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BAB 4 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identitas dan Gambaran Umum Responden 

Dalam pengambilan data dari responden, peneliti menggunakan 

pembagian kuesioner kepada mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata 

Semarang angkatan 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang sedang aktif dan mengikuti 

pembelajaran daring. Kuesioner yang dibagikan dalam bentuk google form dan di 

bagikan melalui group line angkatan serta dan melalui personal chat (PC). Dari 

penyebaran kuesioner yang dilakukan, terdapat 265 mahasiswa mengisi kuesioner 

sedangkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 260 

responden. Berdasarkan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, peneliti 

mendapat gambaran umum mengenai responden sebagai berikut 

Tabel 4.1 Gambaran Umum Identitas Responden 

1. Angkatan 

Angkatan Jumlah % 

2017 106 40,77% 

2018 74 28,46% 

2019 54 20,77% 

2020 26 10,00% 

Jumlah 260 100,00% 

2. Jenis Kelamin 

Angkatan 

Laki-

laki % Perempuan % 

2017 46 43,40% 60 56,60% 

2018 27 36,49% 47 63,51% 

2019 11 20,37% 43 79,63% 
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2020 7 26,92% 19 73,08% 

Jumlah 91 35,00% 169 65,00% 

3. Mengikuti Kuliah dari 

Angkatan Rumah % Kost % 

2017 94 88,68% 12 11,32% 

2018 64 86,49% 10 13,51% 

2019 44 81,48% 10 18,52% 

2020 21 80,77% 5 19,23% 

Jumlah 223 85,77% 37 14,23% 

Sumber : Data yang diolah tahun 2021 

Dari tabel gambaran umum responden diatas, dapat diketahui responden 

dalam penelitian ini terdiri dari 4 angkatan, yaitu angkatan 2017 sebanyak 106 

mahasiswa (40,8%), angkatan 2018 sebanyak 74 mahasiswa (28,5%), angkatan 

2019 sebanyak 54 mahasiswa (20,8%) dan angkatan 2020 sebanyak 26  

mahasiswa (10%). Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden adalah 

perempuan dengan jumlah 168 (64,6) dan responden laki-laki berjumlah 92 

(35,4). Sedangkan untuk tempat dalam mengikuti perkuliahan, banyak responden 

yang mengikuti perkuliahan dari rumah dengan jumlah 223 (85,8%) dan 

responden yang mengikuti perkuliahan dari kost berjumlah 37 (14,2%). 

4.2 Uji Validitas Data dan Relibilitas Data 

Pengujian validitas data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

sampai sejauh mana ketepatan setiap pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner 

yang digunakan. Pengujian validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Jika  nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 

pertanyaan dalam kuesioner dapat dikatakan tidak valid. 
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4.2.1 Hasil Uji Validitas Variabel Tekanan 

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Variabel Tekanan 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

T.1 0,644 0,113 Valid 

T.2 0,684 0,113 Valid 

T.3 0,761 0,113 Valid 

T.4 0,621 0,113 Valid 

T.5 0,468 0,113 Valid 

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel tekanan, dapat diketahui 

nilai dari r Hitung semua pertanyaan lebih besar dari nilai r Tabel. Dengan 

demikian dapat disimpulkan jika semua pertanyaan dalam kuesioner 

variabel tekanan valid. 

4.2.2 Hasil Uji Validitas Variabel Peluang 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel Peluang 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

P.1 0,687 0,113 Valid 

P.2 0,587 0,113 Valid 

P.3 0,515 0,113 Valid 

P.4 0,553 0,113 Valid 

P.5 0,523 0,113 Valid 

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel peluang, dapat diketahui 

nilai dari r Hitung semua pertanyaan lebih besar dari nilai r Tabel. Dengan 

demikian dapat disimpulkan jika semua pertanyaan dalam kuesioner 

variabel peluang valid. 
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4.2.3 Hasil Uji Validitas Variabel Rasionalisasi 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Rasionalisasi 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan 

R.1 0,659 0,113 Valid 

R.2 0,583 0,113 Valid 

R.3 0,631 0,113 Valid 

R.4 0,630 0,113 Valid 

R.5 0,668 0,113 Valid 

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel rasionalisasi, dapat 

diketahui nilai dari r Hitung semua pertanyaan lebih besar dari nilai r 

Tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan jika semua pertanyaan dalam 

kuesioner variabel rasionalisasi valid. 

