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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.Deskripsi Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa aktif akuntansi semester genap 

tahun ajaran 2018/2019 universitas di Semarang yang terakreditasi A menurut 

BAN-PT, yaitu 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 : 

Gambar 4.1. Jenis Kelamin 

 

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan pada gambar 4.1 tersebut diketahui bahwa responden pada 

penelitian yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 231 orang (60.6%) dan 

150 orang (39.4%) adalah laki-laki. 
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Gambar 4.2. Angkatan Responden 

 

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan pada gambar 4.2 diketahui bahwa angkatan responden pada 

penelitian ini yaitu berjumlah 1 orang dari angkatan 2013, 9 orang dari angkatan 

2014, 57 orang dari angkatan 2015, 89 dari angkatan 2016, 119 dari angkatan 

2017, 84 orang dari angkatan 2018, dan 22 orang dari angkatan 2019. 

Tabel 4.3. Nama Universitas 

Nama Perguruan Tinggi Jumlah  

UNISSULA 91 

UNIKA 50 

UNISBANK 81 

UNDIP 53 

UDINUS 61 

UNNES 45 

TOTAL SAMPEL 381 

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan pada tabel 4.1. diketahui bahwa responden pada penelitian ini 

berasal dari universitas UDINUS berjumlah 61 orang. Responden pada penelitian 

ini berasal dari universitas UNDIP berjumlah 53 orang. Responden pada 
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penelitian ini berasal dari universitas UNIKA berjumlah 50 orang. Responden 

pada penelitian ini berasal dari universitas UNISBANK berjumlah 81 orang. 

Responden pada penelitian ini berasal dari universitas UNISSULA berjumlah 91 

orang. Responden pada penelitian ini berasal dari universitas UNNES berjumlah 

45 orang. 

 

Gambar 4.4. IPK 

 

Sumber: Lampiran 2 

Berdasarkan pada gambar 4.3. diketahui bahwa responden pada penelitian 

ini yang memiliki IPK ≤ 2.00 berjumlah 20 orang. Responden pada penelitian ini 

yang memiliki IPK 2.01-3.00 berjumlah 106 orang. Responden pada penelitian ini 

yang memiliki IPK 3.01-3.50 berjumlah 211 orang. Responden pada penelitian ini 

yang memiliki IPK 3.51-4.00 berjumlah 44 orang.  

 

4.2.Hasil Pengujuan Data 

4.2.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Untuk pengujian validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Pengujian 

pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel tekanan: 
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Tabel 4.5. Hasil Pengujian Tekanan 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

TK_1 0,576 0,099 Valid 

TK_2 0,706 0,099 Valid 

TK_3 0,700 0,099 Valid 

TK_4 0,456 0,099 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan pada tabel 4.2.  diketahui bahwa variabel tekanan pada 

pengujian ini valid semua. Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas 

untuk variabel kesempatan: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Kesempatan  

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

KS_1 0,693 0,099 Valid 

KS_2 0,627 0,099 Valid 

KS_3 0,624 0,099 Valid 

KS_4 0,561 0,099 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan pada tabel 4.3. diketahui bahwa variabel kesempatan pada 

pengujian ini valid semua. Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas 

untuk variabel rasionalisasi: 

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Rasionalisasi 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

RS_1 0,615 0,099 Valid 

RS_2 0,762 0,099 Valid 

RS_3 0,725 0,099 Valid 

RS_4 0,675  0,099 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan pada tabel 4.4  diketahui bahwa variabel rasionalisasi pada 

pengujian ini valid semua. Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas 

untuk variabel Kemampuan: 
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Tabel 4.8. Hasil Pengujian Kemampuan 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

KM_1 0,683 0,099 Valid 

KM_2 0,723 0,099 Valid 

KM_3 0,771 0,099 Valid 

KM_4 0,737 0,099 Valid 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan pada tabel 4.5  diketahui bahwa variabel kemampuan pada 

pengujian ini valid semua. Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas 

untuk variabel Religiusitas: 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Religiusitas 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

