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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi aktif per 

semester ganjil 2016/2017 di Universitas Katolik Soegijapranata Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang telah mengambil konsentrasi. 

Responden diambil secara acak, dengan jumlah populasi sebanyak 257 orang. 

Sementara sampel minimal yang akan diuji berdasarkan rumus Slovin ada 

sebanyak 157 sampel. Selanjutnya responden diminta untuk mengisi 

kuesioner yang telah diberikan. Pernyataan dalam kuesioner terdiri dari 

beberapa bagian yaitu mengenai kepribadian (15 pernyataan sensing/intuition 

dan 15 pernyataan thinking/feeling), prinsip etika (10 pernyataan idealisme 

dan 10 pernyataan relativisme) serta tindakan plagiasi dan cheating (24 

pernyataan). 

Kepribadian diukur dengan variabel dummy dengan membedakan 

sensing/intuition menjadi pernyataan A (sensing) dan pernyataan B (intuition) 

dan thinking/feeling menjadi pernyataan A (thinking) dan pernyataan B 

(feeling). Jika responden memilih pernyataan A akan diberikan angka 0 dan 

jika memilih pernyataan B akan diberikan angka 1. Sementara prinsip etika 

akan diukur dengan skala likert dengan memberikan ukuran skor satu (sangat 

tidak setuju), dua (tidak setuju), tiga (netral), empat (setuju), lima (sangat 

setuju). Tindakan plagiasi dan cheating juga akan diukur dengan skala likert 
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yaitu angka satu (tidak pernah), angka dua (sesekali), angka tiga (agak 

sering), empat (sering), lima (sangat sering). Semakin tinggi skala likert yang 

dipilih, maka semakin mendukung pernyataan.  

Jenis kelamin akan digolongkan menjadi laki – laki dan perempuan 

serta diberi nilai skor angka 0 untuk laki – laki dan angka 1 untuk perempuan. 

Sementara konsentrasi digolongkan menjadi konsentrasi sistem dan non-

sistem. Konsentrasi sistem akan diukur dengan angka 0 dan konsentrasi non-

sistem akan diukur dengan angka 1. Untuk skala pengukuran IPK adalah IPK 

3,51 – 4,00 diberi angka 3; IPK 2,76 – 3,50 diberi angka 2; IPK 2,00 – 2,75 

diberi angka 1. 

Kuesioner yang didapatkan sejumlah 161 sampel dari jumlah minimal 

rumus Slovin yaitu 157 sampel. Responden mengisi lengkap kuesioner yang 

diberikan. Berikut adalah rincian gambaran umum responden : 

Tabel 7. Frekuensi Tahun Angkatan 

Keterangan Orang % 

Angkatan 2010 2 1.24 % 

Angkatan 2011 3 1.86 % 

Angkatan 2012 22 13.67 % 

Angkatan 2013 134 83.23 % 

Jumlah 161 100 % 

  Sumber : data diolah 
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Tabel 8. Frekuensi Jenis Kelamin 

Keterangan Orang % 

Perempuan 96 59.63 % 

Laki - laki 65 40.37 % 

Jumlah 161 100 % 

  Sumber : data diolah 

Tabel 9. Frekuensi IPK 

Keterangan Orang % 

IPK 3,51 – 4,00 26 16.15 % 

IPK 2,76 – 3,50 119 73.91 % 

IPK 2,00 – 2,75 16 9.94 % 

Jumlah 161 100 % 

  Sumber : data diolah 

Tabel 10. Frekuensi Konsentrasi 

Keterangan Orang % 

Sistem 100 62.11 % 

Non-sistem 61 37.89 % 

Jumlah 161 100 % 

  Sumber : data diolah 

4.2 Statistik Deskriptif 

 Penelitian ini mendapatkan data sebanyak 161 responden yang terdiri 

dari kepribadian sensing/intuition dan thinking/feeling sebagai berikut : 
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Tabel 11. Frekuensi Kepribadian Sensing-Intuition 

Keterangan Orang % 

Sensing 94 58.22 % 

Intuition 67 41.78 % 

Jumlah 161 100 % 

  Sumber : data diolah 

Tabel 12. Frekuensi Kepribadian Thinking-Feeling 

Keterangan Orang % 

Thinking 96 59.51 % 

Feeling 65 40.49 % 

Jumlah 161 100 % 

  Sumber : data diolah 

  Tabel diatas menjelaskan bahwa responden cenderung memiliki 

kepribadian sensing sebanyak 94 responden dan thinking sebanyak 96 

responden dari 161 sampel. Statistik deskriptif idealisme, relativisme serta 

tindakan plagiasi dan cheating dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 13. Statistik Deskriptif 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Idealisme 1 - 5 2.5 - 5 3.90 1-2.33 2.34-3.66 3.66-5 Tinggi  

