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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

 

4.1 Proses Penyebaran Kuesioner  

Penelitian ini dilakukan pada universitas lingkup Kopertis Wilayah 

VI, Jawa Tengah dan yang sudah terakreditasi, dimana peneliti memilih 

mahasiswa jurusan akuntansi program S1. Berikut ini adalah tabel 

penyebaran kuesioner pada penelitian ini: 

                 Tabel 2 Proses Penyebaran Kuesioner 

No Nama 

Universitas 

Jumlah 

kuesioner yang 

disebarkan 

Jumlah 

kuesioner yang 

kembali 

Jumlah 

kuesioner 

yang dapat 

diolah 

1 Universitas 

Kristen Satya 

Wacana 

140 117 117 

2 Universitas Unika 

Soegijapranata 

114 114 114 

3 Universitas Islam 

Sultan Agung  

165 165 165 

Total Sampel 419 396 396 

Sumber : Lampiran 2 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa jumlah kuesioner yang disebar 

berjumlah 396 dan semua kuesioner dapat diolah.  

4.2 Deskripsi Objek Penelitian   

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi umur, 

angkatan, jenis kelamin, waktu belajar dalam sehari, IPK, sudah mengambil 

mata kuliah Etika, di kampus terdapat mata kuliah Etika Bisnis / Profesi, di 
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kampus terdapat mata kuliah moral selain mata kuliah Etika yang dapat 

dilihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 3 Umur Responden 

Keterangan Jumlah (orang) % 

Umur : 

a. 16 − 19 tahun 

b. ≥ 20 tahun  

 

211 

185 

 

53,3 % 

46,7 % 

TOTAL 396 100 % 

Sumber : Lampiran 3 

  Berdasarkan pada tabel 3, diketahui bahwa responden pada 

penelitian yang mempunyai umur 16-19 tahun berjumlah 211 orang 

(53,3%), yang mempunyai umur lebih dari sama dengan 20 tahun berjumlah 

185 orang (46,7%). 

Tabel 4 Tahun Angkatan Responden 

Keterangan Jumlah (orang) % 

Tahun Angkatan :  

a. 2015 

b. 2016 

c. 2017 

d. 2018  

 

108 

81 

83 

124 

 

27,3 % 

20,5 % 

21,0 % 

31,3 % 

TOTAL 396 100 % 

Sumber : Lampiran 3  

 Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa responden pada penelitian 

yang angkatan 2015 berjumlah 108 orang (27,3%), angkatan 2016 

berjumlah 81 orang (20,5%), angkatan 2017 berjumlah 83 orang (21,0%) 

dan angkatan 2018 berjumlah 124 orang (31,3%).  
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Tabel 5 Jenis Kelamin Responden 

Keterangan Jumlah (orang) % 

Jenis Kelamin :  

a. Pria 

b. Wanita 

 

118 

278 

 

29,8 % 

70,2 % 

TOTAL 396 100 % 

Sumber : Lampiran 3 

 Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa responden pada penelitian ini, 

pria berjumlah 118 orang (29,8 %) dan 278 orang (70,2 %) adalah wanita. 

Tabel 6 Waktu Belajar Responden 

Keterangan (per hari) Jumlah (orang) % 

Waktu Belajar :  

a. < 1 jam   

b. 1-3 jam  

c. 3-5 jam  

d. 5-7 jam 

e. > 7 jam  

 

112 

217 

35 

18 

14 

 

28,3 % 

54,8 % 

8,8 % 

4,5 % 

3,5 % 

TOTAL 396 100 % 

Sumber : Lampiran 3 

 Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa responden pada penelitian ini 

yang belajar dengan waktu < 1 jam per hari sebanyak 112 orang (28,3 %), 

waktu 1-3 jam sebanyak 217 orang (54,8%), waktu 3-5 jam sebanyak 35 

orang (8,8 %), waktu 5-7 jam sebanyak 18 orang (4,5 %) dan kurang dari 7 

jam 14 orang (3,5 %).  

Tabel 7 IPK Responden 

Keterangan  Jumlah (orang) % 

IPK :  

a. ≤ 3,00 

b. >  3,00    

 

139 

257 

 

35,1 % 

64,9 % 

TOTAL 396 100 % 

Sumber : Lampiran 3 
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 Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa responden pada penelitian ini 

yang mempunyai IPK ≤ 3,00 sebanyak  139 orang ( 35,1 %), dan yang 

mempunyai IPK > 3,00 sebanyak 257 orang (64,9 %).  

Tabel 8 Mengambil Mata Kuliah Etika 

Keterangan  Jumlah (orang) % 

Sudah mengambil mata kuliah 

Etika :  

a. Ya  

b. Tidak   

 

 

186 

210 

 

 

47 % 

53 %  

TOTAL 396 100 % 

Sumber : Lampiran 3 

 Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa responden pada penelitian ini 

yang sudah mengambil mata kuliah Etika sebanyak 186 orang (47 %) dan 

yang belum mengambil mata kuliah Etika sebanyak 210 orang (53 %).   

