
 
 
 
 
 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Kecurangan akademik adalah hal yang marak sekali terjadi di dunia 

pendidikan. Kecurangan akademik ini banyak terjadi karena banyaknya 

tuntutan dari dunia kerja yang menginginkan sumber daya manusia dengan 

kualitas terbaik. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal yang 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai bekal 

untuk menghadapi dunia kerja, karena pendidikan merupakan sebuah sarana 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sangat berpengaruh 

dalam perkembangan seluruh aspek kehidupan (Nursani & Irianto, 2014). 

Tapi, kenyataan yang terjadi di perguruan tinggi justru sebaliknya, bukannya 

mencetak lulusan terbaik yang berkualitas, baik secara ilmu, moral maupun 

etika, yang terjadi justru kecurangan akademik menjadi semakin marak. 

Karena di perguruan tinggi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dianggap sebagai 

standard atau tolok ukur kualitas mahasiswa, menyebabkan banyak mahasiswa 

menjadi berlomba untuk mendapatkan IPK tinggi dengan cara apapun, salah 

satunya dengan melakukan kecurangan akademik. 

 
Kecurangan akademik ini tidak hanya banyak terjadi di Indonesia, 

melainkan juga menjadi masalah di sebagian besar negara di dunia. Hal ini 

terbuktikan dari penelitian yang pernah dilakukan oleh (Muthahir, 2015), 

bahwa mahasiswa di Inggris ternyata banyak melakukan kecurangan 
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akademik berupa plagiasi dengan menyontek hasil karya orang lain, dan hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan selama tahun 2009-2010 terjadi lebih dari 17.000 

kasus plagiasi karya tulis di 80 lebih universitas di Inggris. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh (Uyun, 2018) menyatakan bahwa banyak terjadi kecurangan 

akademik di Indonesia, seperti di tahun 2010 yang lalu ditemukan setidaknya 

empat kasus besar dalam kecurangan akademik. Kecurangan pertama berkaitan 

dengan dicabutnya gelar guru besar seorang tenaga pengajar karena ketahuan 

menjiplak karya orang lain, dua kasus lainnya adalah penjiplakan skripsi 

mahasiswa jenjang sarjana yang dilakukan oleh dua orang dosen yang berbeda 

dalam usaha mereka untuk mendapatkan kredit bagi pengangkatan guru besar 

mereka, kasus terakhir adalah penjiplakan karya ilmuan Austria oleh seorang guru 

besar perguruan tinggi di Kota Bandung. Selain itu, hal yang lebih 

mengkhawatirkan adalah kecurangan akademik ini tidak hanya dilakukan oleh 

mahasiswa saja melainkan juga tenaga pendidiknya. 

 

Teori yang mendasari seseorang melakukan tindak kecurangan 

akademik adalah teori fraud triangle. Teori ini dikemukakan oleh Donald R. 

Cressey, teori ini menjelaskan bahwa ada tiga alasan utama seseorang 

melakukan kecurangan. Dalam teori ini Donald memaparkan bahwa 

seseorang melakukan kecurangan dikarenakan tekanan (pressure), peluang 

(opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Teori ini kemudian 

dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) menjadi teori fraud 

diamond dengan menambahkan satu elemen lagi yaitu kemampuan 

(capability), kemampuan yang dimaksud dalam teori ini adalah sifat-sifat 
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pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama dalam kecurangan 

yang mungkin benar-benar terjadi bahkan dengan kehadiran tiga unsur 

lainnya. 

 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari & Irianto, 2014) 

terkait dengan kecurangan akademik dengan menggunakan teori fraud 

triangle. Hasil penelitian Purnamasari menunjukkan bahwa setiap indikator 

dari fraud triangle merupakan faktor determinan yang berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan akademik. Oleh karena itu Wolfe dan Hermanson (2004) 

menyebutkan bahwa untuk meningkatkan pencegahan kecurangan perlu 

memperhatikan elemen lainnya, yaitu kemampuan (capability). 

 
Temuan awal penelitian ini dari (Zamzam, Mahdi, & Ansar, 2017) 

dalam jurnalnya, “Pengaruh Diamond Fraud dan Tingkat Religiuitas terhadap 

Kecurangan Akademik”, menyatakan bahwa secara simultan tekanan, 

kesempatan, rasionalitas, kemampuan, dan religiusitas berpengaruh terhadap 

tingkat kecurangan akademik. Kelemahan dari peneliti terdahulu adalah 

sampel riset terdahulu dilakukan pada mahasiswa S1 angkatan 2014, 2015, 

dan 2016 pada lingkungan perguruan tinggi di Kota Ternate sehingga 

penelitian ini kurang terfokus pada tingkat religiuitas karena sampel yang 

digunakan terlalu luas dan umum. Mahasiswa dengan tingkat religiuitas yang 

tinggi, akan berpacu pada agama sebagai tujuan hidupnya sehingga 

mahasiswa akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan prinsip 

hidup yang lebih terarah sesuai dengan ajaran agamanya, dan menghindari 

hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Berdasarkan kelemahan 



4 
 
 
 
 
 

 

penelitian sebelumnya, peneliti akan melakukan penelitian ini dengan 

menggunakan mahasiswa akuntansi di universitas dengan religiusitas 

tertentu, yaitu Universitas Katolik Soegijapranata, dan Universitas Islam 

Sultan Agung di Semarang dan yang sudah terakreditasi, peneliti melakukan 

penelitian pada universitas yang berbasis agama karena mengusung nilai 

agama yang tercantum pada visi masing-masing universitas sehingga 

universitas tersebut peduli dengan kecurangan akademik yang merupakan 

salah satu bentuk penyimpangan perilaku moral dan tidak sesuai dengan 

ajaran agama. Sebagai pembanding peneliti juga menggunakan universitas 

dengan religiusitas umum yaitu Universitas Negeri Diponegoro, Universitas 

Negeri Semarang, Universitas Stikubank, dan Universitas Dian Nuswantoro, 

penelitian dilakukan berdasar pada universitas dengan jurusan akuntansi yang 

sudah terakreditasi karena universitas tersebut sudah memenuhi standard 

mutu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT), sehingga kualitas pendidikan dari universitas tersebut terjamin. 

