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Abstract 

        This paper investigates critical issues on ethical behavior, spesifically the 
role of an individual’s perception of situation-specific issues on decision making 
in ethical situation related to information system.The existance of this issues was 
triggered by swift change on organizational and the computer development. 
          Data were collected using Questionaire based on five scenarios contain 
issues about ethics in computerization information system. Structural Equational 
Modelling (SEM) was used to examine the hyphotesis. This investigation 
successfully prove that Moral Intensity of individual affects Behavioral Intention 
respondences through Perceived Ethical Problem. 
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PENDAHULUAN 
 

Perhatian pada isu-isu etika dalam dunia bisnis dan profesi secara dramatis telah 

meningkat belakangan ini, terlebih setelah kasus Skandal-Skandal Global seperti Enron 

dan WorldCom (2002) yang menarik perhatian banyak pihak. Begitu pula di Indonesia, 

isu-isu etika dalam dunia bisnis belakangan ini juga telah banyak menarik perhatian 

masyarakat. Kasus deforestation, impor dan ekspor ilegal, pekerja-pekerja Indonesia 

ilegal, illegal logging, kasus Buyat/Minahasa, kasus Freeport, dan yang belakangan 

masih hangat dibicarakan masyarakat yaitu kasus Lapindo Brantas. 

 Indonesia belakangan ini mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang sangat pesat. Meskipun perkembangannya tidak secepat negara-negara 

maju seperti Amerika Serikat, namun pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di Indonesia juga tidak luput dari dampak bagi perilaku penggunanya, baik 

positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi adalah ketakutan banyak orang terhadap semakin meningkatnya 

penyalahgunaan sistem informasi dan teknologi.  

 Pengaruh globalisasi yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi terutama dalam bidang informasi, komunikasi, dan transportasi telah 

mengakibatkan dunia semakin transparan seakan-akan tanpa batas.  Sebaliknya, 

Teknologi Informasi (TI) yang semakin berkembang juga membawa isu-isu yang terkait 

dengan etika. Konsekuensi dari berkembangnya teknologi ini memberikan gambaran 

bahwa setiap perubahan selalu membawa kebaikan dan keburukan. 

Pentingnya isu-isu etika yang terkait dengan TI bersifat sangat kritis dalam 

masyarakat kita saat ini (Peslak, 2006). Banyak berita-berita yang terkait dengan 

pelanggaran hukum dan etika dalam Sistem Informasi maupun internet yang mengarah 
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pada ketakutan masyarakat akan dampak dari teknologi informasi. Berkembangnya para 

hacker dan cracker merupakan salah satu contoh isu yang terkait dengan pelanggaran 

etika sistem informasi. 

Praktik akuntansi dalam dunia bisnis telah bergeser dan mengalami perubahan 

yang sangat radikal akibat kemajuan TI. Salah satu bentuk dari perubahan tersebut 

adalah pemindahan catatan-catatan transaksi perusahaan maupun organisasi dari media 

kertas ke media elektronik-digital dengan bantuan komputer. Di lain pihak, semakin 

tergantungnya organisasi kepada sistem informasi komputerisasian, membuka sumber-

sumber baru bagi kerawanan pengendalian dan ancaman keamanan terhadap organisasi 

(Marsus, 2005). 

Etika dalam situasi yang spesifik dan bersifat luas berada pada prinsip-prinsip 

etika dasar, yang tidak dapat secara efektif mengarahkan seluruh perilaku manusia yang 

menjalaninya karena ada sejumlah besar lingkungan pergaulan yang beragam di mana 

manusia hidup, bekerja, dan memainkan peranannya sehari-hari dan lingkungan 

pergaulan ini seringkali memiliki norma-norma etika yang berbeda (Conger & Loch, 

2001) dan dijadikan sebagai pedoman oleh seorang pengambil keputusan khususnya 

individu dalam sebuah situasi yang dihadapinya. Hal ini menunjukkan adanya 

pertentangan mengenai relativitas etika, yaitu bahwa di salah satu satu sisi banyak orang 

menyatakan bahwa tidak ada standar yang benar dan absolut yang dapat diterapkan 

untuk semua masyarakat. Sedangkan di sisi lainnya menyatakan bahwa terdapat 

beberapa standar moral yang bersifat universal, dan perbedaan standar moral tidak 

selalu menunjukkan relativisme sehingga relativisme menjadi tidak logis apabila 

dikaitkan dengan standar etika.  
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 Jika dikaitkan dengan sistem informasi komputerisasian, masalah pembuatan 

keputusan moral khususnya oleh profesi akuntansi dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Menurut Lim (1999), masalah utama yang menyebabkan seorang individu 

melakukan pelanggaran atau kejahatan di bidang komputer adalah terletak pada 

pengguna/user yang menggunakan komputer.  

Pengambilan keputusan oleh seorang individu yang melibatkan masalah etis 

bergantung pada prinsip-prinsip standar etika yang dianut oleh individu tersebut. 

Penelitian ini mencoba memperkenalkan sebuah konstruk yang diajukan oleh Jones 

(1991) yaitu Intensitas Moral (Moral Intensity), yaitu sebuah konstruk yang mencakup 

karakteristik-karakteristik yang merupakan perluasan dari isu-isu yang terkait dengan 

imperatif moral dalam sebuah situasi yang akan mempengaruhi persepsi individu 

mengenai masalah etika dan Intensi Keperilakuan yang dimilikinya.  

 Banyak penelitian yang telah menggunakan konstruk yang diajukan oleh Jones 

(1991), yaitu Intensitas Moral, untuk menyelidiki mengenai isu-isu yang terkait dengan 

pembuatan keputusan etis, di antaranya yaitu Singer et al. (1998), yang menyelidiki 

mengenai penggunaan Intensitas Moral dalam penilaian secara etis; Leitsch (2004) 

menyelidiki mengenai perbedaan persepsi mengenai Intensitas Moral dalam proses 

pembuatan keputusan; Watley dan Mey (2004) menggunakan Intensitas Moral untuk 

menyelidiki peranan personal dan informasi yang bersifat konsekuensial dalam proses 

pembuatan keputusan. 

Perkembangan Sistem Informasi (SI) pada latar sosial, bisnis dan personal telah 

menelurkan isu-isu etika baru yang bahkan dinilai negatif, misalnya seperti 

penyalahgunaan e-mail untuk memenuhi kepentingan pribadi, sehingga hal ini pulalah 
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yang melatarbelakangi peneliti menggunakan konteks sistem informasi dan teknologi 

pada situasi di Indonesia untuk menyelidiki pengaruh Intensitas Moral. 