Tabel 9 Mata Kuliah Etika Bisnis / Profesi 

Keterangan  Jumlah (orang) % 

Terdapat mata kuliah Etika Bisnis 

/ Profesi :  

a. Ya  

b. Tidak   

 

 

337  

59 

 

 

85,1 % 

14,9 % 

TOTAL 396 100 % 

Sumber : Lampiran 3 

 Berdasarkan tabel 9, diketahui bahwa di kampus responden terdapat 

mata kuliah Etika Bisnis / Profesi sebanyak 337 orang (85,1 %) dan tidak 

terdapat mata kuliah Etika Bisnis / Profesi pada kampus responden 

sebanyak 59 orang (14,9 %).  
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Tabel 10 Mata Kuliah Moral 

Keterangan  Jumlah (orang) % 

Terdapat mata kuliah Moral, 

selain Etika :  

a. Ya  

b. Tidak   

 

 

277 

119 

 

 

69,9 % 

30,1 % 

TOTAL 396 100 % 

Sumber : Lampiran 3 

 Berdasarkan tabel 10, diketahui bahwa di kampus responden 

terdapat mata kuliah Moral selain Etika sebanyak 277 orang (69,9 %) dan 

tidak terdapat mata kuliah Moral selain Etika sebanyak 119 (30,1 %).  

4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas  

4.3.1 Hasil Pengujian Validitas  

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Uji Validitas pada penelitian ini dengan 

melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor 

indikator dengan total skor konstruk (Ghozali, 2011). Instrumen 

kuesioner dinyatakan valid apabila taraf probabilitas kesalahan 

(signifikan) < 0,05.  
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        Tabel 11 Uji Validitas : Person Correlation 

                                              Variabel Greed 

 Sumber : Lampiran 4   

                                      Variabel Opportunity 
 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel  Keterangan G1 G2 G3 G4 Greed 

G1 Pearson Correlation         0,658** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

G2 Pearson Correlation         0,855** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

G3 Pearson Correlation         0,844** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

G4 Pearson Correlation         822** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

Greed Pearson Correlation 0,658** 0,855** 0,844** 0,822** 1 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000   

  N 396 396 396 396 396 

Variabel  Keterangan O1 O2 O3 Opportunity 

O1 Pearson Correlation       0,812** 

  Sig. (2-tailed)       0,000 

  N       396 

O2 Pearson Correlation       0,814** 

  Sig. (2-tailed)       0,000 

  N       396 

O3 Pearson Correlation       0,759** 

  Sig. (2-tailed)       0,000 

  N       396 

Opportunity Pearson Correlation 0,812** 0,814** 0,759** 1 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000   

  N 396 396 396 396 
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Variabel Need 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 4 

                                                   Variabel Exposure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : Lampiran 4 

        

 

 

 

Variabel  Keterangan N1 N2 N3 N4 Need 

N1 Pearson Correlation         0,755** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

N2 Pearson Correlation         0,774** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

N3 Pearson Correlation         0,740** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

N4 Pearson Correlation         0,765** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

Need Pearson Correlation 0,755** 0,814** 0,740** 0,765** 1 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000   

  N 396 396 396 396 396 

Variabel  Keterangan E1 E2 E3 E4 Exposure 

E1 Pearson Correlation         0,776** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

E2 Pearson Correlation         0,496** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

E3 Pearson Correlation         0,860** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

E4 Pearson Correlation         0,853** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

Exposure Pearson Correlation 0,776** 0,496** 0,860** 0,853** 1 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000   

  N 396 396 396 396 396 
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Variabel Integritas 

Variabel  Keterangan I1 I2 I3 Integritas 

I1 Pearson Correlation       0,842** 

  Sig. (2-tailed)       0,000 

  N       396 

I2 Pearson Correlation       0,896** 

  Sig. (2-tailed)       0,000 

  N       396 

I3 Pearson Correlation       0,878** 

  Sig. (2-tailed)       0,000 

  N       396 

Integritas Pearson Correlation 0,842** 0,896** 0,878** 1 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000   

  N 396 396 396 396 

     Sumber : Lampiran 4 

Variabel Religiusitas 

 

 

 

 

 

   Sumber : Lampiran 4 

 

 

 

Variabel  Keterangan R1 R2 R3 R4 Religiusitas 

R1 Pearson Correlation         0,790** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

R2 Pearson Correlation         0,792** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

R3 Pearson Correlation         0,727** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

R4 Pearson Correlation         0,753** 

  Sig. (2-tailed)         0,000 

  N         396 

Religiusitas Pearson Correlation 0,790** 0,792** 0,727** 0,753** 1 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000   

  N 396 396 396 396 396 
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                                    Variabel Kecurangan Akademik 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Lampiran 4 

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa semua item 

pertanyaan mempunyai nilai signifikansi 0,000. Artinya semua item 

pertanyaan adalah valid. Hal itu dikarenakan semua nilai 

signifikansi dari masing-masing item pertanyaan kurang dari 0,05.  

