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ABSTRAK
Etika secara umum adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan
sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan
buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan
tanggung jawab moral.
Bisnis adalah salah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada
konsumen atau bisnis yang lainnya, untuk mendapatkan laba, kata bisnis berasal dari
bahasa inggris yaitu business, dari kata bussy yang berarti ‘sibuk’ dalam konteks
individu, kelompok maupun masyarakat. Dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas
dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Di dalam melakukan bisnis kita
wajib memperhatikan etika agar di pandang sebagai bisnis yang baik.
Sedangkan Etika Bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis
yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri
dan juga masyarakat, semuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis
secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada
kedudukan individu atau perusahaan di masyarakat.

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Dalam dunia bisnis etika bisnis memiliki peran penting bagi perjalanan
organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung
jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis
memiliki hubungan yang erat.

Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali
dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Etika dilaksanakan
sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia bisnis. Etika menuntut agar seseorang
melakukan ajaran moral tertentu kerena ia sadar bahwa hal itu memang
bermanfaat dan baik bagi dirinya dan orang lain (Sunyoto, 12:2016).

Perusahaan yang unggul sebaiknya tidak hanya tergantung pada kinerja
yang baik, pengaturan manajerial dan financial yang baik, keunggulan
teknologi yang dimiliki, sarana dan prasarana yang dimiliki melainkan juga
harus didasari dengan etis dan etos bisnis yang baik. Dengan memperhatikan
etos dan etis bisnis yang baik maka kepercayaan konsumen terhadap
perusahaan tetap terjaga. Hal ini tentunya membantu perusahaan dalam
menciptakan citra bisnis yang baik dan etis ( Irham Fahmi,2013)

Saat ini perusahaan jasa merupakan sektor ekonomi yang sangat besar dan
tumbuh dengan pesat. Salah satunya adalah jasa ekpedisi pengiriman barang.
Secara umum menyediakan jasa yang dapat membantu masyarakat untuk
mengirim barang dengan mudah, selain menyediakan jasa ekpedisi pengiriman
barang perusahaan juga harus menerapkan pelayanan yang baik dan nyaman,
banyak pilihan jasa ekpedisi yang dapat dipilih oleh masyarakat. Namun
nampaknya kini masyarakat berpikir cepat dan praktis untuk memilih
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menggunakan jasa ekpedisi yang memberi keamanan akan suatu barang yang
akan dikirimkan kepada tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu,
pelaksanaan etika bisnis dikegiatan perusahaan bisa lebih memperbaiki dan
meningkatkan kualitas kerja karyawan untuk pelayanan konsumen yang akan
menggunakan jasa pengiriman barang pada PT. Kelsin Express Indonesia.
Mengacu pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik memilih judul
dalam penulisan ini yaitu : “PELAKSANAAN ETIKA BISNIS

PADA PT. KELSIN EXPRESS INDONESIA”.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan
masalah, yaitu :
1. Bagaimana pelaksanaan etika bisnis pada PT. Kelsin Express Indonesia.

1.3. Tujuan dan Manfaat Laporan
1.3.1. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pelaksanaan etika bisnis pada PT. Kelsin Express
Indonesia.

1.3.2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian ini adalah :
1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
menambah wawasan mengenai pelaksanaan etika bisnis pada PT. Kelsin
Express Indonesia.

2. Bagi Perusahaan
Dapat mengetahui etika bisnis di dalam perusahaan berjalan sesuai
dengan apa yang telah di harapkan.
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3. Bagi Almamater
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa
yang membutuhkan pelaksanaan etika bisnis pada PT. Kelsin Express
Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukukan di PT. Kelsin Express Indonesia yang berlokasi di
JL. Soekarno Hatta Tanjung Barangan, pergudangan Bisma No.1
Palembang.

1.4.1. Jenis Data dan Sumber Data
Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :
a.

Data primer, data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

b.

Data sekunder, data yang di peroleh dari dokumen yang berkaitan
dengan masalah yang diteliti.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulandata yang diambil melalui
a. Internal
a. Obserpasi, peninjauan secara langsung kelapangan untuk melengkapi
data-data yang penulis perlukan.
b. Wawancara, dengan mengadakan wawancara terhadap karyawan PT.
Kelsin Express Indonesia.
c. Studi dokumen, pengumpulan data melalui dokumen atau arsip yang
ada pada objek penelitian.
b. Eksternal
a. Adapun teknik pengumpulan data sebagian di ambil dari pencarian
browser atau internet.
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1.4.3. Analisa Data
Dalam menganalisa data, penulis menggunakan data deskriptif yaitu
dengan menggambarkan situasi, kondisi dengan jalan membahas data-data
dan informasi yang ada.

1.5. Sitematika Penulisan
Pada bab ini penulis akan menguraikan rincian dari sistematika
penulisan pembahasan agar dapat dengan mudah mengetahui secara garis
besar dari penulisan laporan ini.

BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan dan manfaat laporan, metode penelitian, tempat penelitian, sumber
dan teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.
BAB II LANDASAN TEORI
Teori dari pengertian etika bisnis.
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Pada bab ini akan dijelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur
organisani perushaan.
BAB IV HASIL PENELITIAN
Pada bab ini akan di bahas tentang bagaimana pelaksanaan etika bisnis
pada PT. Kelsin Express Indonesia.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini merupakan bab yang terakhir dimana penulis akan
mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang mungkin akan
bermanfaat.
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1.6. Langkah dan Jadwal Kerja
1.6.1. Langkah Kerja
Langkah kerja yang digunakan dalam laporan akhir ini sebagai berikut :
1. Tahap persiapan meliputi :
a. Studi kepustakaan.
b. Pembuatan desain.
c. Pengurusan surat keputusan penyusunan laporan akhir.
d. Menghubungi pembimbing untuk perbaikan.
2. Tahap pengumpulan data meliputi :
a. Mencatat data yang diperoleh.
b. Pemeriksaan kembali kebenaran data.
3. Tahap pengolahan data meliputi :
a. Pemerikasaan kembali data.
b. Mengadakan analisis dan revisi (jika ada)
4. Tahap penyusunan dan penulisan laoran akhir meliputi :
a. Menyusun laporan akhir.
b. Konsultasi dengan dosen pembibing.
c. Melakukan revisi.
5. Tahap penggandaan laporan akhir meliputi :
a. Pengetikan laporan akhir.
b. Pemeriksaan laporan akhir.
c. Penggandaan laporan akhir.

6

1.6.2 Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, terhitung sebagai
berikut :
Jadwal Penelitian
NO

Kegiatan

Tahun 2020
juni

1

Tahap Persiapan

2

Tahap pengumpulan Data

3

Tahap Pengelolahan Data

4

Tahap Penulisan

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

Juli

Agst
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