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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fraud atau kecurangan adalah tindakan penipuan yang melanggar hukum, 

dimana seseorang maupun suatu kelompok melakukannya dengan sengaja untuk 

tujuan tertentu, misalnya memanipulasi laporan keuangan, korupsi, dll (Murdock, 

2018). Dalam dunia bisnis, fraud merupakan hal yang sangat diperhatikan dan 

diantisipasi oleh para pebisnis dalam rangka menjaga keberlanjutan bisnis. Hal 

tersebut, dikarenakan fraud menyebabkan ancaman bagi keberlanjutan bisnis dan 

juga kerugian bagi perusahaan maupun negara. Fraud tidak hanya terjadi dalam 

dunia bisnis, namun juga dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, fraud 

lebih dikenal dengan istilah Kecurangan Akademik, dalam hal ini mengacu pada 

kesalahan perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh akademisi. Kecurangan 

Akademik dapat merusak integritas, kualitas mahasiswa, dan nama baik 

universitas (Bujaki et al., 2019). Dalam dunia pendidikan, Kecurangan Akademik 

merupakan tindakan yang tidak mencerminkan seseorang yang berpendidikan 

serta bertentangan dengan nilai, moral dan aturan yang ada. Kecurangan 

Akademik mencakup beberapa tindakan seperti plagiarisme, melimpahkan 

pekerjaan kepada orang lain, memalsukan data penelitian, memberikan data dari 

sumber yang dimanipulasi, menyalin pekerjaan teman, membawa catatan saat 

ujian, berkomunikasi dengan teman selama ujian, dll (D’Arcy Becker et al., 
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2006). Praktik Kecurangan Akademik masih banyak dijumpai dalam dunia 

pendidikan saat ini, baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Kebiasaan 

melakukan Kecurangan Akademik ini, jika dibiarkan dapat menjadi suatu 

kebiasaan yang terbawa sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, fraud 

dalam praktik dunia kerja.  

Konsep Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Donald Cressey, (1954) 

menyatakan tiga kondisi yang memungkinakan seseorang melakukan fraud yaitu 

tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Fraud Triangle telah banyak digunakan 

oleh para pelaku bisnis sebagai kerangka untuk menilai dan menjelaskan tingkat 

fraud (Murphy & Dacin, 2011). Seperti halnya kasus penipuan laporan keuangan 

dalam dunia bisnis, konsep Fraud Triangle dapat digunakan untuk menganalisa 

dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Kecurangan Akademik di dunia 

pendidikan (Tinkelman, 2011). Dorongan atau tekanan untuk terlibat dalam 

Kecurangan Akademik bisa berasal dari tuntutan untuk mendapatkan nilai tinggi. 

Selain itu, mahasiswa akan tertarik melakukan Kecurangan Akademik karena 

peluang kemungkinan tertangkap oleh dosen sangat rendah seperti situasi saat ini. 

Pada akhirnya, tindakan rasionalisasi dilakukan, yaitu upaya pembenaran atau 

mencari alasan logis untuk membenarkan tindakan yang pada dasarnya salah. 

Misalnya seperti anggapan bahwa Kecurangan Akademik tidak merugikan orang 

lain, tugas yang diberikan membutuhkan banyak waktu atau terlalu sulit, waktu 

yang tersedia untuk menyelesaikan tugas terlalu terbatas atau batas waktu 

pengumpulan tugas terlalu dekat dengan tugas lainnya. Mahasiswa lain mungkin 

merasionalisasi bahwa metode pengajaran yang diterapkan tidak sesuai dengan 
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gaya belajarnya. Akhirnya, mahasiswa meyakini jika tindakan mereka bukan 

merupakan sebuah kecurangan. 

Semenjak merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia, pandemi tidak 

hanya memberikan dampak pada kesehatan masyarakat dan perekonomian 

nasional tetapi juga berimplikasi pada dunia pendidikan nasional. Dalam langkah 

mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan untuk menghentikan kegiatan belajar mengajar secara luring atau offline 

dan kegiatan belajar mengajar dialihkan secara daring atau online. Sejalan dengan 

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, Unika Soegijapranata 

Semarang mulai menerapkan kuliah daring pada tanggal 16 Maret 2020. 