Relativisme 1 - 5 2.1 - 5 3.53 1-2.33 2.34-3.66 3.66-5 Sedang   

Tindakan 

plagiasi dan 

cheating 

1 - 5 1 - 5 2.82 1-2.33 2.34-3.66 3.66-5 Sedang   

Sumber : data diolah 
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 Berdasarkan tabel statistik deskriptif diatas, diketahui bahwa nilai rata 

– rata dari idealisme adalah 3.90 yang tergolong tinggi, relativisme adalah 

3.53 yang tergolong sedang serta tindakan plagiasi dan cheating adalah 2.82 

yang tergolong sedang. Artinya, responden memiliki tingkat idealisme tinggi, 

tingkat relativisme sedang, serta tingkat tindakan plagiasi dan cheating 

sedang. 

 Untuk mengetahui apa saja tindakan plagiasi dan cheating 

menggunakan teknologi informasi yang dominan dilakukan responden, 

berikut adalah hasil pemaparan dari setiap pernyataan yang ada : 

Tabel 14. Peringkat Tindakan Plagiasi dan Cheating 

No Keterangan Mean Peringkat 

1 Membeli paper online dan menggunakannya 

sebagai milik pribadi. 

2.43 18 

2 Menyalin tugas dari internet dan 

mengumpulkannya sebagai pekerjaan pribadi. 

2.73 12 

3 Menyalin tugas yang telah diselesaikan teman, 

lalu mengumpulkan kembali dengan hanya 

mengganti nama. 

2.14 22 

4 Menyalin tugas yang telah diselesaikan teman, 

menghilangkan namanya, menambahkan sedikit 

informasi yang benar – benar sudah dipahami lalu 

mengumpulkannya. 

2.45 16 

5 Mengaku telah melampirkan tugas ke e-mail 

ketika tidak mempunyai banyak waktu untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

2.06 23 

6 Menggunakan teknologi (e-mail, sms, chatting) 

ketika sedang ujian menggunakan komputer. 

2.29 20 

7 Menerima e-mail, sms, chatting dari teman 

mengenai ujian yang baru diselesaikan. 

2.45 17 

8 Menunda mengambil ujian atau mengumpulkan 

tugas dengan menggunakan alasan palsu. 

1.89 24 
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9 Mengirimkan e-mail, sms, chatting ke teman 

untuk mencari tahu pertanyaan dari ujian yang 

telah diselesaikan. 

2.72 13 

10 Mencantumkan sumber yang tidak digunakan 

untuk mengerjakan tugas dan memasukkannya 

dalam daftar pustaka, referensi atau bibliography. 

2.40 19 

11 Menyalin dua baris teks secara langsung dari 

sumber referensi tertulis tanpa menyebutkan 

sumber. 

2.75 11 

12 Menyalin satu kalimat dari sumber online tanpa 

menyebutkan sumber. 

2.68 14 

13 Mengubah beberapa kata dari paragraf yang 

diambil dari internet sehingga tidak perlu 

melakukan pengutipan. 

2.99 8 

14 Menggunakan paragraf yang diambil dari 

beberapa sumber internet dan menggabungkannya 

menjadi sebuah paper dengan mencantumkan 

sumber di daftar pustaka. 

3.15 6 

15 Menggunakan teknologi media chatting untuk 

menanyakan pekerjaan rumah yang berkaitan 

dengan jawaban atas tugas individu. 

3.37 5 

16 Menulis ringkasan berdasarkan abstraksi dari 

jurnal online daripada membaca keseluruhan 

artikel. 

2.86 9 

17 Menggunakan internet atau software untuk 

membuat daftar pustaka dengan cara 

memasukkan informasi yang dibutuhkan. 

3.12 7 

18 Menggunakan program untuk menyelesaikan 

tugas (misalnya menggunakan website atau 

google translate untuk menerjemahkan tugas 

bahasa inggris). 

3.42 2 

19 Meminjam softcopy atau hasil tertulis tugas 

teman yang sudah selesai untuk memberi 

inspirasi tentang bagaimana membuat tugas 

tersebut. 