 Kasus-kasus pelanggaran terhadap etika dalam dunia bisnis yang terjadi di 

Indonesia belakangan ini seharusnya mengarahkan kebutuhan bagi lebih banyak 

penelitian yang meneliti mengenai pembuatan keputusan etis. Kerasnya isu dalam 

penelitian yang terkait dengan Sistem Informasi masih menjadi satu dari isu-isu ilmu 

pengetahuan yang paling kritis (Straub et  al., 2004), sehingga penelitian ini diharapkan 

dapat menambah jumlah literatur yang ada, yang jumlahnya masih sangat minim 

khususnya di Indonesia mengenai pengambilan keputusan etis yang terkait dengan 

Sistem Informasi. 

 
 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS  
Etika Sistem Informasi Komputerisasian 

Etika diartikan sebagai filsafat moral yang berkaitan dengan studi tentang tindakan-

tindakan baik ataupun buruk manusia di dalam mencapai kebahagiaannya. Apa yang 

dibicarakan di dalam etika adalah tindakan manusia, yaitu tentang kualitas baik (yang 

seyogyanya dilakukan) atau buruk (yang seyogyanya dihindari) atau nilai-nilai tindakan 

manusia untuk mencapai kebahagiaan serta tentang kearifannya dalam bertindak 

(Bourke, 1966 dalam Pramumijoyo dan Warmada, 2004). 

 Minggu, 18 Maret 2007 pukul 12:13 WIB, dalam detikInet diberitakan bahwa 

pembobolan situs kembali terjadi. Kali ini yang menjadi korban adalah situs resmi 

kepresidenan yang beralamat di www.presidensby.info. Halaman depan situs SBY 

tersebut diubah isinya dengan sebuah surat tuntutan yang oleh pelakunya dinamai 
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Tuntutan Rakyat versi 2 (Tritura v.2). Meski situs www.presidensby.info dibobol, 

namun situs resmi kepresidenan yang beralamat www.presidenri.go.id tetap 

berpenampilan normal. Padahal baik www.presidensby.info dan www.presidenri.go.id, 

memiliki konten yang sama persis.  

 Contoh tersebut adalah salah satu contoh terjadinya berbagai kasus 

penyalahgunaan di dunia cyber seperti juga contoh lainnya yaitu kasus situs BCA yang 

di-duplikat dengan nama yang mirip beberapa waktu lalu. Ini menunjukkan bahwa 

teknologi informasi membutuhkan pemahaman mengenai etika dalam penggunaannya 

agar tidak terjadi kejahatan-kejahatan yang membawa kerugian. 

 Beberapa pihak yang peduli terhadap etika sistem informasi khususnya terkait 

dengan penggunaan teknologi informasi telah membuat berbagai pedoman mengenai 

etika penggunaan komputer, Salah satunya yaitu pedoman yang dibuat oleh Indoglobal-

supp@indoglobal.com mengenai pedoman bagi pemakai dan nekinet yang diberi judul 

Sepuluh Perintah untuk Etika Komputer, yang isinya adalah: 

• Jangan menggunakan untuk membahayakan orang lain.  

• Jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain.  

• Jangan mengintip file orang lain.  

• Jangan menggunakan komputer untuk mencuri.  

• Jangan menggunakan komputer untuk bersaksi dusta.  

• Jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum kamu bayar. 

• Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. 

• Jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kamu sendiri. 

• Pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang kamu tulis.  
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• Gunakanlah komputer dengan cara yang menunjukkan tenggang rasa dan rasa  

penghargaan.  

Seiring dengan era globalisasi saat ini, berbagai dunia usaha saat ini sangat 

bergantung pada Teknologi Informasi (TI). Seperti yang diungkapkan oleh Isnaeni 

Achdiat dalam detikInet (2007), menurutnya tidak dapat dipungkiri bahwa, saat ini, 

tingkat ketergantungan dunia usaha dan sektor usaha lainnya, termasuk badan-badan 

pemerintahan terhadap TI semakin lama semakin tinggi. Pemanfaatan TI di satu sisi 

dapat meningkatkan keunggulan kompetitif suatu organisasi, akan tetapi di sisi lain juga 

memungkinkan timbulnya risiko-risiko yang sebelumnya tidak pernah ada.  

 Dalam profesi akuntansi, dunia auditing juga menyesuaikan dengan kebutuhan 

Teknologi Informasi (TI) di mana konsep paperless telah menggantikan konsep yang 

lama sehingga perlu dikaukan audit terhadap TI. Menurut Ron Weber, dalam salah satu 

bukunya: Information System Controls and Audit (Prentice-Hall, 2000), ada beberapa 

alasan penting mengapa audit TI perlu dilakukan, antara lain:  Kerugian akibat 

kehilangan data; Kesalahan dalam pengambilan keputusan; Risiko kebocoran data; 

Penyalahgunaan Komputer; Kerugian akibat kesalahan proses perhitungan; Tingginya 

nilai investasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer.   

Teori Intensitas Moral Jones 

Jones (1991) mengajukan sebuah konstruk yang terkait dengan isu-isu moral 

yang dikenal dengan Intensitas Moral. Intensitas Moral adalah sebuah konstruk yang 

mencakup karakteristik-karakteristik yang merupakan perluasan dari isu-isu yang terkait 

dengan imperatif moral dalam sebuah situasi. Intensitas Moral bersifat multidimensi, 

dan komponen-komponen bagiannya merupakan karakteristik dari isu-isu moral. 

Komponen-komponen dari karakteristik-karakteristik tersebut yaitu: (1) besaran 
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konsekuensi (the magnitude of consequences), didefinisikan sebagai jumlah kerugian 

(atau manfaat) yang dihasilkan oleh pengorbanan (atau kebermanfaatan) dari sebuah 

tindakan moral; (2) konsensus sosial (social consensus) didefinisikan sebagai tingkat 

kesepakatan sosial bahwa sebuah tindakan dianggap jahat atau baik; (3) probabilitas 

efek (probability of effect) merupakan sebuah fungsi bersama dari kemungkinan bahwa 

tindakan tertentu akan secara aktual mengambil tempat dan tindakan tersebut akan 

secara aktual menyebabkan kerugian (manfaat) yang terprediksi; (4) kesegeraan 

temporal (temporal immediacy) adalah jarak atau waktu antara pada saat terjadi dan 

awal mula konsekuensi dari sebuah tindakan moral tertentu (waktu yang makin pendek 

menunjukkan kesiapan yang lebih besar); (5) kedekatan (proximity) adalah perasaan 

kedekatan (sosial, budaya, psikologi, atau fisik) yang dimiliki oleh pembawa moral 

(moral agent) untuk si  pelaku dari kejahatan (kemanfaatan) dari suatu tindakan 

tertentu; (6) konsentrasi efek (concentration of effect) adalah sebuah fungsi  infers dari 

jumlah orang yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sebuah tindakan yang 

dilakukan. 

