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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kecurangan akademik sering ditemukan dalam dunia akademis. 

Fenomena kecurangan akademik adalah puncak dari mengakarnya tradisi 

kecurangan dalam sistem dunia pendidikan. Salah satu jenjang pendidikan 

adalah perguruan tinggi yang merupakan lembaga formal yang 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai bekal 

untuk menghadapi dunia kerja. Esensi dari perguran tinggi adalah mencetak 

tenaga professional yang berkualitas, baik secara ilmu, moral maupun etika 

profesi (Nursani & Irianto, 2013).  Di perguruan tinggi yang seharusnya 

mencetak tenaga professional yang berkualitas dari segi moral, masih terjadi 

tindakan kecurangan akademik yang merupakan tindakan penyimpangan moral.  

Menurut (Rangkuti, 2011) dalam (Artani & Wetra, 2017) kecurangan 

akademik adalah perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran yang bertujuan 

untuk memperoleh nilai akademik yang diinginkan. Kecurangan akademik di 

bagi menjadi lima kategori yaitu plagiat, pemalsuan data, penggandan tugas, 

menyontek pada saat ujian dan kerja sama yang salah (Colby, 2006) dalam 

(Ismatullah & Elan Eriswanto, 2016). Praktik dari kecurangan akademik 

dilakukan dalam bentuk catatan kecil di kertas maupun ponsel, copy paste dari 

internet, bekerja sama dengan teman saat ujian, dan masih banyak lagi 
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kecurangan lainnya yang sering terjadi dan menjadi perilaku yang dapat 

diterima oleh pelajar (Becker et al, 2006) dalam (Nursani & Irianto, 2013). 

Berdasarkan harian swasta (liputan6.com) yang ditulis oleh Devira Prastiwi, 

salah satu contoh kasus kecurangan akademik pada Fakultas Ekonomi, 

Universitas Indonesia oleh salah seorang mahasiswa yang bernama “Krimi” 

(bukan nama sebenarnya). Kecurangan akademik yang dilakukan Krimi adalah 

membawa lembar jawab ujian pulang yang akan dikumpulkan pada keesokan 

harinya, pemalsuan dokumen berupa transkrip nilai dan mencontek pada saat 

ujian semester.  

Mencontek merupakan salah satu tindakan dari kecurangan akademik. 

Menurut (Ehrlich, Flexnerm Carruth, & Hawkins, 2007) dalam (Perianto, 2015) 

mencontek adalah melakukan ketidakjujuran dalam rangka memenangkan atau 

meraih keuntungan. Perilaku mencontek di golongkan menjadi tiga kategori 

yaitu yang pertama yaitu memberikan, mengambil atau menerima informasi, 

yang kedua yaitu menggunakan materi yang dilarang atau membuat 

catatan/ngepek, dan yang ketiga adalah memanfaatkan kelemahan seseorang, 

prosedur atau proses untuk mendapatkan keuntungan dalam tugas akademik 

(Anderman dan Murlock, 2007) dalam (Perianto, 2015). Beberapa contoh nyata 

bentuk kecurangan akademik misalnya mencontek pada saat ujian dengan cara 

melihat buku atau membawa catatan kecil, mencari jawaban dengan browsing 

lewat handphone ataupun menyalin tugas hasil pekerjaan dari teman (Ismatullah 

& Elan Eriswanto, 2016).  
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Kecurangan akademik dapat terjadi karena banyak faktor. Menurut 

(Bologne, 1993) dalam (Intan Wahyuningsih, 2018), terdapat 4 faktor seseorang 

melakukan kecurangan akademik berdasarkan teori GONE, yang pertama 

adalah greed  yaitu berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara 

potensial ada dalam diri setiap orang, yang kedua adalah opportunity yaitu 

faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban pembuatan 

kecurangan, yang ketiga adalah  need yaitu  faktor yang berhubungan dengan 

individu pelaku kecurangan dan yang keempat adalah exposure yaitu faktor 

yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban pembuatan kecurangan. 

Faktor greed dan need adalah faktor yang berhubungan dengan individu pelaku 

kecurangan (faktor individu). Sementara faktor opportunity dan exposure 

adalah faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban dari 

perbuatan kecurangan (faktor generik) (Putri, 2012).  

Temuan awal penelitian ini dari (Wahyuningsih, 2018) dalam 

jurnalnya, “Analisis Pengaruh GONE Theory, Integritas dan Religiusitas 

Terhadap Academic Fraud”, menyatakan bahwa greed, opportunity, need, 

exposure dan religiusitas berpengaruh terhadap kecurangan akademik, 

sedangkan integritas tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik. 

Kelemahan dari peneliti terdahulu adalah sampel menggunakan Universitas 

Negeri di Kota Malang, yang kurang memperhatikan sisi religiusitas. 

Mahasiswa yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, akan memandang 

agama sebagai tujuan hidupnya, sehingga ia berusaha untuk melakukan segala 

sesuatu dengan prinsip yang benar dan tidak berperilaku yang tidak sesuai 
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dengan ajaran agamanya. Berdasarkan kelemahan tersebut peneliti melakukan 

perluasan sampel pada universitas swasta, yang menggunakan nama universitas 

dengan religiusitas tertentu di lingkup Kopertis Wilayah VI, Jawa Tengah dan 

yang sudah terakreditasi, yaitu Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas 

Kristen Satya Wacana dan Universitas Islam Sultan Agung. Peneliti melakukan 

replikasi pada universitas yang berbasis agama karena mengusung nilai-nilai 

agama yang tercantum pada visi masing-masing universitas sehingga 

universitas tersebut peduli dengan kecurangan akademik yang merupakan 

penyimpangan perilaku moral dan tindakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran 

agama. Alasan penelitian dilakukan pada universitas yang sudah terakreditasi 

adalah universitas-universitas tersebut sudah memenuhi standart mutu yang 

ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), 

sehingga mutu dari universitas tersebut terjamin.  