 

4.3.2 Hasil Pengujian Reliabilitas  

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan dan 

konsistensi alat pengukuran variabel (Jogiyanto, 2015). 

Kuesioner dikatakan reliabel, apabila jawaban dari pernyataan 

konsisten atau kestabilan (Ghozali, 2011). Reliabilitas kuesioner 

diukur dengan menggunakan cronbach’s alpha. Apabila nilai 

cronbach’s alpha diantara 0,7-0,9 maka kuesioner dikatakan 

reliabel.                                          

Variabel  Keterangan K1 K2 K3 Kec.Akademik 

K1 Pearson Correlation       0,866** 

  Sig. (2-tailed)       0,000 

  N       396 

K2 Pearson Correlation       0,854** 

  Sig. (2-tailed)       0,000 

  N       396 

K3 Pearson Correlation       0,896** 

  Sig. (2-tailed)       0,000 

  N       396 

Kec.Akademik Pearson Correlation 0,866** 0,854** 0,896** 1 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000   

  N 396 396 396 396 
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Tabel 12 Uji Reliabilitas : Cronbach Alpha 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Greed 0,793 Reliabel 

Opportunity  0,707 Reliabel 

Need 0,751 Reliabel 

Exposure 0,723 Reliabel 

Integritas  0,842 Reliabel 

Religiusitas  0,761 Reliabel 

Kecurangan Akademik 0,840 Reliabel 

Sumber : Lampiran 5 

Berdasarkan tabel 12, dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel dalam penelitian ini memiliki reliabilitas 

tinggi,karena mempunyai nilai lebih besar dari 0,7.  

4.4 Statistik Deskriptif  

Tujuan dari statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui nilai-nilai jawaban responden terhadap indikator-

indikator variabel penelitian. Pembagian kategori menjadi tiga, yaitu 

rendah, sedang dan tinggi. Untuk menentukannya menggunakan 

rumus :  

 Rentang Skala = 
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

   = 
5−1

3
 = 1,33 

  

 

 
 

 

Rentang Skala Kategori 

1,00 - 2,33 Rendah 

2,34 – 3,66 Sedang 

3,67 – 5,00 Tinggi 
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                Tabel 13 Statistik Deskriptif 

 Sumber : Lampiran 6  

 

Berdasarkan tabel 13, diketahui bahwa greed dalam kategori sedang. Artinya 

persepsi responden mengenai pengaruh greed terhadap kecurangan akademik 

adalah sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden mempunyai sifat yang 

kurang puas dengan nilai akademik yang dimiliki sehingga mendorong mahasiswa 

untuk melakukan kecurangan akademik untuk memenuhi kepuasan terhadap nilai 

akademik.  

Variabel opportunity termasuk dalam kategori sedang. Artinya persepsi 

responden mengenai pengaruh opportunity terhadap kecurangan akademik adalah 

sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden masih melihat adanya situasi 

yang mendukung untuk melakukan kecurangan akademik.  

Variabel need termasuk dalam kategori tinggi. Artinya persepsi responden 

mengenai pengaruh need terhadap kecurangan akademik adalah tinggi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden memiliki kebutuhan yang tinggi akan nilai yang 

tinggi.  

Keterangan Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean Rentang Skala Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Greed 1-5 1,00-5,00 3,63 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Sedang 

Opportunity 1-5 1,00-5,00 2,69 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Sedang 

Need 1-5 1,50-5,00 3,95 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Tinggi 

Exposure 1-5 1,00-5,00 3,49 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Sedang 

Integritas 1-5 1,00-5,00 3,65 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Sedang 

Religiusitas 1-5 2,00-5,00 4,13 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Tinggi 

Kecurangan 

Akademik 

1-5 1,00-5,00 2,57 1,00-2,33 2,34-3,66 3,67-5,00 Rendah 
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Variabel exposure termasuk dalam kategori sedang. Artinya persepsi 

responden mengenai pengaruh exposure terhadap kecurangan akademik adalah 

sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsekuensi yang diberikan pengawas 

atau dosen pada saat mahasiswa melakukan kecurangan akademik masih kurang.   

Variabel integritas termasuk dalam kategori sedang. Artinya persepsi 

responden mengenai pengaruh integritas terhadap kecurangan akademik adalah 

sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden di dalam melakukan 

tindakannya yang masih kurang mencerminkan sikap kejujuran. 

Variabel religiusitas termasuk dalam kategori tinggi. Artinya persepsi 

responden mengenai pengaruh religiusitas terhadap kecurangan akademik adalah 

tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden di dalam melakukan 

tindakannya, mencerminkan aspek-aspek religi yang dihayati dalam hati.   

Variabel kecurangan akademik termasuk dalam kategori yang rendah. 

