moral 

hazard. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin meluas si masyarakat yang 

sebelumnya hanya di tingkat pusat dan sekarang meluas. Hal ini mengindikasikan 

bahwa di sebagian masyarakat telah terjadi krisis moral dengan menghalalkan segala 

macam cara untuk mencapai tujuan, baik untuk tujuan individu memperkaya diri sendiri 
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maupun tujuan kelompok untuk eksistensi etika dan nilai-nilai moral bagi para pelaku 

bisnis. 

Keberadaan etika dan moral pada diri seseorang atau sekelompok orang 

tergantung pada kualitas sistem kemasyarakatan yang melingkupinya. Walaupun 

seseorang atau sekelompok orang dapat mencoba mengendalikan kualitas etika dan 

moral, tetapi sebagai sebuah variable yang sangat rentan terhadap pengaruh kualitas 

sistem kemasyarakatan, kualitas etika seseorang atau sekelompok orang sewaktu-waktu 

dapat berubah. Pembicaraan mengenai etika dan moral bisnis sesungguhnya tidak 

terlalu relevan bagi Indonesia. Jangankan masalah etika dan moral, masalah tertib 

hukum pun masih belum banyak mendapat perhatian. Sebaliknya justru di negri ini 

untuk menyimpulkan bahwa berbisnis sama artinya dengan menyiasati hukum. 

Akibatnya para pebisnis di Indonesia tidak dapat lagi membedakan antara batas wilayah 

etika dan moral dengan wilayah hukum. Wilayah etika dan moral adalah sebuah 

wilayah pertanggung jawaban pribadi. Sedangkam wilayah hukum adalah wilayah benar 

dan salah yang harus dipertanggung jawabkan di depan pengadilan. Akan tetapi 

memang itulah kesalahan kedua dalam memahami masalah etika dan moral di 

Indonesia. 

Berbisnis Dengan Etika

Moral dilandasi oleh etika sehingga orang yang memiliki moral pasti dilandasi 

oleh etika. Demikian pula perusahaan yang memiliki etika bisnis pasti manajer dan 

segenap karyawan memiliki moral yang baik.Etika adalah suatu cabang dari filosofi 

yang berkaitan dengan kebaikan (rightness) atau moralitas (kesusilaan) dari kelkuan 

manusia. Kata etik juga berhubungan dengan objek kelakuan manusia di wilayah-

wilayah tertentu, seperti etika kedokteran, etika bisnis, etika professional 

(advokat,akuntan) dan lain-lain. Disini ditekankan pada etika sebagai objek perilaku 

manuia dalam bidang bisnis. Dalam pengertian ini etika diartikan sebagai aturan-aturan 

yang tidak dapat dilanggar dari perilaku yang diterima oleh masyarakat sebagai baik 

(good) atau buruk (bad). Akhrinya keputusan baha manajer membuat tentang 

pertanyaan yang berkaitan dengan etika adalah keputusan secara individual, yang 

menimbulkan konsekuensi. Keputusan ini merefleksikan banyak faktor termasuk moral 

dan nilai-nilai individu dan masyarakat.
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Tanggung Jawab Sosial dan Etika Bisnis

Tanggung jawab perusahaan adalah tindakandan kebijakan perusahaan dalam 

berinteraksi yang didasarkan pada etika. secara umum etika dipahami sebagai aturan 

tentang prinsip dan nilai moral yang mengarahkan perilaku sesorang atau kelompok 

masyarakat mengenai baik atau buruk dalam pengambilan keputusan. Menurut Jones, 

etika berkaitan dengan nilai-nilai internal yang merupakan bagia dari budaya 

perusahaan dan membentuk keputusan yang berhubungan dengan tanggung jawab 

sosial.

Terdapat 3 pendekatan dalam pembentukan tanggung jawab sosial:

1. Pendekatan moral yaitu tindakan yang didasarkan pada prinsip kesatuan

2. Pendekatan kepentingan bersama yaitu bahwa kebijakan moral harus didasarkan 

pada standar kebersamaan, kewajaran dan kebebasan yang bertanggung jawab.

3. Kebijakan bermanfaat adalah tanggung jawab sosial yang didasrkan pada nilai apa 

yang dilakukan perusahaan menghasilkan manfaat besar bagi pihak berkepentingan 

secara adil 

Sukses tidaknya program tanggung jawab perusahaan sangat bergantung pada 

kesepakatan pihak-pihak berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingna yang 

terllibat dalam proses produksi tindakannya disatu sisi dapat mendukung kinerja 

perusahaan tapi dissis lain dapat menjadi penggangu karena setip pihak mempunyai 

criteria tanggung jawab yang berbeda ytang disebabkan kepentingan yang berbeda pula. 

Dalam kegiatan pemasaran etika memicu munculnya konsep pemasaran berwawasan 

sosial. Membangun etika bisnis tindakan etis mencerminkan perilaku perusahaan dan 

membangu citra terdapat 3 dasar dalam membangun bisni yaitu: kesadara dan 

pertimbangan etis, pemikiran etis dan tindakan etis.

Perilaku Etika Dalam Bisnis

Dalam menciptakan etika bisnis, ada bebrapa hal yang perlu diperhatikan antara 

lain yaitu pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan 

jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang 

berkelanjutan., mampu mengatakan yang benar itu benar, dll. Dengan adanya moral dan 

etika dalam dunia bisnis, serta kesadaran semua pihak untuk melaksanakannya maka 

salah satu kendala dalam menghadapi era globalisasi dapat diatasi. Moral merupakan 

sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kebaikan etika bertindak sebagai 
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rambu-rambu 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 tindkan yang terpuji (good 

conduct) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah harus 

tentu disepakati oleh orang-orang yang terkait lainnya. Dunia bisnis yang tidak ada 

menyangkut hubungan antara pengusaha dengan pengusaha. Tetapi mempunyai kaitan 

secara nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan etika dalam berbisnis perlu 

pembicaraan yang transparan antara semua ppihak, baik pengusaha, pemerintah, 

masyarakat maupun bangsa lain agar jangan hanya satu pihak saja yang menjalankan 

etika sementara pihak lain berpijak kepada apa yang diinginkan.

Mungkin ada sebagian masyarakat yang belum mengenali apa itu etika dalm 

berbisnis. Bisa jadi masyarakat beranggapan bahwa berbisnis tidak perlu menggunakan 

etika karena urusan etika hanya berlaku di masyarakat yang memiliki kultur budaya 

yang kuat. Ataupun etika hanya menjadi wilayah seseorang. Tetapi pada kenyataannya 

etika tetap saja masih berlaku dan banyak diterapkan di masyarakat itu sendiri. Oleh 

karena itu kewajiban perusahaan adalah mengejar berbagai sasaran jangka panjang yang 

baik bagi masyarakat.

LATIHAN SOAL

1. Buatlah makalah studi kasus tentang etika dalam praktik bisnis?

2. Presentasikan makalah tersebut di depan kelas!
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