3.43 1 

20 Membaca ringkasan, summary, review buku 

secara online  daripada membacanya dengan versi 

lengkap. 

3.42 3 

21 Membaca versi ringkasan dari sebuah buku 

daripada membaca versi lengkapnya. 

3.36 4 
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22 Mengubah beberapa baris dari tugas yang telah 

dibuat untuk dikumpulkan sebagai tugas di 

pelajaran lain. 

2.79 10 

23 Memiliki program software yang bisa 

menentukan poin - poin penting dari tugas yang 

ditulis dan dikerjakan kedalam sebuah ringkasan. 

2.29 21 

24 Menggunakan jarak spasi antar baris dan margin 

dengan program software untuk membuat tugas 

terlihat banyak. 

2.65 15 

Sumber : data diolah 

 

4.3 Hasil Pengujian Validitas  

  Validitas yang akan diuji adalah validitas konstruk. Pengujian 

validitas yang pertama dilakukan adalah dengan melihat AVE dan 

Communality yang hasilnya harus diatas 0.5 agar bisa dikatakan valid. 

Berikut adalah hasil pengujian AVE yang didapatkan : 

Tabel 15. Hasil Pengujian AVE 

 

AVE dan Communality Kriteria  

Sensing/Intuition 0.099431 Nilai AVE dan 

Communality 

harus di atas 0,50 

dinyatakan valid. 

Thinking/Feeling 0.091576 

Idealisme 0.432199 

Relativisme 0.390271 

Tindakan Plagiasi dan Cheating 0.362382 

IPK 1.000000 

Jenis Kelamin 1.000000 

Konsentrasi 1.000000 

Sumber : data diolah 
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Melihat data diatas, diketahui bahwa kepribadian, relativisme, 

idealisme, tindakan plagiasi dan cheating belum memenuhi syarat valid 

(harus diatas 0,50). Oleh karena itu perlu dilakukan lagi uji validitas untuk 

kepribadian, relativisme, idealisme, tindakan plagiasi dan cheating. Pengujian 

dilakukan dengan membuang pernyataan yang memiliki nilai loading rendah. 

Pernyataan yang memiliki nilai loading rendah ini dibuang karena indikator 

dinilai tidak valid dan tidak tepat untuk mengukur variabel yang ada. Ada 

kemungkinan nilai loading rendah karena pernyataan mengandung arti yang 

bias atau responden menjawab dengan tidak tepat seperti yang dimaksud. 

Indikator valid (setelah membuang nilai loading rendah) yang didapatkan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 16. Tabel Indikator  

 Indikator Valid 

Kepribadian 

SI2, SI3, SI4, SI6, SI7, SI8, SI9, SI15, 

TF1, TF3, TF7, TF8, TF10, TF11, 

TF12, TF13 

Idealisme I3, I4, I5, I6, I8, I9, I10 

Relativisme R2, R3, R5, R6, R7, R9 

Tindakan Plagiasi dan Cheating 

PC3, PC4, PC8, PC10, PC11, PC17, 

PC19, PC20, PC21, PC22, PC23, 

PC24 

Sumber : data diolah 

Oleh karena itu, model PLS baru setelah menghilangkan indikator 

yang tidak valid adalah sebagai berikut : 
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Bagan 3. Model PLS 

 

Setelah nilai loading yang rendah dibuang, didapatkan hasil pengujian 

validitas AVE dan Communality sebagai berikut : 

Tabel 17. Hasil Pengujian AVE dan Communality 

 

AVE dan Communality Kriteria 

Sensing/Intuition 
0.504383 

Nilai AVE dan 

Communality 

harus di atas 0,50 

dinyatakan valid. 

Thinking/Feeling 
0.525799 

Idealisme 
0.708403 

Relativisme 
0.625583 

Tindakan Plagiasi dan Cheating 
0.571017 

IPK 
1.000000 

Jenis Kelamin 
1.000000 

Konsentrasi 
1.000000 

Sumber : data diolah 
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Berdasarkan hasil uji AVE dan communality diatas, dapat dilihat 

bahwa semua variabel memilik hasil diatas 0.50 dan dapat dikatakan valid. 

Pengujian lainnya adalah melihat nilai loading yang disarankan lebih besar 

dari 0.70 dalam satu konstruk. Tetapi dalam (Rifai, 2015) dikatakan bahwa 

nilai loading yang berkisar antara 0.50 sampai 0.60 dianggap sudah cukup 

memadai, oleh karena itu penelitian ini tetap menyisakan nilai loading diatas 

0.60. 

