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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menyontek merupakan salah satu tindakan kecurangan yang telah 

menjadi fenomena serius di kalangan mahasiswa (Whitley, 1998; Schmelkin 

et al., dan Young, 2013). Menyontek menjadi isu penting karena dengan 

menyontek tercermin sikap etis atau tidak etis mahasiswa.  Mahasiswa 

merupakan generasi penerus bangsa yang dapat merubah suatu bangsa. Hal ini 

dapat tercapai jika proses belajar sesuai dengan aturan yang ada di dalam 

lingkungan akademisnya. Tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dunia 

perkuliahan, menyontek merupakan hal yang tidak bisa dihindari untuk 

mendapatkan nilai yang memuaskan. 

Perilaku menyontek dalam akademis akan berpotensi menjadi hal yang 

tidak terkendali dan mahasiswa akan terus menyontek sehingga 

mengakibatkan perilaku tidak etis dimasa yang akan datang. Hal ini akan 

menjadi lebih penting lagi dalam konteks mahasiswa akuntansi, karena 

seorang akuntan harus mempunyai etika. Jika mahasiswa menyontek dalam 

akademis, maka perilaku tidak etis mahasiswa akan berlanjut ke dalam 
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kehidpuan profesional mereka dan akan menyebabkan terjadinya skandal di 

masa depan. 

Kecurangan akademis merupakan isu penting untuk diselidiki dan 

untuk meminimalkan hal ini serta meningkatkans sikap etis para mahasiswa 

adalah hal penting untuk dilakukan. Kecurangan dalam ujian jelas tidak etis 

dalam perilaku akademik, namun implikasinya melampaui konteks akademis 

karena berpotensi para siswa yang kecurangannya tidak terkendali dan 

mahasiswa akan terus bertindak tidak etis saat mereka bergabung dengan 

angkatan kerja. 

Keseriusan kecurangan dalam ujian di kalangan siswa, penelitian ini 

bertujuan untuk menyelidiki perilaku menyontek dalam hal pembenaran diri 

siswa untuk menipu dan mengevaluasi kemungkinan tindakan untuk 

mencegah kecurangan. Secara khusus, penelitian ini bermaksud untuk 

meneliti perilaku menyontek dengan mengklasifikasikan siswa akuntansi ke 

dalam penyontek dan non penyontek. Studi ini juga meneliti perbedaan antara 

pria dan wanita dalam kaitannya dengan sikap mereka mengenai tingkat 

pembenaran diri menyontek dan efektivitas pencegahan menyontek. 

Kontribusi unik dari penelitian ini adalah bahwa tidak hanya meneliti sikap 

menyontek siswa akuntansi dengan mengklasifikasikan responden ke dalam 

penyontek dan bukan penyontek, namun juga menggunakan kerangka teori 
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diferensiasi sosial dan teori struktural untuk menyelidiki perilaku menyontek 

antara jenis kelamin. 

Penelitan Ismail dan Yussof (2016)  menyatakan bahwa pencontek 

memiliki alasan lebih besar untuk menipu daripada non-cheater. Selain itu, 

laki-laki memiliki pembenaran diri yang lebih besar karena mencontek 

dibanding wanita. Dalam hal efektivitas pencegah terhadap tindakan 

mencontek, ada perbedaan antara pencontek dan non-cheater terhadap 

efektivitas dua pencegah terhadap tindakan kecurangan. Perbandingan antara 

laki-laki dan perempuan menunjukkan perbedaan antara kedua jenis kelamin 

untuk mencontek. 

Kelemahan dari  penelitian terdahulu adalah tidak menggunakan 

semua variabel dari teori fraud triangle dalam mempengaruhi perilaku 

mencontek (cheating), maka pada penelitian ini akan mengembangkan dari 

penelitian terdahulu yang dilakukan Ismail dan Yussof (2016) dengan 

menambahkan gender sebagai variabel moderating. Selain itu jugam 

memperbaiki dari penelitian sebelumnya yang menggunakan SPSS, 

sedangkan pada penelitian ini menggunakan AMOS supaya hasilnya lebih 

komprehensif dan lebih valid 

Alasan mengapa dilakukannya replikasi atau motivasi riset pada 

penelitian ini adalah mereplikasi penelitian terdahulu Ismail dan Yussof 
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(2016) dengan memperbaiki keterbatasannya yaitu tidak menggunakan 

variabel moderating, tetapi pada penelitian sebelumnya menggunakan uji beda 

gender antara laki-laki dengan perempuan, serta meningkatkan validitas 

eksternal. Selain itu digunakan alat uji yang berbeda yaitu SEM AMOS. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada sampel 

penelitian. Sampel penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Yussof (2016) 

dan penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan gender sebagai 

variabel moderating dan menggunakan  

mahasiswa akuntansi di universitas negeri dan swasta di kota Semarang 

sehingga indikasi mencontek merupakan isu menarik untuk diteliti. 

 Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Perilaku Menyontek Pada 

Mahasiswa.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian tersebut maka perumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh pembenaran diri terhadap perilaku menyontek 

mahasiswa? 
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2. Apakah terdapat pengaruh tekanan terhadap perilaku menyontek 

mahasiswa? 

3. Apakah terdapat pengaruh kesempatan terhadap perilaku menyontek 

mahasiswa? 

4. Apakah terdapat pengaruh pembenaran diri terhadap perilaku menyontek 

mahasiswa dengan gender sebagai moderating? 

5. Apakah terdapat pengaruh tekanan terhadap perilaku menyontek 

mahasiswa dengan gender sebagai moderating? 

6. Apakah terdapat pengaruh kesempatan terhadap perilaku menyontek 

mahasiswa dengan gender sebagai moderating? 

 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembenaran diri terhadap 

perilaku menyontek mahasiswa. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tekanan terhadap perilaku 

menyontek mahasiswa. 
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3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesempatan terhadap 

perilaku menyontek mahasiswa. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembenaran diri terhadap 

perilaku menyontek mahasiswa dengan gender sebagai moderating. 

5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tekanan terhadap perilaku 

menyontek mahasiswa dengan gender sebagai moderating. 

6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesempatan terhadap 

perilaku menyontek mahasiswa dengan gender sebagai moderating. 

 

1.3.2. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Kontribusi praktek 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

pihak universitas untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 

perilaku mencontek pada mahasiswa sehingga perilaku menyontek 

di lingkungan mahasiswa semakin berkurang. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan dalam menetapkan kebijakan atau prosedur universitas 

yang terkait dengan faktor yang mempengaruhi perilaku mencontek 
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pada mahasiswa sehingga perilaku menyontek di lingkungan 

mahasiswa semakin berkurang. 

2. Kontribusi teori  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan 

 referensi bagi penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian Ismail dan Yussof (2016) meneliti 

tentang merilaku pembenaran diri dan 

efektivitas pencegahan terhadap perilaku 

mencontek antara responden laki-laki dan 

perempuan 

Penelitian ini memodifikasi  penelitian terdahulu Ismail dan Yussof 

(2016).  

Motivasi penelitian ini adalah  untuk memperbaiki validitas eksternal dari 

penelitian terdahulu  dengan menambahkan gender sebagai variabel 

moderating 

MV: Gender 

DV: Perilaku 

mencontek 

IV: Fraud triangle 

        1. Pembenaran 

diri 

(Rasionalisasi) 

2. Tekanan 

3. Kesempatan 

 

 

Teori Fraud triangle 

(Rasionalisasi, Tekanan dan 

kesempatan) 

 

Kelemahan dari  penelitian terdahulu adalah 

bertentangan dengan teori fraud triangle dalam 

mempengaruhi perilaku mencontek (cheating) 


