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Abstrak 
 

 Kesadaran moral akan membuat pengambilan keputusan tetap beretika 
walaupun dalam situasi yang tidak menguntungkan.untuk membentuk kesadaran 
moral maka diperlukan sebuah perilaku manajemen dalam hal ini pimpinan sebagai 
role model yang mempunyai integritas tinggi, selain itu peraturan dan kebijakan 
(rules and procedures) yang sesuai, serta tata kelola perusahaan yang baik dan yang 
terpenting personal morality dari dalam diri manusianya. Penelitian ini bertujuan 
untuk menemukan bukti empiris tentang (a) Perilaku manajemen berpengaruh 
langsung terhadap moral awareness; (b) Perilaku manajemen berpengaruh tidak 
langsung terhadap moral awareness dengan Good Faculty Governance sebagai 
variabel intervening; (c) Rules and procedures (locus of analysis dari principles) 
berpengaruh langsung terhadap moral awareness; (d) Rules and procedures (locus of 
analysis dari principles) berpengaruh tidak langsung terhadap moral awareness 
dengan Good Faculty Governance sebagai variabel intervening; (e) Personal morality 
(locus of analysis dari principles) berpengaruh langsung terhadap moral awareness; 
(f) Personal morality berpengaruh tidak langsung terhadap moral awareness dengan 
Good Faculty Governance sebagai variabel intervening.  
 Variabel dalam penelitian ini adalah Perilaku Manjemen, Rules and 
Procedures, Personal Morality, Good Faculty Governance (GFG), serta Moral 
Awareness. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan metode pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah 58 orang. Responden 
penelitian ini adalah dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Instrumen 
dalam penelitian ini digunakan analisis jalur (Path Analysis) dan kemudian diolah 
dengan menggunakan sofware AMOS 4.0. 
 Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh antara perilaku manajemen 
dengan moral awareness baik secara langsung maupun tidak langsung melalui GFG 
sebagai variabel intervening. Sedangkan untuk variabel rules and procedures 
terhadap moral awareness juga tidak ada pengaruh baik secara langsung maupun 
secara tidak langsung melalui GFG sebagai variabel intervening. Sedangkan untuk 
variabel personal morality terhadap moral awareness ada pengaruh secara langsung 
namun secara tidak langsung melalui GFG sebagai variabel intervening tidak ada 
pengaruh.  
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