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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dewasa ini banyak masalah mengenai employees and 

assingment. Ada beberapa masalah yang akan di bahasa dalam 

masalah ini, seperti masalah operasionalisasi dan masalah 

kekurangan dalam studi longitudinal. 

 

 

Pada penulisan makalah ini akan kami jelaskan mengenai 

Mendeskripsikan Penelitian Etika Bisnis Internasional, inisiatif etika 

perusahaan, Sikap Manajer dan Pelajar tentang etika bisnis, serta 

Bagaimana Kita Dapat Menyatukan Penalitian Etika Bisnis 

Internasional Dengan Penelitian Tentang Budaya Dan Fitur Khas 

Mereka? 

 

Dan dengan penulisan makalah ini, diharapkan semua 

masalah yang ada bisa di mengerti dan menjadi acuan, untuk lebih 

berkembang dan mengerti peranan mahasiswa dalam 

menyikapinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

PEMBAHASAN 

 

Mendeskripsikan Penelitian Etika Bisnis Internasional 

Ada 4 deskripsi etika bisnis internasional yang dominan yaitu: 

1. penelitian yang berfokus pada beberepa perusahaan yang 

berbeda negara dan penelitian mereka kepada isu-isu etika, 

khususnya inisiatif etika perusahan, sepertikode etik. 

2. penelitian yang menerangkan sikap dari manajer/pelajar 

bisnis di beberapa negara tentang isu etik. 

3. penelitian yang menyelidiki perilaku dan persepsi pelaku 

bisnis dan masyarakat perusahaan di beberapa negara 

4. menyediakan informasi tentang cara pandang terhadap 

bidang etika bisnis di beberapa negara dan kebudayaan 

yang berbeda 

 

Inisiatif Etika Perusahaan 

Penelitian ini mengeksplor tentang kodde etik perusahaan di 

beberapa negara sebagai sarana dari mendemonstrasikan 

perbedaan cara pandang isu etik.  

 Langlois dan Schlegelmilch (1990) menemukan perbedaan 

signifikan antara AS dan Eropa yang berkaitan dengan karyawan, 

supplier dan hubungan dengan kontraktor, dan kepentingan politik. 

Kode AS lebih mengacu kepada kepentingan karyawan. 

Sedangkan kode Eropa lebih meliputi pedoman kepentingan 

politik. 

 

 

 



Sikap Manajer dan Pelajar tentang etika bisnis 

 Becker dan Fritzsche (1987a, 1987b). Mereka 

membandingkan sikap terhadap kode etik dan pernyataan tentang 

etika antara manajer Perancis, Jerman, dan Amerika. Mereka 

menemukan bahwa para responden perancis lebih optimis tentang 

efek positif dari kode etik dari pada Jerman dan Amerika. Manajer 

Amerika paling kuat pada kesepakatan dengan pernyataan “Sound 

Ethic is Good Business” dan menentang dengan kuat dengan 

pernyataan “Let the buyer beware” 

 Walaupun Becker dan Fritzsche fokus pada negara Amerika 

dan Eropa, mereka juga membandingkan antara negara-negara 

Asia dan Amerika. Contohnya manajer Hong Kong dan manajer 

daerah barat memandang tindakan mana yang dianggap tidak etis 

dan dan bagaimana isu-isu bisnis yang harus ditangani. Hasil 

menyatakan bahwa 50% dari manajer hongkong tidak 

berkewajiban untuk melaporkan. Juga, manajer hong kong 

percaya bahwa tambahan peraturan pemerintah akan 

meningkatkan praktek etisdalam bisnis asia yang kontras dengan 

responden Amerika yang lebih suka menangani isu-isu etik oleh 

perusahaan Amerika itu sendiri. 

 

Bagaimana Kita Dapat Menyatukan Penalitian Etika Bisnis 

Internasional Dengan Penelitian Tentang Budaya Dan Fitur 

Khas Mereka? 

 

Penting bagi peneliti etika bisnis internasional untuk 

mempelajari sikap etika di beberapa negara. Sama pentingnya 

untuk mempelajari konteks dari negara-negara tentang jalan pikir 

mereka terhadap isu etik. 



 Telah didiskusikan, ada banyak pertanyaan apakah 

seseorang harus mennyuap ketika berbbisnis di budaya tertentu.  

 Seorang antropologis melihat etika bisnis harus 

membuktikan sebuah pemahaman dari isu etika bisnis pada 

budaya yang berbeda.  

 Hofstede (1984) dan Trompenaars (1994) menggaris 

besarkan dimensi budaya dan mengidentifikasikan negara 

tertentu. Dimensi tersebut ialah: individualis-kolektifis, kekuasaan 

daerah, menghindari ketidakpastian dan maskulinitas-femininitas. 

