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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kecurangan akademik telah menjadi kebiasaan dan menjadi fenomena 

yang susah dihilangkan di kalangan mahasiswa. Kecurangan akademik dapat 

ditemukan di institusi pendidikan tingkat manapun. Walau keberadaan kecurangan 

akademik di dunia pendidikan tidak mungkin ditiadakan sepenuhnya, masalah ini 

tetap harus diperlakukan secara serius. Kecurangan pada umumnya dapat diartikan 

sebagai tindakan ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau 

suatu kesalahan penyajian yang dikehendaki atas suatu fakta yang material. 

Berbohong, penyampaian yang disengaja atas suatu ketidakbenaran, dan penipuan 

perolehan sesuatu keuntungan yang tidak adil atau tidak pantas terhadap orang 

lain. Dengan demikian kata kecurangan dan ketidakjujuran mempunyai pengertian 

yang sama yaitu menunjukkan kesengajaan atau keinginan untuk menipu. 

Masalah kecurangan dalam ujian merupakan masalah yang sering terjadi 

bahkan di seluruh dunia, dan sering menjadi topik studi oleh para peneliti dari 

berbagai belahan dunia. Kecurangan oleh mahasiswa menjadi lebih umum dan 

menyebabkan para pendidik sangat prihatin. Diekhoff, LaBeff, Clark, Williams, 

Francis, dan Haines (1996) dalam Kenneth et al (2009) menemukan bahwa 

persentase yang signifikan dari siswa mencontek pada ujian, kuis, atau tugas. 

Kecurangan akademik merupakan masalah penting untuk diselidiki dan untuk 
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meminimalkan tindakan tersebut untuk meningkatkan sikap etis para mahasiswa. 

Kecurangan dalam ujian jelas merupakan perilaku akademis yang tidak etis, tetapi 

implikasinya melampaui konteks akademis karena secara potensial para siswa 

yang kecurangannya tidak terkendali akan terus bertindak tidak etis ketika mereka 

bergabung dengan dunia kerja. Hal ini bahkan lebih penting dalam konteks 

mahasiswa akuntansi, karena mereka adalah organisasi akuntan di masa depan dan 

dengan demikian, akan berada dalam posisi kepercayaan. Mengakui peran penting 

akuntan dalam organisasi, sangat dikhawatirkan bahwa perilaku tidak etis 

mahasiswa yang telah terjadi akan berlanjut ke kehidupan profesional mereka dan 

mungkin menyebabkan terjadinya skandal perusahaan di masa depan. 

Barzegar dan Khezri (2012) (dalam Sari Purnamawati, 2016) melaporkan 

tentang tipe kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu di antaranya 

menyalin jawaban dari mahasiswa lain, menerima jawaban dari mahasiswa lain 

secara cuma-cuma, meminta izin untuk melihat jawaban mahasiswa lain ketika 

pelaksanaan kuis atau ujian, melakukan copying dari buku pada suatu ujian 

sementara sifat ujiannya adalah tutup buku. Bentuk-bentuk kecurangan dan 

ketidakjujuran dalam pelaksanaan ujian lainnya diantaranya yaitu menyalin 

jawaban dari bagian belakang kartu ujian, menyalin pekerjaan temannya, 

membuka jawaban lewat handphone, membuat kertas contekan dan lain 

sebagainya.  

Karena keseriusan kecurangan di kalangan mahasiswa, penelitian ini 

bertujuan untuk menyelidiki perilaku mencontek atau perilaku kecurangan 
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akademik dalam hal motivasi, netralisasi siswa atau pembenaran untuk 

mencontek, kecurangan sebelumnya yang pernah dilakukan, dan mengevaluasi 

langkah-langkah yang mungkin dapat dilakukan untuk mencegah kecurangan 

akademik yang terjadi, dengan fokus khusus pada mahasiswa akuntansi di 

Indonesia khususnya di Kota Semarang. 

Penelitian Kenneth et al. (2009) meneliti tentang perilaku kecurangan 

akademik dengan menguji peran orientasi intrinsik, ekstrinsik, dan amotivasional 

serta karakteristik sikap pada: 1) melaporkan perilaku mencontek sebelumnya; 2) 

kecenderungan netralisasi; dan, 3) kemungkinan kecurangan di masa depan. 