Tabel 18. Hasil Pengujian Outer Loadings 

 
IPK I JK KEP KONS R TPC 

I3 
 

0.772297 
     

I4 
 

0.781381 
     

I5 
 

0.803952 
     

I6 
 

0.671897 
     

I8 
 

0.778292 
     

I9 
 

0.800927 
     

IPK 1.000000 
      

JK 
  

1.000000 
    

KONS 
    

1.000000 
  

PC3       0.740551 

PC4       0.715907 

PC8       0.696976 

PC10 
      

0.728383 

PC11 
      

0.676787 

PC17       0.705218 

PC19 
      

0.692905 

PC20       0.737673 

PC21 
      

0.767673 
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PC22 
      

0.725621 

PC23 
      

0.701425 

PC24 
      

0.705398 

R2 
     

0.829924 
 

R3 
     

0.776271 
 

R5 
     

0.681646 
 

R6 
     

0.748622 
 

R7 
     

0.758249 
 

R9 
     

0.776271 
 

SI2 
   

0.787444 
   

SI3    0.751919    

SI4 
   

0.704542 
   

SI6 
   

0.767775 
   

SI7 
   

0.760988 
   

SI8 
   

0.664514 
   

SI9 
   

0.728784 
   

SI15    0.786451    

TF1 
   

0.756392 
   

TF3    0.697964    

TF7    0.725915    

TF8    0.703823    

TF10 
   

0.752431 
   

TF11 
   

0.784862 
   

TF12 
   

0.768410 
   

TF13 
   

0.657461 
   

Sumber : data diolah 
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4.4  Hasil Pengujian Reliabilitas 

  Hasil pengujian reabilitas dengan melihat hasil Composite Reliability 

dan Cronbach’s Alpha. Nilai Composite Reliability mengukur internal 

consistency dari data yang ada. Nilai Composite Reliability dan Cronbach’s 

Alpha yang diharuskan adalah diatas 0.70 sehingga dikatakan reliabel. Setelah 

mendapatkan model PLS valid dengan membuang indikator yang memiliki 

nilai loading rendah, berikut adalah hasil pengujian reliabilitas yang 

didapatkan :  

Tabel 19. Hasil Pengujian Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha 

 

Composite Reliability Cronbach’s Alpha 

Sensing/Intuition 0.778289 0.722173 

Thinking/Feeling 0.770180 0.728926 

Idealisme 0.876523 0.832181 

Relativisme 0.849626 0.787595 

Tindakan Plagiasi dan Cheating 0.867520 0.837191 

IPK 1.000000 1.000000 

Jenis Kelamin 1.000000 1.000000 

Konsentrasi 1.000000 1.000000 

Sumber : data diolah 

Setelah menghilangkan indikator dengan loading rendah, maka 

didapatkan hasil pengujian reliabilitas diatas 0.70 dan pengujian ini dapat 

dikatakan reliabel. 
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4.5 Hasil Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian ini menggunakan uji PLS. Pengujiannya 

dengan menggunakan model struktural path coefficients untuk memprediksi 

hubungan antar variabel yang diuji. Pengukurannya dengan melakukan 

perbandingan antara t-table dan t-statistics. Jika nilai t-statistics lebih tinggi 

dari t-table maka hipotesis terdukung. Tingkat keyakinan yang digunakan 

adalah 95% dengan persen kesalahan yang diinginkan 5%. Jika nilai 

signifikansinya > 1.96 maka hipotesis tidak dapat ditolak.  