 Intensitas Moral tidak memasukkan karakter dari pembuat keputusan, misalnya 

seperti perkembangan moral (Trevino, 1986); atau pengetahuan maupun nilai (Ferrel & 

Gresham, 1985), juga tidak mempertimbangkan faktor-faktor organisasi, seperti budaya 

organisasi (Trevino, 1986) maupun kebijakan perusahaan (Ferrel & Gresham, 1985). 

Intensitas Moral fokus pada isu moral, bukan pada pembawa moral (moral agent)  

maupun konteks organisasi. 

Masalah Etika Persepsian 

Norma-norma individu dilekatkan dalam konsep-konsep pribadi individu yang 

didasarkan pada kepercayaan dan sistem nilai yang dianut. Pemahaman norma-norma 
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sosial membutuhkan penyesuaian nilai-nilai yang secara intrinsik menuntun perilaku 

dan menentukan jika perilaku pengaruhan diterima atau ditolak (Malhotra & Galleta, 

2005). Masalah Etika Persepsian adalah suatu pandangan bagaimana seorang individu 

memandang dan menilai suatu situasi apakah termasuk ke dalam masalah etis atau tidak 

(Goles et al., 2006). 

 

Intensi Keperilakuan 

Intensi Keperilakuan didefinisikan sebagai suatu keinginan individu untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku (yaitu keinginan untuk berperilaku etis atau 

tidak etis) (Ajzen 1991; Ajzen dan Fishbein 1980; Ajzen dan Madden 1986; Bommer at 

al. 1987; Eining dan Christensen 1991; Ferrel dan Gresham 1985). Sedangkan menurut 

Fishbein and Ajzen (1975) dalam Davis et al. (1989), Intensi Keperilakuan 

didefinisikan sebagai sebuah ukuran dari kekuatan sebuah keinginan untuk melakukan 

suatu perilaku yang spesifik. 

 

Hubungan Intensitas Moral dan Intensi Keperilakuan  

Intensitas Moral mempengaruhi tiap-tiap komponen dari perilaku dan 

pembuatan keputusan etis (Jones, 1991; Goals et al., 2006), bukti-bukti telah 

menyatakan bahwa manusia dapat merespon secara berbeda isu-isu moral dengan 

sebuah cara yang secara sistematis berhubungan dengan karakteristik-karakteristik dari 

isu-isu tersebut. Jones (1991) menggambarkan bahwa berdasarkan teori psikologi sosial, 

tujuh karakteristik isu-isu moral (magnitude of consequences, social consensus, 

probability of effect, temporal immediacy, proximity, dan concentration of effect) akan 

secara positif berhubungan dengan perilaku dan pembuatan keputusan moral. 
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 Banyak penelitian sebelumnya membahas mengenai pembuatan keputusan etis, 

akan tetapi difokuskan pada karakteristik personal yang dimiliki individu seperti gender, 

usia, pendidikan, tingkat moralitas, juga sosial maupun faktor-faktor organisasional 

seperti iklim etis perusahaan, pengaruh kelompok sejawat, dan kode etik. Metaanalisis 

dari penelitian ini menyatakan hasil yang masih simpang siur, dan kemudian 

merekomendasikan pengujian empiris selanjutnya, khususnya dalam keinginan 

pembuatan keputusan etis dan Intensitas Moral individu (Ford & Richardson, 1994; Loe 

et al., 2000), sehingga peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

 H1:  Intensitas Moral berpengaruh secara negatif terhadap Intensi Keperilakuan 

seseorang 

 

Hubungan Intensitas Moral dan Masalah Etika Persepsian 

 Morris dan McDonald (1995) menemukan bahwa Intensitas Moral persepsian 

dari sebuah isu mempengaruhi moral judgment seseorang. Intensitas Moral, merupakan 

bagian integral dari sebuah model isu kontinjen dari perilaku dan pembuatan keputusan 

moral yang dapat membentuk suatu persepsi individu mengenai masalah etika 

(Perceived Ethical Problem). 

 Konsekuensi potensial dan implikasi dari masalah etika dapat memancing 

persepsi dan keterampilan pembuatan keputusan ketika mereka mengalami situasi 

sensitif yang bersifat etis (Singhapakdi et al., 1996; Tim Goals et al., 2006). Kombinasi 

dari komponen-komponen Intensitas Moral yang terkandung dalam sebuah situasi etis 

akan membentuk persepsi individu mengenai apakah sebuah situasi mengandung isu 

etika atau tidak (Jones, 1991) sehingga peneliti mengajukan hipotesis penelitian pertama 

sebagai berikut: 
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H2:   Intensitas Moral berpengaruh secara positif terhadap Masalah Etika 
Persepsian yang dimiliki oleh seseorang 

 

Hubungan Masalah Etika Persepsian dan Intensi Keperilakuan 

Norma-norma individu dilekatkan dalam konsep-konsep pribadi individu yang 

didasarkan pada kepercayaan dan sistem nilai yang dianut. Pemahaman norma-norma 

sosial membutuhkan penyesuaian nilai-nilai yang secara intrinsik menuntun perilaku 

dan menentukan jika perilaku pengaruhan diterima atau ditolak (Malhotra & Galleta, 

2005). 