Kenneth et al. (2009). Penelitian ini bertujuan untuk menambah bukti empiris 

yang ada pada perilaku mencontek mahasiswa dan juga untuk memperluas 

pemahaman kita tentang peran motivasi dalam perilaku mencontek atau 

kecurangan akademik. Motivasi riset pada penelitian ini adalah mereplikasi 

penelitian terdahulu Kenneth et al. (2009) dengan menggunakan Theory of 

Planned Behaviour (Ajzen, 1991) sebagai acuan teori.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kenneth et al. (2009) 

menggunakan Self-determination Theory sebagai acuan teori. Self-determination 

Theory didefinisikan sebagai pengalaman yang berhubungan dengan perilaku 

otonom yang sepenuhnya didukung oleh diri sendiri, sebagai lawan dalam alasan 

rasa tertekan atau terpaksa. SDT mengambil pendekatan yang berfokus pada 

kualitas motivasi individu dalam konteks tertentu dan faktor lingkungan yang 

mempengaruhi motivasi dalam konteks perilaku tersebut (Deci & Ryan, 1985; 
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Ryan & Connell, 1989) dalam jurnal Chatzisarantis et al., 2003. Inti dari teori ini 

adalah perbedaan antara tipe motivasi yang ditentukan sendiri dengan motivasi 

yang dikendalikan (Deci & Ryan, 2000) dalam jurnal Chatzisarantis et al., 2003. 

Individu yang motivasinya ditentukan sendiri mengalami rasa pilihan pribadi dan 

otonomi ketika berperilaku dan merasakan tindakan mereka mewakili diri 

mereka yang sebenarnya. Mereka yang motivasinya tidak ditentukan sendiri 

merasa dikendalikan, ditekan, atau dipaksa berperilaku oleh kekuatan eksternal. 

Penelitian SDT telah menunjukkan bahwa motif penentuan nasib sendiri secara 

positif mempengaruhi keterlibatan perilaku (Chatzisarantis et al., 2003) dan 

bahwa motivasi yang ditentukan sendiri dapat didukung atau digagalkan oleh 

kemungkinan-kemungkinan lingkungan, seperti dukungan yang ditawarkan oleh 

orang lain yang menonjol (Hagger et al., 2007; Reeve, Bolt, & Cai, 1999).   

Dengan demikian Self-determination theory dapat disimpulkan sebagai 

kemampuan kontrol perilaku yang berasal dalam diri individu yang bukan 

berasal dari luar diri individu dimana keputusan untuk berperilaku tidak 

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan kecenderungan individu untuk mencapai 

tujuan benar-benar berasal dari dalam diri individu tersebut, atau sejauh mana 

individu diberikan otonom untuk melakukan suatu perilaku guna mencapai suatu 

tujuan. 

Sedangkan Theory of Planned Behavior berpendapat bahwa perilaku tidak 

hanya bergantung pada intensi seseorang, tetapi juga pada faktor lain yang tidak 

ada dibawah kontrol perilaku dari individu. Niat individu adalah prediktor paling 



 

5 

 

proksimal dari perilaku yang berhubungan dengan kecurangan dan memediasi 

efek dari tiga set persepsi berbasis kepercayaan pada perilaku: sikap, norma 

subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan (PBC) (Ajzen, 1985). Sikap 

adalah keseluruhan evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap perilaku 

target. Norma subyektif meringkas harapan seseorang bahwa orang lain yang 

signifikan ingin mereka terlibat dalam perilaku target. Kontrol perilaku yang 

dirasakan terdiri dari penilaian keseluruhan seseorang apakah mereka memiliki 

kemampuan dan sumber daya yang tersedia untuk terlibat dalam perilaku.  

Dengan demikian Theory of Planned Behavior dapat disimpulkan sebagai 

kemampuan kontrol perilaku yang dapat berasal dalam diri individu dan juga 

berasal dari luar diri individu dimana keputusan untuk berperilaku tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor internal, individu juga mempertimbangkan faktor 

eksternal untuk mencapai suatu tujuan. Theory of Planned 

Behavior memperhitungkan bahwa semua perilaku tidaklah di bawah kendali 

dan sepenuhnya di luar kendali. Sebenarnya perilaku-perilaku tersebut berada 

pada suatu titik dalam suatu kontinum dari semulanya di bawah kendali menjadi 

tidak terkendali. Dalam keadaan ekstrim, mungkin sama sekali tidak terdapat 

kemungkinan untuk mengendalikan suatu perilaku karena tidak adanya 

kesempatan, karena tidak adanya sumber daya atau ketrampilan. Faktor-faktor 

pengendali tersebut terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor 

internal antara lain keterampilan, kemampuan, informasi, emosi, stres, dan 

sebagainya. Faktor-faktor eksternal meliputi situasi dan faktor-faktor lingkungan 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-emosi/14958
https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-stres/107351
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Atas dasar ini, Theory of Planned Behavior dapat menjadi prediktor untuk 

terlibat dalam perilaku terkait dengan kecurangan akademik. Secara sederhana 

dapat dijelaskan bahwa seorang individu akan memiliki intensi untuk melakukan 

perilaku tertentu ketika mereka memiliki sikap yang positif terhadap perilaku 

tersebut (individu menilai bahwa perilaku tersebut dapat memberikan dampak 

positif untuk dirinya), merasakan adanya dorongan sosial dari orang sekitar untuk 

melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian semakin positif sikap dan norma 

subjektif terhadap suatu perilaku, serta semakin kuat kontrol perilaku yang 

dimiliki individu maka akan semakin kuat pula intensi individu untuk melakukan 

perilaku tersebut. 