Tabel 20. Hasil Uji Hipotesis 

 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 
Kesimpulan 

H1a Sensing/Intuiti

on  

Idealisme 

-0.286136 -0.281539 0.041615 0.041615 6.875815 
Hipotesis 

terdukung 

H1b Sensing/Intuiti

on  

Relativisme 

0.125399 0.131374 0.040380 0.040380 3.105476 
Hipotesis 

terdukung 

H1c Thinking/Feeli

ng  

Idealisme 

-0.073273 -0.073837 0.031056 0.031056 2.359418 
Hipotesis 

terdukung 

H1d Thinking/Feeli

ng  

Relativisme 

0.200246 0.204909 0.036042 0.036042 5.555845 
Hipotesis 

terdukung 

H2a Idealisme  

Tindakan 

Plagiasi dan 

Cheating 

-0.130889 -0.128266 0.035807 0.035807 3.655355 
Hipotesis 

terdukung 

H2b Relativisme 

 Tindakan 

Plagiasi dan 

Cheating 

0.371771 0.373279 0.038814 0.038814 9.578228 
Hipotesis 

terdukung 

H3a Konsentrasi 

 Tindakan 
-0.129841 -0.132569 0.031237 0.031237 4.156666 

Hipotesis 

terdukung 
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Plagiasi dan 

Cheating 

H3b Jenis Kelamin 

 Tindakan 

Plagiasi dan 

Cheating 

0.212656 0.212537 0.029293 0.029293 7.259535 
Hipotesis 

terdukung 

H3c IPK  

Tindakan 

Plagiasi dan 

Cheating 

0.080388 0.098034 0.041337 0.041337 1.944708 

Hipotesis 

tidak 

terdukung  

Sumber : data diolah 

 Hipotesis pertama 

H1a : Karakter kepribadian sensing memiliki idealisme lebih tinggi 

daripada kepribadian intuition. 

H1b  : Karakter kepribadian intuition memiliki relativisme lebih tinggi 

daripada kepribadian sensing. 

H1c : Karakter kepribadian thinking memiliki idealisme lebih tinggi 

daripada kepribadian feeling. 

H1d : Karakter kepribadian feeling memiliki relativisme lebih tinggi 

daripada kepribadian thinking. 

   Hipotesis pertama ingin mencari hubungan karakter kepribadian 

(sensing/intuition dan thinking/feeling) dengan prinsip etika (idealisme dan 

relativisme). Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis, hipotesis H1a tentang 

kepribadian sensing memiliki idealisme lebih tinggi daripada kepribadian 

intuition memiliki nilai t-hitung (t-statistics) 6.875815 > t-tabel 1.96, artinya 

hipotesis H1a diterima. Hipotesis H1b, kepribadian intuition memiliki 

relativisme lebih tinggi daripada kepribadian sensing memiliki nilai t-hitung 

(t-statistics) 3.105476 > t-tabel 1.96, artinya hipotesis H1b diterima. 
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Hipotesis Hic, kepribadian thinking memiliki idealisme lebih tinggi daripada 

kepribadian feeling memiliki nilai t-hitung (t-statistics) 2.359418 < t-tabel 

1.96, artinya hipotesis H1c diterima. Hipotesis H1d, kepribadian kepribadian 

feeling memiliki relativisme lebih tinggi daripada kepribadian thinking 

memiliki nilai t-hitung (t-statistics) 5.555845 > t-tabel 1.96, artinya hipotesis 

H1d diterima.  

  Kepribadian diukur menggunakan variabel dummy dengan skor 0 

(pernyataan A) dan skor 1 (pernyataan B). Skor 0 untuk mengukur 

kepribadian sensing dan thinking, sementara skor 1 untuk mengukur 

kepribadian intuition dan feeling. Menurut buku alat – alat pengujian 

hipotesis (2013), hasil pengujian variabel dummy dapat dilihat dari arah nilai 

koefisien positif dan negatif di tabel original sample (O). Nilai koefisien yang 

berarah negatif menandakan skor dummy rendah, sedangkan nilai koefisien 

yang berarah positif menandakan skor dummy tinggi. 

  Hasil menunjukkan bahwa nilai koefisien sensing/intuition dan 

idealisme sebesar -0.286136 (memiliki arah negatif), sedangkan nilai 

koefisien sensing/intuition dan relativisme 0.125399 (memiliki arah positif). 

Artinya, kepribadian sensing (skor dummy rendah) berpengaruh terhadap 

idealisme dan kepribadian intuition (skor dummy tinggi) berpengaruh 

terhadap relativisme.  

  Nilai koefisien thinking/feeling dan idealisme adalah -0.073273, 

(memiliki arah negatif) sementara thinking/feeling dan relativisme adalah 

0.200246 (memiliki arah positif). Artinya, kepribadian thinking (skor dummy 
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rendah) berpengaruh terhadap idealisme dan feeling (skor dummy tinggi) 

berpengaruh terhadap relativisme.  

Hipotesis kedua 

H2a  : Ethical principles idealisme berpengaruh negatif terhadap 

persepsi tindakan plagiasi dan cheating dalam menggunakan 

teknologi informasi. 

H2b : Ethical principles relativisme berpengaruh positif terhadap 

persepsi tindakan plagiasi dan cheating dalam menggunakan 

teknologi informasi.  

