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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

 

Visi Universitas Muria Kudus adalah menjadi Universitas 

Kebudayaan(Culture University) yang menghasilkan lulusan unggul, berbudi 

luhur, berkepribadian luhur, berilmu, berteknologi dan seni. Hal ini 

membutuhkan proses transformasi-produktif yang intinya untuk menghasilkan 

lulusan yang selain memiliki kualifikasi keahlian sesuai bidang ilmunya  juga 

memilki perilaku etis. Salah satu syarat yang mutlak diperlukan mendukung 

proses transformasi tersebut adalah   profesionalisme seorang dosen. 

Profesionalisme mensyaratkan tiga hal utama yang harus dipunyai oleh setiap 

dosen yaitu keahlian, berpengetahuan dan berkarakter. Karakter menunjukkan 

personality seorang professional yang diantaranya diwujudkan dalam sikap 

dan tindakan etisnya. 

Dosen  tidak terlepas dari misi salah satu sub sistem pendidikan tinggi, 

yang tidak hanya bertanggung jawab untuk mentransfer ilmu tetapi juga 

bertanggung jawab mendidik mahasiswanya agar mempunyai kepribadian 

yang utuh sebagai manusia. Untuk dapat mempersiapkan lulusan yang 

berkualitas,  yang harus dilakukan adalah membekali mahasiswa melalui 

pendidikan tinggi sesuai dengan profesinya . Pendidikan merupakan tempat 

berlangsungnya proses pembentukan profesi melalui proses belajar mengajar  

(Kholis, 2003). Dalam hal ini dunia pendidikan memiliki peran yang vital 
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dalam penginternalisasian nilai-nilai etika kepada mahasiswa  yang nantinya 

akan terjun ke dunia kerja. Untuk dapat mentransfer nilai-nilai tersebut maka 

seharusnya para dosen harus sudah mampu menginternalisasikan nilai-nilai 

etika pada dirinya.  

Dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi sering secara sadar 

atau tidak disadarinya dosen melakukan tindakan atau berperilaku tidak 

etis.Proses pembelajaran merupakan interaksi antara  dosen dan mahasiswa, 

Selama proses tersebut dosen wajib menempatkan mahasiswa sebagai subyek 

secara manusiawi, berperan sebagai fasilitator, memberi  bimbingan dan 

kebebasan sepenuhnya kepada mahasiswa dalam kegiatan akademik. Namun 

perilaku tidak  etis atau tidak sepatutnya sering dilakukan dosen yaitu 

memeperlakukan mahasiswa sebagai obyek atau alat untuk memenuhi 

kepentingan atau keuntungan pribadi dosen. Misalnya jual beli nilai,paksaan 

untuk membeli buku/diktat dengan kosekuensi nilai, dan termasuk  yang 

paling banyak membuatkan skripsi mahasiswa. Fenomena perilaku tidak etis 

dosen lainnya antara lain, berkaitan dengan plagiat hasil riset, memalsukan 

dukumen penelitian untuk pengajuan bantuan biaya penelitian dan pengabdian 

masyarakat, manipulasi data riset, menerima suap dan menerima uang dari 

mahasiswa untuk memberi nilai baik, menerima komisi dari rekanan atau 

supplier. Para profesional  juga cenderung mengabaikan masalah etika bila 

menemui masalah-masalah yang bersifat teknis (Volker 1984 dan Bebeau et 

al, 1985). 
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Pelanggaran terhadap etika seharusnya tidak perlu terjadi atau dapat 

diatasi apabila setiap dosen mempunyai pengetahuan, pemahaman dan 

menerapkan etika secara memadai dalam pekerjaan profesionalnya. Dosen 

dalam melaksanakan pekerjaannya seharusnya selalu mengedepankan sikap 

dan tindakan yang mencerminkan profesionalitas, dimana hal ini telah 

diintrodusir dalam pedoman atau standar kerjanya. Selain itu dalam 

melaksanakan pekerjaan profesionalnya, dosen harus sepenuhnya 

melandaskan pada standar moral dan etika tertentu. 

Pentingnya etika  dikemukakan oleh Rest (1981) bahwa pemahaman 

etika merupakan bagian dari kapasitas keseluruhan individual untuk 

mererangka dan memecahkan masalah-masalah etika. Dan tahapan 

pengembangan kesadaran etika individual menentukan bagaimana seorang 

individu berpikir tetang dilema etis, proses memutuskan apa yang benar dan 

salah (Trevino, 1986). 

Dengan mengkritik terlalu sederhananya persepsi umum atas 

pengertian etika yang hanya dianggap sebagai pernyataan benar versus salah 

atau baik versus buruk, Ward, et al (1993) mengungkapkan bahwa etika 

sebenarnya meliputi suatu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang 

harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Proses itu sendiri meliputi 

penyeimbangan  pertimbangan sisi internal dan eksternal yang disifati oleh 

kombinasi unik dari pengalaman dan pembelajaran masing-masing individu. 

