
 
 
 
 

 

BAB IV 

 

HASIL DAN ANALISIS DATA 
 
 
 
 
 

4.1. Gambaran Umum Responden 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan google form dengan 

metode penyebaran snowball untuk menyebar kuesioner kepada seluruh 

mahasiswa aktif akuntansi semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 universitas 

di Semarang yang terakreditasi A menurut BAN-PT, yaitu Universitas 

Katolik Soegijapranata, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Negeri 

Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Stikubank, dan 

Universitas Dian Nuswantoro. Terdapat 394 responden yang mengisi 

kuesioner dan sebanyak 394 kuesioner yang kembali dan dapat diolah. 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus slovin jumlah sampel minimal yang 

harus diperoleh adalah 381, hal tersebut menunjukkan bahwa sampel yang 

diperoleh peneliti sudah memenuhi jumlah sampel minimal yang dibutuhkan. 

Adapun rinciannya sebagai berikut : 

 
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner 

Nama 
  

Kuesioner 
 Kuesioner 

 

Sampel Hasil yang 
Perguruan Populasi yang 

Minimal Snowball kembali dan 
Tinggi  disebar    

diolah      

UNISSULA 1878 92 3 92 95 

UNIKA 1006 49 8 48 56 

UNISBANK 1648 80 5 76 81 

UNDIP 1067 52 7 46 53 

UDINUS 1265 62 5 57 62 

UNNES 939 46 5 42 47 

TOTAL 7803 381   394 

Sumber: Data Primer yang diolah (2019) 
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Menurut tabel 4.1 diatas hasil dari penyebaran kuesioner didapatkan total 

kuesioner sebanyak 394 kuesioner. Sejumlah kuesioner tersebut didapat dari 

hasil teknik penyebaran snowball. Untuk UNISSULA, dengan menyebar 

kuesioner dalam bentuk google form kepada tiga mahasiswa UNISSULA, 

didapatkan kuesioner sejumlah 95. Pada UNIKA, dengan menyebar kuesioner 

kepada 8 mahasiswa UNIKA, didapatkan kuesioner sejumlah 56. Selanjutnya 

untuk UNISBANK, dengan menyebar kuesioner kepada 5 mahasiswa 

UNIKA, kemudian didapatkan kuesioner sejumlah 81. Kemudian untuk 

UNDIP, dengan menyebar kuesioner kepada 7 mahasiswa, didapatkan 

kuesionor sejumlah 53. Selanjutnya pada UDINUS, dengan menyebar kepada 

5 mahasiswa UDINUS, didapatkan kuesioner sejumlah 47. 

 

Dari tabel 4.2 dibawah dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini 

responden yang mengisi kuesioner terdiri dari 158 orang laki –laki dan 236 

orang perempuan. Di dalam tabel tersebut menunjukan persentase laki-laki 

sebesar 40,1% dan perempuan sebesar 59,9%. Jadi dalam penelitian ini 

responden yang mengisi kuesioner lebih di dominasi oleh perempuan. Dari 

tabel 4.2. diatas dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini mayoritas 

responden adalah angkatan 2017 yaitu 123 orang (31,2%). Pada penelitian ini 

mayoritas responden memiliki IPK yaitu 3,01-3,5 yaitu 223 orang (56,9%). 

 

Gambaran umum dari penelitian ini terdiri dari angkatan, gender, IPK. 

 

Gambaran umum tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden 
 

Keterangan Jumlah (Orang) Persentase (%) 

 GENDER  

Laki-laki 158 40,1% 

Perempuan 236 59,9% 

Total 394 100% 

 ANGKATAN  

2013 1 0,3% 

2014 10 2,5% 

2015 60 15,2% 

2016 90 22,8% 

2017 123 31,2% 

2018 88 22,3% 

2019 22 5,6% 

Total 394 100% 

 IPK  

< 2.00 20 5,1% 

2.01-3.00 106 26,9% 

3.01-3.50 223 56,6% 

3.51-4.00 45 11,4% 

Total 394 100% 
 

Sumber : Lampiran 3 – Statistik Deskriptif 
 

 