Artinya persepsi responden mengenai pengaruh kecurangan akademik adalah 

rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecurangan akademik yang dilakukan 

mahasiswa rendah.  
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4.5 Compare Means 

 

Tabel 14 Compare Means antara variabel berdasarkan umur  

 

  

 

 

         Sumber : Lampiran 7a 

 

Berdasarkan tabel 14, dapat diketahui bahwa responden yang 

mempunyai umur 16-19 tahun, nilai mean untuk variabel greed, need, dan 

kecurangan akademik lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang 

mempunyai umur lebih dari sama dengan 20 tahun. Untuk variabel 

opportunity, exposure, integritas dan religiusitas mempunyai nilai mean 

yang lebih tinggi pada responden yang mempunyai umur lebih dari sama 

dengan 20 tahun.  

Untuk nilai signifikansi pada variabel opportunity, need dan 

kecurangan akademik dibawah 0,05 artinya berbeda signifikan antara umur 

responden 16-19 tahun dan yang mempunyai umur lebih dari sama dengan 

20 tahun. Tetapi, untuk variabel greed,  exposure, integritas dan religiusitas 

memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 yang artinya tidak berbeda signifikan 

antara responden yang berumur 16-19 tahun dan yang mempunyai umur 

lebih dari sama dengan 20 tahun.    

 

Variabel 16-19 tahun ≥ 20 tahun Sig. 

Greed 3,6789 3,5797 0,260 

Opportunity 2,6085 2,7945 0,029 

Need 4,0391 3,8689 0,020 

Exposure 3,4656 3,5189 0,530 

Integritas 3,6178 3,6901 0,353 

Religiusitas 4,1517 4,1203 0,623 

Kecurangan Akademik 2,6888 2,4413 0,004 



  60 
 

Tabel 15 Compare Means antara variabel berdasarkan berdasarkan Jenis 

Kelamin 

 

 

 

  

Sumber : Lampiran 7b 

 

Berdasarkan tabel 15, dapat diketahui bahwa untuk responden pria, 

nilai mean untuk variabel greed, exposure dan kecurangan akademik lebih 

tinggi daripada responden wanita. Untuk variabel opportunity, need, 

integritas dan religiusitas, nilai mean responden wanita lebih tinggi daripada 

responden pria. Nilai signifikansi untuk variabel greed, opportunity, 

exposure, integritas, religiusitas dan kecurangan akademik nilai 

signifikansinya diatas 0,05 artinya tidak berbeda signifikan antara pria dan 

wanita. Dan nilai signfikansi variabel need tidak berbeda signfikan antara 

responden pria dan responden wanita karena mempunyai nilai signfikansi 

diatas 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Pria Wanita Sig. 

Greed 3,6504 3,6250 0,789 

Opportunity 2,6836 2,7002 0,859 

Need 3,8432 4,0090 0,038 

Exposure 3,5360 3,4712 0,484 

Integritas 3,6412 3,6559 0,862 

Religiusitas 4,0508 4,1736 0,078 

Kecurangan Akademik 2,5989 2,5624 0,715 
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Tabel 16 Compare Means antara variabel berdasarkan berdasarkan IPK 

 

Sumber : Lampiran 7c 

  

Berdasarkan tabel 16, dapat diketahui bahwa responden yang 

memiliki IPK ≤ 3,00 nilai mean untuk variabel greed, exposure dan  

kecurangan akademik lebih tinggi dibandingkan responden yang memiliki 

IPK > 3,00. Untuk responden yang memiliki IPK > 3,00 nilai mean untuk 

variabel opportunity, need, integritas dan religiusitas lebih tinggi daripada 

responden yang memiliki IPK ≤ 3,00. Sedangkan untuk nilai 

signifikansinya diatas 0,05 artinya opportunity, exposure, integritas dan 

religiusitas antara responden yang memiliki IPK ≤ 3,00 dan IPK > 3,00 

tidak berbeda signifikan dan untuk variabel need dan kecurangan akademik 

mempunyai nilai signifikansi dibawah 0,05 yang artinya berbeda signifikan 

antara responden yang memiliki IPK ≤ 3,00 dan IPK > 3,00.  

 

 

 

 

Variabel ≤ 3,00 > 3,00 Sig. 

Greed 3,7482 3,5700 0,049 

Opportunity 2,6187 2,7367 0,187 

Need 3,7140 4,0924 0,000 

Exposure 3,5072 3,4815 0,772 

Integritas 3,5324 3,7160 0,022 

Religiusitas 4,0252 4,1975 0,010 

Kecurangan Akademik 2,7530 2,4760 0,003 
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Tabel 17 Compare Means antara variabel berdasarkan berdasarkan mata 

kuliah Etika 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Lampiran 7d 

Berdasarkan tabel 17, dapat diketahui bahwa responden yang sudah 

mengambil mata kuliah Etika lebih tinggi nilai mean untuk variabel 

opportunity, exposure, integritas dan kecurangan akademik daripada 

responden yang belum mengambil mata kuliah Etika. Untuk variabel greed, 

need, religiusitas pada responden yang belum mengambil mata kuliah Etika 

nilai mean lebih tinggi daripada responden yang sudah mengambil mata 

kuliah Etika. Untuk variabel greed, opportunity, need, exposure, integritas, 

religiusitas dan kecurangan akademik memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 

yang artinya tidak berbeda signifikan antara responden yang sudah 

mengambil mata kuliah Etika dan yang belum mengambil.  