4.2.4 Hasil Uji Validitas Variabel Kecurangan Akademik 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kecurangan Akademik 

Indikator r Hitung r Tabel Keterangan  

KA.1 0,695 0,113 Valid 

KA.2 0,722 0,113 Valid 

KA.3 0,588 0,113 Valid 

KA.4 0,708 0,113 Valid 

KA.5 0,715 0,113 Valid 

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan hasil uji validitas variabel Kecurangan Akademik, 

dapat diketahui nilai dari r Hitung semua pertanyaan lebih besar dari nilai r 

Tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan jika semua pertanyaan dalam 

kuesioner variabel Kecurangan Akademik valid. 
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4.2.5 Hasil Uji Reliabilitas Data 

Pengujian reliabilitas data dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengukur sampai sejauh mana konsistensi data. Data dapat dikatakan 

reliabel apabila jawaban yang diberikan responden melalui kuesioner 

bersifat konstan. Data dapat dikatakan memiliki relibilitas tinggi, ketika 

nilai cronbach alpha di atas 0,7. Sedangkan data yang memiliki reliabilitas 

moderat, ketika nilai cronbach alpha berada pada kisaran 0,5 – 0,7. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Data 

No Variabel Cronbach alpha Keterangan 

1 Kecurangan Akademik 0,718 Reliabilitas Tinggi 

2 Tekanan 0,640 Reliabilitas Moderat 

3 Peluang 0,491 Reliabilitas Rendah 

4 Rasionalisasi 0,626 Reliabilitas Moderat 

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas data di atas, dapat diketahui 

apabila variabel kecurangan akademik memiliki reliabilitas yang tinggi. 

Sedangkan untuk variabel Tekanan dan Rasionalisasi memiliki reliabilitas 

yang moderat. Kemudian variabel Peluang memiliki reliabilitas yang 

rendah. 

4.3 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.7 Hasil Statistil Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 
Rata-rata 

Range Kategori 

Kategori 
Rendah  Sedang Tinggi 

Kecurangan 

Akademik 
5 – 20 5 – 20 12,12 5 - 10 11 - 15 16 - 20 Sedang 

Tekanan 5 – 20 7 – 20 14,82 5 – 10 11 - 15 16 - 20 Sedang 
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Peluang 5 – 20 6 – 20 13,28 5 – 10 11 - 15 16 - 20 Sedang 

Rasionalisasi 5 – 20 5 – 20 14,07 5 – 10 11 - 15 16 - 20 Sedang 

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan tabel 4.10, variabel kecurangan akademik diukur 

menggunakan skala 1-4 yang terdiri dari 5 pertanyaan. Sedangkan untuk kisaran 

aktual berada pada kisaran 5–20 dan rata-rata pada variabel Kecurangan 

Akademik yaitu 12,12. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata yang didapatkan untuk 

variabel kecurangan akademik masuk ke dalam kategori sedang. Kecurangan 

Akademik adalah suatu tindakan yang tidak mencerminkan seseorang akademisi 

serta bertentangan dengan nilai, moral dan aturan yang dilakukan untuk 

memperoleh keberhasilan akademis (Fihandoko, 2014). Selama pembelajaran 

daring, praktik Kecurangan Akademik yang dilakukan mahasiswa masuk dalam 

kategori sedang. Artinya, praktik Kecurangan Akademik selama pembelajaran 

daring yang dilakukan oleh responden dalam penelitian ini jumlahnya cukup. 

Variabel tekanan diukur menggunakan skala 1-4 yang terdiri dari 5 

pertanyaan. Sedangkan untuk kisaran aktual berada pada kisaran 7-20 dan rata-

rata pada variabel tekanan yaitu 14,82. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata yang 

didapatkan untuk variabel tekanan masuk ke dalam kategori sedang. Tekanan 

merupakan kondisi dimana seseorang beranggapan bahwa dirinya perlu untuk 

melakukan fraud. Tekanan ini bisa berasal dari orang terdekat seperti orang tua, 

saudara atau rekan kerja (Wolfe & Hermanson, 2004). Selama pembelajaran 

daring, tekanan yang membuat mahasiswa terdorong untuk melakukan 

Kecurangan Akademik masuk dalam kategori sedang. Artinya, responden dalam 
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penelitian ini yang terdorong oleh tekanan untuk melakukan Kecurangan 

Akademik selama pembelajaran daring jumlahnya cukup. 