4.2. Uji Kualitas Data 
 

 

4.2.1. Hasil Uji Validitas 

 

Uji ini digunakan untuk mengukur kebenaran atau valid 

tidaknya kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Data dapat 

dikatakan valid jika nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted lebih kecil 

dari Cronbach’s Alpha. Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk 

variabel kecurangan: 
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Tabel 4.3 Hasil Pengujian Validitas Kecurangan Akademik 
 

 Cronbach's 

Cronbach’s 

 

Pertanyaan Alpha if Item Keterangan 
Alpha  

Deleted 
 

   

KA1 ,801 ,829 Valid 

KA2 ,804 ,829 Valid 

KA3 ,791 ,829 Valid 

KA4 ,789 ,829 Valid 

KA5 ,808 ,829 Valid 

KA6 ,814 ,829 Valid 

Sumber : Lampiran 4 – Validitas dan Reliabilitas 
 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai untuk 

pertanyan nomor 1 variabel kecurangan akademik nilai Cronbach's 

Alpha if Item Deleted sebesar 0,801 lebih kecil dibandingkan dengan 

nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,829. Untuk pertanyan nomor 2 nilai 

Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 0,804 lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,829. Untuk 

pertanyan nomor 3 nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 

0,791 lebih kecil dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,829. Untuk pertanyan nomor 4 nilai Cronbach's Alpha if 

Item Deleted sebesar 0,789 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,829. Untuk pertanyan nomor 5 nilai 

Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 0,808 lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,829. 

Sedangkan untuk pertanyan nomor 6 nilai Cronbach's Alpha if Item 

Deleted sebesar 0,804 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 
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Cronbach’s Alpha sebesar 0,829. Sehingga seluruh pertanyaan untuk 

variabel kecurangan akademik dapat dikatakan valid. 

 

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel tekanan. 

 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Validitas Tekanan 
 

 Cronbach's 

Cronbach’s 

 

Pertanyaan Alpha if Keterangan 
Alpha  

Item Deleted 
 

   

T1 0,758 0,795 Valid 

T2 0,692 0,795 Valid 

T3 0,694 0,795 Valid 

T4 0,746 0,795 Valid 

Sumber : Lampiran 4 – Validitas dan Reliabilitas 
 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai untuk 

pertanyan nomor 1 variabel tekanan nilai Cronbach's Alpha if Item 

Deleted sebesar 0,758 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,795. Untuk pertanyan nomor 2 variabel 

tekanan nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 0,692 lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,795. 

Untuk pertanyan nomor 3 variabel tekanan nilai Cronbach's Alpha if 

Item Deleted sebesar 0,694 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,795. Selanjutnya untuk pertanyan nomor 

4 variabel tekanan nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 

0,746 lebih kecil dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,795. Sehingga seluruh pertanyaan untuk variabel tekanan 

dapat dikatakan valid. 
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Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel kesempatan: 

 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Validitas Kesempatan 
 

 

 Cronbach's 

Cronbach’s 

 

Pertanyaan Alpha if Item Keterangan 
Alpha  

Deleted 
 

   

KE1 0,726 0,809 Valid 

KE2 0,759 0,809 Valid 

KE3 0,761 0,809 Valid 

KE4 0,789 0,809 Valid 

Sumber : Lampiran 4 – Validitas dan Reliabilitas 
 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai untuk 

pertanyan nomor 1 variabel kesempatan nilai Cronbach's Alpha if 

Item Deleted sebesar 0,726 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,809. Untuk pertanyan nomor 2 variabel 

kesempatan nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 0,759 

lebih kecil dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,809. Untuk pertanyan nomor 3 variabel kesempatan nilai 

Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 0,761 lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,809. 

