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Kode Mata Kuliah : 
 EKA4655

Nama Mata Kuliah : 
ETIKA BISNIS & PROFESI-AKUNTAN

Kelompok Mata Kuliah :  MBB Mata kuliah berkehidupan bermasyarakat

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 

menghadapi perkembangan DUDI. 
 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 

untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

       Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pengertian etika, perilaku etis, perbedaan 

perilaku etika dan non etika dalam konteks individu dan profesi, dilema etika, kerangka kerja etika, pentingnya kode etik dalam profesi 
akuntan, tujuan dan isi dari kode etik akuntan, prinsip-prinsip etika, faktor-faktor yang mempengaruhi independensi pemeriksa, 
penerapan kode etik akuntan dalam melakukan interpretasi, mekanisme aturan pelaksanaan pekerjaan akuntan. Setelah 
menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa telah mempunyai pengetahuan tentang etika dan mampu mengaplikasikannya di 

masyarakat, khususnya dalam praktek akuntansi dan pemeriksaan akuntan. 
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Minggu

/Perte

muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi Kegiatan Belajar 

Mengajar/Strategi 
Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Pengenalan Etika 
Profesi

Mhs. 
memahami 

Pengertian 
Etika dan 
Alasan 
pentingnya 
menerapkan 
prinsip etika 

dalam aktifitas 
profesi 

Memahami 
Etika dan 

Alasan 
pentingnya 
menerapkan 
prinsip etika 
dalam aktifitas 
profesi  

  
Menerapkan 
etika dalam 
bisnis  
  
Memahami 

perusahaan 
untuk 
meningkatkan 
etika bisnis ? 

 Pengertian Etika 
dan Alasan 

pentingnya 
menerapkan 
prinsip etika dalam 
aktifitas profesi  

 Mengapa 
menerapkan etika 

dalam bisnis 
menjadi sangat 
penting ?  

 Apa yang 
dilakukan 
perusahaan untuk 

meningkatkan 
etika bisnis ?  

 Pentingnya 
perusahaan 
melakukan 
improve etika 

bisnis ?  
 Mengapa 

perusahaan 
tertarik 
mengembangkan 
etika bisnis yang 

baik?  
 Pendekatan apa 

yang digunakan 
untuk dapat 
mengambil 
keputusan yang 

etis/sesuai? 
 Pengaruh 

tren/perkembangan
IT terhadap etika. 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas 

Mendengar 
kan  

Bertanya 

Memberikan 
tanggapan 

WB, 
LCD, 
Slide, 
Laptop
/Note 
Book

Soal 
latihan

Buku 
Referensi

2 Etika untuk 
Profesional/peker 
ja IT dan 
Pengguna/user IT

Mhs. mampu 
memahami 
etika untuk 
profesional IT 

dan user

 Apa karakteristik 
khusus dan peran 
kerja bagi  
profesional IT ?  

 Apa hubungan 
antara pengaturan 
Tenaga IT dengan 
setiap 
permasalahan 
tentang Etika?  

 Bagaimana kode 

Menjelaskan  

Mengurai kan 

Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas 

Mendengar 

kan  

Bertanya 

Memberikan 
tanggapan 

WB, 

LCD, 
Slide, 
Laptop
/Note 
Book

Soal 

latihan

Buku 

Referensi
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etik, 

profesionalisme 
organisasi, 
sertifikasi dan 
lisensi, 
memberikan 
pengaruh terhadap 

perilaku pada 
pekerja IT ?  

 Perbedaan 4 
prinsip dalam 
beretika, yang 
dapat menjadi 

panduan 
profesional IT ?  

  Apakah 
permasalahan 
etika yang 
umumnya dihadapi 

penguna IT ?  
 Pendekatan yang 

dapat digunakan 
untuk mendukung 
penerapa etika 
bagi pengguna IT? 

