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ABSTRAKSI 

Etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan merupakan konsep yang dihadirkan 
mampu menyelesaikan permasalahan serta konflik kepentingan antar berbagai 
elemen stakeholders perusahaan. Etika bisnis dan tanggung jawab perusahaan 
adalah dasar perusahaan mencapai standard perilaku tertentu. Etika bisnis dan 
tanggung jawab perusahaan juga akan membentuk perilaku yang mengarahkan pada 
kemampuan kinerja bercirikan efisiensi,  dan produktivitas, lebih terarah bagi 
kepentingan seluruh stakeholders sehingga mampu berkontribusi terhadap kinerja 
yang lebih tinggi.  

Kata Kunci : Etika Bisnis, Tanggung Jawab Perusahaan, Kinerja 

ABSTRACT 

Business ethics and responsible business conduct as concepts tool that help to 
resolve problems and interest conflicts between stakeholders in business company. 
Business ethics and responsible business conduct are substance for business 
company to attain standard tendency conduct. Business ethics and responsible 
business conduct are able to steer higher conduct tendency that later establishing 
efisiency and productivity result kept all business interest of stakeholders that 

contributing for higher performance. 

Key word: Ethics, Business Ethics, Responsible Business Conduct, Performance 

1. PENDAHULUAN 

Bisnis adalah sebuah usaha 
menghasilkan barang dan jasa untuk 
memenuhi permintaan pasar. Pengertian 
bisnis sebuah usaha ini dimengerti 
sebagai badan usaha atau perusahaan 
yang memproduksi barang dan jasa 
sehingga mampu mendistribusikan 
barang dan jasa tersebut kepada pihak 
lain serta aktivitas lain yang mendukung 
kegiatan produksi dan distribusi tersebut. 
Dari pihak konsumen bisnis berguna 
untuk memenuhi konsumsi. Jadi jelas 
bahwa bisnis menjadi kegiatan yang 
sangat bermanfaat dan bisa dikatakan 
bahwa akvitas bisnis bersifat etis. (Agoes 
Sukrisno, 2014). 

Fenomena globalisasi dan sistem 
ekonomi kapitalisme memberikan tempat 
yang luas bagi perusahaan menjadi 
perusahaan konglomerasi, mempunyai 
power yang besar untuk mampu meraup 
keuntungan dan mampu menggerakkan 
penguasa dan pemerintahan yang ada. 
(Bertens, 2000) Fenomena bisnis yang 

hanya mencari keuntungan semata-mata 
akan mempunyai kecenderungan 
melakukan penyimpangan karena fokus 
melakukan tindakan pencapaian kinerja 
laba semata saja sehingga bisnis sering 
dipersepsi sebagai usaha negatif. Di 
mata bisnis kinerja yang tinggi memang 
harus melakukan ekploitasi besar-
besaran terhadap sumber daya yang 
tersedia dengan maksud untuk mengejar 
profit yang maksimal. 

Bisnis yang tanpa 
memperhatikan dampak operasinya 
mulai disoroti secara etika karena 
keuntungan yang didapatkan dengan 
merusak lingkungan sehingga 
menimbulkan atau terjadinya 
ketidakadilan dan kesenjangan sosial.  

Etika adalah ukuran untuk menilai 
sesuatu baik dan tidak baik akibat 
tindakan, menciptakan manfaat 
dibandingkan kerugian lebih kepada 
orang lain, kemampuan menciptakan 
kebahagiaan bagi orang lain. Etika juga 
berarti sebagai praktis menimbang 
perilaku berdasarkan kesesuaian 
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terhadap nilai-nilai atau norma-norma 
moral. Etika juga bersifat refleksi yaitu 
menimbang apa yang harus dilakukan 
atau tidak boleh dilakukan. (Magnis, 
1985) 

Bisnis berdasarkan etika adalah 
aplikasi nilai-nilai moral di dalam 
kegiatan bisnis dengan memperhatikan 
kepentingan seluruh stakeholders. Nilai-
nilai dasar pembentuk bisnis 
diselaraskan dengan nilai-nilai anggota 
stakeholders dengan memperhatikan 
urgensi kepentingan dan hubungan 
kepentingan antar stakeholders dan 
dievaluasi menurut kepentingan tujuan 
bisnis perusahaan. 

Keseluruhan unsur stakeholders 
menjadi berkepentingan terhadap kinerja 
perusahaan, akselerasi demikian sangat 
penting menjadikan pencapaian standard 
kinerja perusahaan. Etika bisnis 
membantu seluruh stakeholders 

mempunyai orientasi jelas terhadap 
masing-masing kepentingan 
stakeholders lainnya. Jelas orientasi 
demikian penting untuk bisa 
mengarahkan seluruh stakeholders pada 
tujuan yang sama. Etika bisnis akan 
menghasilkan budaya interaksi yang 
saling terkait, mempunyai kinerja 
efisiensi dan efektif dan semakin baiknya 
produktivitas kegiatan organisasi 
perusahaan. 

Kepentingan eksternal dan 
internal di perusahaan akan dikenalkan 
dalam konsep stakeholder sebagai 
rangkaian memaknakan bahwa sebuah 
bisnis mempunyai kemampuan positif 
bagi seluruh pemangku kepentingan 
perusahaan yang mengubah paradigma 
sebagai bagian tantangan dan peluang 
dalam menjalankan sebuah manajemen 
strategi bisnis modern yang efektif, 
efisien dan produktivitas tinggi. 

2. Konsep Dan Teori 
2.1 Pengertian Etika Bisnis 

Etika adalah aturan dasar yang 
berisi ketentuan dan kewajiban yang 
berisi tentang baik dan buruk (lihat 
bagan 1). Lebih jelasnya dijelaskan 
bahwa obyek etika adalah pernyataan 
moral dan nilai-nilai yang ada.  

