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Etika berasal dari bahasaYunani kuno, yaitu
ethos yg berarti : kebiasaan/adat, akhlak,watak,
perasaan, sikap, cara berpikir.

*Menurut Kamus Bahasa Indonesia
(Poerwadarminta) etika adalah “ilmu
pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral)”
* Menurut Drs. O.P. SIMORANGKIR "etika
atau etik sebagai pandangan manusia dalam
berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. "
*Menurut Magnis Suseno, "Etika adalah sebuah
ilmu dan bukan sebuah ajaran.Yang memberi
kita norma tentang bagaimana kita harus hidup
adalah moralitas".
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Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa
yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok
orang atau organisasi kepada konsumen
(masyarakat) dengan tujuan utamanya adalah
memperoleh keuntungan/laba (profit). Pada
dasarnya, kita melakukan bisnis adalah untuk
memperoleh laba atau keuntungan (profit).
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ETIKA BISNIS MENURUT HILL DAN JONESETIKA BISNIS MENURUT HILL DAN JONES

Etika bisnis merupakan suatu ajaran
untuk membedakan antara salah dan
benar guna memberikan pembekalan
kepada setiap pemimpin perusahaan
ketika mempertimbangkan untuk
mengambil keputusan strategis yang
terkait dengan masalah moral yang
kompleks.
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TUJUAN & FUNGSI ETIKA BISNISTUJUAN & FUNGSI ETIKA BISNIS
TUJUAN
• menjalankan dan menciptakan

sebuah bisnis seadil mungkin serta
menyesuaikan hukum yang sudah
dibuat

• menghilangkan ketergantungan
pada sebuah kedudukan individu
maupun perusahaan
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FUNGSI
• Dapat mengurangi dana yang

diakibatkan dari pencegahan yang
kemungkinan terjadinya friksi
atau perpecahan, baik dari intern
perusahaan itu sendiri maupun
ekstern.

• Membangkitkan motivasi pekerja
agar terus meningkat, melindungi
prinsip dalam kebebasan
berdagang atau berniaga, serta
dapat meciptakan keunggulan
dalam bersaing.
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1. Otonomi

2. Kejujuran ketika berkomunikasi dan
bersikap

3. Keadilan (Memenuhi janji serta
berkomitmen yang dibuat)

4. Saling menguntungkan (mutual benefit
principle)

5. Integritas Moral



11 HAL YANG HARUS
DIPERHATIKAN DALAM
MENCIPTAKAN ETIKA BISNIS YAITU:
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1. Pengendalian diri

2. Pengembangan tanggung jawab sosial ( sosial responsibility)

3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh
pesatnya perkembangan informasi dan teknologi

4. Menciptakn persaingan sehat

5. Menerapkan konsep “pembangunan berkelanjutan”
6. Mampu menyatakan yang benar itu benar

7. Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi,
dan Komisi)

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

9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati
bersama

10. Menumbuh Kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa
yang telah disepakati

11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan
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• Pertama, sebutkan nama lengkap

• Kedua, berdirilah ketika memperkenalkan diri

• Ketiga, Mengucapkan terima kasih tidak berlebihan

• Keempat, kirim ucapan terima kasih setelah pertemuan bisnis

• Kelima, duduk jangan menyilangkan kaki

• Keenam, tuan rumahlah yang harus membayar
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TIGA PENDEKATAN DASAR DALAM
MERUMUSKAN TINGKAH LAKU ETIKA BISNIS
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Utilitarian Approach
Setiap tindakan harus didasarkan

pada konsekuensinya. Oleh karena
itu, dalam bertindak seseorang

seharusnya mengikuti cara-cara yang
dapat memberi manfaat sebesar-

besarnya kepada masyarakat, dengan
cara yang tidak membahayakan dan
dengan biaya serendah-rendahnya.

Justice Approach
Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil

dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun
secara kelompok.
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Individual Rights Approach
Setiap orang dalam tindakan dan
kelakuannya memiliki hak dasar
yang harus dihormati. Namun
tindakan ataupun tingkah laku

tersebut harus dihindari apabila
diperkirakan akan menyebabkan

terjadi benturan dengan hak orang
lain.

Justice Approach
Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil

dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun
secara kelompok.
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