Peneliti (King dan Ames, 2004) dalam (Azizah, 2016) menunjukkan 

bahwa agama sebagai sumber pengembangan moral karena agama berhubungan 

positif dengan moral. Seperti pernyataan (Kusuma, 2015) bahwa setiap agama 

mengandung suatu ajaran yang menjadi pegangan bagi perilaku para 

penganutnya, sehingga orang yang menganut agama maka sudah pasti dia 

bermoral. Hal tersebut didasarkan pada realita bahwa di dalam ajaran agama 

apapun tidak ada yang mengajarkan tentang bagaimana berbuat buruk, 

termasuk juga kecurangan akademik. Tidak dapat dipungkiri jika agama 

mempunyai hubungan erat dengan moral.  
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Penelitian tentang teori GONE, integritas dan religiusitas terhadap 

kecurangan akademik sangat penting untuk dilakukan pada mahasiswa 

akuntansi. Hal tersebut dikarenakan profesi akuntan harus dilaksanakan oleh 

seseorang yang mempunyai sikap independen dan kompetensi (Ningtyas, 2016) 

yang sesuai dengan etika profesi sehingga tidak boleh melakukan kecurangan, 

meskipun hanya kecurangan akademik. Integritas juga diperlukan profesi 

akuntan agar dapat bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan 

organisasi serta kode etik profesi (Sukriah, 2009) dalam (Carolita, 2012). Selain 

itu, seorang profesi akuntan yang religiusitasnya tinggi umumnya mempunyai 

pola pikir yang positif dan selalu bersemangat sehingga tidak segan untuk 

belajar sesuatu yang baru (Arwani, 2013). Pernyataan tersebut juga di dukung 

oleh (Maryani dan Ludigdo, 2001) bahwa (Alim, Hapsari, & Purwanti, 2007) 

dalam faktor religiusitas mempengaruhi sikap dan perilaku etis akuntan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Analisis Pengaruh GONE Theory, Integritas, dan Religiusitas Terhadap 

Academic Fraud”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut :  

1. Apakah greed berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi ? 
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2. Apakah opportunity berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi ? 

3. Apakah need berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi ? 

4. Apakah expossure berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi ? 

5. Apakah integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi ? 

6. Apakah religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui apakah greed berpengaruh positif terhadap 

kecurangan akademik pada mahasiswa akuntansi  

2. Untuk mengetahui apakah opportunity berpengaruh positif 

terhadap kecurangan akademik) pada mahasiswa akuntansi  

3. Untuk mengetahui apakah need berpengaruh positif terhadap 

kecurangan akademik pada mahasiswa akuntansi 

4. Untuk mengetahui apakah exposure berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan akademik pada mahasiswa akuntansi  

5. Untuk mengetahui apakah integritas berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan akademik pada mahasiswa akuntansi  
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6. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan akademik pada mahasiswa akuntansi  

 

1.3.2 Manfaat Penelitian  

1.  Kontribusi Teori    

Memberikan menambah pengetahuan bagi penelitian selanjutnya 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akademik dan 

memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian mengenai masalah ini secara lebih lanjut.    

2.  Kontribusi Praktek  

Penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang 

kecurangan akademik beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, 

sehingga pihak Universitas dapat meminimalisir kecurangan 

akademik yang terjadi. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temuan awal dari jurnal Intan Wahyuningsih 

(2018) yang berjudul “Analisa Pengaruh GONE 

Theory, Integritas, dan Religiusitas Terhadap 

Academic Fraud di Universitas Negeri di Kota 

Malang”, yang menunjukkan bahwa greed, 

opportunity, need, exposure dan religiusitas 

berpengaruh terhadap kecurangan akademik, 

sedangkan integritas tidak berpengaruh terhadap 

kecurangan akademik. 

 

 

Greed 

(keserakahan) 

Opportunity 

(kesempatan) 

 Need 

(kebutuhan) 

Exposure 

(pengungkapan) 

Kecurangan 

 Akademik 

Penelitian mengenai teori GONE, 

integritas dan religiusitas 

terhadap kecurangan akademik 

penting untuk dilakukan, karena 

profesi akuntan membutuhkan 

sikap independen, konsisten dan 

pola pikir yang positif.  

 

 

 

  

 

 Teori GONE Integritas Religiusitas Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 
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1.5 Sistematika Penulisan  

BAB I : Pendahuluan  

Pendahuluan terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan dalam 

penelitian ini.  

BAB II : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis  

Bab ini berisi tentang penjabaran dari teori, konsep, dan penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan serta hipotesis yang dikembangkan dan diteliti dalam 

penelitian ini.  

BAB III : Metodologi Penelitian  

Bab ini berisi tentang obyek dan lokasi penelitian, sampel, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, alat 

pengumpulan data yang diperlukan di dalam penelitian ini, pengujian alat 

pengumpulan data, serta uji hipotesis.  

BAB IV : Hasil dan Analisis Data  

Bab ini berisikan hasil serta analisis data yang diperlukan untuk menyatakan 

hipotesis yang diteliti apakah diterima atau ditolak.  

BAB V : Penutup  

Bab ini adalah bab terakhir dalam penelitian ini yang berisikan tentang 

kesimpulan, saran, serta keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan. 

 

 