 

 

Variabel Sudah 

mengambil 

mata kuliah 

Etika 

Belum 

mengambil 

mata kuliah 

Etika 

Sig. 

Greed 3,5739 3,6845 0,209 

Opportunity 2,7724 2,6270 0,089 

Need 3,8871 4,0238 0,062 

Exposure 3,5524 3,4357 0,168 

Integritas 3,6685 3,6365 0,678 

Religiusitas 4,1358 4,1381 0,971 

Kecurangan 

Akademik 
2,5735 2,5730 0,996 



  63 
 

Tabel 18 Compare Means antara variabel berdasarkan berdasarkan adanya 

mata kuliah Etika / Profesi 

 

 

 

 

 

 

  Sumber : Lampiran 7e 

Berdasarkan tabel 18, dapat diketahui bahwa ada mata kuliah Etika 

/ Profesi dikampus responden memiliki nilai mean lebih tinggi untuk 

variabel opportunity, exposure, integritas, religiusitas dibandingkan dengan 

tidak ada mata kuliah Etika / Profesi. Pada responden yang dikampus 

responden tidak ada mata kuliah Etika / Profesi memiliki nilai mean lebih 

tinggi untuk variabel greed, need dan kecurangan akademik. Untuk nilai 

signifikansi variabel  opportunity, need,  integritas dan religiusitas diatas 

0,05 sehingga tidak berbeda signifikan antara ada atau tidak mata kuliah 

Etika / Profesi. Pada variabel greed, exposure dan kecurangan akademik 

nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga berbeda signifikan antara ada 

atau tidak mata kuliah Etika / Profesi.  

 

 

Variabel Ada mata 

kuliah Etika 

/ Profesi 

Tidak ada 

mata kuliah 

Etika / Profesi 

Sig. 

Greed 3,5920 3,8644 0,025 

Opportunity 2,6973 2,6836 0,889 

Need 3,9414 4,0636 0,234 

Exposure 3,5653 3,0636 0,000 

Integritas 3,6686 3,5537 0,286 

Religiusitas 4,1432 4,1017 0,643 

Kecurangan 

Akademik 

2,5193 2,8814 0,003 
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Tabel 19 Compare Means antara variabel berdasarkan berdasarkan adanya 

mata kuliah Moral selain Etika 

 

  

 

 

 

Sumber : Lampiran 7f 

 

Berdasarkan tabel 19, dapat diketahui bahwa ada mata kuliah Moral 

selain Etika memiliki nilai mean lebih tinggi untuk variabel exposure, 

integritas, religiusitas dibandingkan dengan tidak adanya mata kuliah Moral 

selain Etika. Untuk tidak adanya mata kuliah Moral selain Etika pada 

variabel greed, opportunity, need dan kecurangan akademik memiliki nilai 

mean lebih tinggi dibandingkan dengan adanya mata kuliah Moral selain 

Etika. Untuk variabel greed, opportunity, need, exposure, integritas, 

religiusitas dan kecurangan akademik memiliki nilai signifikansi diatas 0,05 

sehingga tidak berbeda signifikan antara ada atau tidak mata kuliah Moral 

selain Etika. 

 

 

 

 

Variabel Ada mata 

kuliah 

Moral 

selain Etika 

Tidak ada 

mata kuliah 

Moral selain 

Etika 

Sig. 

Greed 3,6236 3,6534 0,770 

Opportunity 2,6715 2,7507 0,395 

Need 3,9323 4,0231 0,255 

Exposure 3,5153 3,4328 0,371 

Integritas 3,6931 3,5546 0,098 

Religiusitas 4,1742 4,0504 0,075 

Kecurangan 

Akademik 

2,5343 2,6639 0,167 



  65 
 

4.5 Pengujian Hipotesis  

Di dalam penelitian ini, terdapat 6 hipotesis. Berikut ini hipotesisnya :  

 

a. H01 : b1 ≤ 0  : Greed tidak berpengaruh positif terhadap        

kecurangan akademik  

       Ha1 : b1 > 0  : Greed  berpengaruh positif terhadap 

kecurangan akademik. 

b.   H02 : b2 ≤ 0  : Opportunity tidak berpengaruh positif   

terhadap kecurangan akademik.  

      Ha2 : b2 > 0  : Opportunity berpengaruh positif terhadap     

kecurangan akademik. 

c. H03 : b3 ≤ 0  : Need tidak berpengaruh positif terhadap      

kecurangan akademik.  

Ha3 : b3 > 0  : Need berpengaruh positif terhadap  

kecurangan akademik. 

d. H04 : b4 ≥ 0  : Exposure tidak berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan akademik.  

      Ha4 : b4 < 0  : Expossure berpengaruh negatif terhadap   

kecurangan akademik. 

e. H05 : b5 ≥ 0  : Integritas tidak berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan akademik.  

