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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Amotivation berpengaruh  negatif terhadap Academic Performance 

2. Extrinsic Motivation berpengaruh negatif terhadap Academic Performance 

3. Intrinsic Motivation berpengaruh positif terhadap Academic Performance  

4. Amotivation berpengaruh positif terhadap Prior Cheating  

5. Extrinsic Motivation berpengaruh  positif terhadap Prior Cheating 

6. Intrinsic Motivation berpengaruh  negatf terhadap Prior Cheating 

7. Academic Performance tidak berpengaruh  terhadap Prior Cheating 

8. Alienation berpengaruh positif terhadap Prior Cheating 

9. Amotivation tidak berpengaruh positif terhadap Neutralization 

10. Intrinsic Motivation tidak berpengaruh  terhadap Neutralization 

11. Extrinsic Motivation  berpengaruh positif terhadap Nautralization 

12. Detterents tidak berpengaruh  terhadap Neutralization 

13. Alienation berpengaruh positif terhadap Neutralization 

14. Academic Performance tidak berpengaruh  terhadap Neutralization 

15. Prior Cheating berpengaruh positif terhadap Neutralization 

16. Amotivation tidak berpengaruh  terhadap Likelihood of Cheating 
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17. Extrinsic Motivation berpengaruh positif terhadap Likelihood of Cheating 

18. Intrinsic Motivation tidak berpengaruh terhadap Likelihood of Cheating 

19. Detterents berpengaruh negatif terhadap Likelihood of Cheating 

20. Alienation tidak berpengaruh  terhadap Likelihood of Cheating 

21. Academic Performance tidak berpengaruh  terhadap Likelihood of Cheating 

22. Prior Cheating berpengaruh positif terhadap Likelihood of Cheating 

23. Neutralization berpengaruh positif terhadap Likelihood of Cheating 

 

5.2. Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya dengan topik serupa dapat 

menambahkan sampel penelitian dan menambahkan variabel penelitian 

yang dapat mempengaruhi Likelihood of Cheating. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

Dilihat dari hasil kesimpulan, diharapkan dapat memberi masukan dan 

menjadi bahan pertimbangan kepada lembaga pendidikan terkait yaitu 

fakultas ekonomi dan bisnis dalam upayanya meningkatkan kualitas 

mahasiswa agar dapat mengurangi perilaku kecurangan sehingga dapat 

menghasilkan lulusan yang berkualitas dan baik. Diharapkan lembaga 
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pendidik lebih menerapkan beberapa kebijakan atau prosedur yang dapat 

mengurangi intensi mencontek di kalangan mahasiswa sehingga perilaku 

mencontek di kalangan mahasiswa semakin berkurang. 

 

5.3.  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu terdapat variabel yang tidak dapat 

digunakan sebagai ukuran kemungkinan kecurangan di masa yang akan datang 

sehingga prestasi akademik tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk 

menilai perilaku kecurangan mahasiswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