3 Kejahatan 

Komputer dan 
Internet

Mhs. mampu 

memahami 
Kejahatan 
Komputer dan 
Internet

 Berbagai timbal 

balik dan 
permasalahan 
etika terkait 
dengan keamanan 
data dan 
penggunaan 

sistem infomasi  
 Mengapa terjadi 

peningkatan 
insiden yang 
berkaitan dengan 
keamanan sistem 

komputer ?  
 Jenis-jenis 

serangan 
komputer yang 
umum terjadi  

 Mengetahui 

karakteristik 
kejahatan 
komputer, tujuan, 
sumber daya, 
resiko yang terjadi 
dan frekuensi 

serangan?  

Menjelaskan  

Mengurai kan 
Memberikan 

contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 

belum jelas 

Mendengar 

kan  
Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

WB, 
LCD, 
Slide, 
Laptop
/Note 

Book

Soal 
latihan

Buku 
Referensi
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 Elemen kunci dari 

proses multilayer, 
untuk mangatasi 
masalah 
vulnerability 
security, 
berdasarkan 

konsep reasonable 
assurance 

4 Studi Kasus/ 
Presentasi

Mhs. mampu 
memahami 
tentang 
dampak 
kejahatan 
komputer 

 Studi kasus 
kejahatan 
komputer 

Menjelaskan  

Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 

hal-hal yg 
belum jelas 

Presentasi WB, 
LCD, 
Slide, 

Laptop
/Note 
Book

Soal 
latihan

Buku 
Referensi

5, 6 Privacy Mhs. mampu 
memahami  

hak privacy, 
serta dasar 
peraturan dan 
hukum yang 
melindunginya 

 Undang-undang 
pemerinta yang 

mengatur 
penggunaan 
elektronik, dan 
berbagai isu yang 
terkait.  

 Dua bentuk dasar 

tentang enkripsi 
data dan 
bagaimana cara 
kerjanya?  

 Penjelasan tentang 
pencurian identitas 

dan berbagai 
teknik yang 
dilakukan untuk 
pencurian data  

 Berbagai strategi 
untuk melakukan 

profiling konsumen 
dan hubungannya 
dengan 
permasalahan 
etika. 

 Apa yang harus 

dilakukan sebagai 
tanggung jawab 
organisasi 
terhadap data 
konsumen? 

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 

contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 

belum jelas 

Mendengar 
kan  

Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

WB, 
LCD, 
Slide, 
Laptop
/Note 
Book

Soal 
latihan

Buku 
Referensi

7 Cyber Law Mhs. mampu  Diskusi tentang Menjelaskan  Presentasi WB, Soal Buku 
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memahami 

tentang Cyber 
Law

cyberlaw 

 Studi kasus 
mengenai cyberlaw 

Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 

hal-hal yg 
belum jelas 

LCD, 
Slide, 
Laptop
/Note 
Book

latihan 
dan tugas

Referensi

8 UTS Pert. 1 s/d 7

9 Etika profesi 
akuntan

Mhs. mampu 
membedakan 
perilaku etis 

dan tidak etis 
dalam konteks 
profesi akuntan

 Kode etik profesi 
akuntan  

 Perlunya etika 

profesi  
 Mengapa manusia 

bertindak tidak 
etis  

 Standar etika 
akuntan 

  

Menjelaskan  
Mengurai kan 

Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas 

Mendengar 
kan  

Bertanya 

Memberikan 
tanggapan 

WB, 
LCD, 
Slide, 
Laptop
/Note 
Book

Soal 
latihan

Buku 
Referensi

10 Pemecahan dilema 

etika dengan 
menggunakan 
kerangka kerja 
kode etik

Mhs. mampu 

memecahkan 
masalah dilema 
etika dengan 
kerangka kerja 
etika profesi 
akuntan

 Dilema etika  

 Rasionalisasi 
perilaku tidak etis  

 Pemecahan 
masalah dilema 
etika profesi 

Menjelaskan  

Mengurai kan 
Memberikan 

contoh 

Bertanya ttg 
hal-hal yg 

belum jelas 

Mendengar 

kan  
Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

WB, 
LCD, 
Slide, 
Laptop
/Note 

Book

Soal 
latihan

Buku 
Referensi

11 Pentingnya etika 
dalam profesi 
akuntan

Mhs. 
memahami 
pentingnya 

etika 
pelaksanaan 
profesi akuntan

 Kebutuhan khusus 
dalam pelasanaan 
etika profesi 

akuntan  
 Kode etik akuntan 

  

