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KONTRIBUSI PENELITIAN PADA ETIKA BISNIS INTERNASIONAL 

 

Jika ahli etika bisnis percaya bahwa etika  merupakan bagian integral dari proses sehari-

hari dalam pengambilan keputusan bisnis, maka etika bisnis internasional tidak harus dianggap 

terpisah dari bidang manajemen internasional. Bagian berikut membahas potensi 

kontribusi riset bisnis etika untuk memahami manajemen internasional. 

Sebagaimana telah kita lihat, penelitian etika bisnis internasional cenderung untuk 

merumuskan prinsip-prinsip pada tingkat yang cukup tinggi abstraksi. Namun, pada saat yang 

sama, para sarjana telah menggambarkan penggunaan prinsip-prinsip dengan contoh-

contoh yang sangat konkret. Banyak sebagai orang bisnis mungkin merasa diinginkan, tidak 

ada hal seperti buku panduan tentang cara untuk melakukan bisnis di luar negeri. Juga harus 

ada. Masalah etika yang istimewa dan kompleks. Sebuah permintaan suapdari pejabat 

pemerintah di Indonesia. Penelitian etika bisnis telah menyediakan sarana baik untuk 

analisis dan penerapan prinsip-prinsip etika untuk masing-masing situasi, tetapi tidak 

dapat menyediakan langkah-demi-langkah formula untuk menyelesaikan masing-masing.  

Kontribusi normatif adalah penting baik pada tingkat moralitas dan tingkat strategis, dua 

perspektif yang terkadang menjadi saling terkait dan berpotensi menbuat 

 bingung. Sebagaimana Lohrdan Steinmann 1998 menunjukkan, kita tidak boleh 

melupakan dimensi moral ketika kita membahas perspektif strategi, yang bertujuan organisasi 

ekonomi saja. Untuk sebagian besar, penelitian normatif tidak merumuskan strategi 

ekonomi untuk perusahaanberoperasi di luar negeri. Sebaliknya, mereka menguraikan sikap 

moral bahwa perusahaan harus mengambil.Namun, sekarang biasa berpendapat 

bahwa Jika para pemimpin perusahaan percaya ini menjadi kasus "etika yang baik 

adalah bisnis yang baik.", Mereka mungkin bertindak secara etis atau bertanggung jawab untuk 

tujuan strategis, bukan untuk alasan-alasan moral. Penelitian diperlukan 

yang menganggap baik strategis dan perspektif etika, sertainteraksi antara keduanya. 

Penelitian normatif (seperti yang diungkapkan oleh DeGeorge, 

1993; Donaldson, 1989l dan Donaldsondan Duntee, 1994, 1999) telah melakukan pekerjaan 

yang sangat baik untuk meminta perhatian pada konsep hak asasi manusia, dan 

khususnya mengenai tanggung jawabperusahaan pada topik ini. Penelitian ini juga disajikan 

dengan jelas dan meyakinkan perdebatan antara perspektif relativis universalis dan etika bisnis. 

Seperti disebutkan, misi bidang etika bisnis internasional tidak memberikan resep bagi 

manajer untuk digunakan dalam penanganan isu-isu etis dalam negara-negara lain.Namun, 

ada beberapa kontribusi untuk penelitian manajemen internasional dari keduanormatif dan 

penelitian empiris di lapangan. Kontribusi normatif meliputi: 



1. Identifikasi norma-norma dimana perusahaan harus mematuhi dalam perilaku bisnis 

internasional mereka. 

2. Peningkatan kesadaran pada bagian dari manajer tanggung jawab etis di negara 

lain. 

3. Kemampuan untuk meyakinkan manajer 

bahwa relativisme ekstrem bukanlah metode yang tepat untuk menyelesaikan isu-isu 

etis di luar negeri. Antara lain, Freeman dan Gilbert(1988) dan Bowie (1997,1999) 

berpendapat fasih terhadap perspektif relativis. 