RL_1 0,468  0,099  0,099 

RL_2 0,645  0,099  0,099 

RL_3 0,586  0,099  0,099 

RL_4 0,484  0,099  0,099 

Sumber: Lampiran 3 

Berdasarkan pada tabel 4.6  diketahui bahwa variabel kemampuan pada 

pengujian ini valid semua. Kemudian berikutnya adalah hasil pengujian validitas 

untuk variabel Kecurangan: 

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Kecurangan 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

KC_1 0,600 0,099 Valid 

KC_2 0,584 0,099 Valid 

KC_3 0,655 0,099 Valid 

KC_4 0,653 0,099 Valid 

KC_5 0,565 0,099 Valid 

KC_6 0,547 0,099 Valid 

Sumber: Lampiran 3 
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Berdasarkan pada tabel 4.7.  diketahui bahwa variabel kecurangan pada 

pengujian ini valid semua. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

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

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha Cronbach Keterangan 

Tekanan 0,795 Reliabel 

Kesempatan 0,809 Reliabel 

Rasionalisasi 0,852 Reliabel 

Kemampuan 0,872 Reliabel 

Religiusitas 0,749 Reliabel 

Kecurangan 0,829 Reliabel 

Sumber: Lampiran 3 

Dilihat dari tabel 4.8. dapat diketahui bahwa tekanan memiliki nilai alpha 

cronbach sebesar 0,795, kesempatan memiliki nilai alpha cronbach sebesar 

0,809, rasionalisasi memiliki nilai alpha cronbach sebesar 0,852, kemampuan 

memiliki nilai alpha cronbach sebesar 0,872, religiusitas memiliki nilai alpha 

cronbach sebesar 0,749, dan kecurangan memiliki nilai alpha cronbach sebesar 

0,829 > 0,6 maka dikatakan reliable.  

 

4.2.2.Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini merupakan alat yang akan dipakai 

untuk memberikan gambaran dari data penelitian, dengan maksud untuk 

mengetahui awaban responden kepada setiap pernyataan dari masing-masing 

variabel penelitian. Persepsi responden terhadap setiap variabel dalam penelitian 

ini ditunjukan dengan statistik deskriptif dengan kriteria Rendah, Sedang, dan 

Tinggi. Kriteria tersebut dilihat dari hasil mean yang sesuai dengan kategori dan 

kisaran teoritis yang berbeda. Berikut hasil mean tersebut: 
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Tabel 4.12. Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel 
Kisaran 

teoritis 

Mean 

empiris  

Kategori Keterangan 

Rendah Sedang  Tinggi  

Tekanan 1-5 4.0539 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

Kesempatan 1-5 4.0952 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

Rasionalisasi 1-5 3.9879 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

Kemampuan 1-5 3.9987 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

Religiusitas 1-5 4.3495 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

Kecurangan 1-5 4,1950 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

Tabel 4.9. Statistik deskriptif variabel di atas menunjukan bahwa rata-rata 

pada jawaban responden yang berpartisipasi dalam kuesioner di penelitian ini. 

Pada variabel tekanan nilai mean jawaban responden sebesar 4,0539 yang 

tergolong dalam kategori tinggi. Artinya, persepsi responden terhadap kurangnya 

pemahaman terhadap materi perkuliahan sehingga melakukan kecurangan 

akademik, soal ujian yang sulit menyebabkan melakukan kecurangan akademik, 

tuntutan dari orang tua untuk mendapatkan IP bagus, sehingga melakukan 

kecurangan akademik, Indeks Prestasi merupakan hal yang sangat penting sangat 

baik. 

Statistik deskriptif variabel di atas menunjukan bahwa rata-rata pada 

jawaban responden yang berpartisipasi dalam kuesioner di penelitian ini. Pada 

variabel kesempatan nilai mean jawaban responden sebesar 4,0952 yang tergolong 

dalam kategori tinggi. Artinya, persepsi responden terhadap sanksi tidak tegas dari 

beberapa pengawas menyebabkan melakukan kecurangan akademik, beberapa 

pengawas tidak menjaga ujian dengan ketat, melakukan kecurangan akademik 

karena mempunyai kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan teman selama 

ujian, teknologi internet memudahkan berbuat kecurangan seperti copy paste 

tanpa menyebutkan sumbernya sangat baik. 