  Hipotesis kedua ingin melihat pengaruh ethical principles (idealisme 

dan relativisme) terhadap tindakan plagiasi dan cheating. Berdasarkan tabel 

hasil uji hipotesis, idealisme dan tindakan plagiasi cheating memiliki nilai t-

hitung (t-statistics) 3.655355 > t-tabel 1.96, artinya hipotesis H2a diterima. 

Sementara relativisme dan tindakan plagiasi cheating memiliki nilai t-hitung 

(t-statistics) 9.578228 > t-tabel 1.96, artinya hipotesis H2b diterima. Nilai 

koefisien idealisme dan tindakan plagiasi cheating adalah -0.130889, artinya 

idealisme memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan plagiasi cheating. 

Sedangkan nilai koefisien relativisme dan tindakan plagiasi cheating adalah 

0.371771, artinya relativisme mempunyai pengaruh positif terhadap tindakan 

plagiasi dan cheating.  

Hipotesis ketiga 

 H3a  : Konsentrasi (sistem dan non-sistem) berpengaruh terhadap 

tindakan plagiasi dan cheating. 
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 H3b  : Jenis kelamin berpengaruh terhadap tindakan plagiasi dan 

cheating. 

 H3c : IPK berpengaruh terhadap tindakan plagiasi dan cheating. 

  Hipotesis ketiga ingin melihat pengaruh konsentrasi, IPK dan jenis 

kelamin terhadap tindakan plagiasi dan cheating. Hasilnya, konsentrasi dan 

tindakan plagiasi cheating memiliki nilai t-hitung (t-statistics) 4.156666 > t-

tabel 1.96, artinya hipotesis H3a diterima. Jenis kelamin dan tindakan plagiasi 

cheating memiliki nilai t-hitung (t-statistics) 7.259535 > t-tabel 1.96, artinya 

hipotesis H3b diterima. IPK dan tindakan plagiasi cheating memiliki nilai t-

hitung (t-statistics) 1.944708 < t-tabel 1.96, artinya hipotesis H3c ditolak.  

  Konsentrasi diukur dengan variabel dummy yaitu skor 0 untuk 

konsentrasi sistem dan skor 1 untuk konsentrasi non-sistem. Nilai koefisien 

konsentrasi dan tindakan plagiasi cheating adalah -0.129841, artinya bahwa 

konsentrasi sistem yang memiliki skor rendah (skor 0) berpengaruh terhadap 

tindakan plagiasi dan cheating. 

  Jenis kelamin juga diukur dengan variabel dummy yaitu skor 0 untuk 

laki – laki dan skor 1 untuk perempuan. Nilai koefisien jenis kelamin dan 

tindakan plagiasi cheating adalah 0.212656, artinya jenis kelamin perempuan 

dengan skor dummy tinggi (skor 1) berpengaruh terhadap tindakan plagiasi 

dan cheating. 
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  IPK digolongkan menjadi 3, yaitu IPK 3.51 – 4.00 skor 3, IPK 2.76 – 

3.50 skor 2, IPK 2.00 – 2.75 skor 1. Nilai koefisien IPK dan tindakan plagiasi 

cheating adalah 0.080388 dengan hasil bahwa hipotesis ditolak. 

4.6 Analisis (Pembahasan) 

  Hipotesis pertama ingin melihat hubungan antara kepribadian 

cognitive style dengan ethical principles. Hipotesis H1a menyatakan 

kepribadian sensing memiliki idealisme lebih tinggi daripada kepribadian 

intuition. Hipotesis H1b menyatakan kepribadian intuition memiliki 

relativisme lebih tinggi daripada kepribadian sensing. Hipotesis H1c 

menyatakan kepribadian thinking memiliki idealisme lebih tinggi daripada 

kepribadian feeling. Hipotesis H1d menyatakan kepribadian feeling memiliki 

relativisme lebih tinggi daripada kepribadian feeling. Keempat hipotesis 

diterima dan sesuai dengan teori yang ada. 

  Kepribadian sensing dan thinking diukur dengan skor dummy 0, 

sementara intuition dan feeling diukur dengan skor dummy 1. Hasilnya, 

kepribadian sensing dan thinking memiliki arah nilai koefisien negatif 

terhadap idealisme, sementara kepribadian intuition dan feeling memiliki arah 

nilai koefisien positif terhadap relativisme. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kepribadian dengan skor dummy rendah memiliki tingkat idealisme 

lebih tinggi dan kepribadian dengan skor dummy tinggi memiliki tingkat 

relativisme lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa kepribadian sensing dan 

thinking memiliki kecenderungan idealisme lebih tinggi daripada kepribadian 



63 

   

 
 

intuition dan feeling, sementara kepribadian intuition dan feeling memiliki 

relativisme lebih tinggi dari kepribadian sensing dan thinking. 