Menjelaskan  

Mengurai kan 

Memberikan 

contoh 
Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas 

Mendengar 

kan  

Bertanya 

Memberikan 
tanggapan 

WB, 

LCD, 
Slide, 
Laptop
/Note 
Book

Soal 

latihan

Buku 

Referensi

12 Kode etik 
pelaksanaan profesi

Mhs. mampu 
menjelaskan 
tujuan dan isi 
dari kode etik 
pelaksanaan 
profesi

 Kode etik 
pelaksanaan 
profesi  

 Prinsip etika 
profesi akuntan  

 Standar 

pelaksanaan kode 
etik akuntan  

  

Menjelaskan  

Mengurai kan 
Memberikan 

contoh 

Bertanya ttg 

hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 

kan  
Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

WB, 
LCD, 
Slide, 
Laptop

/Note 
Book

Soal 
latihan

Buku 
Referensi

13 Faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
independensi 
akuntan pemeriksa

Mhs. mampu 
menjelaskan 
faktor yang 
mempeng aruhi 

 Apakah 
independensi itu?  

 Perubahan 
persyaratan 

Menjelaskan  

Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Mendengar 

kan  

Bertanya 
Memberikan 

WB, 
LCD, 

Slide, 

Soal 
latihan

Buku 
Referensi
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Referensi: 

independensi 

akuntan 
pemeriksa

independensi 

auditor sesuai 
perkembangan IT  

  

Bertanya ttg 

hal-hal yg 
belum jelas 

tanggapan Laptop
/Note 
Book

14 Penerapan kode 
etik akuntan

Mhs. mampu 
menjelaskan 
penerapan 
kode etik 
akuntan dan 

interpretasi 
independensi 
akuntan

 Aturan tentang 
independensi  

 Keterkaitan 
independensi 
akuntan dengan 

kepentingan 
keuangan klien  

 Aturan penerapan 
kode etik akuntan  

 Mekanisme aturan 
pelaksanaan kode 

etik akuntan 

Menjelaskan  

Mengurai kan 

Memberikan 
contoh 

Bertanya ttg 

hal-hal yg 

belum jelas 

Mendengar 

kan  

Bertanya 
Memberikan 

tanggapan 

WB, 
LCD, 

Slide, 
Laptop
/Note 
Book

Soal 
latihan

Buku 
Referensi

15 Masalah Pengusaha 
dan Karyawan

Mhs. mampu 
memahami 
masalah 
pengusaha dan 
karyawan

 Apa itu contingent 
workers, dan 
bagaimana mereka 
sering bekerja di 
industri teknologi 
informasi?  

 Masalah etika 
penggunaan 
contingent 
workers, termasuk 
pemegang visa 
dan perusahaan 

outsourcing?  
 Membocorkan 

rahasia, dan 
permasalahan 
etika yang terkait 
dengan itu? 

 Apakah yang 
dimaksud dengan 
effective whistle-
blowing ? 

Menjelaskan  

Mengurai kan 
Memberikan 

contoh 

Bertanya ttg 

hal-hal yg 
belum jelas 

Mendengar 

kan  
Bertanya 

Memberikan 

tanggapan 

WB, 
LCD, 
Slide, 
Laptop

/Note 
Book

Soal 
latihan 
dan tugas

Buku 
Referensi

16 UAS Pert. 9 s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Reynolds, George Ethics in Information Technology Californea Thomson Course Technology

Baase, Sara A Gift of Fire: Social, Legal and Ethical Issue for 
Computing and Internet

USA Prentice Hall
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Referensi: 

Arens and Elder Auditing and assurance services Cincinnati Worldpress Publishing

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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