Bisa dipandang bahwa etika 
adalah memahami secara kritis 
ketentuan nilai-nilai moralitas yang ada 
beserta pernyataan yang berisikan 
tentang kewajiban yang harus dilakukan 
terhadap nilai-nilai tersebut (Magnis, 
1985)
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Bisnis merupakan unsur penting 
dalam masyarakat. Proses bisnis adalah 
menghasilkan produk dan jasa yang 
dibutuhkan masyarakat dan 
mendistribusikannya untuk keperluan 
konsumsi dan bila dipandang sebagai 
bagian konsumsi maka setiap produk 

barang dan jasa akan dicari untuk 
memenuhi kebutuhan. Jelas sekali 
bahwa ketergantungan proses produksi, 
distribusi hingga konsumsi saling terkait 
satu dengan lain yang tidak lepas dari 
aturan main yang selalu diterima oleh  

 
  
 
 2), saling tergantung satu 

dengan lain tanpa merasakan kerugian 
di satu pihak baik produsen maupun 
konsumennya (bagan2, etika 3). Prinsip-
prinsip nilai yang diterapkan dalam dunia 
bisnis inilah yang dimaksud dengan etika 
bisnis, yaitu prinsip etika yang umum 
diterapkan di dunia bisnis. (penekanan 
lihat di bagan 1 lagi) 

Bisnis yang sukses ditegaskan 
oleh Richard De George adalah 
mengharuskan untuk melaksanakan 
etika dalam proses bisnisnya. Dengan 
demikian mulailah ditegaskan bahwa bila 
produk baik, manajemen baik tetapi 
tanpa adanya etika maka bisnis itu 
lambat laun akan mengalami penurunan 
kemampuannya (Bertens,2000).  

 

Etika lebih ditengarahi sebagai 
bukti penting dalam proses bisnis 
dengan adanya perkembangan yang 
digagas dalam pemahaman masing-
masing dimensi  manajemen bisnis 
merumuskan kode etik. Meskipun 
kenyataannya konsep kode etik bisa 
beraneka ragam pengertiannya, namun 
hal ini justru menunjukkan bahwa konsep 
pengertian tidak lebih kurang dari konsep 
yang sama, yaitu mengungkapkan nilai-
nilai yang diinginkan bersama dalam 
perilaku konkrit. Makna ini lebih 
mendalam dengan dijelaskan oleh 
Patrick Murphy dengan menegaskan 
ethics statement itu ada tiga macam, 
yaitu terdapat nilai nilai yang nyata atau 
pernyataan nilai, kedua kredo 
perusahaan yang biasanya berisikan 
tanggung jawab perusahaan kepada 
konsumen, karyawan,masyarakat, 
pemodal dan ketiga adalah kode etik 
perilaku, yaitu aturan menyelesaikan 
konflik kepentingan, hubungan dengan 

pesaing, hal hadiah, hal sumbangan dan 
lain sebagainya. 

Aturan nilai ini bisa berisi aturan 
moral maupun nilai-nilai yang dipercaya 
oleh sistem kelompok bisnis tersebut 
sehingga proses kemampuan produksi, 
distribusi dan konsumsi berjalan dengan 
imbang, saling percaya, bebas konflik 
kepentingan (lihat kembali bagan 2 
sebagai rangkaian keseluruhan aktivitas 
bisnis dan etika). Malah bisnis yang 
modern lebih mengutamakan nilai-nilai 
yang dipercaya oleh kelompok sosial 
sehingga dalam proses produksi barang 
dan jasa akan diterima dan dikonsumsi 
dengan baik. 

2.2 Sistem Ekonomi 

Sistem ekonomi adalah 
konektivitas unsur-unsur ekonomi yang 
saling menunjang untuk meningkatkan 
produksi dan pendapatan masyarakat. 
Unsur sistem ekonomi adalah pola pikir, 
konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, 
infrastruktur, institusi, seperangkat 
hukum, pemerintah, negara, rakyat dan 
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unsur lainnya. Sistem ekonomi yang 
berlaku sekarang adalah sistem ekonomi 
kapital yang didukung oleh konsep 
liberalisme. John Lock adalah orang 
yang mendasarkan teori leiberalisme 
tentang milik dengan menekankan hak 
kodrati ada 3 yaitu life, freedom, 
property. Penekanannya adalah hak 
kehidupan dan kebebasan adalah hak 
milik dari awal sehingga pribadi 
mempunyai hak penuh atas tubuh dan 
tenaga yang dari tubuhnya, sehingga 
usaha yang dilakukan individu adalah 
legitimasi milik. Dengan adanya usaha 
maka manusia menginvestasikan tenaga 
kerja menjadi suatu hal berkaitan dengan 
milik dari usaha tersebut. Bila kayu di 
hutan milik bebas tetapi ketika dilakukan 
usaha mengumpulkan dan dibawa 
pulang maka kayu tersebut sudah 
menjadi milik seseorang. 

Kesimpulan ini bila sesuatu yang 
tidak bertuan diolah oleh pekerjaan 
manusia maka dengan itu ia akan 
menjadi pemiliknya. Dinamika konsep ini 
makin berkembang ketika manusia 
mengenal konsep uang, sehingga 
memungkinkan manusia menyimpan dan 
mengumpulkan kekayaannya tanpa 
batas. Jelas sekali proses 
mengumpulkan kekayaan menjadi 
prioritas karena memiliki kemampuan 
untuk ditukar dengan barang lain 
menjadi milik sahnya. 

Konsep liberalisme diperluas oleh 
adam smith tentang pasar bebas yang 
tujuan awal memprotes kebijakan 
merkantile yang diterapkan di Inggris 
dengan mengeluarkan banyak peraturan 
dan regulasi di dalam perdagangan. 
Smith melihat tentang produktivitas yang 
akan menghasilkan kemakmuran. 
Dengan semangat mencapai 
produktivitas tinggi maka terjadi banyak 
penekanan pada kerja tunggu dan 
monoton. Contohnya pembagian divisi 
kerja akan memberi manfaat 
produktivitas tinggi. Dengan konsep 
produktivitas tinggi Adam Smith 
melahirkan konsep pasar bebas 
maksudnya kemampuan supaya 
produktivitas kerja yang sudah  tinggi 
bisa meningkat lagi karena kebutuhan 
konsumsi lebih banyak. 

 Hal demikian jelas sekali yang 
dipakai sistem ini mengijinkan 
kebebasan individu merealisasikan 
kepentingan sendiri dengan mencari 
keuntungan maksimal. Hal ini secara 
etika adalah tidak etis karena terlalu 
egois mengumpulkan keuntungan 
dengan tendensi mengorbankan orang 
lain demi keuntungan pribadi. 