 Masalah Etika Persepsian yang dimiliki individu merupakan hasil dari 

pemahaman norma-norma sosial. Setelah seorang individu melakukan penilaian 

terhadap karakteristik-karakteristik dari isu moral dan memiliki persepsi terhadap 

sebuah situasi etis maka akan mempengaruhi perilakunya kemudian (Goles et al., 2006) 

sehingga peneliti mengajukan hubungan positif antara persepsi sebuah masalah etika 

dan keinginan untuk berperilaku secara etis, sehingga hipotesis penelitian kedua yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 

H3:  Masalah Etika Persepsian berpengaruh secara negatif terhadap Intensi 
Keperilakuan  seseorang 

 

Hubungan Intensitas Moral dan Intensi Keperilakuan Melalui Masalah Etika 

Persepsian 

 Penelitian yang dilakukan oleh Watley dan May (2004) menemukan bahwa 

informasi personal memiliki pengaruh terhadap Intensi Keperilakuan etis melalui 

persepsi dan pendekatan. Persepsi memerankan peranan yang sangat penting dalam 

pembuatan keputusan secara umum (Morris dan McDonald, 1995), sehingga peneliti 

mengajukan hipotesis ke empat sebagai berikut; 
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H4:  Intensitas Moral berpengaruh secara negatif terhadap Intensi Keperilakuan 
melalui Masalah Etika Persepsian yang dimiliki oleh individu 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Sampel dan Metoda Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang didasarkan pada lima skenario yang 

diberikan kepada subjek. Subjek penelitian adalah mahasiswa akuntansi S1, Profesi 

Akuntansi,  dan S2 sebagai praktisi dan calon praktisi akuntansi yang sudah terjun 

maupun nantinya akan terjun ke dalam dunia profesi akuntansi yang notabene sangat 

dekat dengan penggunaan Sistem Informasi. Data dikumpulkan dengan cara 

mengumpulkan subjek dalam satu ruangan dan kemudian memberikan skenario dan 

kuesioner yang harus diisi oleh subjek.   

 

Skala Pengukuran Variabel 

Intensitas Moral diukur dengan mengajukan enam pernyataan yang mengacu 

pada skenario Goles et al., (2006) yang diadopsi dari Ellis and Griffit (2001) yang harus 

diisi oleh responden yang terdiri dari 5 skala likert  mulai dari sangat tidak setuju (1) 

sampai sangat setuju (5) yang mengacu pada skenario yang mencerminkan enam 

komponen Intensitas Moral. 

 Masalah Etika Persepsian diukur dengan sebuah pernyataan yang dikembangkan 

oleh Singhapakdi et al. (1998) yang harus diisi oleh responden berdasar skenario 

dengan 5 poin skala likert mulai dari sangat tidak setuju (STS) sampai sangat setuju  

(SS) mengenai apakah cerita dalam skenario melibatkan masalah etis. 
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 Intensi Keperilakuan juga diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh 

Singhapakdi et al. (1996) yang juga telah digunakan oleh Goles et al. (2006), yaitu 

sebuah pernyataan yang mengacu pada skenario di mana responden diminta mengisi 

pernyataan-pernyataan yang ada yang didasarkan pada skenario dengan 5 poin skala 

likert mulai dari sangat tidak setuju (STS) sampai sangat setuju (SS) mengenai apakah 

responden akan melakukan hal yang sama dengan aktor dalam skenario seandainya 

mereka mengalami hal yang sama seperti dalam skenario. 

 

Metoda Analisis Data 

 Data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan 

bantuan program AMOS. Sebelumnya dilakukan pilot test untuk menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen apakah layak untuk digunakan. Kemudian untuk menentukan 

validitas dan reliabilitas data dilakukan pengujian terhadap Measurement Model Fit  

variable penelitian dengan melihat hasil Confirmatory Factor Analysis (CFA). Uji 

asumsi SEM, yang terdiri dari uji asumsi normalitas data dan uji asumsi data outliers 

dilakukan sebelum dilakukan pengujian nomological (evaluasi terhadap Goodness of Fit 

Overall Model) untuk mengetahui apakah struktur model telah dengang ketentuan-

ketentuan yang digunakan dalam Structural Equation Modeling, setelah itu pengujian 

hipotesis penelitian dilkukan dengan melihat pengaruh langsung dan tidak langsung 

variabel yang diteliti dalam penelitian ini untuk masing-masing skenario. 
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HASIL ANALISIS 

Statistik Deskriptif 

 Peneliti mengunpulkan responden dalam satu kelas kemudian meminta mereka 

untuk membaca skenario kemudian mengisi sejumlah pertanyaan yang mengacu pada 

skenario. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 350 kusioner, 9 responden tidak 

lengkap mengisi data demografi, 17 responden tidak lengkap mengisi pertanyaan dalam 

kuesioner dan 11 responden mengisi dengan jawaban yang sama untuk semua kuesioner 

sehingga tidak dapat digunakan. Jumlah kuesioner yang pada akhirnya dapat dianalisis 

adalah 313 kuesioner. 

 Tabel 1 menunjukkan mean serta deviasi standar masing-masing variabel 

sehingga dapat diketahui variasi nilai-nilai yang diberikan oleh responden. Untuk 

komponen variabel Intensitas Moral, mean yang lebih tinggi menunjukkan tingkat 

Intensitas Moral yang lebih tinggi. Untuk variabel Masalah Etika Persepsian, mean yang 

lebih tinggi menunjukkan tingkat penilaian responden terhadap Masalah Etika 

Persepsian yang lebih tinggi dalam skenario. Untuk variabel Intensi Keperilakuan, mean 

yang lebih rendah menunjukkan tingkat Intensi Keperilakuan yang lebih tinggi, yang 

artinya responden berkeinginan untuk bertindak berbeda dari aktor yang ada dalam 

skenario (bertindak lebih etis). 

 

Hasil Pengujian Measurement  Model Fit   

 Hasil pengujian terhadap overall model fit hanya dapat dilakukan terhadap  

variabel Intensitas Moral karena variabel Masalah Etika Persepsian dan Intensi 

Keperilakuan hanya terdiri dari satu item pertanyaan. Tabel  menunjukkan kriteria-
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kriteria overall-model-fit variabel Intensitas Moral untuk tiap-tiap skenario. Hasil uji 

overall-model-fit untuk kelima skenario adalah valid dan reliable sehingga dapat 

digunaka. Hanya satu item yang tidak dapat digunakan karena lambdanya berada di 

bawah 0,3 yaitu item Intensitas Moral “kedekatan” untuk kelima skenario sehingga 

tidak dapat disertakan untuk analisis selanjutnya. Pengukuran dengan menggunakan 

construct reliability, Intensitas Moral untuk kelima skenario memiliki nilai dengan 

syarat reliabilitas yang cukup mendekati standar yaitu 0,6 sehingga instrumen ini dapat 

dikatakan cukup reliabel. Begitu juga untuk pengukuran dengan variance extracted nilai 

reliabilitas Intensitas Moral adalah sesuai dengan yang disyaratkan yaitu 0,5 sehingga 

juga dapat disimpulkan instrumen ini memang reliabel. 

 

Hasil Pengujian terhadap Asumsi SEM 

Hasil pengujian terhadap asumsi-asumsi SEM yaitu pengujian terhadap normalitas data 

dan pengujian terhadap adanya data outliers menunjukkan bahwa normalitas data dapat 

dipenuhi serta tidak ada bukti yang mendukung adanya data outliers. 