Statistik deskriptif variabel di atas menunjukan bahwa rata-rata pada 

jawaban responden yang berpartisipasi dalam kuesioner di penelitian ini. Pada 

variabel rasionalisasi nilai mean jawaban responden sebesar 3,9879 yang 

tergolong dalam kategori tinggi. Artinya, persepsi responden terhadap 

rasionalisasi mencontek misalnya melakukan kecurangan akademik karena orang 
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lain juga pernah melakukan, kecurangan akademik tidak merugikan orang lain, 

kecurangan akademik (membawa barang elektronik) karena saya merasa hal 

tersebut sudah biasa dilakukan, dan merasa hal yang sudah biasa ketika menjiplak 

persis tanpa mencantumkan sumbernya atau plagiat sangat baik. 

Statistik deskriptif variabel di atas menunjukan bahwa rata-rata pada 

jawaban responden yang berpartisipasi dalam kuesioner di penelitian ini. Pada 

variabel kemampuan nilai mean jawaban responden sebesar 3,9987 yang 

tergolong dalam kategori tinggi. Artinya, persepsi responden terhadap 

kemampuannya yaitu dapat menekan rasa bersalah atau bahkan tidak merasa 

bersalah setelah melakukan kecurangan akademik, dapat memikirkan cara 

melakukan kecurangan akademik berdasarkan peluang yang ada, mampu 

menyelipkan dan menggunakan barang elektronik saat ujian, dan mempunyai 

strategi khusus dalam melakukan kecurangan akademik sangat baik. 

Statistik deskriptif variabel di atas menunjukan bahwa rata-rata pada 

jawaban responden yang berpartisipasi dalam kuesioner di penelitian ini. Pada 

variabel religiusitas nilai mean jawaban responden sebesar 4,3495 yang tergolong 

dalam kategori tinggi. Artinya, persepsi responden ketika mendapat musibah yang 

berat memasrahkan diri kepada Tuhan, selalu diawasi oleh Tuhan atas segala 

sesuatu yang dilakukan, merasa dekat dengan Tuhan setiap melakukan ibadah, 

mengerti bahwa hukuman di akhirat jauh lebih berat dibanding di dunia sangat 

baik. 

Statistik deskriptif variabel di atas menunjukan bahwa rata-rata pada 

jawaban responden yang berpartisipasi dalam kuesioner di penelitian ini. Pada 

variabel kecurangan nilai mean jawaban responden sebesar 4,1950 yang tergolong 

dalam kategori tinggi. Artinya, persepsi responden terhadap perilaku kecurangan 

seperti menyalin jawaban tugas milik mahasiswa lain merupakan bentuk 

kecurangan akademik, mahasiswa membuat catatan kecil saat ujian merupakan 

bentuk kecurangan akademik,  memberikan contekan kepada teman saat ujian 

merupakan bentuk kecurangan akademik, menitip tanda tangan kehadiran kepada 

teman merupakan bentuk kecurangan akademik,  menjiplak persis tanpa 

mencantumkan sumbernya (plagiat) merupakan kecurangan akademik,  mencari 
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bocoran soal ujian dari teman di kelas lainnya merupakan bentuk kecurangan 

akademik sangat baik. 

Tabel 4.13. Compare Means 

 

Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan pada tabel diatas 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 > 0.05. Untuk 

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 < 0.05.   

Berdasarkan tabel compare mean jenis kelamin, variabel kecurangan, 

laki-laki berjumlah 4.1371 dan perempuan berjumlah 4.2338. Pada variabel 

tekanan, laki-laki berjumlah 4.0981 dan perempuan berjumlah 4.0244. Pada 

variabel kesempatan, laki-laki berjumlah 4.2263 dan perempuan berjumlah 

4.0074. Pada variabel rasionalisasi, laki-laki berjumlah 4.1424 dan perempuan 

berjumlah 3.8845. Pada variabel kemampuan, laki-laki berjumlah 4.2120 dan 

perempuan berjumlah 3.8559. Pada variabel religiusitas, laki-laki berjumlah 

4.3386 dan perempuan berjumlah 4.3568.  