Dengan kondisi kepentingan 
memaksimalkan keuntungan, 
perusahaan menjadi berkepentingan 
dengan iklim mengeksploitasi sumber 
daya yang ada menjadi kesempatan 
mendapatkan nilai perusahaan 
semaksimal mungkin.  

2.3 Pendekatan Pemangku 
Kepentingan 

Sistem ekonomi kapitalis 
memberikan setiap individu kebebasan 
penuh mengusahakan kemakmuran 
masing-masing. Mengusahakan 
kemakmuran berarti setiap individu 
berusaha mengoptimalkan kemampuan 
pengelolaan sumber-sumber daya dan 
berusaha untuk optimal. Dengan 
berkembangnya ilmu dan tehnologi pada 
permulaan tahun revolusi industri karena 
kehadiran mesin-mesin menggantikan 
peran manusia dan hewan dalam proses 
produksi maka sistem manajemen kerja 
mengalami perubahan radikal juga. 
Kemampuan tenaga kerja manusia 
secara perlahan-lahan digantikan ke 
mesin seiring dengan ini harga tenaga 
kerja manusia disesuaikan dengan 
kepentingan bisnis sehingga manusia 
acapkali menjadi obyek usaha dan 
menjadi bagian kepentingan industri. 
Kepentingan menjadi sentral utama 
makna bisnis ini, dimana dengan 
perlahan dan pasti kepentingan kapital 
semakin bertambah karena industri 
berkembang dengan pesat dan 
membutuhkan perluasan lahan, maka 
mulailah pabrik-pabrik menggeser lahan-
lahan pertanian dan petani tergiur 
dengan siklus industrialisasi maka 
mereka menjadi pekerja pabrik dengan 
menjual lahan pertaniannya ( Bertens, K, 
2004). Kondisi demikian memaksa 
tenaga kerja menjadi milik industri dalam 
hal ini akhirnya pemilik modal 
mempunyai hak penuh atas buruh. 
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Kondisi demikian memaksa buruh 
industri terlilit ketidakmampuan ekonomi 
di dalam sistem kapital ini sehingga 
kehidupan buruh semakin lama semakin 
hidup di bawah standard karena 
ketidakmampuan kekuatan melawan 
sistem kapital.  

Dengan penerapan ilmu dan 
tehnologi perusahaan semakin mampu 
mengelola sumberdaya seoptimal 
mungkin. Kondisi ini akhirnya 
memunculkan industrialisasi dimana-
mana. Cara beroperasi industri ditujukan 
dengan mengekploitasi sumber-sumber 
daya untuk bisa mempunyai 
mendapatkan kemampuan laba 
maksimal sehingga hal demikian 
memunculkan penguasaan sumber-
sumber daya yang lebih besar lagi dan 
menguasai kapital lagi demikian 
keberlanjutan usaha demikian 
memungkinkan kemunculan industri 
beroperasi besar-besar untuk 
penguasaan kapital lebih besar. Tujuan 
ini akhirnya melahirkan dampak negatif 
pada sisi lingkungan sekitar perusahaan 
dan sumber daya manusia yang bekerja 
tidak diperhitungkan keamanan dan 
keselamatan kerjanya. 

Hal ini juga tampak pada 
lingkungan alam rusak, banyak keluhan 
pekerja dikarenakan situasi sanitasi 
buruk, udara pengap, kondisi kerja tidak 
sehat di sisi lingkungan banyak hutan-
hutan yang dirusak, banyak sungai-
sungai terkotori oleh pembuangan sisa 
industri, banyak kematian ikan di laut 
karena pencemaran laut akibat limbah 
industri. Udara semakin kotor 
dikarenakan asap buangan pabrik dan 
industri besar sehingga mengakibatkan 
banyak keluhan akibat keberadaan 
perusahaan-perusahaan besar itu. 

Pertanian dan peternakan yang 
dikelola secara besar-besaran juga 
meninggalkan dampak di lingkungan 
berupa limbah kotoran, pencemaran air 
lingkungan, bau pembusukan (Bertens, 
K, 2004). Perilaku demikian dikarenakan  
konsep lingkungan adalah sebagai milik 
umum dengan makna ini setiap individu 
bisa mengambil manfaatnya yang bisa 
digunakan berproduksi secara maksimal. 
Pola ini mendukung pengelolaan sumber 

daya dari  lingkungan semaksimalnya 
dan dikelola sebagai sumberdaya tanpa 
batas. Dengan berkembangnya masalah 
global sekarang ini bahwa pengelolaan 
alam yang berlebihan menimbulkan 
akibat negatif seperti antara lain:  
kerusakan ozon, hujan asam, efek 
rumah kaca yang meningkatkan suhu 
rata-rata bumi menjadi semakin panas, 
dan akumulasi bahan beracun akibat 
pestisida. 

Mempertimbangkan kondisi 
pengelolaan lingkungan yang besar-
besar dan demi kepentingan perusahaan 
maka lingkungan menjadi krisis yaitu 
krisis lingkungan hidup. Berkembang 
pula kesadaran baru memaknakan 
keberlanjutan hidup dan kesejahteraan 
hidup yang dikelola dengan 
memanfaatkan kemajuan ilmu dan 
tehnogi untuk mengembalikan beban 
alam pada batas penggunaaan ambang 
toleransinya.  

Maka berkembanglah 
pendekatan sistem, dimana perusahaan 
adalah bagian atau unsur dari sistem 
yang lebih besar. Sebagai suatu sistem 
terbuka, perusahaan saling berinteraksi 
dengan semua kepentingan pihak lain 
yang terkait sehingga keberadaan 
perusahaan bersifat saling 
mempengaruhi dengan semua 
pemangku kepentingan. Mencermati 
dampak tersebut maka sumber daya 
lingkungan memang tanpa ada batasnya 
tetapi bila dikelola dengan tidak baik 
akan menimbulkan keterbatasan 
manfaat yang telah dirasakan  
kepentingan lain. Memaknakan kondisi 
demikian konsep awal yang menyatakan 
sumberdaya lingkungan bebas dan milik 
umum mengakibatkan individu 
mengekploitasi secara sepihak mulai 
dinilai dampaknya bagi keutuhan global 
sebagai dampak negatif yang dirasakan 
oleh lingkungan dan pemangku 
kepentingan lainnya. Hal demikian 
menyadarkan bahwa keberadaan 
perusahaan harus memperhitungkan 
kepentingan seluruh  pemangku 
kepentingan yang ada ini sehingga 
sangat etis bila perusahaan harus 
memperhatikan kepentingan seluruh 
pemangku kepentingan yang ada.  
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Teori pemangku kepentingan 
(stakeholders) adalah semua pihak 
(orang atau lembaga) yang 
mempengaruhi keberadaan perusahaan 
dan atau dipengaruhi oleh tindakan 
perusahaan. Siapa saja stakeholder 
perusahaan, mereka adalah : pelanggan, 
pemasok, pemodal, (pemegang saham), 

pemberi pinjaman (seperti 
bank,perusahaan leasing), karyawan, 
pemerintah, media massa,para aktivitas 
lingkungan, masyarakat di sekitar 
perusahaan, akademisi. 

