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Bab I  

PENDAHULUAN  

BAGAIMANA NORMA-NORMA ETIKA MENJADI DIDIRIKAN DALAM BUDAYA DAN APA 

YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENGUBAHNYA? 

Keadaan saat ini penelitian tentang etika bisnis dan etika bisnis internasional tidak dapat 

menjawab tentang bagaimana norma etika berkembang dan berubah. Analisis bagaimana norma etika 

yang digabungkan dengan bagian budaya lain akan mengarahkan pada pemahaman yang lebih baik 

tentang bagaimana norma berkembang dan menjadi mengeras. Contohnya, Trompenaars dimensi 

universalisme dan particularisme mengacu pada kecenderungan dari budaya untuk focus pada aturan-

aturan(universalisme) daripada hubungan (partikularisme). Trompenaars bersikap mengikuti hipotesis 

situasi: 

 

 Kamu naik mobil yang dikendarai oleh teman dekatmu. Dia menabrak pejalan kaki. Kamu tau dia 

melaju kurang dari 35 km/jam di area kota dimana kecapatan maksimum yang dobolehkan 20 km/jam. 

Disana juga tak ada saksi. Pengacaranya mengatakan bila kamu meberikan kesaksian dibawah sumpah 

bila dia hanya mengendarai 20 km/jam itu mungkin menyelamatkannya  dari konsekuensi yang serius. 

Apa hak teman Anda untuk mengarapkan Anda untuk melindunginya? (Trompenaars, 1994: 34) 

Trompenaars menemukan pada budaya universalisme, seperti US, banyak responden mersakan 

kecil atau tidak ada kewajiban untuk bersaksi pada kepentingan teman mereka. Tetapi pada budaya 

partikularisme, seperti Korea Utara atau Rusia, dimana hubungan dengan teman adalah lebih penting 

mempertimbangkan hubungan. Responden akan berbohong tentang kesaksiannya untuk melindungi 

temannya. Di US, diri Anda bersumpah palsu untuk melindungi teman anda dianggap tidak etis, tapi di 

budaya particularisme,  menolak untuk menunjukkan kesetiaan Anda dan tidak berbohong untuk 

teman Anda dianggap pelanggaran lebih tidak etis. 

Satu dapat memeriksa konsep etika seperti persetujuan moral dan hubungannya dengan dimensi 

budaya(Jones and Ryan, 1997). Persetujuan moraldidefinisikan sebagai "keinginan untuk 

persetujuan moral dari diri sendiri atau lainnya". Jones dan Ryan berpendapat bahwa moral tentang 

persetujuan moral adalah factor penting sebagai aktor menghadapi suatu situasi di mana keputusan 

tentang kursus etika tindakan yang diperlukan. Menurut Trompenaars, satu akan mengharapkan 

untuk memiliki makna yang kurang dalam budaya di mana hubungan tidak terlalu penting. Oleh 

perluasan sikap etis perusahaan mungkin lebih penting dalam kebudayaan di mana hubungan adalah 

penting.  Efek reputasi dan persepsi konsumen dari sikap etis perusahaan mungkin lebih penting 

dalam kebudayaandi mana hubungan adalah penting. 

Akan menarik untuk mengambil contoh-contoh lebih lanjut dari konsep etika, banyak yang telah 

dikembangkan di AS dan untuk memeriksa kesesuaian dalam budaya lain. Sama 

pentingnyaakan studi konsep etika yang dikembangkan dalam budaya lain. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bab II 

PEMBAHASAN  

TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN ETIKA BISNIS DI NEGARA YANG BERBEDA 

Suatu bagian awal bab ini menyatakan bahwa salah satu bentuk penelitian empiris 

dalam Internasional etika bisnis adalah penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana negara-

negara yang berbeda dan budaya yang berbeda melihatbidang etika bisnis. Ilustrasi dari tiga negara-

negara tertentufokus pada apa yang diketahui tentang etika bisnis di setiap negara. Tiga negara adalah 

Jepang, Denmark, dan Nigeria, terpilih karena perbedaan tahap perkembangan etika bisnis.  

A. JAPAN 

Ada banyak dokumentasi tentang kondisi di bidang etika bisnis di beberapa negara berkembang 

seperti Jepang (Badaracco, 1993; Carpenter, 1991; taka, 1994, 1997). DeGoerge(1994) Jepang salah satu 

dari empat negara diluar US dan Eropa di mana bidang etika bisnis “taken hold” (mengakar). Taka(1997) 

dijelaskan bahwa mayoritas di Jepang Etika bisnis lebih mendefinisikan etika bisnis  sebagai suatu 

disiplin yang bersangkutan dengan hubungan antara aktivitas perusahaan dan realisasi keadilan baik 

didalam dan di luar perusahaan. Sehingga hanya focus pada perusahaannya. Lebih luas mencapai isu 

social, serta pemerintah dan isu keluarga, dianggap diluar etika bisnis. 