Karena isu kecurangan akademik yang semakin marak di kalangan 

mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi, peneliti memilih Theory of Planned 

Behavior sebagai acuan untuk mengukur perilaku seseorang dalam kecurangan 

akademik. Theory of Planned Behavior telah memberikan kerangka teori yang 

memadai untuk melakukan penelitian dengan topik kecurangan akademik 

(Harding et al., 2007; Stone et al., 2009,2010). Selain itu, penelitian dengan 

sejenis dengan menggunakan teori TPB banyak dilakukan. Penelitian pertama dari 

pengujian keakuratan TPB untuk memprediksi perilaku kecurangan akademik 

yang dilakukan oleh Beck & Ajzen (1991) menunjukkan hasil bahwa dari tiga 

komponen TPB memberikan kontribusi dalam perilaku kecurangan akademik. 

Berdasarkan hal tersebut menjadi alasan mengapa penelitian ini menggunakan 

kerangka fikir yang diadopsi dari TPB. Dengan menggunakan Theory of Planned 
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Behavior juga dapat menambah pengetahuan dan dapat melakukan pengamatan 

mengenai perilaku curang dan faktor – faktor yang mempengaruhinya sehingga 

bisa menemukan metode–metode untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya 

perilaku curang yang dilakukan oleh para pelajar maupun masyarakat di 

Indonesia. 

Perilaku kecurangan akademik dimana salah satunya adalah mencontek 

dapat di prediksi dengan menggunakan pengembangan teori ini. Dimana dalam 

TPB ini merumuskan tiga faktor penentu minat berperilaku, yaitu sikap terhadap 

perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan. Niat berperilaku 

tersebut yang menentukan keputusan seorang individu untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu tindakan atau perilaku. Untuk menguji kecurangan mahasiswa 

dari perspektif motivasi, teori motivasi ini dapat dikonseptualisasikan sebagai 

kontinum yang berhubungan dengan amotivation, motivasi ekstrinsik dan motivasi 

intrinsik. Sehingga teori ini dapat mencerminkan peran motivasi dalam perilaku 

kecurangan mahasiswa. Sampel penelitian yang dilakukan oleh Kenneth et al. 

(2009) adalah mahasiswa bisnis di tiga universitas bisnis terakreditasi AACSB. 

Penelitian ini akan menggunakan sampel yang sama yaitu mahasiswa bisnis yaitu 

akuntansi yang sedang menempuh pendidikan S1 di universitas negeri maupun 

swasta di Kota Semarang yang terakreditasi A. 

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Kenneth et al. (2009) karena isu kecurangan yang semakin marak 

di kalangan mahasiswa serta untuk memperbaiki keterbatasan dari penelitian 



 

8 

 

sebelumnya yaitu adanya respon bias, maka untuk meningkatkan validitas 

eksternal dari penelitian tersebut dengan mengganti subjek penelitian yaitu 

mahasiswa jurusan akuntansi di Kota Semarang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian ulang dari model lama yang sebelumnya pernah dilakukan 

oleh Kenneth et al. (2009) dengan judul “Peran Motivasi dan Perilaku 

Kecurangan di kalangan Mahasiswa Akuntansi (Studi Empiris Mahasiswa 

Akuntansi Perguruan Tinggi di Semarang)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah Amotivation berpengaruh terhadap Academic Performance? 

2. Apakah Extrinsic Motivation berpengaruh terhadap Academic Performance? 

3. Apakah Intrinsic Motivation berpengaruh terhadap Academic Performance? 

4. Apakah Amotivation berpengaruh terhadap Prior Cheating? 

5. Apakah Extrinsic Motivation berpengaruh terhadap Prior Cheating? 

6. Apakah Intrinsic Motivation berpengaruh terhadap Prior Cheating? 

7. Apakah Academic Performance berpengaruh terhadap Prior Cheating? 

8. Apakah Alienation berpengaruh terhadap Prior Cheating? 

9. Apakah Amotivation berpengaruh terhadap Neutralization? 

10. Apakah Intrinsic Motivation berpengaruh terhadap Neutralization? 

11. Apakah Extrinsic Motivation berpengaruh terhadap Neutralization? 

12. Apakah Detterens berpengaruh terhadap Neutralization? 
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13. Apakah Alienation berpengaruh terhadap Neutralization? 