  Hasil penelitian didukung dengan penelitian Allmon dkk (2000) yang 

menjelaskan bahwa jika individu termasuk ke dalam tipe sensing dan thinking 

maka memiliki persepsi etika lebih tinggi dari pada tipe intuition dan feeling. 

Kepribadian sensing dan thinking memiliki tingkat idealisme tinggi dan 

relativisme rendah terhadap tindak kecurangan. Sementara tipe intuition dan 

feeling memiliki tingkat idealisme rendah dan relativisme tinggi terhadap 

tindak kecurangan. Hasil penelitian lain juga dijelaskan oleh Prabawanti, 

Sitanggang, & Aldi, n.d. yang mengatakan bahwa sensing dan thinking pada 

mahasiswa berpengaruh terhadap tindakan etis mereka. Etter, Cramer, Finn 

(2006) juga menjelaskan bahwa semakin rendah idealisme dan semakin tinggi 

relativisme akan cenderung melakukan kecurangan.  

  Idealisme adalah prinsip seseorang untuk tidak merugikan orang lain 

dan mengikuti moralitas yang ada. Kepribadian sensing dan thinking (Allmon 

dkk, 2000) adalah kepribadian yang lebih cenderung praktis dan peduli akan 

fakta dalam pengambilan keputusan karena menilai proses persepsi seorang 

individu. Relativisme adalah prinsip seseorang untuk berperilaku bebas, baik 

untuk mengikuti aturan moral yang ada maupun menolaknya. Menurut 

Allmon dkk (2000), kepribadian intuition dan feeling memiliki relativisme 

lebih tinggi daripada kepribadian sensing dan thinking.  

  Kepribadian sensing lebih taat akan aturan serta berpikir konsisten 

terhadap apa yang dilakukan. Kepribadian thinking lebih mementingkan 
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sebab-akibat serta menggunakan logika dan aturan main dalam mengambil 

keputusan. Tipe kepribadian sensing dan thinking memang tepat memiliki 

idealisme lebih tinggi karena individu tersebut paham mengenai aturan dan 

moralitas. Individu tersebut akan berusaha melakukan kebenaran, meskipun 

pilihan yang dipilih merugikan diri sendiri. Pemikiran individu dengan 

kepribadian sensing dan thinking lebih berhati – hati karena individu tidak 

ingin merugikan diri sendiri dengan tindakan yang dinilai tidak baik. 

  Sementara kepribadian intuition adalah individu yang ingin bebas dan 

bertindak dinamis serta menganggap aturan itu membosankan. Kepribadian 

feeling adalah seseorang yang lebih mementingkan perasaan dan kondisi 

orang lain untuk mengambil keputusan serta seseorang yang menganggap 

aturan itu kejam. Jika dilihat dari ciri – ciri tersebut, kepribadian intuition dan 

feeling memang lebih cenderung memiliki relativisme yang tinggi karena 

individu tersebut cenderung bebas dan bertindak relatif sesuai keadaan. 

Individu tersebut akan ikut melakukan kecurangan jika keadaan sekitar 

mendukung untuk melakukan kecurangan. Individu lebih melakukan 

kecurangan daripada tidak melakukan kecurangan dan merugikan diri sendiri. 

Hipotesis  kedua menjelaskan hubungan antara idealisme (H2a) dan 

relativisme (H2b) terhadap tindakan etis (tindakan plagiasi dan cheating). 

Kedua hipotesis diterima, artinya prinsip etika idealisme dan relativisme 

ternyata mempengaruhi seseorang dalam bertindak etis (tindakan plagiasi dan 

cheating). Hipotesis menjelaskan bahwa idealisme berpengaruh negatif 

terhadap persepsi tindakan plagiasi dan cheating, sedangkan relativisme 
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berpengaruh positif terhadap persepsi tindakan plagiasi dan cheating. Hasil 

penelitian ini sama dengan penelitian Dzakirin (2013), Nurcahyo (2012) dan 

Comunale (2006) dalam Dan & Pada (2016) yang menjelaskan bahwa 

mahasiswa yang memiliki idealisme tinggi cenderung memberikan persepsi 

negatif terhadap tindakan tidak etis pelanggaran etika. Penelitian yang 

dilakukan dilakukan oleh Forsyth (1992), Sutiarsih (2014) dan Comunale 

(2006) dalam Dan & Pada (2016) juga menjelaskan bahwa mahasiswa yang 

memiliki relativisme tinggi cenderung memberikan persepsi positif terhadap 

tindakan tidak etis pelanggaran etika.  