 

Hasil Pengujian Nomological  (Evaluasi Goodness Of Fit Overall Model)  

 Uji terhadap validitas nomological (Evaluasi Goodness Of Fit Overall Model) 

dilakukan untuk menguji kesesuaian struktur model sehingga penelitian ini sah 

dilakukan karena modelnya telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam validitas 

model SEM (Structural Equation Model). Kriteria yang biasanya digunakan adalah Chy-

Square (χ 2); Probability; Norm Chy-Square; Goodness-of-fit-index (GFI); Adjusted 

Goodness-of-Fit (AGFI); Root Mean Square Residual (RMR), dan Root Mean Square 

Error of Approximation (RMSEA). Tabel 4 menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
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model fit, meskipun ada beberapa skenario yang kriteria fitnya pada level sedang, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dinyatakan cukup valid. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian  

Pengujian untuk hipotesis 1, 2,dan 3 dilakukan dengan membandingkan nilai Critical 

Ratio (CR) terhadap nilai t-tabel. Tabel 5 menunjukkan bahwa pengaruh Intensitas 

Moral terhadap Intensi Keperilakuan (H1) menunjukkan bahwa CR terhadap nilai t-

tabel untuk semua skenario berada pada tingkat signifikansi yang dapat menerima 

hipotesis 1, 2, dan 3 dalam penelitian ini.  

 Hipotesis 1 menyatakan bahwa Intensitas Moral berpengaruh secara negatif 

terhadap Intensi Keperilakuan seseorang. Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis 1 

untuk kelima skenario dapat didukung, yang artinya bahwa Intensitas Moral memang 

memiliki pengaruh secara negatif terhadap Intensi Keperilakuan seseorang. Selain itu, 

hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Intensitas Moral berpengaruh secara positif 

terhadap Masalah Etika Persepsian yang dimiliki oleh seseorang juga terdukung untuk 

kelima skenario.  

 Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Masalah Etika Persepsian berpengaruh 

secara negatif terhadap Intensi Keperilakuan seseorang terdukung hanya untuk skenario 

2, 4, dan 5, sedangkan untuk skenario 1 dan 3 tidak dapat terdukung. Skenario 1 terkait 

dengan sebuah situasi di mana sebuah Penyedia Jasa Internet (Internet Service 

Provider/ISP) menawarkan registrasi secara online. Setiap pengguna yang terhubung ke 

internet dapat mengakses dan menjelajah ke semua jejaring (network), serta mendaftar 

untuk jasa internet yang ditawarkan. Apa yang tidak diketahui oleh pengguna adalah 

ketika pengguna melakukan registrasi, ISP tersebut dapat mengamati seluruh piranti 
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(perangkat kerasnya) untuk menilai sistem yang dimiliki pengguna, apakah potensial 

untuk memasarkan sebuah software baru kepada pengguna. Tabel 5 menunjukkan 

terdapat hubungan negatif antara Intensitas Moral dan Intensi Keperilakuan, yang 

artinya bahwa ketika seseorang menilai suatu situasi mengandung Intensitas Moral yang 

tinggi, maka ia tidak akan melakukan tindakan yang melanggar norma-norma 

kemoralan seperti yang terkandung dalam situasi tersebut, meskipun pengaruh yang 

ditunjukkan tidak signifikan sehingga tidak dapat memberikan dukungan terhadap 

hipotesis 3.  

 Skenario 3  terkait dengan sebuah situasi di mana Joni sedang memberikan 

demonstrasi secara online menggunakan software yang berlisensi waktu 90 hari 

percobaan. Sebelum demonstrasi dilakukan, ia menyadari bahwa lisensi tersebut akan 

habis batas waktunya. Daripada  membayar biaya lisensi, Ia mengubah tanggal pada 

komputernya, yang mampu mengelabui secara efektif software tersebut agar yakin 

bahwa saat ini adalah awal periode lisensi, sehingga software tersebut dapat tetap 

digunakan meskipun sudah melewati batas waktunya.  

 Hasil analisis menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara Masalah 

Etika Persepsian dan Intensi Keprilakuan seseorang, yang artinya bahwa seseorang yang 

menilai situasi di atas mengandung masalah etika tidak menjamin bahwa mereka tidak 

melakukan apa yang dilakukan oleh aktor seperti dalam skenario 3. Temuan ini justru 

memberikan gambaran bahwa untuk kondisi di Indonesia, di mana harga software-

software masih terlalu tinggi, mengarahkan seseorang pada perilaku untuk tidak 

membayar biaya lisensi seperti yang ditetapkan. Menunjukkan bahwa responden 

menjawab kuesioner senyatanya seperti apa yang mereka lakukan, dan bukan secara 

normatif. 
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 Hipotesis 4 diuji dengan membandingkan besarnya pengaruh langsung dan tidak 

langsung variabel yang dihipotesiskan dapat dilihat pada Tabel 6.  Dari tabel 6 diperoleh 

bahwa untuk seluruh skenario pengaruh tidak langsung Intensitas Moral terhadap 

Intensi Keperilkuan melalui Masalah Etika Persepsian lebih tinggi dibandingkan 

pengaruh langsungnya. Ini menunjukkan dukungan terhadap Hipotesis 4 kecuali untuk 

skenario 3.  

  

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Pentingnya isu-isu etika yang terkait dengan Teknologi Informasi (TI) bersifat sangat 

kritis dalam masyarakat kita saat ini (Peslak, 2006), seiring dengan pesatnya 

perkembangan TI belakangan ini. Penilaian seseorang terhadap suatu masalah etika 

berbeda-beda antara satu dengan yang lain.  Dalam arti, relativitas dari standar etika 

masih menjadi pertentangan. Di satu sisi harus ada standar etika yang bersifat universal, 

sedangkan di sisi lain tidak ada standar yang benar dan absolut yang dapat diterapkan 

untuk semua masyarakat, dengan kata lain lain penerapan suatu etika tergantung pada 

situasi tempat di mana etika tersebut diterapkan, karena ada faktor-faktor yang 

mempengaruhi penerapan suatu etika sehingga tidak bersifat universal, misalnya 

pengaruh budaya tertentu.  

