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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa :  

1. Greed berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik, yang berarti 

mahasiswa yang tidak puas dengan prestasi akademik yang telah 

diperolehnya, akan melakukan kecurangan akademik untuk 

mendapatkan prestasi akademik yang lebih baik lagi.  

2. Opportunity berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik, yang 

berarti situasi yang mendukung untuk mahasiswa melakukan 

kecurangan akademik pada saat pengawasan lemah dan sistem yang 

kurang.   

3. Need berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik, yang berarti 

mahasiswa yang memiliki IPK diatas 3,00 tidak melakukan kecurangan 

akademik karena mereka merupakan mahasiswa yang pintar, sehingga 

tidak melakukan kecurangan akademik.  

4. Exposure tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik, yang 

berarti ada atau tidaknya exposure, mahasiswa tetap melakukan 

kecurangan akademik.  

5. Integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik, yang 

berarti mahasiswa yang mempunyai sikap integritas tidak melakukan 

kecurangan akademik.  
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6. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik, yang 

berarti mahasiswa yang mempunyai religiusitas yang tinggi tidak 

melakukan kecurangan akademik, karena agama melarang tindakan 

tersebut.  

5.2 Keterbatasan  

1. Tidak memasukkan usia ke dalam model regresi, menyebabkan exposure 

tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik sehingga 

menyebabkan hipotesis ditolak.  

2. Indikator pertanyaan pada kuisioner untuk variabel need, fokus dalam 

need achievement saja sehingga menyebabkan arah dari hipotesis ini 

berlawanan.  

5.3 Saran 

 5.2.1    Kontribusi Teori  

1. Menambahkan usia sebagai variabel moderasi, karena usia 

mempengaruhi pengaruh exposure terhadap kecurangan 

akademik.  

2. Menambahkan indikator pertanyaan pada variabel need 

dengan need power dan atau need affiliation.    

 

 5.2.1    Kontribusi Praktek  

1. Bagi Mahasiswa  

Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan spiritualitas 

individu dengan cara mendekatkan diri kepadaNya, sehingga 



  79 
 

mempunyai nilai spiritual yaitu sikap bersyukur terhadap apa 

yang dimiliki.  

 

2. Bagi Universitas  

Universitas agar lebih memperhatikan beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi mahasiswa melakukan 

kecurangan akademik, sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya kecurangan akademik, dengan cara meningkatkan 

pengawasan yang lebih ketat, pada saat pengambilan nilai 

mahasiswa dalam bentuk test sehingga dapat meminimalisir 

adanya opportunity untuk melakukan kecurangan akademik. 

Kemudian, dengan mempertahankan dan meningkatkan 

pemberian seminar kepada mahasiswa mengenai integritas, 

sehingga mahasiswa mengerti dan dapat konsisten dalam 

menerapkan integritas di dalam tingkah lakunya. Selain itu 

juga, dengan mempertahankan dan meningkatkan kegiatan 

keagamaan dan ibadah rutin, supaya mahasiswa dapat lebih 

lagi menerapkan aspek-aspek religi di dalam tingkah 

lakunya.  

 

 

 