 

Sebuah perbandingan siswa sekolah bisnis di Malaysia dan 

Selandia Baru (Goodwin dan Goodwin, 1999), perbandingan 

praktek pengelolaan perusahaan di Australia dan Sri Lanka 

(Battern, Hattihewa, dan Mellor, 1999), dan perbandingan manajer 

Korea dan Jepang (Lee dan Yoshihara, 1997). Sebuah studi lebih 

lanjut diterbitkan dalam etika bisnis: Sebuah Tinjauan Eropa 

dianalisis sikap mahasiswa di 14 negara, termasuk Chili, Meksiko, 

Kolombia, Slovenia, Republik Ceko, dan Rumania (Grubisic dan 

Goic, 1998). 

 

Siswa di negara-negara Eropa Tengah itu ditemukan lebih 

"individualistik" dalam melihat pekerjaan sebagai sarana untuk 

memuaskan kebutuhan mereka sendiri daripada yang siswa di 

negara-negara barat dan Amerikalatindikembangkan.  

 

Diskusi ini telah menelaah contoh-contoh penelitian 

internasional yang mengeksplorasi inisiatif perusahaan etnis dan 

sikap mahasiswa manajerial dan sekolah bisnis untuk bisnis 

ethics.the revies tidak dimaksudkan untuk memberikan gambaran 



yang komprehensif tentang penelitian itu, karena ada lebih banyak 

studi seperti tidak termasuk. 

 

Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menarik perhatian 

dengan jenis penelitian yang telah dilakukan. Sebagian besar 

penelitian ini cenderung untuk dokumen perbedaan negara, tetapi 

jarang mereka mengikat kesimpulan mereka pada nilai-nilai atau 

sistem politik dan hukum dari budaya yang diteliti.  

 

Hal ini akan dikembangkan kemudian dalam pembahasan 

pentingnya pemahaman budaya dalam kaitannya dengan sikap 

etika bisnis dan praktek Persepsi perilaku Transparency 

International adalah sebuah organisasi yang memantau praktik 

tidak etis di negara-negara di seluruh dunia dan peringkat-order 

negara-negara ini sesuai dengan level misi corruption.the 

organisasi ini adalah untuk mencegah korupsi dengan 

memobilisasi sebuah koalisi global. 

 

 TI berfokus pada penyalahgunaan jabatan publik untuk 

keuntungan pribadi, seperti menyuap pejabat publik, mengambil 

suap dalam pengadaan publik, atau menggelapkan dana 

publik. Korupsi TI persepsi indeks pertama diterbitkan pada tahun 

1995 data yang runtuh dari sejumlah sumber. Ini mengukur 

persepsi mengenai tingkat korupsi di negara-negara pada bagian 

sampel pengusaha, analis resiko jurnalis investigasi, ahli negara, 

dan masyarakat umum. Sebagian besar penduduk negara sampel 

sumber, yang benar-benar pada sudut pandang internal mereka 

sendiri untuk menilai makna dan tingkat korupsi dalam konteks 

budaya mereka sendiri. 



BAB III 

KESIMPULAN 

 

 

Dari bab ini dapat diambil kesimpulan seperti:  

Ada 4 deskripsi etika bisnis internasional yang dominan yaitu: 

1. penelitian yang berfokus pada beberepa perusahaan yang 

berbeda negara dan penelitian mereka kepada isu-isu etika, 

khususnya inisiatif etika perusahan, sepertikode etik. 

2. penelitian yang menerangkan sikap dari manajer/pelajar 

bisnis di beberapa negara tentang isu etik. 

3. penelitian yang menyelidiki perilaku dan persepsi pelaku 

bisnis dan masyarakat perusahaan di beberapa negara 

4. menyediakan informasi tentang cara pandang terhadap 

bidang etika bisnis di beberapa negara dan kebudayaan 

yang berbeda 

 

Langlois dan Schlegelmilch (1990) menemukan perbedaan 

signifikan antara AS dan Eropa yang berkaitan dengan karyawan, 

supplier dan hubungan dengan kontraktor, dan kepentingan politik. 

Kode AS lebih mengacu kepada kepentingan karyawan. 

Sedangkan kode Eropa lebih meliputi pedoman kepentingan 

politik. 

 

 Serta penting bagi peneliti etika bisnis internasional untuk 

mempelajari sikap etika di beberapa negara. Sama pentingnya 

untuk mempelajari konteks dari negara-negara tentang jalan pikir 

mereka terhadap isu etik 