Keputusan ini merupakan langkah untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di 

lingkup universitas. Penerapan pembelajaran daring secara menyeluruh tersebut 

merupakan hal yang baru di Unika Soegijapranata Semarang, sehingga dosen 

maupun mahasiswa perlu melakukan proses adaptasi dengan pembelajaran daring. 

Dalam proses adaptasi tersebut, tidak jarang pembelajaran berujung pada metode 

yang kurang efektif. Maksudnya, kegiatan pembelajaran daring menunjukkan 

beberapa dampak seperti, penggunaan waktu yang kurang efisien, server 

pembelajaran yang tidak stabil, menghilangkan interaksi langsung antara dosen 

dengan mahasiswa dan kecurangan yang mungkin timbul. Perbedaan besar antara 

metode luring dan daring tersebut mempengaruhi niat dan dorongan mahasiswa 

untuk mengikuti pembelajaran daring, sehingga mendorong praktik Kecurangan 

Akademik ketika mengerjakan tugas maupun ujian. Selain itu, kemungkinan dan 

peluang untuk mahasiswa melakukan Kecurangan Akademik meningkat karena 
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rendahnya pengawasan dosen, ditambah dengan penggunaan internet yang  

mempermudah mahasiswa dalam mencari jawaban. Disisi lain, ada orang-orang 

dan atau organisasi yang membuat mahasiswa lebih leluasa membeli kunci 

jawaban atau jasa pengerjaan tugas kuliah. 

Penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian ini berdasar dari 

pengamatan penulis dalam melihat lonjakan nilai ujian mahasiswa yang signifikan 

dalam beberapa mata kuliah tertentu di jurusan Akuntansi selama pembelajaran 

daring. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Rohmah, (2018). Penelitian ini secara khusus dimaksudkan untuk melihat 

faktor yang paling berpengaruh dalam mendorong mahasiswa jurusan Akuntansi 

Unika Soegijapranata dalam melakukan praktik kecurangan selama pembelajaran 

daring dengan menggunakan konsep Fraud Triangle. Dari penjelasan tersebut, 

maka judul penelitian ini adalah “Analisis Perilaku Kecurangan Akademik 

Mahasiswa Akuntansi Unika Soegijapranata Semarang Selama Pembelajaran 

Daring : Dimensi Fraud Triangle”. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah faktor tekanan berpengaruh secara signifikan pada Kecurangan 

Akademik selama pembelajaran daring dalam program pendidikan 

Akuntansi Unika Soegijapranata Semarang ? 

2. Apakah faktor peluang berpengaruh secara signifikan pada 

Kecurangan Akademik selama pembelajaran daring dalam program 

pendidikan Akuntansi Unika Soegijapranata Semarang ? 



5 
 

3. Apakah faktor rasionalisasi berpengaruh secara signifikan pada 

Kecurangan Akademik selama pembelajaran daring dalam program 

pendidikan Akuntansi Unika Soegijapranata Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah faktor tekanan berpengaruh secara 

signifikan pada Kecurangan Akademik selama pembelajaran daring 

dalam program pendidikan Akuntansi Unika Soegijapranata Semarang. 

2. Untuk mengetahui apakah faktor peluang berpengaruh secara 

signifikan pada Kecurangan Akademik selama pembelajaran daring 

dalam program pendidikan Akuntansi Unika Soegijapranata Semarang. 

3. Untuk mengetahui apakah rasionalisasi berpengaruh secara signifikan 

pada Kecurangan Akademik selama pembelajaran daring dalam 

program pendidikan Akuntansi Unika Soegijapranata Semarang. 

1.4 Manfaat / Kontribusi Riset 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa tambahan referensi secara empiris mengenai Kecurangan 

Akademik. 

2. Manfaat Praktis dalam Pembelajaran Daring 

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan atau masukan 

kepada program studi Akuntansi ataupun pihak lainnya mengenai 
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praktik Kecurangan Akademik yang dilakukan mahasiswa berdasarkan 

Fraud Triangle dalam sistem pembelajaran daring. 

1.5 Kerangka Pikir 

 Penelitian ini menggunakan Tekanan, Peluang dan Rasionalisasi sebagai 

variabel independen, sedangkan Kecurangan Akademik sebagai variabel 

dependen. Berikut ini kerangka pikir terkait dengan variabel tersebut : 
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