Kemudian tabel compare mean berdasarkan angkatan yang paling tinggi 

adalah angkatan ≤2016. Pada variabel kecurangan, angkatan 2016 berjumlah 
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4.2277 dan angkatan > 2016 4.1878. Pada variabel tekanan, angkatan <2016 

berjumlah 4.0951 dan angkatan > 2016 berjumlah 4.0449. Pada variabel 

kesempatan, angkatan <2016 berjumlah 4.1514 dan angkatan > 2016 berjumlah 

4.0828. Pada variabel rasionalisasi, angkatan <2016 berjumlah 4.0106 dan 

angkatan > 2016 berjumlah 3.9830. Pada variabel kemampuan, angkatan <2016 

berjumlah 4.0634 dan angkatan > 2016 berjumlah 3.9845. Pada variabel 

religiusitas, angkatan <2016 berjumlah 4.3225 dan angkatan > 2016 berjumlah 

4.3554.  

Kemudian tabel compare mean berdasarkan universitas yang paling 

tinggi adalah universitas negeri. Pada variabel kecurangan, universitas negeri 

berjumlah 4.2609 dan universitas swasta 4.1729. Pada variabel tekanan, 

universitas negeri berjumlah 4.1212 dan universitas swasta berjumlah 4.0314. 

Pada variabel kesempatan, universitas negeri berjumlah 4.2601 dan universitas 

swasta berjumlah 4.0398. Pada variabel rasionalisasi, universitas negeri berjumlah 

4.1136 dan universitas swasta berjumlah 3.9458. Pada variabel kemampuan, 

universitas negeri berjumlah 4.1111 dan universitas swasta berjumlah 3.9610. 

Pada variabel religiusitas, universitas negeri berjumlah 4.4495 dan universitas 

swasta berjumlah 4.3159. 

 

 

4.2.3.Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1. Uji Multikolinearitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat pada angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.14. Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

TEKANAN .687 1.456 

KESEMPATAN .558 1.791 

RASIONALISASI .420 2.381 

KEMAMPUAN .377 2.653 

RELIGIUSITAS .948 1.055 

a. Dependent Variable: KECURANGAN 

Sumber: Lampiran 6 

Dilihat dari  tabel 4.11, 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. 

 

4.2.3.2. Hasil Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya:  

Tabel 4.15. Hasil Pengujian Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardiz

ed Residual 

N 381 

Normal Parametersa,b Mean ,0444462 

Std. 

Deviation 
2,31971003 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,046 

Positive ,019 

Negative -,046 

Test Statistic ,046 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,056c 

 

Sumber: Lampiran 6 
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Dilihat dari tabel 4.12. diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,056 > 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

 

4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk 

model regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.16. Hasil Uji Glejser   

 
Sumber: Lampiran 6 

Berdasarkan tabel 4.13. diketahui bahwa nilai signifikansi variabel 

independen diatas 0.05, maka dapat dikatan bahwa data yang diolah tidak terjadi 

heteroskedasitas. 
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4.2.4. Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.17. Uji t 

 

Sumber: Lampiran 6 

 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui nilai t untuk variabel X1 (tekanan) 

sebesar 12,028>1,645 artinya terdapat pengaruh positif tekanan terhadap 

kecurangan akademis (Y), Jadi hipotesis pertama diterima. Maka terdapat 

pengaruh positif Tekanan terhadap Perilaku kecurangan akademik mahasiswa 

akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di 

Semarang.  