4. Bantuan untuk perusahaan dalam menyediakan pedoman untuk karyawan mereka 

karena mereka beroperasi di luar negeri. Kedua penelitian 

akademis dan organisasiinisiatif seperti Caux Round Table berguna 

dalam menghormati. 

 

Kontribusi empiris telah meletakkan dasar pengetahuan tentang perbaikan etika bisnis 

dalam budaya lain. Hal ini penting bagi ahli etika bisnis untuk mendapatkan pemahaman 

tentang bagaimana subjek diperlakukan dalam budaya lain selain budaya mereka sendiri. Hal 

ini sama pentingnya bagi orang-orang bisnis untuk mengeksplorasi perspektif orang lain selain 

perspektif mereka sendiri, baik sebagai apa yang merupakan masalah 

etis serta tanggapan yang tepat untuk masalah-masalah etika yang timbul dalam bisnis. 

Sifat penelitian empiris berarti bahwa pengetahuan dibangun secara bertahap. Studi 

praktek di negara-negara yang berbeda di berbagai titik waktu merupakan potongan-potongan 

yang dapat dipasang bersama untuk membentuk gambaran keseluruhan dari praktek etika 

bisnis internasional. Pada titik ini, hanya ada beberapa studi yang membahas isu-isu kunci 

tertentu. Ada sedikit penelitian empiris yang menunjukkan bagaimana praktek etis yang 

sebenarnya berbeda dari satu negara ke negara, dalam haltopi manajer melaporkan bahwa 

mereka lakukan ketika berhadapan dengan masalah etika. Ada sedikit penelitian yang 

berkaitan dengan, dimensi ekonomi hukum, agama, atau politikkebudayaan untuk perspektif 

tentang apa yang dianggap etis dan tidak etis dalam budaya tersebut. Akhirnya, ada sedikit jika 

ada pengujian hipotesis dalam penelitian empiris tentang etika bisnis internasional. 

Sebuah hipotesis yang menyeluruh bahwa "masalah Kebudayaan" muncul untuk 

mendukung banyak penelitian lintas-budaya atau lintas-nasional empiris. Hal ini dapat 

diilustrasikan dengan contoh hipotetis berikut. Misalkan harapan keseluruhan adalah 

bahwa siswa sekolah bisnis Turki cenderung melihat isu-isu etis dari pandangan yang 

berbeda dengan siswa sekolah bisnis US . Tapi bagaimana bisa ini hipotesis secara 

keseluruhan terikat dengan perbedaan budaya tertentu? Mungkin siswa sekolah bisnis 

Amerika lebih cenderung melihat privasi karyawan, seperti privasi karyawan e-mail, sebagai 

isu etis daripada mahasiswa Turki karena AS adalah negara dengan  budaya yang 

sangat individualistis, berkaitan dengan melindungi hak-hak individu dan 

individu karyawan. Turki, di sisi lain, jatuh lebih ke 

arah akhir dari kolektivisme contuum indiviualism-kolektivisme. Sebuah hyphothesisspesifik 

dapat dibagi untuk menguji harapan ini. 



Selanjutnya, hipotesis spesifik dapat dirumuskan yang akan mengikat ke hukum budaya 

yang berbeda. Dalam budaya di mana hukum sangat berkembang untuk melindungi 

kepentingan perusahaan, orang akan mengharapkan yang berbeda dibandingkan masalah 

etika dalam budaya di mana hukum yang lebih protektif terhadap kepentingan 

individu.Sebagai contoh, US perlindungan hukum atas keselamatan pekerja dan hak-

hak properti individu terbatas. Selanjutnya, di Cina, hukum moral dan kode umumnya 

tidak diyakinidiperlukan untuk memastikan masyarakat yang bermoral. Sebaliknya, 

standar moral pribadi dan sosial perilaku kuat (Steidlmeier, 1997). Sebuah titik serupa 

dapat dibuat untuk budaya di mana agama tertentu yang dominan.Bagaimana 

ini penekanan agama diharapkan untuk memanifestasikan dirinya dalam sikap terhadap isu-isu 

etika bisnis internasional? Jelas, sebuah agenda penelitian yang luas empiris ada 

pada topik etika bisnis internasional. Memahami cara-cara di mana isu-isuetika bisnis terkait ke 

fitur penting dari budaya tertentu akan meningkatkan kemampuanpara pelaku 

bisnis internasional untuk menavigasi wilayah masalah bisnis etika dalambudaya lain. 