14. Apakah Academic Performance berpengaruh terhadap Neutralization? 

15. Apakah Prior Cheating berpengaruh terhadap Neutralization? 

16. Apakah Amotivation berpengaruh terhadap Likelihood of Cheating? 

17. Apakah Extrinsic Motivation berpengaruh terhadap Likelihood of Cheating? 

18. Apakah Intrinsic Motivation berpengaruh terhadap Likelihood of Cheating? 

19. Apakah Detterens berpengaruh terhadap Likelihood of Cheating? 

20. Apakah Alienation berpengaruh terhadap Likelihood of Cheating? 

21. Apakah Academic Performance berpengaruh terhadap Likelihood of Cheating? 

22. Apakah Prior Cheating berpengaruh terhadap Likelihood of Cheating? 

23. Apakah Neutralization berpengaruh terhadap Likelihood of Cheating? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh Amotivation terhadap Academic 

Performance 

2. Untuk menganalisis pengaruh Extrinsic Motivation terhadap Academic 

Performance 

3. Untuk menganalisis pengaruh Intrinsic Motivation terhadap Academic 

Performance 

4. Untuk menganalisis pengaruh Amotivation terhadap Prior Cheating 
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5. Untuk menganalisis pengaruh Extrinsic Motivation terhadap Prior 

Cheating 

6. Untuk menganalisis pengaruh Intrinsic Motivation terhadap Prior 

Cheating 

7. Untuk menganalisis pengaruh Academic Performance terhadap Prior 

Cheating 

8. Untuk menganalisis pengaruh Alienation terhadap Prior Cheating 

9. Untuk menganalisis pengaruh Amotivation terhadap Neutralization 

10. Untuk menganalisis pengaruh Intrinsic Motivation terhadap Neutralization 

11. Untuk menganalisis pengaruh Extrinsic Motivation terhadap Neutralization 

12. Untuk menganalisis pengaruh Detterens terhadap Neutralization 

13. Untuk menganalisis pengaruh Alienation terhadap Neutralization 

14. Untuk menganalisis pengaruh Academic Performance terhadap 

Neutralization 

15. Untuk menganalisis pengaruh Prior Cheating terhadap Neutralization 

16. Untuk menganalisis pengaruh Amotivation terhadap Likelihood of 

Cheating 

17. Untuk menganalisis pengaruh Extrinsic Motivation terhadap Likelihood of 

Cheating 

18. Untuk menganalisis pengaruh Intrinsic Motivation terhadap Likelihood of 

Cheating 

19. Untuk menganalisis pengaruh Detterens terhadap Likelihood of Cheating 
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20. Untuk menganalisis pengaruh Alienation terhadap Likelihood of Cheating 

21. Untuk menganalisis pengaruh Academic Performance terhadap Likelihood 

of Cheating 

22. Untuk menganalisis pengaruh Prior Cheating terhadap Likelihood of 

Cheating 

23. Untuk menganalisis pengaruh Neutralization berpengaruh terhadap 

Likelihood of Cheating 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Kontribusi Lembaga Pendidikan Akuntansi 

Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan terkait atau fakultas 

ekonomi dan bisnis dalam upaya meningkatkan kualitas mahasiswa agar 

dapat mengurangi perilaku kecurangan di kalangan mahasiswa agar 

dapat menghasilkan lulusan sarjana ekonomi akuntansi yang baik dan 

berkualitas. 

Sebagai pertimbangan bagi lembaga pendidikan terkait atau fakultas 

ekonomi dan bisnis sehingga mereka dapat mengerti apa yang harus 

dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan 

akademik di kalangan mahasiswa. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

dalam menetapkan kebijakan atau prosedur universitas yang terkait 

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

berkurang. 

2. Kontribusi Teori  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan menjadi 

referensi bagi penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam penelitian ini, pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam penelitian ini, landasan teori berisi tinjauan pustaka, 

pengembangan hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep 

dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis, 

kerangka pikir. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, metode penelitian berisi objek dan lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, uji alat 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta 

uji hipotesis. 
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 BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Dalam penelitian ini, hasil dan analisis berisi analisa yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

 BAB V : PENUTUP  

Dalam penelitian ini, bagian akhir berisi kesimpulan dan saran dan 

analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