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui nilai t untuk variabel X2 

(kesempatan) sebesar 2,618 > 1,645 artinya terdapat pengaruh positif kesempatan 

terhadap kecurangan akademis (Y), Jadi hipotesis kedua diterima. Maka terdapat 

pengaruh positif Kesempatam terhadap Perilaku kecurangan akademik mahasiswa 

akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di 

Semarang. 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui nilai t untuk variabel X3 

(rasionalisasi) sebesar -2,746 < -1,645 artinya hipotesis ketiga ditolak. Jadi  tidak 

terdapat pengaruh rasionalisasi terhadap Perilaku kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

(FEB) di Semarang. 
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Berdasarkan pada tabel diatas diketahui nilai t untuk variabel X4 

(kemampuan) sebesar -2,424 < 1,645 artinya hipotesis keempat ditolak. Jadi 

terdapat pengaruh negatif kemampuan terhadap Perilaku kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

(FEB) di Semarang. 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui nilai t untuk variabel X5 

(religiusitas) sebesar 0,606< 1,645 artinya tidak terdapat pengaruh religiusitas 

terhadap kecurangan akademis (Y), Jadi hipotesis kelima ditolak. Maka tidak 

terdapat pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku kecurangan akademik mahasiswa 

akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di 

Semarang. 

 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Pengaruh Tekanan  Terhadap Kecurangan Akademik 

Berdasarkan analisis diatas diketahui nilai t untuk variabel X1 (tekanan) 

sebesar 12,028 >1,645 artinya terdapat pengaruh positif tekanan terhadap 

kecurangan akademis (Y), Jadi hipotesis pertama diterima. Maka terdapat 

pengaruh positif Tekanan terhadap Perilaku kecurangan akademik mahasiswa 

akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di 

Semarang.  

Romney dan Steinbart dalam Anggreyanto (2015) menyatakan penyebab 

individu atau kelompok melakukan kecurangan akademik yaitu karena adanya 

tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dalam Fraud Triangle, elemen puncak 

seorang atau individu melakukan kecurangan adalah adanya tekanan yang 

kemudian elemen lain yaitu kesempatan dan rasionalisasi adalah pendukung 

adanya kecurangan. 

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 
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dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zaini, Carolina, & Setiawan, 2015), 

(Dewi, 2016), dan (Zamzam et al., 2017). 

 

4.3.2. Pengaruh Kesempatan Terhadap Kecurangan Akademik 

Berdasarkan analisis diatas diketahui nilai t untuk variabel X2 

(kesempatan) sebesar 2,618> 1,645 artinya terdapat pengaruh positif kesempatan 

terhadap kecurangan akademis (Y), Jadi hipotesis kedua diterima. Maka terdapat 

pengaruh positif Kesempatam terhadap Perilaku kecurangan akademik mahasiswa 

akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di 

Semarang. 

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. 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

(Fitriana & Baridwan, 2012) mengenai perilaku kecurangan akademik mahasiswa 

akuntansi dengan menggunakan indicator 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, 2016), 

(Zamzam et al., 2017) yang menunjukan bahwa kesempatan berpengaruh positif 

terhadap kecurangan akademik mahasiswa. 

 

4.3.3. Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Kecurangan Akademik 

Berdasarkan analisis diatas diketahui nilai nilai t untuk variabel X3 

(rasionalisasi) sebesar -2,746 < 1,645 artinya hipotesis ketiga ditolak. Jadi  

terdapat pengaruh negatif Rasionalisasi terhadap Perilaku kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

(FEB) di Semarang. 
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Menurut teori diamond fraud, rasionalisasi merupakan sebuah perilaku 

pembenaran diri sendiri atau alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah 

(Albrecht, 2012). Dimana rasionalisasi adalah proses pembenaran pelaku 

kecurangan atas perilaku tidak etis dan tidak jujur yang mereka lakukan dan 

kerjakan. 

Rasionalisasi berbuat kecurangan adalah suatu keadaan mencari 

pembenaran sebelum melakukan kecurangan akademik untuk melawan hukum 

dan mempertahankan jati diri pelaku kecurangan akademik. Rasionalisasi ini tidak 

hanya mendorong mahasiswa untuk melakukan kecurangan, namun rasionalisasi 

juga bisa membuat mahasiswa menjadi orang yang tidak memiliki rasa bersalah. 

Hal itu dikarenakan pada diri mahasiswa tindakan kecurangan sudah dianggap 

sebagai sesuatu yang wajar dilakukan.  