Selanjutnya untuk pertanyan nomor 4 variabel kesempatan nilai 

Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 0,789 lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,809. Sehingga 

seluruh pertanyaan untuk variabel kesempatan dapat dikatakan valid. 
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Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel rasionalisasi: 

 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas Rasionalisasi 
 

 

 Cronbach's 

Cronbach’s 

 

Pertanyaan Alpha if Item Keterangan 
Alpha  

Deleted 
 

   

R1 0,843 0,852 Valid 

R2 0,781 0,852 Valid 

R3 0,798 0,852 Valid 

R4 0,821 0,852 Valid 

Sumber : Lampiran 4 – Validitas dan Reliabilitas 
 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai untuk 

pertanyan nomor 1 variabel rasionalisasi nilai Cronbach's Alpha if 

Item Deleted sebesar 0,843 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,852. Untuk pertanyan nomor 2 variabel 

rasionalisasi nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 0,781 

lebih kecil dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,852. Untuk pertanyan nomor 3 variabel rasionalisasi nilai 

Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 0,798 lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,852. 

Selanjutnya untuk pertanyan nomor 4 variabel rasionalisasi nilai 

Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 0,821 lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,852. Sehingga 

seluruh pertanyaan untuk variabel rasionalisasi dapat dikatakan valid. 
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Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel kapabilitas: 

 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Validitas Kapabilitas 
 

 

 Cronbach's 

Cronbach’s 

 

Pertanyaan Alpha if Item Keterangan 
Alpha  

Deleted 
 

   

K1 0,852 0,872 Valid 

K2 0,839 0,872 Valid 

K3 0,817 0,872 Valid 

K4 0,832 0,872 Valid 

Sumber : Lampiran 4 – Validitas dan Reliabilitas 
 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai untuk 

pertanyan nomor 1 variabel kapabilitas nilai Cronbach's Alpha if Item 

Deleted sebesar 0,852 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,872. Untuk pertanyan nomor 2 variabel 

kapabilitas nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 0,839 lebih 

kecil dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,872. 

Untuk pertanyan nomor 3 variabel kapabilitas nilai Cronbach's Alpha 

if Item Deleted sebesar 0,817 lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,872. Selanjutnya untuk pertanyan nomor 

4 variabel kapabilitas nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted sebesar 

0,832 lebih kecil dibandingkan dengan nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,872. Sehingga seluruh pertanyaan untuk variabel kapabilitas 

dapat dikatakan valid. 
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga untuk item pertanyaan kapabilitas dapat dikatakan valid. 

 

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas 

 

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

hasil dari kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah 

hasilnya: 

 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 
 
 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Kecurangan 0,829 Reliabel 

Tekanan 0,795 Reliabel 

Kesempatan 0,809 Reliabel 

Rasionalisasi 0,852 Reliabel 

Kapabilitas 0,872 Reliabel 

Sumber : Lampiran 4 – Validitas dan Reliabilitas 
 

 

Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk variabel 

kecurangan akademik nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,829 memiliki nilai 

yang lebih besar daripada 0,6. Untuk variabel tekanan nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,795 lebih besar daripada 0,6. Untuk variabel Kesempatan 

nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,809 lebih besar daripada 0,6. Untuk 

variabel rasionalisasi bilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,852 lebih besar 

daripada 0,6. Selanjutnya untuk variabel kapabilitas nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,872 lebih besar dibandingkan dengan 0,6. Sehingga 

seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel. 
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4.3. Statistik Deskriptif 
 

 

4.3.1. Statistik Deskriptif 

 

Agar memudahkan dalam membaca dan memahami deskripsi 

setiap variabel yang ada, maka peneliti melakukan penggolongan 

berdasarkan kisaran teoritis, kisaran aktual, mean, dan rentang skala. 

Rentang skala diperoleh dengan rumus: 

 
= −  

 
 
 

Tabel 4.9 Statistik Deskriptif 
 

Variabel 
Kisaran Kisaran 

Mean Skala 
 Kategori  

Keterangan 
teoritis actual Rendah Sedang Tinggi     

         

Kecurangan 1-5 1-5 4,1950 1-5 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi 
         

Tekanan 1-5 1-5 4,0539 1-5 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi 
         

Kesempatan 1-5 1-5 4,0952 1-5 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi 
         

Rasionalisasi 1-5 1-5 3,9879 1-5 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi 
         

Kapabilitas 1-5 1-5 3,9987 1-5 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi 
         

Sumber : Lampiran 3 – Statistik Deskriptif 

 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa untuk variabel 

kecurangan, tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas pada 

penelitian ini termasuk dalam kategori tinggi. 