 Masing-masing kepentingan 
golongan tersebut dijelaskan sebagai 
berikut: 

Pemangku kepentingan kepentingan 

Pelanggan Memperoleh produk yang aman dan 
berkualitas serta memperoleh pelayanan 
yang memuasakan 

Pemasok Menerima pembayaran tepat waktu, 
memperoleh orderan teratur 

Pemodal, pemegang saham Memperoleh deviden dan capital gain dari 
saham yang dimiliki 

Kreditur Memperoleh penerimaan bunga dan 
pengembalian pokok pinjaman sesuai 
jadwal yang ditetapkan 

Karyawan Memperoleh gaji/upah yang wajar dan ada 
kepastian kelangsungan pekerjaan 

Aktivitas lingkungan kepedulian terhadap pengaruh positif dan 
negatif dari tindakan perusahaan terhadap 
lingkungan hidup, HAM, dsb 

Masyarakat Mengharapkan peran serta perusahaan 
dalam program kesejahteraan masyarakat; 
menjaga kesehatan lingkungan 

Pemerintah Mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan 
lapangan kerja, memperoleh pajak 

Media massa Menginformasikan semua kegiatan 
perusahaan yang berkaitan dengan isu 
etika,nilai-nilai, kesehatan, keamanan dan 
kesejahteraan 

 
Kepentingan masing-masing 

stakeholders memiliki dimensi dan 
potensi untuk keunggulan perusahaan. 
Manajer perusahaan memiliki peran 
mendeteksi realitas dengan 
memperhatikan tujuan bisnis dan 
kepentingan menonjol dari stakeholders. 
Proses dinamina demikian akan 
memberikan pemilihan berdasarkan 
urgency kompetisi bisnis terkait 
efektivitas pemenuhan kepentingan 
terkait. Jelas bahwa dengan 
memperhatikan dinamika tuntutan utama 
dalam kompetisi kepentingan akan 
membuahkan pendekatan etis 
menyelesaikan permasalahan urgency 
kepentingan stakeholders yang ada. 
Paling jelas dinamika ini akan memberi 
dampak jelas sebagai tanggung jawab 

perusahaan kepada seluruh kepentingan 
yang ada sesuai urgensinya. 

2.4 Tanggung Jawab Perusahaan 

Munculnya isu lingkungan yang 
tercemari dianggap sebagai dampak 
negatif keberadaan perusahaan bisnis 
juga adanya kesadaran baru 
memaknakan keberlanjutan hidup dan 
kesejahteraan yang harus dikelola 
dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 
dan tehnologi dengan mengembalikan 
beban alam pada batas toleransi, 
seimbang dalam pengelolan dan 
pemanfaatannya maka mulai kembali 
menata kehidupan menjadi prinsip baru.  

Yang semula menganggap 
bahwa lingkungan adalah milik umum 
dan semua individu mempunyai hak 
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pengelolaan secara maksimal mulai 
ditinggalkan karena mulai terasa dampak 
negatif terhadap lingkungan global 
dengan munculnya kondisi  isu ozon tipis 
di laut antartika, hujan asam, efek rumah 
kaca dan akumulasi bahan beracun pada 
lingkungan akibat pestisida pada sisi 
lingkungan yang lainnya (Bertens, K, 
2004). 

Dengan paradigma global melihat 
dampak lingkungan secara bersama-
sama memaknakan akibat buruk 
pengelolaan lingkungan yang tidak 
seimbang dan diluar batas 
keseimbangan memberikan dampak 
perubahan ekstrim terhadap perubahan 
cuaca dan lingkungan menekankan 
makna terhadap kesepakan dan 
keputusan bersama untuk melihat 
pengelolaan lingkungan dengan 
maksimal mempertimbangkan 
keberlanjutan sumber daya alam secara 
seimbang dan bertanggung jawab. 

Disinilah etika dituntut sebagai 
bagian memaknakan penyelesaian 
secara imbang kepentingan semua 
golongan yang ada di stakeholders, 
meningkatkan kinerja antar semua 
kepentingan, menentukan keunggulan 
bersaing antar kepentingan secara nyata 
untuk mencapai keuntungan jelas, 
menumbuhkan pertumbuhan 
keekonomian bersama antar semua 
kepentingan yang ada. Tuntutan ini telah 
memunculkan kesadaran yang jelas 
tentang tujuan program-program 
tanggung jawab perusahaan bisnis 
kepada lingkungannya. Tuntutan 
demikian telah didengungkan sebagai 
modus tanggung jawab sosial (corporate 
social responsibility). Pemaknaannya 
menonjolkan pengeloaan perusahaan 
bisnis dengan memperhatikan dampak 
pada lingkungan sosialnya. Pemerintah 
pun telah memberikan penekanan 
terhadap tanggung jawab perusahaan 
kepada lingkungan bisnis tersebut 
berupa undang-undang dan peraturan 
undang-undang seperti lebih peka 
tuntutan etis pada nilai-nilai sosial yang 
harus dilakukan perusahaan berkenaan 
sebagai kontribusi langsung pada 
kualitas hidup lingkungan dimana 
perusahaan berada, memperbaiki prinsip 

penyelesaian konflik kepentingan dan 
pengambilan keputusan juga 
menghindari salah sangka 
penyelesaikan masalah antar pemilik 
kepentingan yang ada (US Departemen 
of Commerce, 2004). 