Penelitian Hunt dan Vitell (1986) menyebutkan kemampuan seorang 

profesional untuk dapat mengerti dan sensitive akan adanya masalah-masalah 



 

4 

 

etika dalam profesianya dipengaruhi oleh lingkungan budaya atau masyarakat 

dimana profesi itu berada, lingkungan profesi, lingkungan organisasi dan 

pengalaman pribadi. organisasi dan pengalaman pribadi. 

Selanjutnya Finn (1988), mengembangkan hasil penelitian Hunt dan 

Vitell dengan menggunakan idealisme dan relativisme dari Forsyith, dimana 

lingkungan budaya dan pengalaman pribadi membentuk orientasi etika. Shaub 

et al (1993) dan Khomsiyah dan Indriantoro (1998) mengembangkan persepsi 

komponen etika dalam penelitian Hunt an Vitell untuk menguji faktor-faktor 

yang mempengaruhi sensitivitas etika yaitu idealisme, relativitas, komitmen 

profesi dan komitmen organisasi. Hasil dari ketiga penelitian tersebut 

menunjukkan tidak konsisten satu sama lain. Peneliti telah melakukan 

pengujian kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sensitivitas etika 

tersebut pada profesi akuntan publik. Hasilnya juga menunjukkan tidak 

konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa idealisme, komitmen 

profesi dan komitmen organisasi   secara signifikan berpengaruh terhadap 

sensitivitas etika akuntan publik. Sedangkan relativisme secara signifikan 

berpengaruh negatif terhadap sensitivitas etika akuntan publik (Harsanti: 

2000). 

Pelanggaran-pelanggaran etika seperti disebutkan di atas seakan 

menjadi titik tolak bagi masyarakat untuk menuntut  sensitivitas etika dosen  

agar bekerja secara lebih profesional dengan mengedepankan integritas diri 

dan profesinya. Dan tentunya bukan tanpa alasan erosi kepercayaan terhadap 
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profesi dosen semakin meningkat dan masyarakat semakin menyangsikan 

komitmen dosen sebagai pendidik  terhadap etika profesi. 

Untuk itulah dipandang  perlu untuk melakukan penelitian mengenai 

sensitivitas etika di kalangan dosen, disamping karena sebagai aktor yang 

memegang peranan utama untuk menanamkan nilai etika kepada mahasiswa 

juga karena beberapa penelitian sebelumnya dalam banyak dilakukan hanya di 

lingkungan akuntan publik.  

 

 

 

B. PERUMUSAN  MASALAH 

 

Untuk dapat mengerti dan sensitif akan masalah-masalah etika dalam 

profesinya seseorang memerlukan suatu proses yang meliputi penyeimbangan 

pertimbangan sisi internal dan eksternal yang disifati oleh kombinasi unik dari 

pengalaman dan pembelajaran lingkungan profesi dan lingkungan organisasi. 

Faktor-faktor internal yang mempengaruhi tingkat sensitivitas etika seorang 

dosen yaitu idealisme dan relativisme. Sedangkan dari lingkungan eksternal 

ditentukan oleh faktor komitmen terhadap profesi dan komitmen terhadap 

organisasi. 

Berdasarkan pemikiran diatas dapat dirumuskan permasalahansebagai 

berikut: 



 

6 

 

1. Apakah idealisme dan relativitas dosen mempengaruhi komitmen pada 

profesi dan komitmen pada organisasi? 

2. Apakah komitmen profesi dosen mempengaruhi komitmen pada 

organisasinya? 

3. Apakah idealisme, relativisme, komitmen pada profesi dan komitmen 

organisasi berpengaruh terhadap sensitivitas etika dosen? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh idealisme dan relativisme dosen  

terhadap komitmen pada profesi dan komitmen pada organisasi. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen profesi dosen  terhadap 

komitmen pada organisasinya. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh idealisme, relativisme, komitmen 

pada profesi dan komitmen organisasi terhadap sensitivitas etika dosen 

D. URGENSI PENELITIAN 

1. Bagi dosen dapat membantu untuk mengenali dan peka terhadap masalah-

masalah etika sehingga secara umum perilakunya dapat memberikan citra 

profesi yang mapan dan senantiasa menggunakan kemampuan 

profesionalnya berdasarkan standar etika profesi. 

2. Bagi universitas, dapat memantau seberapa jauh etika yang diterapkan 

telah melembaga dalam diri anggotanya dan untuk lebih berperan dalam 

melakukan pengawasan pelaksanaan perilaku etis anggotanya. 
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3. Bagi dunia pendidikan sebagai acuan untuk mengembangkan standar etika 

profesi dosen sebagai landasan perilaku etis bagi dosen dalam 

menjalankan profesinya . 

 

 


