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MAKANAN BERFORMALIN



Obat Palsu yg ditarik oleh BPPOM

OBAT PALSU



Kasus produk susu Cina dibubuhi bahan kimia industri melamine mulai terkuat September 
lalu. Dalam beberapa hari kemudian, antrian panjang orang tua menunggu di rumah sakit 
untuk memeriksakan anak mereka



17 ribu butir pil ekstasi serta alat cetak

Warga tak mengira di Lingkungannya ada
Pabrik Ektasi Terbesar



PENIPUAN





CONTOH: BISNIS YANG MELANGGARETIKA

• Pada saat ada informasi gaji naik, distributor 
berusaha menimbun barang dagangan karena 
mereka tahu harga akan naik.

• Penjual  di pasar sering mengurangi berat 
timbangan dari barang yang dijual, agar 
keuntungannya tinggi.

• Produsen sering menampilkan label 100% 
halal padahal kenyataan tidak.



1.Perlu tidak etika bagi perusahaan?

2.Jika Ya Mengapa? Jelaskan!

3.Apa saja prinsip-prinsip etika bisnis?

4.Apa yang dimaksud dengan etika

bisnis?

Hal Yang Didiskusikan:



Perlunya Etika Bisnis

• Kinerja bisnis tidak hanya diukur dari
kinerja manajerial/finansial saja tetapi
juga berkaitan dengan komitmen moral,
pelayanan, jaminan mutu dan tanggung
jawab sosial.

• Perusahaan perlu mempertahankan
kepercayaan konsumen dan masyarakat

• Perlunya menjalankan bisnis dengan tidak
merugikan hak dan kepentingan semua
pihak yang terkait dengan bisnis.



Perlunya Etika Bisnis

• Yang dipertaruhkan tidak hanya  uang 
tetapi “ Reputasi Perusahaan, dan 
nasib umat manusia”. 

• Masyarakat lebih suka 
menggunakan/berhubungan dengan 
perusahaan yang baik kualitasnya

• Tindakan etis merupakan strategi 
bisnis jangka panjang terbaik bagi 
perusahaan



ETIKA BISNIS

Pengertian Etika Bisnis
Kode etik perilaku Pengusaha/Perusahaan 

berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang 
dijadikan tuntunan dalam membuat  keputusan 

bisnis

Etika
Komitmen untuk melakukan apa yang 

benar & menghindari apa yang tidak benar



PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS

• Prinsip Otonomi

• Prinsip Kejujuran

• Prinsip Keadilan

• Prinsip Saling Menguntungkan

• Prinsip Integritas Moral



PRINSIP OTONOMI

Otonomi merupakan sikap 
dan kemampuan manusia 
untuk mengambil keputusan 
dan bertindak berdasarkan 
kesadaran sendiri tentang 
apa yang dianggapnya baik 
untuk dilakukan. 



Prinsip Kejujuran
• Sikap dan kemampuan manusia 

untuk melakukan yang sebenarnya.

• Kejujuran sangat menentukan relasi 
dan kelangsungan bisnis masing-
masing pihak selanjutnya.



PRINSIP KEADILAN

• Adil artinya tidak ada pihak yang
dirugikan hak dan kepentingannya.

• Prinsip keadilan menuntut agar setiap
orang dalam kegiatan bisnis entah
dalam relasi eksternal perusahaan
maupun relasi internal perusahaan
perlu diperlakukan secara sama sesuai
dengan haknya masing-masing.



Prinsip Saling Menguntungkan

• Bisnis hendaknya menguntungkan
semua pihak.

• Bisnis yang kompetitif adalah bisnis
yang melahirkan suatu win-win
solution.



Prinsip Integritas Moral

• Prinsip ini menganjurkan agar 
tetap menjaga nama baik 
perusahaan. 

• Tercermin dalam seluruh perilaku 
bisnisnya dengan siapa saja, baik 
keluar maupun ke dalam 
perusahaan.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM BISNIS

• Pelaku bisnis, hendaknya memperhatiakan 
kepentingan masyarakat.

• Barang yang dijual merupakan kebutuhan 
masyarakat

• Sebagian keuntungan digunakan untuk 
kepentingan masyarakat

• Bisnis yang barokah jika usaha 1 keuntungan 1, 
jika usaha 1 keuntungan 2 maka yang 1 wajib di 
sodakohkan. 



Tanggung Jawab Perusahaan

A.Tanggung jawab terhadap lingkungan

B.Tanggung jawab terhadap karyawan

C.Tanggung jawab terhadap investor

D.Tanggung jawab terhadap pelanggan

E.Tanggung jawab terhadap masyarakat



PENCEMARAN





Tugas Kelompok

Buatlah proposal kegiatan CSR

(Corporate Social Responsibility)