 
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata 

variabel kecurangan sebesar 4,1950 termasuk dalam kategori tinggi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini tahu 

dan sadar mengenai tindakan-tindakan yang termasuk dalam 

kecurangan akademik seperti menyalin jawaban tugas, membuat 

catatan kecil saat ujian, memberikan contekan pada teman, menitip 
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tanda tangan kehadiran kepada teman, menjiplak tanpa mencantumkan 

sumber, dan mencari bocoran soal ujian dari teman. 

 
Untuk variabel tekanan dapat diketahui bahwa rata-rata 

variabel tersebut sebesar 4,0539 yang termasuk dalam kategori tinggi. 

Hal tersebut menunjukan bahwa responden dalam penelitian ini 

merasa tertekan sehingga melakukan kecurangan akademik. Tekanan 

ini dapat muncul dari faktor internal dan eksternal dari mahasiswa. 

 
Berikutnya, rata-rata variabel kesempatan dapat diketahui 

sebesar 4,0952 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian atau sistem kontrol 

sehingga membentuk peluang bagi mahasiswa untuk melakukan 

kecurangan akademik. 

 
Variabel selanjutnya adalah rasionalisasi dengan rata-rata 

sebesar 3,9879 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden melakukan pembenaran diri terhadap 

perilaku kecurangan akademik yang dilakukannya. 

 
Variabel terakhir yaitu variabel kapabilitas dengan nilai rata-

rata sebesar 3,9987 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa responden mampu memanfaatkan kelemahan 

dari sistem yang ada untuk melakukan kecurangan akademik, mampu 

menekan rasa bersalah atas tindakan kecurangan yang akan atau telah 

dilakukannya, dan mampu melakukan kecurangan tersebut. 
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4.3.2. Compare Means 

 

Statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel 

utama dalam penelitian ini. Statistik deskriptif juga digunakan untuk 

memberikan gambaran responden dalam penelitian agar memudahkan 

dalam membaca dan memahami deskripsi variabel yang ada. 

Gambaran umum responden dalam penelitian ini yaitu meliputi jenis 

kelamin (gender), nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), mata kuliah 

etika bisnis dan profesi yang telah ditempuh, pengalaman kerja serta 

angkatan. Penjelasan deskriptif tersebut dapat dilihat di bawah ini. 

 

Berdasarkan pada tabel 4.10 diketahui bahwa ditinjau dari 

gender, untuk variabel kecurangan nilai rata-rata perempuan lebih 

tinggi daripada laki-laki, tetapi tidak berbeda secara signifikan karena 

nilai Sig Anova 0.110 > 0.05. Pada variabel tekanan untuk laki-laki 

lebih tinggi sedikit daripada perempuan, tetapi juga tidak berbeda 

signifikan. Untuk variabel kesempatan dan rasionalisasi serta 

kapabilitas nilai rata-rata laki-laki lebih tinggi daripada perempuan 

dan terdapat perbedaan signifikan karena nilai sig. Anova 0.003 < 

0.05. 

 

Berdasarkan pada tabel 4.10 diketahui bahwa ditinjau dari 

angkatan, untuk variabel kecurangan nilai rata-rata tertinggi adalah 

angkatan 2014 dan terendah pada angkatan 2019. Untuk variabel 

tekanan untuk nilai tertinggi adalah pada angkatan 2013 dan terendah 
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angkatan 2016. Untuk variabel kesempatan dan rasionalisasi serta 

kapabilitas nilai rata-rata tertinggi pada angkatan 2014. 

 

Ditinjau dari asal universitas, untuk variabel kecurangan nilai 

rata-rata tertinggi adalah UNNES dan terendah pada UNISBANK. 

Untuk variabel tekanan untuk nilai tertinggi adalah pada UNNES dan 

terendah UNIKA. Untuk variabel kesempatan dan rasionalisasi serta 

kapabilitas nilai rata-rata tertinggi adalah UNISSULA. 