Erlington (Agoes Sukrisno, 2014) 
mengemukakan tanggung jawab sosial 
perusahaan bisnis mencakup tiga 
dimensi ( 3P),  yaitu: 

1. fungsi ekonomi ( Profit ), yaitu 
untuk memperoleh keuntungan 
bagi perusahaan. 

2. Fungsi sosial ( people), 
perusahaan menjalankan fungsi 
ini melalui pemberdayaan 
manusianya, yaitu stakeholders. 
Juga menjaga keadilan dalam 
membagi manfaat dan 
menanggung beban yang 
ditimbulkan dari aktivitas 
perusahaan. 

3. Fungsi alamiah ( Planet), 
perusahaan berperan dalam 
menjaga kelestarian alam. 
Memperhatikan unsur tersebut 

jelas bahwa perusahaan memiliki peran 
tanggung jawab baik yang dibedakan 
pada prinsip ekonomiannya, beradaptasi 
di lingkungan sosialnya juga terhadap 
harus memperhatikan kelayakan kualitas 
lingkungannya. 

Disimpulan tanggung jawab yang 
dilakukan perusahaan bisnis sekarang 
mempunyai kecenderungan memenuhi 
standard aturan yang dibuat pemerintah 
supaya tidak berdampak negatif 
terhadap masing-masing kepentingan 
yang terikat dengan perusahaan tersebut 
dalam baik hal kualitas produk, 
transparansi dalam finansial statement, 
memperhatikan kesehatan lingkungan 
dan keamanan kerja, produk dan bahan 
ramah lingkungan, azas-azas kepatuhan 
terhadap aturan pemerintah.  

2.5 Good Corporate Government 

Memahami implementasi good 
corporate government bisa melihat 
status perusahaan telah memenuhi 
kewajiban ekonomisnya, yaitu secara 
finansial menghasilkan keuntungan 
sehingga good corporate government 
sangat penting diartikan sebagai 
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perusahaan dengan pengelolaan 
berkontinu dan tetap menghasilkan 
peran baik kepada fungsi ekonomi 
seluruh pemangku kepentingan yang 
ada. Dengan menghasilkan keuntungan 
jelas sekali bahwa perusahaan telah 
dijalankan dengan pengelolaan kualitas 
yang baik. Fenomena ini seringkali 
diterapkan di perusahaan yang memilki 
akar budaya manajemen struktur dari 
owner atau pemegang saham. Sejalan 
dengan berkembangnya pasar dan 
pengembangan sistem manajemen yang 
mempunyai pengaruh dan dipengaruhi 
oleh dampak pengaruh global tersebut 
maka manajemen perusahaan bisnispun 
dituntut mengalami proses perubahan. 
Manajemen mengikuti perkembangan 
yang ditawarkan dan diminati oleh pasar, 
memaksa manajemen harus dikelola 
dengan ritme berbeda dari command 
economy menjadi market economy. (US 
departemen of commerce, 2004). 

Market economy dalam hal ini 
dipahami sebagai arti bahwa perusahaan 
akan menjadi efisien dan efektif bila 
memahami keinginan dan kebutuhan 
yang ada di seluruh pemangku 
kepentingan perusahaan terhadap 
produk dan jasa yang ditawarkan. 
Proses manajemen perusahaan dari 
command economi tidak cocok lagi 
dengan kondisi pasar, bila dijalankan 
terus sistem command ini maka 
perusahaan dijalankan dengan 
mekanisme tidak seimbang dalam 
memenuhi aspek kebutuhan dan 
keinginan pemangku kepentingan yang 
ada di perusahaan tersebut efeknya 
manajemen tidak bisa bersaing 
sempurna dengan perusahaan lain, 
produk barang dan jasanya tidak 
memperhatikan kebutuhan dan 
kepentingan konsumen. Lain halnya bila 
manajemen memperhatikan keinginan 
dan kepentingan yang ada di seluruh 
aspek kepentingan stakeholder guna 
memenuhi tuntutan pasar maka 
dihadirkan pemahaman baru yaitu 
menjadi market economy. Penekanan 
utama dan menjadi point penting adalah 
bahwa eksistensi perusahaan beroperasi 
karena seluruh produksi baik barang dan 
jasanya akan diserap dengan baik oleh 
kepentingan konsumen langsung, 

dengan demikian pengelolaannya harus 
memperhatikan kualitas, transparency 
dalam standard keuangannya, 
keselamatan dan keamanan bekerja, 
seluruh rangkaian produksi aman 
terhadap lingkungan sosial perusahaan 
bisnis tersebut, mentaati seluruh aturan 
dari pemerintah dan standard industri 
yang ada. Mentaat aturan di command 
economy akan berbeda mentaat aturan 
di market economy, di command 
economy perusahaan bisnis terkesan 
memaksakan taat pada aturan supaya 
bisa diterima eksistensi perusahaan 
untuk bisa mengejar kepentingan bisnis 
perusahaan tersebut sedangkan di 
market economy perusahaan 
menetapkan standard keharusan 
mengikuti perkembangan aturan dan 
standard terbaru untuk supaya kualitas 
tetap bisa memenuhi permintaan pasar 
konsumen. 

Memahami dua konsep ekonomi 
tidak lepas karena perkembangan 
perusahaan bisnis sekarang dan 
keberadaan kekuatan stakeholder yang 
ada dan mengerti juga memahami 
dinamika pasar berusaha memproduksi 
barang dan jasa sesuai dengan kondisi 
permintaan pasar dengan tetap 
memperhatikan tuntutan owner dan 
tuntutan seluruh pemangku kepentingan 
dimaknakan bersama dengan seluruh 
kepentingan yang ada. Pihak 
manajemen tentunya mengelola urgensi 
dari seluruh kepentingan supaya siklus 
keekonomian perusahaan berjalan 
seiringan dengan fungsi sosial dan 
lingkungannya 

Ditekankan bahwa konsep good 
corporate government adalah aturan-
aturan standard yang dijalankan oleh 
perusahaan demi menjaga rangkaian 
kepentingan seluruh pemangku 
kepentingan yang ada di perusahaan 
(stakeholders) terpenuhi. Perusahaan 
dalam hal ini berkepentingan menjaga 
standard berjalan sempurna sehingga 
tidak ada kepentingan yang ditinggalkan 
oleh pihak manajemen. Dengan good 
corporate government ini maka semua 
aktivitas lebih jelas arah dan tanggung 
jawabnya berlaku bagi seluruh unsur 
pemangku kepentingan perusahaan. 
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Manajemen good corporate 
government juga bisa menyelesaikan 
konflik kepentingan masing-masing 
pemangku kepentingan perusahaan 
dengan menghadirkan kondisi dinamika 
urgensi kepentingan antar stakeholder 
guna memenuhi kepentingan konsumen 
sehingga kinerja perusahaan 
mengedepankan kejelasan 
penyelesaikan pengambilan keputusan 
antar semua pemangku kepentingan 
perusahaan lebih jelas arah, dalam hal 
ini perusahaan belajar memenuhi 
harapan seluruh kepentingan menjadi 
lebih efisien, efektif dalam usahanya dan 
mencapai hasil akhir kinerja perusahaan 
yang lebih spesifik dari program-program 
yang diharapkan.  

