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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kecurangan akademik sudah menjadi hal yang biasa dikalangan pelajar. 

Hal ini dibuktikan melalui penelitian Lozier di dalam student perceptions of 

academic dishonesty scenarios  yang menyatakan bahwa 70% mahasiswa pernah 

sekiranya sekali melakukan kecurangan dan 25% pernah melakukan kecurangan 

lebih dari satu kali (Ismatullah & Eriswanto, 2016). Kecurangan-kecurangan yang 

dilakukan oleh pelajar khususnya mahasiswa adalah hal yang tidak baik. 

Kecurangan akademik dapat digolongkan menjadi suatu tindakan kejahatan 

(Dirdjosumarto, 2016). Penelitian Sierra dan Hyman (2008) saat individu atau 

kelompok dapat melakukan suatu kecurangan, maka tidak menutup kemungkinan 

akan melakukan kecurangan-kecurangan kembali dilain waktu dan kesempatan. 

Bahkan lebih parahnya melakukan kecurangan dengan skala yang yang lebih 

besar. 

 Dalam perkuliahan, banyak sekali bentuk-bentuk atau tindakan yang dapat 

digolongkan menjadi kecurangan akademik. Lewellyn dan Rodriguez (2015) 

menyatakan bahwa kecurangan akademik adalah semua kegiatan seperti plagiasi 

dan perbuatan tidak jujur. Pengimplementasian kecurangan akademik dapat 

dilakukan dengan bekerja sama saat ujian berlangsung, membuat catatan saat 

ujian yang bersifat close book, berkomunikasi dengan individu lain saat jalannya 

ujian, dan masih banyak bentuk pengimplementasian dari kecurangan akademik.  

 Jones and Ha.i-Jew (2009) menegaskan bahwa kecurangan akademik 

adalah hal yang serius bagi lembaga pendidikan yang salah satunya adalah 

universitas. Lembaga pendidikan adalah tempat dimana berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar. Lembaga pendidikan tentu saja memiliki visi dan misi yang 

baik, berkeinginan menerapkan nilai religius yang baik. Tentu saja saat 

kecurangan akademik tersebut terjadi di lembaga pendidikan maka hal ini adalah 



 
 

2 
 

suatu permasalahan yang serius. (Aziz, 2007) menyatakan instansi pendidikan 

yang awalnya berfungsi menjadi penyalur pendidikan moral yang baik menjadi 

sarana mendapatkan ijazah dengan nilai baik.  

 Pada penelitian Mccabee et.al. (2006)  menyatakan bahwa mahasiswa 

bisnis lebih sering menyontek dibandingkan dengan mahasiswa non bisnis. 

Menurut (Pamungkas, 2015) berbahaya bagi lulusan akuntansi jika memiliki 

karakter yang buruk dikarenakan lulusan ini mempunyai kompetensi penting dan 

berkaitan dengan keuangan perusahaan sehingga tidak mentutup kemungkinan 

akan melakukan kecurangan juga.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Muhammad Faisal Dwi 

Kusuma yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan 

akademik dengan teori Fraud Diamond dan religiusitas. Penelitian Muhammad 

Faisal Dwi Kusuma dilakukan di Universitas Islam Indonesia dengan 

sampelsebanyak 267 mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Dwi Kusuma 

menyatakan bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan 

akademik sedangkan rasionalisasi, kemampuan, tekanan, religiusitas tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan akademik.  

Ada beberapa keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Faisal Dwi Kusuma yang salah satunya adalah obyek penelitian hanya berfokus 

pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam 

Indonesia sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan obyek penelitian 

berbeda yaitu di mahasiswa S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (FEB) di Semarang. 
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1.2. Perumusan Masalah  

Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Apakah tekanan berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (FEB) di Semarang ?   

2. Apakah kesempatan berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan 

akademik mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis (FEB) di Semarang ? 

3. Apakah rasionalisasi berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan 

akademik mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis (FEB) di Semarang ?  

4. Apakah kemampuan berpengaruh positif terhadap tindakan kecurangan 

akademik mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis (FEB) di Semarang ?  

5. Apakah religiusitas berpengaruh negatif terhadap tindakan kecurangan 

akademik mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis (FEB) di Semarang ?  

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1. Tujuan Penelitian :  

1. Mengetahui pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (FEB) di Semarang. 

2. Mengetahui pengaruh kesempatan terhadap tindakan kecurangan 

akademik mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB) di Semarang 

3. Mengetahui pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan 

akademik mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB) di Semarang 
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4. Mengetahui pengaruh kemampuan terhadap tindakan kecurangan 

akademik mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB) di Semarang 

5. Mengetahui pengaruh religiusitas terhadap tindakan kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis (FEB) di Semarang. 

 

1.3.2. Manfaat penelitian :  

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharaplkan memberikan kontribusi bahwa teori 

Fraud Diamond dan religiusitas berdampak bagi mahasiswa S1 program 

studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di Semarang dan teori 

Fraud Diamond dan religiusitas tidak hanya ditemukan dalam kecurangan 

keuangan saja tetapi juga kecurangan akademik.  

2. Manfaat praktis  

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi wawasan dan 

pengetahuan faktor-faktor apa yang menimbulkan kecurangan akademik 

dan kemudian dapat diambil tindakan solusi pencegahan agar tidak terjadi 

kecurangan akademik tersebut.  

 