Kontribusi dari penelitian empiris meliputi: 

1. Memahami etika bisnis dalam budaya lain (saat ini titik, terutama di negara 

maju dibanding di negara berkembang)  

2. Analisis hubungan antara budaya bisnis etika dalam budaya tersebut. 

 

Penelitian Manajemen Internasional juga memiliki banyak penawaran untuk penelitian etika 

bisnis internasional. Kontribusi dari karya lintas-nasional penelitian sepertiHofstede telah 

dibahas. Selain itu, teori-teori yang dihasilkan dalam bidang manajemen internasional memiliki 

aplikasi potensial untuk etika bisnis. Seperti telah dibahas, banyak pekerjaan empiris dalam 

etika bisnis internasional tidak terlibat dalam pengujian hipotesis,juga belum teori-driven. 

 

ARAH MENUJU MASA DEPAN 

 

Artikel Stark (1993), "Apa yang terjadi dengan etika bisnis?" Menunjukkan kesenjangan 

antara teori dan praktek dalam etika bisnis. Stark mengkritik penelitian akademik karena 

ketidakmampuannya untuk memberikan pedoman yang berguna untuk pengambilan 

keputusan manajerial tentang isu-isu etis. Salah satu keajaiban jika Stark akan tergoda di 

beberapa titik untuk menulis artikel lanjutan yang berjudul, "Apa yang terjadi dengan etikabisnis 

internasional?". Banyak kritik dame berlaku, dengan urgensi menambahkan bahwabeberapa 

isu etika yang paling sulit terjadi di daerah internasional. Demikian 

pula, Dean (1998) berpendapat bahwa bidang etika bisnis harus mengandung 

komponen layanan jika itu harus dianggap sebagai profesi etika bisnis. Dean mempertanyakan 

apakah etika bisnis memenuhi syarat sebagai profesi atas dasar ini. Dia bertanya apakah etika 

bisnis adalah membimbing perilaku dalam dunia bisnis dan, yang lebih penting, 



yang bidang etika bisnis adalah melayani. Dengan ekstensi, etika bisnis internasional hanya 

dapat dianggap sebagai profesi yang didasarkan pada manfaat nyatauntuk dunia 

nyata masalah. 

Sebagaimana dibahas dalam bab ini, studi di bidang yang baru lahir etika bisnis 

internasional bergerak menuju ditingkatkan kemampuan manajerial untuk menangani isu-

isu etika bisnis global. Penelitian normatif menyediakan sarana untuk menangani isu-isu 

internasional etika bisnis. Penelitian empiris dokumen studi etika bisnis di berbagai negara 

dan memberikan informasi tentang sikap manajerial. Studi empiris yang berhubungan dimensi 

budaya dan bisnis sikap etika memiliki kemampuan potensi untukmenjelaskan 

mengapa manajer dan karyawan membuat keputusan yang mereka lakukan mengenai isu-

isu etika bisnis. 

Selain aplikasi praktis, bidang etika bisnis internasional , perlu terus 

membangun teori. Keterkaitan dengan teori di bidang lain seperti antropologi budaya dan 

manajemen internasional juga telah direkomendasikan dalam bab ini. Tiga wilayah yang 

akan berpikiran dalam dekade berikutnya penelitian tentang etika bisnis internasional adalah: 

1.) Model bangunan dan pengujian untuk membantu dalam pengambilan keputusan tentang 

masalah etika bisnis 2) penelitian dan penjelasan tentang perilaku aktual etika (dan tidak 

etis)., Daripada sikap atau perilaku hipotetis atau dimaksudkan, dan 3.) Penelitian yang 

inklusif dari segala bangsa dan budaya, terlepas atau tahap perkembangan ekonomi. 