 Penelitian ini telah berhasil membuktikan bahwa situasi etika khususnya yang 

terkait dengan masalah etika sistem informasi komputerisasian bersifat sangat spesifik 

sehingga untuk kondisi di Indonesia hasil penelitian ini beragam untuk berbagai situasi 

etis. Hipotesis 1 dan 2 terdukung untuk kelima skenario. Untuk hipotesis 3, menemukan 

bahwa pada skenario 1 dan 3 tidak terdukung, sedangkan ketiga skenario lainnya 

terdukung.  
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 Temuan yang menyatakan tidak terdukungnya hipotesis 3 untuk skenario 1 dan 

3 memberikan gambaran untuk situasi di Indonesia bahwa masyarakat khususnya 

mahasiswa akuntansi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tidak berperilaku 

mengikuti kode etik persepsian yang terkait dengan pembayaran biaya lisensi. 

Meskipun responden menyatakan bahwa skenario 1 dan 3 melibatkan masalah etis, 

tetapi responden tidak berkeinginan untuk mengikuti kode etik yang mereka 

persepsikan. Banyak alasan untuk temuan ini, yaitu pembajakan software di Indonesia 

yang masih sangat tinggi. Hasil analisis juga dapat mendukung Hipotesis 4 untuk 

seluruh skenario yang mendukung adanya pengaruh tidak langsung Intensitas Moral 

terhadap Intensi Keperilkuan melalui Masalah Etika Persepsian lebih tinggi 

dibandingkan pengaruh langsungnya. 

 Keterbatasan penelitian ini adalah penggunaan variabel yang jumlahnya sangat 

terbatas, serta penggunaan sampel mahasiswa akuntansi sebagai proksi profesi 

akuntansi yang menggunakan sistem informasi komputerisasian sehingga untuk 

penelitian selanjutnya dapat menambah variabel penelitian yang digunakan, misalnya 

seperti variabel psikologis yang berasal dari dalam diri manusia, locus of control 

maupun personality yang mungkin dapat memperkuat persepsi seseorang mengenai 

sebuah masalah etis dan perilakunya setelah itu. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya 

juga sebaiknya menggunakan sampel dari berbagai profesi akuntansi yang memang 

benar-benar dekat dengan penggunaan sistem informasi komputerisasian. 
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Tabel 1  
Statistik Deskriptif 

 
 Skenario 
Intensitas Moral 
(IM) 

 1 2 3 4 5 

Besaran konsekuensi  Mean 
Std. Deviation 

3,13 
1,09 

3,82 
0,94 

3,74 
0,95 

3,52 
1,02 

3,76 
0,89 

Konsensus sosial  
 

Mean 
Std. Deviation 

3,33 
1,09 

4,12 
0,86 

3,80 
0,99 

4,01 
0,91 

3,82 
0,81 

Imediasi temporal  
 

Mean 
Std. Deviation 

3,20 
1,09 

3,85 
0,89 

3,75 
0,95 

3,62 
0,97 

3,86 
0,81 

Efek probabilitas 
 

Mean 
Std. Deviation 

3,16 
1,11 

3,74 
0,95 

3,69 
0,93 

3,50 
0,99 

3,70 
0,93 

Kedekatan  
 

Mean 
Std. Deviation 

2,86 
1,12 

2,17 
1,07 

2,34 
1,06 

2,35 
1,12 

2,37 
1,04 

Efek konsentrasi  
 

Mean 
Std. Deviation 

3,2 
1,09 

3,46 
1,07 

3,56 
1,04 

3,29 
1,08 

3,69 
0,92 

Masalah Etika Persepsian 
(MEP) 

Mean 
Std. Deviation 

4,27 
0,85 

4,26 
0,85 

4,17 
0,80 

4,28 
0,77 

4,00 
0,88 

Intensi Keperilakuan 
(IK) 

Mean 
Std. Deviation 

2,78 
1,07 

1,80 
0,85 

2,45 
1,08 

2,15 
1,03 

2,35 
0,94 

         Keterangan:  
     Untuk komponen variabel Intensitas Moral, mean yang lebih tinggi menunjukkan tingkat 

Intensitas Moral yang lebih tinggi.  
   Untuk variabel Masalah Etika Persepsian, mean yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penilaian 

responden terhadap Masalah Etika Persepsian yang lebih tinggi dalam skenario. 
       Untuk variabel Intensi Keperilakuan, mean yang lebih rendah menunjukkan tingkat Intensi 

Keperilakuan yang lebih tinggi, yang artinya responden berkeinginan untuk bertindak berbeda 
dari aktor yang ada dalam skenario (bertindak lebih etis). 

 
Sumber: Hasil output SPSS 
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Tabel 2    
Hasil Measurement Model Fit Variabel Intensitas Moral 

 
VARIABEL LAMBDA CONSTRUCT 

RELIABILITY 
VARIANCE 
EXTRACTED 

 
0,80 
0,63 
0,71 
0,89 
-0,40 
0,77 

 
 
 

0,52 

 
 
 

0,56 

Intensitas Moral Skenario 1 
IM 13 
IM 14 
IM 15 
IM 16 
IM 17 
IM 18 

 
0,72 
0,32 
0,71 
0,83 
-0,13 
0,59 

 
 
 

0,51 

 
 
 

0,58 

Intensitas Moral Skenario 2 
IM 23 
IM 24 
IM 25 
IM 26 
IM 27 

    IM 28 
 

0,7 
0,43 
0,58 
0,82 
-0,14 
0,66 

 
 
 

0,51 

 
 
 

0,58 

Intensitas Moral Skenario 3 
IM 33 
IM 34 
IM 35 
IM 36 
IM 37 

    IM 38 

             Sumber: Output AMOS V.5.0 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intensitas Moral  Skenario 4 
IM 43 
IM 44 
IM 45 
IM 46 
IM 47 
IM 48 

 
0,72 
0,32 
0,69 
0,84 

-0,112 
0,68 

 
 
 

0,51 

 
 
 

0,58 

 
0,69 
0,30 
0,63 
0,84 
-0,34 

Intensitas Moral  Skenario 5 
IM 53 
IM 54 
IM 55 
IM 56 
IM 57 
IM 58 0,63 

 
 
 

0,46 

 
 
 

0,56 
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Tabel 3  
Overall Model Fit Variabel Intensitas Moral (IM) 

 
KRITERIA KETETAPAN HASIL KEPUTUSAN

Absolute Fit Measures IM Skenario 1 
a. Chy-Square (χ 2) 
b. Probability 
c. Norm Chy-Square 
d. Goodness-of-fit-index (GFI) 
e. Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI) 
f. Root Mean Square Residual (RMR) 
g. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 
Diharapkan kecil 