Ha5 : b5 < 0  : Integritas berpengaruh negatif terhadap   

kecurangan akademik. 



  66 
 

f. H06 : b6 ≥ 0  : Religiusitas tidak berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan akademik.  

Ha6 : b6 > 0  : Religiusitas berpengaruh negatif terhadap   

kecurangan akademik. 

 

Persamaan regresi, sebagai berikut: 

AF =  α0 + α1 GR + α2 OPP + α3 ND + α4 EXP + α5   IN  + α6   RG 

+ e 

 

 Pengujian dilakukan menggunakan uji regresi linier berganda, maka 

sebelum melakukan uji tersebut harus lolos uji asumsi klasik yang terdiri 

dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.  

 

4.5.1 Uji Asumsi Klasik  

 4.5.1.1 Uji Normalitas  

Tabel 20 Uji Normalitas : Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit 

Test 

 

 

Sumber : Lampiran 8a 

 

Dari tabel 20, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,216. Dimana nilai signifikansi > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

data terdistribusi normal. 

 Standardized Residual  

Sig. 0,216 
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 4.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas  

         Tabel 21 Uji Heteroskedastisitas 

 

  

 Sumber : Lampiran 8b  

   

Dari tabel 21 dapat diketahui bahwa setiap variabel 

independen bebas dari heteroskedastisitas, karena nilai signifikansi 

dari setiap variabel independen > 0,05. Dapat dikatakan bahwa data 

tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Karena signifikansi 

semua variabel independen di atas 0,05.  

 4.5.1.3 Uji Multikolinearitas  

Pada tabel 22 dapat diketahui bahwa tidak ada hubungan 

antar variabel. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai tolerance lebih 

besar dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 

10. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel independen 

dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.  

                         

 

 

 

 

 

 

Variabel  Signifikan Keterangan 

Greed 0,356 Bebas Heteroskedastisitas  

Opportunity  0,867 Bebas Heteroskedastisitas 

Need 0,524 Bebas Heteroskedastisitas 

Exposure 0,279 Bebas Heteroskedastisitas 

Integritas  0,061 Bebas Heteroskedastisitas 

Religiusitas  0,194 Bebas Heteroskedastisitas 
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   Tabel 22 Uji Multikolinearitas 

 

  

  Sumber : Lampiran 8c 

 

4.5.2 Uji Hipotesis  

 4.5.2.1 Uji R2 Garis Regresi 

                              Tabel 23 Uji R2 Garis Regresi 

  

 
 

                              Sumber : Lampiran 9a 

 

Berdasarkan tabel 23, dapat diketahui bahwa nilai R-

square adalah 0,320. Dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 

32% dan sisanya 68% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

model.  

 4.5.2.2 Uji F 

     Tabel 24 Uji F 

 
 

                       Sumber : Lampiran 9b 

 

 

Berdasarkan tabel 24, dapat diketahui bahwa nilai 

signifikansi adalah 0,000. Dimana nilai signifikansi < 0,05. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh 

Variabel  Collinearity Statistics  Keterangan 

Tolerance  VIF 

Greed 0,894 1,118 Bebas Multikolinearitas 

Opportunity  0,923 1,083 Bebas Multikolinearitas 

Need 0,911 1,098 Bebas Multikolinearitas 

Exposure 0,986 1,014 Bebas Multikolinearitas 

Integritas  0,854 1,171 Bebas Multikolinearitas 

Religiusitas  0,808 1,238 Bebas Multikolinearitas 

Model R Square 

1 0,320 

 F Sig 

   Regression 30,517 0,000a 
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terhadap variabel dependen, sehingga model mampu untuk 

memprediksi kecurangan akademik. 

4.5.2.3 Uji Koefisien Regresi dengan Uji t 

Tabel 25 Uji Koefisien Regresi dengan Uji t 

 

  

Sumber : Lampiran 9c. Variabel Dependen:Kecurangan 

Akademik 

  

        Berdasarkan tabel diatas, di dapat persamaan :  

     AF = 4,283 + 0,228 GR + 0,103 OPP – 0,123 ND + 0,010 

EXP –  0,457 IN –  0,168 RG 

Dimana :  

AF  = Academic Fraud  

GR  = Greed   

OPP = Opportunity   

ND  = Need   

EXP = Exposure  

IN  = Integritas 

RG  = Religiusitas 

Variabel  

Independen 

Unstandardized 

Coeficient  
t 

hitung 

t 

tabel 
Simpulan 

Beta 

Constant 4,283 10,628   

Greed 0,228 5,195 1,645 H1 diterima 

Opportunity  0,103 2,353 1,645 H2 diterima 

Need -0,123 -2,384 1,645 H3 ditolak 

Exposure 0,010 0,228 1,645 H4 ditolak 

Integritas  -0,457 -9,013 1,645 H5 diterima 

Religiusitas  -0,168 -2,675 1,645 H6 diterima 
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Berdasarkan tabel 25, dapat diketahui bahwa : 

1. Hipotesis pertama memprediksi greed berpengaruh positif terhadap 

kecurangan akademik. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung 

5,195 > dari t tabel 1,645 sehingga hipotesis pertama di terima dan nilai 

unstandardized coeficient bernilai positif. Hal tersebut membuktikan 

bahwa greed berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. 