Individu idealisme yang tidak ingin merugikan orang lain meskipun 

menguntungkan diri sendiri dan mengutamakan kesejahteraan orang lain 

memiliki persepsi negatif terhadap tindakan plagiasi cheating. Sementara 

individu relativisme menerapkan etika sesuai tempatnya, memandang prinsip 

aturan moral sebagai sesuatu yang subjektif dan sesuai penilaian pribadi 

memiliki persepsi positif terhadap tindakan plagiasi dan cheating karena 

menurut mereka tidak ada peraturan yang mengikat di setiap situasi. Oleh 

karena itu, terdapat perbedaan persepsi tindakan etis individu terhadap 

tindakan plagiasi dan cheating. 

Hipotesis ketiga menguji hubungan konsentrasi (H3a), jenis kelamin 

(H3b) dan IPK (H3c) terhadap tindakan plagiasi dan cheating. Hasilnya 

adalah konsentrasi dan jenis kelamin berpengaruh terhadap keputusan 

tindakan etis seseorang. Sementara IPK tidak berpengaruh terhadap tindakan 

etis seseorang. Tindakan plagiasi dan cheating menggunakan teknologi 
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informasi yang sering dilakukan responden adalah menyalin tugas teman dan 

hanya mengganti sedikit maupun meminjam softcopy untuk dijadikan bahan 

referensi, mencantumkan sumber yang tidak digunakan ke dalam daftar 

pustaka, menyalin beberapa baris kalimat untuk dijadikan referensi tanpa 

menyebutkan sumber. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi sistem berpengaruh 

terhadap tindakan plagiasi cheating. Ini menandakan bahwa sebenarnya 

mahasiswa sistem yang seharusnya lebih paham mengenai sistem ternyata 

lebih tidak etis daripada mahasiswa dari konsentrasi non-sistem. Hal ini 

dikarenakan individu yang mengambil konsentrasi sistem semakin paham 

dalam menggunakan teknologi informasi untuk melakukan pekerjaan, atau 

bahkan melakukan tindakan plagiasi cheating. Individu konsentrasi sistem 

lebih mudah mencari tahu aplikasi, program maupun software yang bisa 

digunakan untuk melakukan tindakan plagiasi dan cheating. Jika kemampuan 

dan pengetahuan konsentrasi sistem tidak digunakan dengan baik, individu 

tersebut cenderung berperilaku tidak etis. Bentuk pembelajaran di konsentrasi 

sistem cenderung kualitatif, oleh karena itu banyak mahasiswa yang 

menggunakan teknologi informasi untuk melakukan copy dan paste tugas 

karena sumbernya mudah didapat dari internet. Sementara bentuk 

pembelajaran di konsentrasi non-sistem cenderung kuantitatif (pasti), oleh 

karena itu kecil kemungkinan konsentrasi non-sistem untuk melakukan 

tindakan plagiasi dan cheating. 
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Jenis kelamin juga berpengaruh terhadap tindakan plagiasi cheating. 

Hasilnya, jenis kelamin perempuan dinilai lebih tidak etis daripada jenis 

kelamin laki – laki. Alasannya, karena perempuan rela melakukan tindakan 

tidak etis demi kepentingan pribadi mereka, terutama prestasi akademik. 

Adanya perbedaan kepentingan didasari karena perbedaan pikiran antara laki 

– laki dan perempuan. Misalnya saja saat sedang ujian, perempuan akan 

mengikuti temannya menyontek karena pengawas sedang lengah.  Hal ini 

dikarenakan karena perempuan biasanya cenderung ingin mendapatkan nilai 

bagus.  

Sementara itu, IPK tidak berpengaruh terhadap tindakan plagiasi dan 

cheating. IPK tidak berpengaruh terhadap tindakan plagiasi dan cheating 

karena nilai yang diakumulasi dalam IPK tidak bisa digunakan sebagai 

pengukur tindakan plagiasi dan cheating. Ada kemungkinan bahwa nilai yang 

terkandung dalam IPK sudah mendapatkan pengaruh dari tindakan plagiasi 

cheating.  

 

 

 

 

 

 

 

 