Dalam hal ini good corporate 
government bukan melulu membahas 
aturan baku yang harus dipatuhi 
manajemen secara kaku, dan juga bukan 
membawa pada egoisme manajemen 
dengan berlindung pada aturan-aturan 
standard yang sudah digariskan di awal  
(sehingga dalam hal ini akan membawa 
perusahaan kembali kepada sistem 
command economy lagi, meski coraknya 
berubah dulunya command dari owner 
sekarang ke manajemennya) tetapi pada 
aturan-aturan transparant yang akan 
memudahkan seluruh kepentingan 
memahami kondisi sehingga seluruh 
kepentingan akan mampu 
menyelesaikan rangkaian bila terjadi 
konflict kepentingan dalam operasi 
perusahaan bisnis tersebut. 

Juga aturan-aturan tersebut 
menciptakan 
kesadaran(awareness)pada issue-issue 
etika moral yang lebih spesifik, 
memperbaiki proses pengambilan 
keputusan dan mengurangi beban usaha 
sia-sia (misconduct). (US department of 
commerce, 2004) 

Maka untuk menjadi program 
etika bisnis dan tatanan tanggung jawab 
sosial berjalan efektif maka aturan-
aturan program ini harus formal 
wujudnya (formal plan), direncanakan 
jelas (planned well) dan didasari dengan 
memasukkan nilai-nilai yang dimiliki 
pada keyakinan pemangku kepentingan 

sehingga operasional berjalan tanpa 
ambigu. 

2.6 Kesimpulan Diskusi Seluruh 
Kajian Teori 

Sistem ekonomi kapital 
mempengaruhi bentuk interaksi sistem 
ekonomi. Sistem ekonomi yang terdiri 
dari pola pikir, konsep, teori, kebijakan 
perusahaan dalam menggerakkan bisnis 
menjadi usaha pengelolaan sumber-
sumber daya diintenskan semaksimal 
mungkin penggunaannya supaya 
mampu menguasai kapital lebih besar 
lagi. Dengan kondisi perkembangan ilmu 
dan penemuan tehnologi baru dalam 
sistem keuangan maka sistem ekonomi 
kapital memiliki keleluasaan 
melanggengkan kepentingan 
penguasaan dan kepemilikan kapital 
lebih banyak lagi dan orientasi ini 
menjadi tujuan utama sehingga 
perusahaan cenderung beroperasi 
dengan mengekspoitasi sumber daya 
secara maksimal untuk mampu 
menguasai kapital yang lebih besar lagi. 
Sistem ini melahirkan dinamika 
perubahan-perubahan dalam sistem 
ekonomi khususnya memaknakan nilai-
nilai masyarakat dan moralitas dengan 
tujuan untuk kepentingan bisnis semata 
demi keuntungan sepihak terkhusus 
kepentingan salah satu atau dua dari 
unsur stakeholder seluruhnya. 
Keberadaan kepentingan bisnis tersebut 
adalah mengutamakan maksimalisasi 
keuntungan.  

Dengan berkembanganya 
lieberalisasi pasar global dan persaingan 
bisnis secara global maka mulai disoroti 
dampak negatif akibat pemakaian 
sumber daya alam yang menyebabkan 
lingkungan alam mulai rusak. Hal 
demikian mengubah sistem ekonomi 
yang ada, menjadi memahami 
kepentingan-kepentingan seluruh 
rangkaian yang ada, dengan 
dikembangkan memahami kepentingan 
seluruh stakeholders menjadi kesatuan, 
berkeseimbangan, memiliki hubungan 
ramah lingkungan, mengubah pola pikir. 
Mengubah pola pikir tentang 
pemahaman sumber daya alam yang 
tidak terbatas, milik semua umat 
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manusia yang memungkinkan tiap 
individu memiliki hak mengelola dan 
menggunakan semaksimalnya telah 
mengakibatkan ekspoitasi berlebihan 
yang akhirnya mulai diubah karena 
mempunyai efek negatif dan kurang 
maksimal efek yang dirasakan oleh 
kepentingan pihak lainnya. Menjadi 
pertimbangan penting bagi 
kelangsungan perusahaan untuk 
berdinamika secara seimbang 
menyelaraskan semua kepentingan 
stakeholders menjadi bagian seluruh 
kepentingan perusahaan. 

Kepentingan-kepentingan ini 
dihadirkan dalam stakeholders yaitu 
rangkaian kepentingan dari owner, 
pemegang saham, kreditur, karyawan, 
masyarakat/ lingkungan sosial, 
pemerintah, kepentingan media dan 
aktivitas lingkungan maupun lingkungan 
fisiknya. Dinamika untuk memahami 
rangkaian kepentingan akan 
menimbulkan urgensi kepentingan. Etika 
bisnis dihadirkan untuk menjadi 
penyelesaian seluruh kepentingan yang 
ada, mengubah dan membuat aktivitas 
kepentingan berjalan sesuai urgensinya 
sehingga mampu menyelesaikan konflik 
kepentingan antar stakeholders tersebut. 

Etika bisnis mampu memilih 
tanggung jawab sosial bisnis berjalan 
imbang dengan memenuhi seluruh 
kepentingan dalam keekonomiannya, 
menjalankan peran sosialnya dan 
mengelola sumber daya secara efisien 
tanpa menimbulkan dampak negatif ke 
lingkungan. Dengan demikian etika 
menghadirkan tata kelola perusahaan 
menjadi efisien, efektif dan memenuhi 
seluruh kepentingan stakeholders dan 
mengatur seluruh kepentingan sesuai 
urgensinya untuk mencapai produktivitas 
maksimal. 