Variabel peluang diukur menggunakan skala 1-4 yang terdiri dari 5 

pertanyaan. Sedangkan untuk kisaran aktual berada pada kisaran 6–20 dan rata-

rata pada variabel peluang yaitu 13,28. Berdasarkan tabel di atas, rata-rata yang 

didapatkan untuk variabel peluang masuk ke dalam kategori sedang. Peluang 

merupakan suatu situasi dimana mahasiswa memiliki kombinasi antara situasi dan 

kondisi yang memungkinkan mahasiswa melakukan Kecurangan Akademik tanpa 

diketahui oleh dosen (Nursani & Irianto, 2014). Selama pembelajaran daring, 

peluang yang memungkinkan mahasiswa untuk melakukan Kecurangan 

Akademik masuk dalam kategori sedang. Artinya, peluang yang memungkinkan 

responden untuk melakukan Kecurangan Akademik selama pembelajaran daring 

tanpa diketahui oleh dosen jumlahnya cukup. 

 Sedangkan variabel rasionalisasi diukur menggunakan skala 1-4 yang 

terdiri dari 5 pertanyaan. Sedangkan untuk kisaran aktual berada pada kisaran 5–

20 dan rata-rata pada variabel peluang yaitu 14,07. Berdasarkan tabel di atas, rata-

rata yang didapatkan untuk variabel rasionalisasi masuk ke dalam kategori 

sedang. Rasionalisasi merupakan suatu alasan atau upaya membenarkan tindakan 

yang telah dilakukan seseorang, walaupun pada dasarnya tindakannya salah 

(Wolfe & Hermanson, 2004). Selama pembelajaran daring, rasionalisasi yang 

dilakukan mahasiswa untuk membenarkan tindakan Kecurangan Akademik 

masuk dalam kategori sedang. Artinya, responden dalam penelitian ini yang 
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melakukan rasionalisasi untuk membenarkan tindakan Kecurangan Akademik 

selama pembelajaran daring jumlahnya cukup. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

melihat sebaran data berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas, 

peneliti menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan 

SPSS V.16. Sedangkan untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak 

dapat dilihat melalui nilai sig. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka 

data berdistribusi normal.  

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 260 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 2.72679196 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .055 

Positive .053 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .882 

Asymp. Sig. (2-tailed) .418 

a. Test distribution is Normal.  

   

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 
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Berdasarkan hasil uji normalitas, dapat diketahui apabila nilai 

Asymp. Sig. Kolmogorov Smirnov memiliki nilai 0,418. Nilai tersebut 

lebih besar 0,05, artinya sebaran data dalam penelitian ini berdistribusi 

normal.  

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

korelasi antar variabel independen dalam penelitian. Dalam penelitian ini, 

uji multikolinearitas yang digunakan adalah VIF dan tolerance. Jika nilai 

VIF lebih rendah dari 10 dan nilai tolerance di atas 0,1, maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 4.829 1.162  4.155 .000   

Tekanan -.129 .060 -.118 -2.145 .033 .934 1.071 

Peluang .378 .078 .313 4.877 .000 .691 1.446 

Rasionalisasi .297 .067 .293 4.462 .000 .660 1.516 

a. Dependent Variable: Kecurangan Akademik      

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan uji Multikolinearitas yang sudah dilakukan, diperoleh 

nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1 untuk semua 

variabel independen. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan 

apabila dalam penelitian ini tidak terdapat mulkolinearitas. 
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4.4.3 Uji Heteroskedastisitas Pertama 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat 

perbedaan varians dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, uji 

heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji Glejser test. Data yang baik 

adalah data yang tidak mengalami heterokedastisitas atau disebut 

homoskedastisitas. Jika nilai Sig lebih besar dari 0,05, maka dapat 

dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.542 .714  2.159 .032 

Tekanan .100 .037 .172 2.705 .007 

Peluang -.015 .048 -.023 -.309 .757 

Rasionalisasi -.050 .041 -.092 -1.220 .224 

a. Dependent Variable: absres_1     

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan uji heteroskedastisitas, variabel tekanan memiliki nilai 

sig di bawah 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terjadi heteroskedastisitas. 