 

Ditinjau dari religiusitasnya, universitas dengan religiusitas 

umum tingkat kecurangan akademiknya lebih tinggi daripada 

universitas dengan religiusitas khusus, namun perbedaannya tidak 

signifikan dilihat dari nilai Sig Anova 0,625 > 0,05. Untuk rata-rata 

variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas pada 

universitas dengan religiusitas umum lebih tinggi daripada religiusitas 

khuusus. 

 

Ditinjau dari status universitasnya, pada rata-rata kecurangan 

akademik dapat dilihat bahwa universitas negeri memiliki rata-rata 

kecurangan akademik lebih tinggi daripada universitas swasta. Untuk 

rata-rata variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas 

pada universitas negeri lebih tinggi daripada universitas swasta. 



47 
 
 
 
 
 

 

Tabel 4.10 Compare Means 
 

 

Keterangan Kecurangan Tekanan Kesempatan Rasionalisasi Kapabilitas 

Gender:      

Laki-laki 4,1371 4,0981 4,2263 4,1424 4,2120 

Perempuan 4,2338 4,0244 4,0074 3,8845 3,8559 

Sig. ,110 ,325 ,003 ,003 ,000 

Angkatan:      

2013 4,3333 4,5000 4,0000 4,0000 4,5000 

2014 4,3833 4,1250 4,5250 4,2750 4,3250 

2015 4,2000 4,0833 4,0917 3,9667 4,0125 

2016 4,2259 4,0250 4,0722 4,0111 3,9361 

2017 4,2100 4,0589 4,1524 3,9959 4,0244 

2018 4,1553 4,0256 4,0312 3,8920 3,9318 

2019 4,0379 4,1250 3,9432 4,1591 4,1705 

Sig. ,762 ,984 ,430 ,761 ,725 

Universitas:      

UDINUS 4,2070 4,2298 4,1532 4,2097 4,1815 

UNDIP 4,1855 4,0236 4,2217 4,0425 4,0377 

UNIKA 4,2173 3,3705 3,2277 2,8884 2,7232 

UNISBANK 4,1420 4,1327 4,1574 4,1389 4,2222 

UNISSULA 4,1526 4,2184 4,3553 4,2421 4,3368 

UNNES 4,3478 4,2337 4,3043 4,1957 4,1957 

Sig. ,614 ,000 ,000 ,000 ,000 

Religiusitas      

Khusus 4,1766 3,9040 3,9371 3,7401 3,7384 

Umum 4,2064 4,1471 4,1934 4,1420 4,1605 

Sig. ,625 ,001 ,001 ,000 ,000 

Status      

Negeri 4,2609 4,1212 4,2601 4,1136 4,1111 

Swasta 4,1729 4,0314 4,0398 3,9458 3,9610 

Sig. ,198 ,288 ,009 ,083 ,140 

Sumber : Lampiran 3 – Statistik Deskriptif 
 

 

4.4. Uji Asumsi Klasik 

 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan regresi berganda, 

penelitian ini harus melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang 

digunakan pada penelitian ini sebagai berikut : 
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4.4.1. Uji Normalitas 

 

Uji asumsi klasik yang pertama digunakan adalah uji 

normalitas. Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah data yang 

digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan melihat nilai 

sig pada Standardized Residual. Nilai sig pada Standardized Residual 

harus lebih besar dari pada tingkat error yang digunakan. Dalam 

penelitian ini menggunakan tingkat error sebesar 0.05. Berikut 

merupakan hasil dari pengujian normalitas: 

 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Normalitas  
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

Sig Standardized Residual  
0,084 

 

Sumber : Lampiran 5 – Uji Asumsi Klasik 
 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. 

untuk unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian 

ini adalah 0,084> 0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian 

ini normal. Artinya distribusi data pada penelitian ini normal. 