Dengan demikian keberadaan 
perusahaan bisnis mulai diatur dengan 
imbang untuk memenuhi kepentingan 
kepentingan ekonomi seluruh 
kepentingan stakeholdersnya. Juga 
mengatur supaya perusahaan 
mempunyai kepatuhan kepada aturan 
dari sistem hukum pemerintah yang ada. 

Sehingga dari awal berdiri perusahaan 
bisnis adalah bertujuan memenuhi 
aturan dari sistem yang telah dibuat 
pemerintah tersebut, baik aturan 
pemerintah telah dalam menetapkan 
kejelasan standard atas perusahaan dari 
segi hukum atau dari keekonomiannya, 
yaitu bagaimana tata cara perusahaan 
berdiri, bagaimana manajemen 
melakukan perannya, bagaimana sistem 
produksi yang harus dipenuhi 
berdasarkan dampak terhadap analisis 
ke lingkungannya sehingga 
menimbulkan pemenuhan aturan analisis 
dampak lingkungan beres, bagaimana 
standard produk yang harus dihasilkan, 
bagaimana penggolongannya badan 
usaha dan kewajiban pajaknya.  

Etika menghadirkan seluruh 
pemangku kepentingan stakeholders 
perusahaan sadar kepentingan masing-
masing dan mampu melihat seluruh 
kepentingan anggota stakeholders 
menjadi kepentingan bersama sehingga 
etika bisnis dan tanggung jawab sosial 
menghasilkan standard aturan-aturan 
yang menjadi panduan perusahaan 
untuk terus melakukan improvisasi 
menjadi aktivitas perusahaan mencapai 
nilai optimalnya. 

Secara bagan bisa dihadirkan 
maknanya sebagai berikut : 
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3. Penelitian Dan Perkembangan 
Penerapan Etika Bisnis Di Perusahaan 

Etika dihadirkan sebenarnya 
sebagai bagian untuk memberikan pola 
perubahan positif dengan 
memperhatikan seluruh kepentingan 
stakeholders berjalan bersama. Karena 
itulah pihak manajemen akan terus 
melakukan adaptasi dan perubahan 
memilih urgensi kepentingan untuk 
memaksimalkan hasil yang ditimbulkan 
dari pola tanggung jawab sosial yang 
telah dipilih oleh perusahaan. Pemilihan 
strategy tanggung jawab sosial sangat 
ditentukan oleh beberapa faktor yaitu 
budaya pemangku kepentingan yang 
ada, melihat bagaimana reaksi tampak 
dari customer, menilai kompetisi di 
industri terkait dan bagaimana peran 
pemerintah terhadap penekanan 
tanggung jawab sosial perusahaan 
setempat. Temuan demikian akhirnya 
mengarahkan pemilihan etika bisnis dan 
tanggung jawab sosial harus sesuai 

dengan customer untuk mengharapkan 
respon positif dari customer dan memilih 
mengurangi tekanan dari peran 
pemerintah dalam aturan terkait dan juga 
membandingkan bagaimana iklim 
kompetisi dibangun berdasarkan 
tanggung jawab sosial yang ada (Fuming 
Jiang, 2015). Maknanya melalui 
penelitian ini menunjukkan nilai yang 
dijadikan obyek dari implementasi etika 
bisnis dan tanggung jawab perusahaan 
harus dinamis supaya mempunyai reaksi 
positif bagi perusahaan. 

Untuk mendapatkan respon 
positif dari customer, statement atau 
konsep yang ingin dicapai oleh 
perusahaan harus jelas, mudah 
dimengerti dan diingat oleh customer. 
Penelitian tentang kejelasan konsep atau 
rumusan konsep yang mudah dimengerti 
oleh customer berimplikasi didalam 
menjalankan nilai etika bisnis dan 
tanggung jawab sosialnya yaitu untuk 
mampu mempunyai dampak baik dan 
mendapatkan apresiasi terhadap 
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keberadaan reputasi perusahaan harus 
dibuat jelas, mudah diingat dan 
dimengerti (Setiyaningrum Ari,2014). 

Kematangan pribadi dari individu 
akan mempengaruhi keputusan di 
tempat kerja. Kematangan ini akan 
memberikan dampak pada tendensi pola 
melakukan suatu pekerjaan. 
Kematangan pribadi juga terkait 
keterlibatan pada pekerjaan tersebut. 
Efek lingkungan dan komunitas 
pekerjaan tidak memberikan kekuatan 
mempengaruhi individu dalam 
keterlibatan dalam pekerjaan. 
Kematangan pribadi didominasi oleh 
kehidupan batiniah individu(Fitri, 2015). 
Di penelitian ini memaknakan bahwa 
kondisi yang penting dalam keterlibatan 
pada pola perilaku dalam bekerja atau 
tendensi melakukan kerja adalah karena 
didasari oleh konsep dalam diri individu. 
Maka jelas nilai-nilai yang melandasi 
kekuatan batiniah individu akan 
memberikan dampak yang luar biasa 
kepada keterlibatan di pekerjaan. Hal ini 
mengharuskan pemilihan nilai-nilai etis  
harus beradaptasi sepanjang 
perusahaan itu mampu menghadirkan 
hasil optimal. 

Lebih lanjut penelitian yang 
dilakukan dengan memaknakan 
hubungan nilai perusahaan dikaitkan 
dengan kematangan EQ  menunjukkan 
bahwa terdapat kaitan kuat kepada 
keputusan nilai individu (jurnal Asian 
Journal).  

Membandingkan temuan di atas 
menunjukkan makna aplikasi nilai etika 
dan peran tanggung jawab perusahaan 
dengan analisa kepentingan pemangku 
perusahaan sangat terikat dari situasi 
batiniah individu tidak bisa dilepaskan 
dari internalisasi nilai-nilai yang dipegang 
sebagai kekuatan spiritualitas hidup dan 
juga dampak yang dirasakan berkenaan 
dengan kondisi lingkungan dalam kaitan 
dengan budaya lingkungan perusahaan 
dan masyarakat dan peran dari 
pemerintah dalam penerapan nilai-nilai 
etika moralitas tersebut.  