Artinya semakin tinggi greed maka kecurangan akademik semakin 

tinggi.  

2. Hipotesis kedua memprediksi opportunity berpengaruh positif terhadap 

kecurangan akademik. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung 

2,353 > t tabel 1,645 sehingga hipotesis diterima dan nilai 

unstandardized coeficient bernilai positif. Hal tersebut membuktikan 

bahwa opportunity berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. 

Artinya semakin tinggi opportunity maka kecurangan akademik 

semakin tinggi.  

3. Hipotesis ketiga memprediksi need berpengaruh positif terhadap 

kecurangan akademik. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung -

2,384 < t tabel 1,645  sehingga hipotesis ditolak dan nilai 

unstandardized coeficient bernilai negatif. Hal tersebut membuktikan 

bahwa need berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. 

Artinya semakin tinggi kebutuhan akan nilai maka kecurangan 

akademik semakin rendah.  
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4. Hipotesis keempat memprediksi exposure berpengaruh positif terhadap 

kecurangan akademik. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung 

0,228 < t tabel 1,645 sehingga hipotesis ditolak. Hal tersebut 

membuktikan bahwa exposure tidak berpengaruh terhadap kecurangan 

akademik. 

5. Hipotesis kelima memprediksi integritas berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan akademik. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung -

9,013 < t tabel 1,645, sehingga hipotesis diterima dan nilai 

unstandardized coeficient bernilai negatif. Hal tersebut membuktikan 

bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. 

Artinya semakin tinggi integritas maka kecurangan akademik semakin 

rendah.  

6. Hipotesis keenam memprediksi religiusitas berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan akademik. Hasil penelitian menunjukkan t hitung 

-2,675 < t tabel 1,645, sehingga hipotesis diterima dan nilai 

unstandardized coeficient bernilai negatif. Hal tersebut membuktikan 

bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. 

Artinya semakin tinggi religiusitas maka kecurangan akademik semakin 

rendah. 

 

4.6 Pembahasan  

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini berpengaruh positif, sehingga 

hipotesis ini diterima. Hal ini dapat dikatakan bahwa greed berpengaruh positif 
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terhadap kecurangan akademik, yang artinya semakin tinggi greed maka 

kecurangan akademik juga semakin tinggi. Greed merupakan faktor individual 

yang terdapat di dalam seseorang dan terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan 

seseorang terhadap sesuatu yang telah diperolehnya. Dalam hal ini, prestasi 

akademik merupakan kepuasaan bagi mahasiswa, yang diukur melalui Indeks 

Prestasi (IP) maupun Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Hasil penelitian ini 

menunjukkan greed yang menyebabkan mahasiswa melakukan kecurangan 

akademik. Sehingga hal tersebut mendorong mahasiswa untuk mendapatkan nilai 

IPK ataupun IP yang lebih tinggi dari yang didapatkan saat ini. Namun mereka 

menggunakan cara yang salah untuk mendapatkannya, dengan melakukan 

kecurangan akademik agar mendapat prestasi akademik yang tinggi. Hasil 

penelitian ini selaras dengan (Ismatullah & Elan Eriswanto, 2016) bahwa greed 

adalah faktor penyebab terjadinya kecurangan akademik.  

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini berpengaruh positif. Hal tersebut 

menyatakan bahwa opportunity berpengaruh positif terhadap kecurangan 

akademik. Ketika terdapat opportunity, kecurangan akademik terjadi. Opportunity 

yang terjadi berupa pengawas ujian yang seringkali membiarkan kecurangan 

akademik terjadi, pengawas tidak memberikan pengawasan secara ketat saat ujian, 

dan pengawas hanya memperingatkan mahasiswa tanpa memberikan punishment 

yang dapat membuat jera, sehingga kecurangan akademik dapat terjadi lagi oleh 

mahasiswa yang lain. Hasil ini selaras dengan (Hasanah & Diana, 2018) bahwa 

kesempatan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akademik.  
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Hipotesis ketiga pada penelitian ini berpengaruh tetapi memiliki hubungan 

negatif terhadap kecurangan akademik, sehingga menjadikan hipotesis ini ditolak. 