 

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji asumsi klasik yang berikutnya digunakan adalah uji 

heteroskedastisitas. Pengujian ini gunakan untuk mengetahui apakah 

data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan terbebas 

dari masalah heteroskedastisitas. Data dapat dikatakan terbebas dari 
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masalah heteroskedastisitas jika masing-masing variabel independen 

memiliki nilai sig lebih besar dari tingkat error yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan tingkat error sebesar 0.05. Sedangkan 

untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk model 

regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai 

berikut: 

 

Tabel 4.12 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

Variabel Sig 

KECURANGAN ,073 

TEKANAN ,776 

KESEMPATAN ,272 

RASIONALISASI ,893 

KAPABILITAS ,365 

Sumber : Lampiran 5 – Uji Asumsi Klasik 
 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-

masing variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini telah bebas 

dari heteroskedastisitas. Artinya data pada penelitian ini memiliki 

varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

 

4.4.3. Uji Multikolinearitas 

 

Uji asumsi klasik yang digunakan selanjutnya adalah uji 

multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah masing-

masing variabel independen memiliki hubungan yang kuat satu sama 

lain. Variabel harus terbebas dari masalah tersebut. Variabel dapat 

dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas dengan melihat nilai 
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Tolerance dan VIF pada tabel Coefficients. Variabel dapat dikatakan 

terbebas dari masalah multikolinearitas jika memiliki nilai Tolerance 

lebih kecil dari 1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berikut merupakan 

hasil dari pengujian multikolinearitas yang dilakukan : 

 

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Multikolinearitas 
 

 

 Collinearity 

Variabel Statistics 

 Tolerance VIF 

TEKANAN ,704 1,421 

KESEMPATAN ,571 1,752 

RASIONALISASI ,423 2,364 

KAPABILITAS ,378 2,648 

Sumber : Lampiran 5 – Uji Asumsi Klasik 
 

 

Dilihat dari persamaan regresi tersebut di atas, nilai untuk 

Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Jadi dapat dikatakan bahwa data pada 

penelitian ini bebas dari multikolinearitas. Artinya tidak ada korelasi 

antara variabel independen pada penelitian ini. 

 

4.5. Uji Hipotesis 

 

Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi 

Linear Berganda. Uji tersebut dipilih karena penelitian ini memiliki lebih dari 

satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Pada 

penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis 

regresi berganda. Berikut ini adalah hasilnya: 
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Tabel 4.14 Uji Hipotesis 
 

  Unstandardized    

  Coefficients t Sig. Sig/2 

Model  Beta    

1 (Constant) 2,631 15,657 ,000 ,000 

 TEKANAN ,499 12,277 ,000 ,000 

 KESEMPATAN ,123 2,740 ,006 ,003 

 RASIONALISASI -,128 -2,810 ,005 ,002 

 KAPABILITAS -,113 -2,454 ,015 ,007 

Sumber : Lampiran 6 – Uji Regresi Berganda 
 

 

Pengujian Hipotesis Pertama 
 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel tekanan sebesar 0,000/2=0,000 yang nilainya < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar +0,499. Artinya tekanan berpengaruh positif terhadap 

kecurangan akademik. Jadi hipotesis pertama diterima. 

 

Pengujian Hipotesis Kedua 
 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel kesempatan sebesar 0,006/2= 0,003yang nilainya < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi sebesar +0,123. Artinya kesempatan berpengaruh positif 

terhadap kecurangan akademik. Jadi hipotesis kedua diterima. 

 

Pengujian Hipotesis Ketiga 
 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel rasionalisasi sebesar 0,005/2= 0,002 yang nilainya < 0,05 dengan nilai 

koefisien regresi -0,128. Artinya rasionalisasi berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan akademik. Jadi hipotesis ketiga ditolak karena berbeda arah. 
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Pengujian Hipotesis Keempat 
 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi t untuk 

variabel kapabilitas sebesar 0,015/2= 0,007 yang nilainya < 0,05 dengan nilai 

 
koefisien regresi -0,113. Artinya kapabilitas berpengaruh negatif 

terhadapkecurangan akademik. Jadi hipotesis keempat ditolak karena berbeda 

arah. 

 

4.6. Uji Beda T test 

 

Tabel 4.15 Uji Beda T test 
 

 

 Variabel  t df Sig. (2-tailed) 
      

 Kecurangan  -2.658 392 ,007 

Sumber : Lampiran 7 – Uji Beda    

Pengujian Hipotesis Kelima    
 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi untuk variabel 

religusitas sebesar 0,007 yang nilainya < 0,05. Artinya Terdapat perbedaan tingkat 

perilaku kecurangan akademik antara universitas dengan religiusitas tertentu 

dengan universitas dengan religiusitas umum. Jadi hipotesis kelima diterima. 