Ditambahkan juga bahwa etika 
bisnis dan tanggung jawab sosial lebih 
jelas maknanya bila lahir dari inisiatif dan 
kematangan individu, dikaitkan dengan 
iklim kompetisi perusahaan dan peran 

pemerintah dalam memaknakan peran 
perusahaan dalam tanggung jawab 
sosial yang harus diperankan 
perusahaan tersebut. 

4. Kesimpulan 

Etika bisnis mengurai makna 
positif berkaitan kegiatan bisnis supaya 
berjalan dengan baik. Memaknakan nilai 
dan moral sebenarnya sudah dimiliki 
setiap individu anggota masyarakat, 
tetapi dalam keputusan bisnis maka nilai 
budaya bisnis akan membentuk etika 
bisnis yang baru dan memberikan 
kekuatan mengambil peran tanggung 
jawab baru. 

Supaya keputusan bisnis berjalan 
dengan baik maka etika bisnis 
mempertimbangkan dan 
mengakomodasi dengan baik seluruh 
kepentingan (stakeholders) sesuai 
dengan urgensinya supaya manajemen 
bisnis mengambil keputusan bisnis yang 
maksimal hasil akhir bagi perusahaan 
tersebut. Dengan memperhatikan 
seluruh kepentingan stakeholders 
tersebut memberikan arti bahwa proses 
etika bisnis berjalan dengan tekanan 
yang sama untuk perusahaan 
mengambil tanggung jawab yang harus 
dilakukan memenuhi tuntutan seluruh 
kepentingan stakeholders yang ada. 

Dalam dinamikanya, etika bisnis 
dan tanggung jawab perusahaan 
seharusnya tidak kaku, tetapi harus 
senantiasa terus berdinamika dalam 
setiap kondisi yang ada. Tuntutan 
kepentingan konsumen yang merupakan 
hal etis yang harus diperhatikan oleh 
perusahaan. Maka perusahaan yang 
bertanggung jawab harus 
mempertimbangkan kondisi kepentingan 
konsumen dengan baik, sambil tetap 
memperhatikan kompetisi yang ada, 
nilai-nilai bisnis yang ada dan juga 
tuntutan dari kepentingan pemerintah 
dalam arti terdapat tendensi positif 
perusahaan untuk mentaati seluruh 
aturan yang ditekankan oleh pemerintah, 
baik aspek sosial, produksi, kepatuhan 
hukum dan ramah lingkungannya. 

Meskipun dalam faktor nyatanya, 
program etika bisnis sangatlah rentan 
tidak berjalan dengan baik karena 
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rangkaian panjang dalam 
mengakomodasi kepentingan menjadi 
satu kesatuan. Juga karena adanya pola 
manajemen perusahaan bisnis yang 
dengan sepihak memenuhi tuntutan 
tanggung jawab aturan pemerintah yang 
harus diperankan perusahaan sebagai 
maksud melanggengkan kepentingan 
perusahaan dalam memenuhi target 
profitabilitinya, sehingga perusahaan 
berusaha membudayakan mekanisme 
profit menjadi tujuan utama. 

Kesukaran memaknakan nilai-
nilai dan moralitas berjalan dengan 
absolut karena adanya perbedaan 
memaknakan nilai dan moralitas itu 
berdasarkan kematangan tiap individu 
tidak sama, dan ini menyulitkan untuk 
menilai kapasitas nilai-nilai moral mana 
yang memiliki kapasitas keutamaan 
dalam bisnis meskipun nilai-nilai moral 
dipercaya oleh seluruh kepentingan 
stakeholders yang ada harus dijalankan 
dengan baik justru menimbulkan konflik 
kepentingan yang ada karena perbedaan 
individu. Berbekal makna demikian 
perbedaan individu akan mengancam 
proses perusahaan tidak bisa berjalan 
dengan baik, menimbulkan konfrontasi 
nantinya. Hal demikianlah etika bisnis 
hadir memaknakan bahwa keputusan 
etis dan tanggung jawab perusahaan 
yang dipilih harus jelas, mempunyai 
makna yang baik dan diambil dari nilai-
nilai yang ada di seluruh stakeholders 
yang ada. 

Nilai-nilai moralitas harus 
dimaknakan menjadi praktis supaya 
mempunyai kemampuan menggerakan 
organisasi bisnis. Berangkat 
memaknakan nilai inilah maka nilai etika 
bisnis dan tanggung jawab sosial 
menjadi mekanisme esensi yang bisa 
menggerakkan kinerja organisasi. 
Mekanisme praktis dan jelas akan 
dirumuskan di sini dengan menggunakan 
prinsip dari William James dan David 
Hume (Sweety, William, 2004) adalah 
“everything real must experienceable 
somewhere, and every kind of thing 
experienced must somewhere be real” 
and “that all our ideas derive from 
impressions”, disimpulkan bahwa semua 
nilai-nilai etis harus mampu difaktakan 

dan harus mempunyai kemampuan bisa 
dialami oleh pengalaman secara fisik 
alami tubuh  (experienceable) dalam 
batasan nyata oleh tempat (somewhere) 
riil, dan mempunyai memori atau kesan  
(impressions) emosionalnya di 
dalamnya. 

Konsep nilai etis bila dimaknakan 
secara faktual sehingga menghindari 
kekaburan memaknakan makna nilai itu 
sendiri dan mempunyai status jelas 
sehingga mampu menghadapi dan 
memecahkan masalah yang timbul atas 
konflik memaknakan nilai atas nilai 
tersebut. Fakta atas nilai  yang dicoba 
diungkapkan untuk menghadirkan nilai 
harus mampu dengan jelas 
mengungkapkan standard nilai yang bisa 
diterima secara riil oleh indra fisik kita, 
mempunyai korelasi fakta tempat dan 
kedalaman pelaku dan fakta nilai secara 
emosi.  

Dengan kejelasan nilai etis dalam 
etika bisnis tersebut diharapkan mampu 
mengarahkan kepada kejelasan tujuan 
etis perilaku seluruh kepentingan 
stakeholders sehingga kapasitas konflik 
kepentingan lebih mudah diselesaikan 
dan kejelasan tujuan perusahaan lebih 
mudah dipahami sehingga mampu 
mengarahkan tercapainya dinamika yang 
lebih baik lagi. 
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