Artinya, semakin tinggi need untuk mendapatkan nilai yang tinggi, maka 

kecurangan akademik semakin rendah. Berdasarkan data responden pada tabel 7, 

menunjukkan bahwa mahasiswa yang mempunyai IPK > 3,00 jumlah 

respondennya lebih banyak yaitu 257 responden dibandingkan yang mempunyai 

IPK ≤ 3,00 yaitu 139 responden. Kemudian pada tabel 16, dilakukan compare 

means antar variabel berdasarkan IPK. Pada variabel need, di dapat hasil nilai 

compare mean IPK > 3,00 lebih tinggi dibandingkan nilai compare mean IPK ≤ 

3,00 dan mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05, yang artinya berbeda 

signifikansi antara IPK > 3,00 dan IPK ≤ 3,00 terhadap need.  Dan pada variabel 

kecurangan akademik, di dapat hasil nilai compare means IPK > 3,00 lebih rendah 

dibandingkan nilai nilai compare mean IPK ≤ 3,00 dan mempunyai nilai 

signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya berbeda signifikansi antara IPK >

3,00 dan IPK ≤ 3,00 terhadap kecurangan akademik. Hal itu menunjukkan bahwa, 

mahasiswa yang mempunyai IPK tinggi merupakan mahasiswa yang mampu untuk 

menguasai materi perkuliahan, meskipun mempunyai need yang tinggi terhadap 

nilai yang tinggi, tetapi tidak melakukan kecurangan akademik.  

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa exposure tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan akademik. Alasan hipotesis ini ditolak karena t 

hitung 0,028 lebih kecil daripada t tabel yaitu 1,645. Hal tersebut berarti bahwa 

exposure tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik. Berdasarkan data 

responden pada tabel 3, responden yang berumur 16-19 tahun jumlahnya lebih 
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banyak yaitu 211 responden dibandingkan dengan yang mempunyai umur lebih dari 

sama dengan 20 tahun yaitu sebanyak 185 responden. Kemudian pada tabel 14, 

dilakukan compare means antar variabel berdasarkan umur. Diperoleh hasil bahwa 

mahasiswa yang berumur 16-19 tahun nilai compare means pada variabel 

kecurangan akademik lebih tinggi dibandingkan dengan yang mempunyai umur 

lebih dari sama dengan 20 tahun dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya 

berbeda signifikan antara umur 16-19 tahun dan yang mempunyai umur lebih dari 

sama dengan 20 tahun tahun terhadap kecurangan akademik. Hal ini dikarenakan 

pada umur 16-19 tahun cenderung melanggar aturan dan melakukan hal yang nekat, 

sehingga tidak mempedulikan exposure bagi diri mereka dan tetap melakukan 

kecurangan akademik. Hal ini diperkuat oleh (Zulkifli L, 2002) dalam (Masada, 

2016) umur 12-19 tahun merupakan masa transisi menuju dewasa, banyak 

mengalami perubahan pada fisik dan psikisnya. Terjadinya perubahan kejiwaan 

menimbulkan kebingungan maka mereka mengalami gejolak emosi dan tekanan 

jiwa sehingga mudah melanggar dari aturan-aturan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini berpengaruh negatif. Hal tersebut 

menyatakan bahwa integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. 

Alasan hipotesis ini diterima karena nilai signifikan variabel yaitu 0,000 lebih kecil 

dari 0,50. Sehingga, semakin tinggi integritas maka kecurangan akademik semakin 

rendah. Integritas adalah komitmen untuk melakukan segala sesuatu dengan prinsip 

yang benar, etis dan terdapat konsistensi untuk melakukan komitmen tersebut. 

Integritas dapat terjadi ketika tidak berkompromi dengan kecurangan akademik 
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meskipun soal ujian tersebut sulit. Kecurangan akademik merupakan tindakan 

untuk mendapatkan keberhasilan tetapi dengan cara yang tidak jujur. Hal ini 

bertolak belakang dengan pengertian integritas yang melakukan tindakan dengan 

kejujuran, sehingga semakin tinggi integritas maka kecurangan akademik semakin 

rendah. Hal ini selaras dengan penelitian (Aziz & Novianti, 2015) bahwa integritas 

berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik.  

 Hipotesis keenam dalam penelitian ini menyatakan berpengaruh negatif. 

Hal tersebut menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan akademik. Semakin tinggi religiusitas, maka kecurangan akademik 

semakin rendah. Alasan hipotesis ini diterima karena nilai signifikan variabel lebih 

kecil dari 0,50 yaitu 0,008, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Religiusitas adalah realisasi ajaran agama yang diaktualisasikann di dalam 

kehidupan sehari-hari. Di dalam semua ajaran agama menghendaki manusia untuk 

berbuat jujur dan tindakan kecurangan akademik bertolak belakang dari tindakan 

yang jujur, sehingga semakin religius maka kecurangan akademik semakin rendah. 

Hal ini juga ditunjukan oleh sampel dalam penelitian ini, dimana mereka belajar di 

dalam universitas berbasis religiusitas. Di dalam universitas ini, diajarkan dan 

melibatkan ajaran agama sesuai dengan kepercayaan universitas tersebut di dalam 

proses perkuliahan, dan di dalam ajaran agama menekankan perilaku jujur 

(Suparman, 2011) dalam (Ungusari, 2015). Sehingga, universitas tersebut peduli 

dengan tindakan kecurangan akademik yang merupakan penyimpangan perilaku 

moral dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Penelitian yang dilakukan Prima 

(2017) mengenai pengaruh religiusitas terhadap kecurangan akademik juga 
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menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan 

akademik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