≥ 0,05 
1,0 < χ2/df < 3,0 

≥ 0,90 
≥ 0,90 
≥ 0,05 

0,05-0,08 

 
86,047 
0,000 
6,619 
0,931 
0,851 
0,060 
0,134 

 
 
 
 

Diterima 
  Diterima* 
Diterima 

Belum Diterima 
Absolute Fit Measures IM Skenario 2 
a. Chy-Square (χ 2) 
b. Probability 
c. Norm Chy-Square 
d. Goodness-of-fit-index (GFI) 
e. Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI) 
f. Root Mean Square Residual (RMR) 
g. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 
Diharapkan kecil 

≥ 0,05 
1,0 < χ2/df < 3,0 

≥ 0,90 
≥ 0,90 
≥ 0,05 

0,05-0,08 

 
111,306 

0,000 
8,562 
0,909 
0,804 
0,072 
0,156 

 
 
 
 

Diterima 
Diterima 
Diterima 

Belum Diterima 
Absolute Fit Measures IM Skenario 3 
a. Chy-Square (χ 2) 
b. Probability 
c. Norm Chy-Square 
d. Goodness-of-fit-index (GFI) 
e. Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI) 
f. Root Mean Square Residual (RMR) 
g. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 
Diharapkan kecil 

≥ 0,05 
1,0 < χ2/df < 3,0 

≥ 0,90 
≥ 0,90 
≥ 0,05 

0,05-0,08 

 
60,922 
0,000 
4,686 
0,947 
0,886 
0,050 
0,109 

 
 
 
 

Diterima 
    Diterima** 

Diterima 
Belum Diterima 

Absolute Fit Measures IM Skenario 4 
a. Chy-Square (χ 2) 
b. Probability 
c. Norm Chy-Square 
d. Goodness-of-fit-index (GFI) 
e. Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI) 
f. Root Mean Square Residual (RMR) 
g. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 
Diharapkan kecil 

≥ 0,05 
1,0 < χ2/df < 3,0 

≥ 0,90 
≥ 0,90 
≥ 0,05 

0,05-0,08 

 
67,722 
0,000 
5,209 
0,994 
0,880 
0,058 
0,116 

 
 
 
 

Diterima 
    Diterima** 

Diterima 
Belum Diterima 

Absolute Fit Measures IM Skenario 5 
a. Chy-Square (χ 2) 
b. Probability 
c. Norm Chy-Square 
d. Goodness-of-fit-index (GFI) 
e. Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI) 
f. Root Mean Square Residual (RMR) 
g. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 
Diharapkan kecil 

≥ 0,05 
1,0 < χ2/df < 3,0 

≥ 0,90 
≥ 0,90 
≥ 0,05 

0,05-0,08 

 
32,609 
0,002 
2,508 
0,972 
0,939 
0,049 
0,070 

 
 
 
 

Diterima 
Diterima 
Diterima 
Diterima 

Keterangan: 
         **diterima untuk kategori fit dalam level sedang (medium fit), *cukup diterima untuk kategori 

fit dalam level rendah (lower fit). 
 
 Sumber: Output AMOS V.5.0 
 



                                                                                                                         
     

AMKP-10   26 

Tabel 4 
Goodness of Fit Overall Model 

 
 

KRITERIA KETETAPAN HASIL KEPUTUSAN 
Absolute Fit Measures Skenario 1 
a. Chy-Square (χ 2) 
b. Probability 
c. Norm Chy-Square 
d. Goodness-of-fit-index (GFI) 
e. Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI) 
f. Root Mean Square Residual (RMR) 
g. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 
Diharapkan kecil 

≥ 0,05 
1,0 < χ2/df < 3,0 

≥ 0,90 
≥ 0,90 
≥ 0,05 

0,05-0,08 

 
38,441 
0,000 
4,271 
0,961 
0,851 
0,056 
0,102 

 
 
 
 

Diterima 
Diterima* 
Diterima 

Belum Diterima 
Absolute Fit Measures Skenario 2 
a. Chy-Square (χ 2) 
b. Probability 
c. Norm Chy-Square 
d. Goodness-of-fit-index (GFI) 
e. Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI) 
f. Root Mean Square Residual (RMR) 
g. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 
Diharapkan kecil 

≥ 0,05 
1,0 < χ2/df < 3,0 

≥ 0,90 
≥ 0,90 
≥ 0,05 

0,05-0,08 

 
34,438 
0,000 
3,826 
0,967 
0,804 
0,050 
0,095 

 
 
 
 

Diterima 
Diterima* 
Diterima 

Belum Diterima 
Absolute Fit Measures Skenario 3 
a. Chy-Square (χ 2) 
b. Probability 
c. Norm Chy-Square 
d. Goodness-of-fit-index (GFI) 
e. Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI) 
f. Root Mean Square Residual (RMR) 
g. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 
Diharapkan kecil 

≥ 0,05 
1,0 < χ2/df < 3,0 

≥ 0,90 
≥ 0,90 
≥ 0,05 

0,05-0,08 

 
27,085 
0,001 
3,009 
0,972 
0,886 
0,045 
0,080 

 
 
 

Diterima 
Diterima 

Diterima* 
Diterima 
Diterima 

Absolute Fit Measures Skenario 4 
a. Chy-Square (χ 2) 
b. Probability 
c. Norm Chy-Square 
d. Goodness-of-fit-index (GFI) 
e. Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI) 
f. Root Mean Square Residual (RMR) 
g. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 
Diharapkan kecil 

≥ 0,05 
1,0 < χ2/df < 3,0 

≥ 0,90 
≥ 0,90 
≥ 0,05 

0,05-0,08 

 
19,138 
0,024 
2,126 
0,981 
0,939 
0,040 
0,060 

 
 
 

Diterima 
Diterima 
Diterima 

Belum Diterima 
Diterima 

Absolute Fit Measures Skenario 5 
a. Chy-Square (χ 2) 
b. Probability 
c. Norm Chy-Square 
d. Goodness-of-fit-index (GFI) 
e. Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI) 
f. Root Mean Square Residual (RMR) 
g. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 
Diharapkan kecil 

≥ 0,05 
1,0 < χ2/df < 3,0 

≥ 0,90 
≥ 0,90 
≥ 0,05 

0,05-0,08 

 
20,216 
0,017 
2,246 
0,980 
0,939 
0,053 
0,063 

 
 
 

Diterima 
Diterima 
Diterima 
Diterima 
Diterima 

Keterangan: 
         **diterima untuk kategori fit dalam level sedang (medium fit), *cukup diterima untuk kategori 

fit dalam level rendah (lower fit) 
Sumber: Output AMOS V.5.0 
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Tabel 5 
Regression Weight untuk Hipotesis 1, 2 dan 3 