 

4.7. Pembahasan 
 

 

4.7.1. Tekanan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan 

 

akademik 

 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai signifikansi t untuk 

 

variabel tekanan sebesar 0,000/2=0,000 yang nilainya < 0,05 dengan 
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nilai koefisien regresi sebesar +0,499. Artinya tekanan berpengaruh 

positif terhadap kecurangan akademik. Jadi hipotesis pertama 

diterima. 

 

Menurut teori diamond fraud, tekanan merupakan situasi 

dimana seseorang merasa memerlukan untuk melakukan kecurangan. 

Menurut (Gregory C. Cizex, 2010), mengungkapkan bahwa tekanan-

tekanan terbesar yang dirasakan oleh siswa antara lain adalah 

keharusan atau pemaksaan untuk lulus, kompetisi siswa akan nilai 

yang ada sangat tinggi, beban tugas yang begitu banyak, dan waktu 

belajar yang tidak cukup. 

 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh (Fitriana & Baridwan, 2012) mengenai perilaku kecurangan 

akademik mahasiswa akuntansi dengan menggunakan indikator fraud 

triangle, dan hasilnya menunjukan bahwa variabel tekanan 

berpengaruh secara positif terhadap perlaku kecurangan akademik 

pada mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Zaini et al., 2015), (Dewi, 2016), dan 

(Zamzam et al., 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

tekanan berpengaruh terhadap kecurangan akademik. 
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4.7.2. Kesempatan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan 

 

akademik 

 

Berdasarkan pada hasil analisis diperoleh nilai signifikansi t 

untuk variabel kesempatan sebesar 0,006/2= 0,003yang nilainya < 

0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar +0,123. Artinya 

kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Jadi 

hipotesis kedua diterima. 

 

Menurut teori diamond fraud, kesempatan atau peluang adalah 

situasi disaat seseorang merasa dalam kondisi yang memungkinkan 

dalam melakukan kecurangan yang tidak terdeteksi. (Nursani & 

Irianto, 2014) menyatakan bahwa seseorang merasa mereka 

mendapatkan keuntungan yang berasal dari sumber lain, dan itulah 

yang disebut dengan kesempatan. Kesempatan ini tercipta dengan 

memanfaatkan sistem kontrol atau tata kelola yang tidak efektif yang 

memungkinkan mahasiswa dalam melakukan kecurangan. 

 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh (Fitriana & Baridwan, 2012) mengenai perilaku kecurangan 

akademik mahasiswa akuntansi dengan menggunakan indikator dalam 

fraud triangle menunjukkan hasil bahwa variabel kesempatan 

berpengaruh secara positif terhadap perilaku kecurangan akademik 

pada mahasiswa akuntansi. Hasil tersebut diperkuat oleh hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Nursani & Irianto, 2014), (Dewi, 
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2016), (Zamzam et al., 2017) yang menunjukan bahwa kesempatan 

berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik mahasiswa. 

 

4.7.3. Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan 

 

akademik 

 

Berdasarkan pada hasil analisis diperoleh nilai signifikansi t 

untuk variabel rasionalisasi sebesar 0,005/2= 0,002 yang nilainya < 

0,05 dengan nilai koefisien regresi -0,128. Artinya rasionalisasi 

berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Jadi hipotesis 

ketiga ditolak karena berbeda arah. 

 

Menurut teori diamond fraud, rasionalisasi merupakan sebuah 

perilaku pembenaran diri sendiri atau alasan yang salah untuk suatu 

perilaku yang salah (Albrecht et al., 2012). Dimana rasionalisasi 

adalah proses pembenaran pelaku kecurangan atas perilaku tidak etis 

dan tidak jujur yang mereka lakukan dan kerjakan. 