 

MODEL-BANGUNAN DAN PENGUJIAN 

 

Jalan dari penelitian adalah konstruksi model yang dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan tentang isu-isu etika bisnis internasional. Sebagai contoh, Buller,Kohls, dan 

Anderson (1997) mengembangkan model untuk mengatasi konflik etika lintas-

budaya berdasarkan teori resolusi konflik. Model mereka adalah analisis keputusan-

pohon,menggunakan serangkaian tiga pertanyaan untuk pembuat keputusan untuk 

bertanyatentang masalah etika tertentu ditemui. Pertanyaan 

pertama bertanya: "Apakah situasitinggi di signifikansi moral?" Pertanyaan kedua 

adalah: ". Apakah manajer memiliki tingkattinggi pengaruh atas hasil dari situasi etika" 

Akhirnya, keputusan-pembuat bertanya: "Apakah ada tingkat urgensi yang tinggi untuk 

mengatasi situasi" Model ini kemudian menyarankan bahwa setiap dari 

delapan warankemungkinan hasil penggunaan metode tertentu resolusi konflik. Selain itu, 

penulismenyajikan serangkaian rekomendasi tentang penggunaan teknik-teknik resolusi 

konflik.Atau misalnya, jika semua strategi yang mungkin, pemecahan masalah secara 

kolaboratifharus digunakan bila memungkinkan, terutama bila masalah-masalah 

yang dipertaruhkan adalah sangat penting bagi kedua belah pihak. 

Stajkovic dan Luthans (1997) berdasarkan model mereka pada teori kognitif sosial.Budaya 

nasional berfungsi sebagai dasar untuk menghasilkan dan membentuk faktor-faktor 



kelembagaan, organisasi, dan pribadi, yang pada gilirannya mempengaruhi standar etika dalam 

bisnis dan melakukan bisnis lintas budaya. Legislasi, khususnya undang-

undang etika, termasuk sebagai faktor kelembagaan. Kode etik diidentifikasi sebagai faktor 

organisasi, dan faktor pribadi mencakup nilai-nilai dan keyakinan, perkembangan moral, dan 

"swa-regulasi". 

Kedua model ini sangat berbeda dalam orientasi mereka. Bahwa dari Buller, Kohls, dan 

Anderson dimaksudkan untuk membantu pembuat keputusan, sedangkan model Stajkovic 

dan Luthans dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang dasar standar etika dan 

perilaku dalam suatu budaya. Namun demikian, baik membangun teori yang ada dalam 

konstruksi model mereka dan menunjukkan perlunya untuk menggunakan teori yang ada, serta 

menghasilkan teori baru, dalam bidang etika bisnis internasional. 

 

STUDI PERILAKU 

Bidang lain yang membutuhkan pembangunan yang lebih besar adalah studi perilaku 

aktual etika (dan unecthical). Secara metodologi, maka tidak diragukan lagi lebih mudah untuk 

mempelajari sikap daripada perilaku dokumen. Responden untuk survei mungkin engganuntuk 

mengakui perilaku tidak etis mereka dan mungkin melebih-lebihkan perilaku 

etismereka. Namun, ini adalah kendala yang dapat diatasi (sering melalui 

metodologi inventif)sebagai studi di bidang-bidang seperti kriminologi telah menunjukkan. 

Hubungan antara strategi perusahaan dan etika dapat diselidiki melalui studi perilaku 

eksekutif senior dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi. Sebagai contoh,pada 

tahun 1980, Merek & perusahaan membuat serangkaian keputusan untukmengembangkan dan 

mendistribusikan obat. Mectizan, untuk memerangi kebutaan sungaidalam waktu 

kurang berkembang negara. Keputusan-keputusan ini dibuat meskipun harapan bahwa obat 

tersebut tidak akan membuat keuntungan. Di sisi lain, perusahaan telah dikenal 

untuk membuang produk luar negeri karena mereka tidak memenuhi standar keselamatan di 

negara asal. Pemeriksaan apa yang benar-benar dilakukan perusahaan akan 

meningkatkan pemahaman tentanghubungan antara etika dan tujuan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