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena dilihat dari nilai compare 

means untuk variabel rasionalisasi tidak ada perbedaan antara angkatan untuk 

variabel ini sehingga menjadikan hipotesis ditolak. Selain itu, karena semakin 

tinggi rasionalisasi berarti ada pembenaran diri dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan kecurangan tetapi jika tidak didukung oleh situasi sekitar, justru akan 

menurunkan tindakan kecurangan akademik itu sendiri. 

Hipotesis ini ditolak artinya semakin tinggi rasionalisasi akan menurunkan 

kecurangan akademik, karena responden merasa melakukan kecurangan akademik 

itu hal yang sudah biasa dilakukan tetapi mereka justru tidak terdorong untuk 

melakukannya karena takut akan punishment atau hukuman dari kampus, karena 

adanya perintah dari orang tua untuk tidak melakukan kecurangan akademik. Hal 

ini sesuai dengan teori reward punichment yang menjelaskan tentang sanksi 

memang efektif untuk mencegah  dari menurunnya perilaku kecurangan 

akademik. 

 

4.3.4. Pengaruh Kemampuan Terhadap kecurangan Akademik 

Berdasarkan analisis diatas diketahui nilai t untuk variabel X4 

(kemampuan) sebesar -2,424 < 1,645 artinya hipotesis keempat ditolak. Jadi tidak 

terdapat pengaruh Kemampuan terhadap Perilaku kecurangan akademik 



 
 

44 
 

mahasiswa akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

(FEB) di Semarang. 

Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena dilihat dari nilai compare 

meaasnnya, untuk variabel kemampuan, nilai signifikansi untuk angkatan sebesar 

0.725 > 0.05 artinya ditemukan tidak adanya perbedaan signifikan antara angkatan 

sehingga menjadikan hipotesis ditolak. Kemampuan yang dimiliki mahasiswa 

dapat mempermudah mahasiswa itu dalam melakukan tindakan kecurangan 

akademik, seperti strategi membuat contekan, maupun strategi menyontek dengan 

rekan lainnya. Hal ini sesuai dengan teori kognitif sosial dan teori humanistik 

yang dijadikan dasar penelitian ini. Kemampuan merupakan salah satu potensi 

yang dimiliki manusia, dengan kemampuan ini dapat digunakan kearah positif 

atau negatif oleh individu itu sendiri. 

Hipotesis ini ditolak artinya kemampuan berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan akademik. Jadi responden pada penelitian ini memiliki kapabilitas 

atau kemampuan untuk berbuat curang, tetapi justru tidak melakkukannya karena 

adanya faktor eksternal yang mempengaruhi seperti takut sanksi atau hukuman 

akan kecurangan dari kampus, pengaruh dari teman untuk tidak melakukan 

kecurangan akademik. 

Berdasarkan pada tabel compare mean diketahui bahwa ditinjau dari 

gender, untuk variabel kemampuan nilai rata-rata perempuan lebih tinggi daripada 

laki-laki, tetapi tidak berbeda secara signifikan karena nilai Sig Anova > 0.05. Hal 

ini juga sesuai dengan teori gender yang menjelaskan bahwa adanya perbedaan 

sifat antara pria dan wanita menjelaskan perilaku yang berbeda diantara keduanya 

sehingga hipotesis ditolak. 

 

4.3.5. Pengaruh Religiusitas Terhadap kecurangan Akademik 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui nilai t untuk variabel X5 

(religiusitas) sebesar 0,606 < 1,645 artinya tidak terdapat pengaruh religiusitas 

terhadap kecurangan akademis (Y), Jadi hipotesis kelima ditolak. Maka tidak 

terdapat pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku kecurangan akademik mahasiswa 
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akuntansi S1 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) di 

Semarang. 

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. Alasan 

ditolaknya hipotesis ini adalah dilihat dari nilai compare means untuk laki-laki 

dan perempuan memperoleh nilai signifikansi > 0.05 artinya tidak ada perbedaan 

tingkat religiusitas antara laki-laki dan perempuan maka hipotesis ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

(Zamzam et al., 2017) mengenai perilaku kecurangan akademik dengan 

menggunakan tingkat religiusitas menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh 

negatif terhadap perilaku kecurangan akademik, hasil penelitian ini diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan oleh (Aziz & Novianti, 2016). 

 