 

Hipotesis ini ditolak artinya semakin tinggi rasionalisasi akan 

menurunkan kecurangan akademik, karena terbukti bahwa 

rasionalisasi berpengaruh negative terhadap kecurangan akademik, 

karena ditinjau dari compare means (Tabel 11) di bagian rasionalitas, 

universitas dengan religiusitas umum lebih tinggi dibandingkan 

dengan universitas dengan religiusitas khusus. 

 

Hipotesis ini ditolak artinya semakin tinggi rasionalisasi maka 

akan menurunkan tingkat kecurangan akademik, dikarenakan 
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universitas dengan religiusitas tertentu memiliki pelajaran religiusitas 

yang lebih intens dibandingkan dengan universitas dengan religiusitas 

umum, sehingga meskipun mereka merasakan bahwa melakukan 

kecurangan akademik adalah hal yang lumrah, namun mereka tetap 

tidak melakukannya dikarenakan kesadaran mereka bahwa 

kecurangan akademik merupakan perbuatan yang tidak baik menurut 

agama yang mereka pahami. 

 

4.7.4.  Kapabilitas  berpengaruh  positif  terhadap  perilaku  kecurangan 

 

akademik 

 

Berdasarkan pada hasil analisis diperoleh nilai signifikansi t 

untuk variabel kapabilitas sebesar 0,015/2= 0,007 yang nilainya < 

0,05 dengan nilai koefisien regresi -0,113. Artinya kapabilitas 

berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Jadi hipotesis 

keempat ditolak karena berbeda arah. 

 

Hipotesis ini ditolak karena terbukti bahwa kapabilitas 

berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Dilihat dari 

compare means (Tabel 11) di bagian kapabilitas, dapat dilihat bahwa 

universitas swasta lebih tinggi dibandingkan dengan universitas 

negeri. Hipotesis ini akan diterima jika angka kapabilitas di 

universitas negeri lebih tinggi dibandingkan dengan universitas 

swasta, karena mahasiswa dari universitas negeri memiliki 

kemampuan akademis yang lebih tinggi atau diatas rata-rata 

dibandingkan dengan mahasiswa di universitas swasta, hal ini dinilai 
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dari kecenderungan bahwa universitas negeri lebih diminati, dan 

dalam proses seleksinya lebih sulit daripada universitas swasta . 

Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel 

kapabilitas berpengaruh negatif terhadap perilaku kecurangan 

akademik mahasiswa akuntansi. 

 

4.7.5. Terdapat perbedaan perilaku kecurangan akademik antara 

 

universitas dengan religiusitas tertentu dengan universitas dengan 

 

religiusitas umum 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut diperoleh nilai signifikansi 

untuk variabel religusitas sebesar 0,007 yang nilainya < 0,05. Artinya 

terdapat perbedaan tingkat perilaku kecurangan akademik antara 

universitas dengan religiusitas tertentu dengan universitas dengan 

religiusitas umum. Jadi hipotesis kelima diterima. 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan agama 

adalah sistem yang mengatur keimanan (kepercayaan) dan peribadatan 

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan 

dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. 

Seseorang yang memiliki tingkat pemahaman agama yang tinggi akan 

cenderung berperilaku etis dan tentunya akan berusaha menghindari 

perilaku kecurangan. Tingkat pemahaman agama yang tinggi 

diharapkan bisa menjadi faktor pengontrol dalam setiap tindakan yang 

ingin dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku 

kecurangan. 
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Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh (Zamzam et al., 2017), dikarenakan dalam 

penelitian ini peneliti membandingkan antara universitas dengan 

religiusitas tertentu dengan universitas dengan religiusitas umum, 

yang hasilnya adalah terdapat perbedaan antara universitas dengan 

religiusitas tertentu dan universitas dengan religiusitas umum. Dalam 

penelitian ini kecurangan akademik di universitas dengan religiusitas 

tertentu lebih rendah dibandingkan dengan universitas dengan 

religiusitas umum, yang artinya membuktikan bahwa religiusitas 

berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik. Sehingga dapat 

disimpulkan pada penelitian ini bahwa terdapat perbedaan perilaku 

kecurangan akademik antara universitas dengan religiusitas tertentu 

dengan universitas dengan religiusitas umum. 