 
Hasil penelitian dari (Conroy & Emerson, 2004) menyatakan bahwa 

orang yang berkomitmen dalam ajaran agama mereka mampu membuat 

keputusan yang sesuai dengan keyakinan agama dan moral mereka. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zamzam et al., 

2017) yang menyatakan bahwa tingkat religiusitas juga merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan akademik yang terjadi pada 

mahasiswa di perguruan tinggi. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Zamzam, Mahdi, & Ansar (2017). Penelitian replikasi ini dibutuhkan untuk 

memenuhi validitas eksternal (external validity) yang menunjukan bahwa 

hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat digeneralisasi ke semua 

objek, situasi dan waktu yang berbeda (Hartono, 2013). Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini peneliti terfokus 

untuk melakukan perbandingan penelitian di universitas dengan religiusitas 

tertentu, yaitu Universitas Katolik Soegijapranata, dan Universitas Islam 

Sultan Agung, dengan universitas dengan religiusitas umum, yaitu 

Universitas Negeri Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas 

Stikubank, dan Universitas Dian Nuswantoro. Berdasarkan uraian yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Diamond Fraud terhadap Kecurangan Akademik 

antara Universitas dengan Religiusitas Tertentu dan Universitas dengan 

Religiusitas Umum”. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

 
1) Apakah tekanan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan 

akademik pada mahasiswa? 

 
2) Apakah kesempatan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan 

akademik pada mahasiswa? 
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3) Apakah rasionalitas berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan 

akademik pada mahasiswa? 

 
4) Apakah kemampuan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan 

akademik pada mahasiswa? 

 
5) Apakah terdapat perbedaan perilaku kecurangan akademik antara 

universitas dengan religiusitas tertentu dengan universitas dengan 

religiusitas umum? 

 
1.3. Tujuan dan Manfaat 

 

 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1) Untuk mengetahui apakah tekanan berpengaruh positif terhadap 

perilaku kecurangan akademi pada mahasiswa. 

 
2) Untuk mengetahui apakah kesempatan berpengaruh positif 

terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa. 

 
3) Untuk mengetahui apakah rasionalisasi berpengaruh positif 

terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa. 

 
4) Untuk mengetahui apakah kapabilitas berpengaruh positif 

terhadap perilaku kecurangan akademik pada mahasiswa. 

 
5) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan perilaku kecurangan 

akademik antara universitas dengan religiusitas tertentu dengan 

universitas dengan religiusitas umum. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

 

1) Bagi Universitas 

 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pihak 

akademisi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata untuk meningkatkan sistem 

pembelajaran dan mengurangi tindakan kecurangan akademik 

yang dilakukan mahasiswa dengan meningkatkan sistem 

pengendalian, agar tindakan tersebut dapat dideteksi dan dicegah. 

 
2) Bagi Penelitian Selanjutnya 

 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

peneliti selanjutnya dalam menjalankan dan mengembangkan 

penelitian ini. 
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1.4. Kerangka Pikir  
 
 

Tuntutan perguruan tinggi  
untuk mencetak tenaga 

profesional yang berkualitas, 

baik secara ilmu, moral, 

maupun secara etika profesi. 

 
 

 

Dianggapnya nilai (IPK)  
sebagai salah satu tolak  
ukur kesuksesan seseorang. 

 

 

Banyaknya mahasiswa yang  
berorientasi  pada hasil (IPK)  
menyebabkan berbagai  
praktik kecurangan, yang  
disebut kecurangan akademik  
(academic fraud). 

 
 
 

Riset terdahulu dari Zamzam,  
Mahdi & Ansar (2017)  
menunjukan bahwa secara 

simultan tekanan, kesempatan,  
rasionalitas, kapabilitas dan 

religiusitas berpengaruh positif 

terhadap perilaku kecurangan 

akademik. 

 

 

Riset ini merupakan replikasi riset dari 

Zamzam, Mahdi & Ansar (2017). 

Perbaikan dari riset sebelumnya adalah 

penelitian ini akan membandingkan 
pengaruh Diamond Fraud terhadap  
kecurangan akademik antara 

universitas dengan religiusitas tertentu 

dengan universitas dengan religiusitas 

umum. 

                 

                 
                 

      
Tekanan 

    

    Universitas dengan           

Fraud Diamond   Theory 

       
Alasan utama 

    religiusitas tertentu 
   

Kesempatan 
         

      

individu 
      

            

            

(Wolfe dan   Hermanson,              

       melakukan       

2004) 
               

     

Rasionalitas 
   

kecurangan 
    

Universitas dengan 
             
           

    
           

           

    

religiusitas umum       
Kapabilitas 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, yaitu 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Berisi mengenai teori yang mendukung penelitian, pengembangan dan 

perumusan hipotesis, kerangka pikir beserta pengukuran variabel. BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Berisi objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan 

data, dan teknik analisis data yang digunakan. BAB IV HASIL ANALISIS 

 

Berisi pembahasan dari hasil dan analiss data untuk menjawab permasalahan 

dalam penelitian. 

 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya, dan 

 

keterbatasan penelitian. 