Selanjutnya, Jepang memahami etika bisnis dapat dicapai hanya dengan pemahaman sejajar  pada 

dimensi social dan kepercayaan budaya(Taka, 1994). Jepang norma perilaku yang sesuai dipengaruhi baik 

kepercayaan tradisional dan modern, dan cenderung menekankan pentingnya tanggungjawab kelompok 

dan moral, serta moral individu. Hubungan yang dimiliki individu ke kelompok sangat penting, seperti 

Jepang adalah masyarakat kolektivis. Pada prinsip etika seperti kesetiaan ke perusahaan memilki 

perbedaan tersendiri di Jepang daripada prinsip etika daripada yang dilakukan di negara individual. Di 

US, Mahasiswa MBA biasanya memegang harapan tinggal dalam pekerjaan pertama, berbeda dengan 

mahasiswa Jepang mengharapkan tetap setia kepada perushaan, mungkin sampai waktu yang lama, dan 

berpikir tentang karir mereka dalam hubungan dengan perusahaan. 

Perbedaan pandangan pada etika bisnis antara US dan Jepang yaitu pada sikap manajerial. 

Contohnya, Manager Amerika cenderung mengandalkan etika individual yang dimilki dalam mengambil 

keputusan bisnis, namun Manager Jepang lebih percaya mengikuti kebijakan perusahaan. 

 

 

B. DENMARK 

Peneltian terakhir diinformasikan telah memberitahukan kami keadaan etika bisnis di Denmark 

(Pruzan, 1998). Pruzan mengidentifikasikan lima pokok tema yang menarik dalam focus topic: “Politik 

Konsumen” (konsumen yang sangat prihatin tentang lingkungan danresponsobily sosial perusahaan), 

etika investor, Corporate Social Responsibility, social dan etika akun. Pruzan hanya outlined menarik di 

etika bisnis di Copenhagen. Business School. 

Tentu saja, sulit untuk menemukan skandal yang terkait dengan bisnis di 

Denmark. Topik dari tanggungjawab sosial perusahaantelah menerima banyak 

perhatian, sehingga kesadaran masyarakat dan tindakan sepanjang tahun 1990-an. misalnya,pada tahun 

1996, Carlsberg membuat keputusan untuk tidakmelaksanakan rencana untuk membangun tempat 

pembuatan birdi Burma, setelah lobi-lobi intensif oleh aktivis hak asasi 

manusiayang proted rekor againts Burma hak asasi manusia. similary,Cheminova, juga 

tahu produsen pestisida Denmark, telah terlibatdalam produksi dan penjualan produk-produk 

beracun yang digunakan oleh terlindungi, pekerja terlatih di Kosta Rika. Ketikapraktek 



 

ini diungkapkan pada tahun 1997, manajemen senior di Cheminova menghentikan semua penjualan lebih 

lanjut dariproduk sampai dapat diberikan dalam bentuk yang lebih aman(Pruzan, 1998). 

C. NIGERIA 

Nigeria adalah mitra dagang terbesar AS di sub-Sahara Afrika dan yang menarik untuk studi 

tentang etika bisnis internasional untuk sebuah alasan nomor. Ingat bahwa Nigeria menerima 

peringkat sangat rendah oleh Transparency International, peringkat nomor 98 dari 99 negara. Selain itu, 

Nigeria memiliki catatan buruk hak asasi manusia serta sistem ekonomi danpolitik yang tidak 

stabil. Akhirnya, Shell Group Keterlibatan di Nigeria telah meminta perhatian terhadap isu-

isu perusahaan multinasional 'tanggung jawab etis di negara-negaraberkembang. Shell telah dikritik 

karena tidak berusaha untuk menghindari excution sembilan aktivis lingkungan olehpemerintah 

Nigeria pada tahun 1995. Aktivis itu memprotes Shellagaints untuk merusak lingkungan dugaan ke tanah 

air mereka. Pengkritik menunjukkan kurangnya Shell dari kecaman publik pemerintah sebagai 

indikasi dukungan bagi rezim militer yang brutal. Sebagai perusahaan minyak paling 

menonjol operting di Nigeria, Shell menemukan dirinya menjadi target kemarahan 

Internasional. Shell dipertahankan seluruh kontroversi bahwa perusahaan tidak harus 

menggunakan pengaruh ekonomimereka untuk "menopang" atau menjatuhkan pemerintah. 