 
Skenario Pengaruh Variabel Estimasi S.E. C.R. Sig 

1 IM ---> IK 
IM ---> MEP 
MEP ---> IK 

-0,575 
0,501 
-0,023 

0,0770
0,061 
0,064 

-9,062 
8,724 
-0,416 

*** 
*** 

 
2 IM ---> IK 

IM ---> MEP 
MEP ---> IK 

-0,402 
0,353 
-0,227 

0,076 
0,078 
0,054 

-6,436 
5,577 
-4,223 

*** 
*** 
*** 

3 IM ---> IK 
IM ---> MEP 
MEP ---> IK 

-0,616 
0,429 
0,016 

0,111 
0,076 
0,074 

-8,790 
6,583 
0,288 

** 
*** 

4 IM ---> IK 
IM ---> MEP 
MEP ---> IK 

-4,457 
0,193 
-0,171 

0,085 
0,066 
0,068 

-7,541 
3,085 
-7,541 

*** 
*** 
*** 

5 IM ---> IK 
IM ---> MEP 
MEP ---> IK 

-0,503 
0,246 
-0,172 

0,095 
0,087 
0,054 

-7,971 
3,944 
-3,413 

*** 
*** 
*** 

            Keterangan 
                   *** signifikan pada level (0,01), ** signifikan pada level (0,05) 
 
 

Tabel 6 
Pengaruh Tidak Langsung untuk Hipotesis 4 

 
Skenario  

dan Pengaruh Variabel 
Pengaruh  
Langsung 

Pengaruh Tidak 
Langsung 

Total  
Pengaruh 

IM ---> IK 
Skenario 1  IM ---> MEP 

MEP ---> IK 

-.575 
.501 
-.023 

-.012 
.000 
.000 

-.587 
.501 
-.023 

IM ---> IK 
Skenario 2  IM ---> MEP 

MEP ---> IK 

-.402 
.353 
-.227 

-.080 
.000 
.000 

-.482 
.353 
-.227 

IM ---> IK 
Skenario 3  IM ---> MEP 

MEP ---> IK 

-0,616 
0,429 
0,016 

0,007 
0,000 
0,000 

-0,610 
0,429 
0,016 

IM ---> IK 
Skenario 4  IM ---> MEP 

MEP ---> IK 

-.457 
.193 
-.171 

-.033 
.000 
.000 

-.490 
.193 
-.171 

IM ---> IK 
Skenario 5  IM ---> MEP 

MEP ---> IK 

-.503 
.246 
-.172 

-.042 
.000 
.000 

-0,546 
0,246 
-0,172 

         Sumber: Output AMOS V.5.0 
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Gambar 1. Model Penelitian 
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Skenario dan Kuesioner 
(Diadopsi dari Goles et al., 2001 ) 

 
Skenario 1:  Sebuah Penyedia Jasa Internet (Internet Service Provider/ISP) menawarkan 
registrasi secara online. Setiap pengguna yang terhubung ke internet dapat mengakses dan 
menjelajah ke semua jejaring (network), serta mendaftar untuk jasa internet yang ditawarkan. 
Apa yang tidak diketahui oleh pengguna adalah ketika pengguna melakukan registrasi, ISP 
tersebut dapat mengamati seluruh piranti (perangkat kerasnya) untuk menilai sistem yang 
dimiliki pengguna, apakah potensial untuk memasarkan sebuah software baru kepada pengguna. 
 
Skenario 2: Sasha suka bercanda dengan teman-temannya. Suatu ketika dia mencoba masuk 
ke dalam akun Jim, mencoba menerka password Jim dengan nama isterinya. Ternyata ia dapat 
mengakses akun tersebut, kemudian Ia menginstalasi sebuah program yang dapat memunculkan 
sebuah pesan “tidak ada jalan keluar” setiap kali tombol “Esc” ditekan. Jim menemukan lelucon 
ini beberapa hari kemudian dan ia marah. 
 
Skenario 3: Joni sedang memberikan demonstrasi secara online menggunakan software yang 
berlisensi waktu 90 hari percobaan. Sebelum demonstrasi dilakukan, ia menyadari bahwa lisensi 
tersebut akan habis batas waktunya. Daripada  membayar biaya lisensi, Ia mengubah tanggal 
pada komputernya, yang mampu mengelabui secara efektif software tersebut agar yakin bahwa 
saat ini adalah awal periode lisensi, sehingga software tersebut dapat tetap digunakan meskipun 
sudah melewati batas waktunya. 
 
Skenario 4: Santi adalah seorang programer di PT BCG. Ketika dia bekerja sampai larut 
malam, dia melihat bahwa komputer di meja bosnya masih menyala. Dia memasuki ruangan 
bosnya untuk mematikan komputer tersebut dan menemukan bahwa komputer tersebut masih 
terhubung dengan e-mail. Dia mengamati e-mail e-mail tersebut secara cermat, melihat dari 
mana e-mail tersebut serta apa topiknya. Sebuah e-mail menarik perhatiannya, yang isinya 
menyangkut dirinya tetapi bentuknya negatif. 
 
Skenario 5: Bayu baru saja dipecat dari Alfmart, sebuah pusat perbelanjaan diskon nasional. 
Bayu adalah seorang yang brilian dalam hal teknologi, yang merasa bahwa pemecatannya 
adalah sesuatu yang salah. Dalam protesnya, ia menciptakan sebuah web yang menyebut 
”Alfmart tidak adil” agar perlakuan yang diterimanya dapat diketahui oleh semua orang.   
 
Pertanyaan 
1.  Situasi di atas melibatkan masalah etis. 
2.  Saya akan melakukan hal yang sama seperti aktor dalam skenario di atas. 
3.  Seluruh kerugian (jika ada) dalam skenario di atas yang disebabkan tindakan pelaku adalah 

sangat  kecil. 
4. Kebanyakan orang sepakat bahwa tindakan pelaku dalam skenario di atas adalah salah. 
5. Tindakan pelaku dalam skenario di atas tidak akan menyebabkan kerugian dengan segera di   

masa yang akan datang. 
6. Kemungkinan tindakan aktor dalam skenario tersebut bahwa akan menyebabkan kerugian 

secara aktual adalah sangat kecil. 
7.  Jika pelaku dalam skenario adalah teman dekat atau atasannya, tindakan tersebut adalah 

salah. 
8.  Tidakan aktor dalam skenario tersebut akan merugikan sangat sedikit orang (jika ada). 
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