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Abs t ra k 

Erika adalah salah satu aspek yang sangat perui ng dalam profesi akunransi. Oleh k..arena 
itu mahasis.....a program studi akuntansi pertu diberikan rnatakuliah erika . Namun 
demikian beberapa penelitian rnenemukan bahwa seringk..ali pengajaran etika ridak 
efektif Hal itu dapat didcga karena rnetode pengajaran yang didominasi cleh ceramah 
membuat mahasiswa tidak dapar memahami dengan baik. Disamping itu sampai saat ini 
peneluian mengenai pendidikan erika masih banyak belum mengeksptorasi lebih dalam 
untuk menjawcb "rnengapa" dan "bagalmana" etika mernpengaruhi perilaku individu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak etika terhadap mahasiswa 
akuntansi rnelalu i metode pengajaran ekuntansi berbasis experienced based learning 
(selanjutnya disebut dengan accounting actiw learning). Penelitian ini rnengeksplorasi 
bagaimana erika berdampak pada perilaku mereka. 

Penelitian ini menggunakan metode action based research dengan mengambil 
kasus matakullah Business Ethics. ~1etode pengumpulan data menggunakan wa.....ancara 
dan observasi. Snowball sampling digunakan dalam peneliuan ini. Responden penelitian 
ini adalah mahasiswa akuntansi yang mengikuti matakuliah business ethics. Hasll studi 
menunjukkan mahaslswa rnerespon positif diterapkan nya metode accounting active 
learning. Penerapan metode AAL dalam rnatakuliah erika temyata berdampak pada 
perilaku mahasiswa. Studi ini mendukung AAL sebagai salah saw metode pengajaran 
yang memampukan mahasiswa lebih memahami matakullahyang dipelajarinya. 
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I. Pendahuluan 

Erika adalah isu yang sangat peming bagi akuntan. Banyaknya kasus yang rnenyangkut etika 
akuntan di Indonesia semakin mendorong pentingnya akuntan memiliki erika dalam rangka 
menjaga bisnis yang bertanggung jawab. Sebagai sebuah profesi maka akuntan tidak hanya 
dituntut umuk berperilaku lebih dar i sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebenkan namun 
juga harus dipercaya oleh masyarakat. pemerintah. dan pelaku bisnis. Namun demikian sampai 
saat ini isu erika akuntan masih menjadi isu yang hangal. Beberapa kasus etika dalam dun ia 
akuntansi seperti penggelapan pajak dan manipula si laporan keuangan masih kerap dltemukan di 
Indonesia. Demikian j uga dengan tindakan beberapa kantor akuntan publik yang terpaksa dibcri 
sanksi oleh pemerintah karena rindakannya yang tidak etis (Radiantc . 2008 ). Oleh karena itu 
seorang akuntan perlu rnemiliki erika (Anton. 2012). 

Penulis melakukan penelilian ini dcngan motivasi sebagai berikut . Melihat banyaknya 
kejadlan bisnis yang berhubungan dengan etika mcndorong pendidikan erika menjadi sangat 
penting untuk diberikan di perguruan linggi. Pentingnya etika da lam dunia bisnis menjadikan 
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