 

JIKA ETIKA BISNIS ADALAH SAMPAI BATAS TERTENTU PROSES DIFUSI, SIAPA YANG 

CENDERUNG MENGADOPSI STANDAR ETIKA DAN SIAPA YANG TIDAK? 

Jika kita berfikir tentang proses difusi, kita dapat melihat pada pertanyaan yang menarik tidak 

hanya tentang siapa yang akan mengadopsi standar dari etika bisnis, tapi juga siapa yang kemungkinan 

tidak akan mengadopsinya. Mari kita ambil sekolah jurusan etika bisnis sebagai contoh. Jurusan ini 

berawal mula dari US dan lambat laun mulai diadopsi oleh negara lainnya. Mahoney (1990) 

mendokumentasikan eksistensi dari tumbuh kembangnya jurusan etika bisnis di UK dan negara Eropa 

lainnya. Bahkan sekolah yang tidak memiliki jurusan etika bisnis memasukkan materi etika bisnis dalam 

pelajaran lainnya. Hal ini dapat dijumpai di sekolah bisnis Eropa, yang mana lebih cenderung untuk 

memasukkan lebih banyak pelajaran ilmu sosial daripada sekolah bisnis di US. 

Sebagai tambahan, terdapat inisiatif etika bisnis yang bertempat di berbagai universitas di berbagai 

belahan dunia. Sebagai contoh, program MBA (ESEADE) dari Universitas Francisco Maroquin di 

Guatemala melakukan survey untuk mengadakan seminar etika bisnis pada manajer perusahaan 

menengah dan besar (1998). (Transparasi Internasional meranking Guatemala pada posisi 68 dalam index 

Persepsi Korupsi. Universitas ini melakukan interview secara tatap muka terhadap 77 senior manajer. 

Para peneliti mulai bertanya dengan beberapa pertanyaan yang menyangkut tantang bagaimana 

pentingnya etika menurut mereka, lalu menanyai tentang kemungkinan ketertarikan mereka untuk hadir 

dalam seminar etika. Hasilnya menunjukkan keinginan yang kuat, dimana 86 persen manajer merangking 

etika sebagai hal yang “Sangat Penting”. Manajer diminta untuk menyebutkan aspek yang seseorang 

harus miliki agar dapat memberikan kontribusi terhadap kesuksesan perusahaan. Diantara 6 faktor paling 

penting yang disebutkan, ada 3 yang berhubungan dengan etika : tanggung jawab, etika kerja, dan 

kejujuran. 

Studi seperti yang satu ini di Guatemala mengindentifikasikan bahwa disana ada kepentingan 

dalam kursus etika bisnis di seluruh dunia baik pada pihak  institusi akademis dan pada pihak orang 

bisnis. Jika itu benar bahwa sekolah bisnis program MBA mengadopsi program etika bisnis, maka masa 

depan dari penelitian diperlukan untuk mendokumentasikan cara-cara di mana proses adopsi ini telah 

disesuaikan dengan masing-masing negara. 



 

 

 

Bab III 

 

KESIMPULAN  

 

Keadaan saat ini penelitian tentang etika bisnis dan etika bisnis internasional tidak dapat 

menjawab tentang bagaimana norma etika berkembang dan berubah. Analisis bagaimana norma etika 

yang digabungkan dengan bagian budaya lain akan mengarahkan pada pemahaman yang lebih baik 

tentang bagaimana norma berkembang dan menjadi mengeras. Beberapa negara bahkan memiliki 

berbedaan dalam mengartikan etika bisnis, seperti Jepang, US, Denmark, Nigeria. Di Jepang  mereka 

negara dengan yang termasuk Etika bisnis Jepang lebih mendefinisikan etika bisnis  sebagai suatu disiplin 

yang bersangkutan dengan hubungan antara aktivitas perusahaan dan realisasi keadilan baik didalam dan 

di luar perusahaan. Sehingga hanya focus pada perusahaannya. Lebih luas mencapai isu social, serta 

pemerintah dan isu keluarga, dianggap diluar etika bisnis. US terkenal dengan negara universalisme 

banyak orang mersakan kecil atau tidak ada kewajiban untuk bersaksi pada kepentingan teman mereka. 

Dengan melihat contohnya etika bisnis yang ada pada beberapa negara, kita bisa mengetahui etika bisnis 

yang baik apabila bekerja sama dengan negara yang memiliki budaya yang berbeda. 

 Kepentingan dalam kursus etika bisnis di seluruh dunia baik pada pihak  institusi 

akademis dan pada pihak orang bisnis. Jika itu benar bahwa sekolah bisnis program MBA mengadopsi 

program etika bisnis, maka masa depan dari penelitian diperlukan untuk mendokumentasikan cara-cara di 

mana proses adopsi ini telah disesuaikan dengan masing-masing negara 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