Oleh sebab itu, dilakukan pengobatan heteroskedastisitas dengan 

menggunakan metode First Difference. 
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4.4.4 Uji Heteroskedastisitas setelah dilakukan pengobatan 

Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas setelah dilakukan pengobatan 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.659 .144  18.439 .000 

dX1 .019 .037 .033 .510 .611 

dX2 -.046 .050 -.066 -.910 .364 

dX3 -.017 .041 -.029 -.398 .691 

a. Dependent Variable: Abs_Res    

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas kedua, semua variabel 

independen memiliki nilai sig di atas 0,05. Oleh sebab itu, dapat 

disimpulkan jika data tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji Regresi Linear Berganda 

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

dari satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .014 .221  .064 .949 

dX1 -.176 .056 -.179 -3.132 .002 
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dX2 .419 .077 .350 5.468 .000 

dX3 .173 .063 .177 2.731 .007 

a. Dependent Variable: dY     

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, maka didapatkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akademik selama 

pembelajaran daring sebagai berikut : 

 Y = 0,014 – 0,176 + 0,419 + 0,173 

Berdasarkan persamaan di atas berdasarkan hasil uji regresi maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Konstanta (Koefisien a) 

Nilai konstanta a memiliki nilai 0,014, artinya nilai tersebut 

merupakan konstanta atau keadaan saat variabel dependen belum 

dipengaruhi oleh variabel independen. 

b. Koefisien Tekanan (𝒃𝟏) 

Nilai koefisien regresi dari variabel tekanan adalah -0,176, 

artinya variabel tekanan memiliki pengaruh yang negatif. Dengan 

adanya pengaruh negatif ini, maka apabila tekanan semakin tinggi 

maka akan menurunkan kecurangan akademik. 
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c. Koefisien Peluang (𝒃𝟐) 

Nilai koefisien regresi dari variabel peluang 0,419, artinya 

variabel peluang memiliki pengaruh yang positif. Dengan adanya 

pengaruh positif ini, apabila peluang semakin tinggi maka akan 

meningkatkan kecurangan akademik. 

d. Koefisien Rasionalisasi (𝒃𝟑) 

Nilai koefisien regresi dari variabel rasionalisasi adalah 0,173, 

artinya variabel rasionalisasi memiliki pengaruh yang positif. Dengan 

adanya pengaruh positif ini, apabila rasionalisasi semakin tinggi maka 

akan meningkatkan kecurangan akademik. 

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi (𝑅2), digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel 

dependen. Uji koefisien determinasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah adjusted 𝑅2.  

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .462a .214 .205 3.55153 

a. Predictors: (Constant), dX3, dX1, dX2  

b. Dependent Variable: dY  

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 
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Berdasarkan uji koefisien determinasi, nilai koefisien Adjusted R 

Square sebesar 0,205 atau 20,5%. Sehingga dapat disimpulkan, variabel 

independen yang diteliti dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel 

dependen sebesar 20,5%. Sebesar 79,5% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.5.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui hubungan masing-

masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 

Ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen dilihat menggunakan tingkat 

signifikasi 0,05. Jika nilai Sig lebih kecil 0,05 maka variabel independen 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Coefficientsa  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

 

 

Sig/2 B Std. Error Beta 

1 (Constant) .014 .221  .064 .949  

dX1 -.176 .056 -.179 -3.132 .002 0,001 

dX2 .419 .077 .350 5.468 .000 0,000 

dX3 .173 .063 .177 2.731 .007 0,0035 

a. Dependent Variable: dY      

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS v 16.00 
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Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui beberapa informasi sebagai 

berikut : 

a. Pengaruh Tekanan Terhadap Kecurangan Akademik Selama 

Pembelajaran Daring 

Berdasarkan hasil uji t, variabel tekanan memiliki nilai 

signifikasi sebesar 0,002. Nilai signifikasi tersebut kemudian dibagi 2 

menjadi 0,001. Hasil pembagian tersebut lebih kecil dari 0,05, artinya 

variabel tekanan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara 

individu.  

b. Pengaruh Peluang Terhadap Kecurangan Akademik Selama 

Pembelajaran Daring 

Berdasarkan hasil uji t, variabel peluang memiliki nilai 

signifikasi sebesar 0,00. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, artinya 

variabel peluang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara 

individu.  

c. Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Kecurangan Akademik Selama 

Pembelajaran Daring  

Berdasarkan hasil uji t, variabel rasionalisasi memiliki nilai 

signifikasi sebesar 0,007. Nilai signifikasi tersebut kemudian dibagi 2 

menjadi 0,0035. Hasil pembagian tersebut lebih kecil dari 0,05, artinya 

variabel rasionalisasi memiliki pengaruh terhadap variabel dependen 

secara individu.  
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4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Tekanan Terhadap Kecurangan Akademik Selama 

Pembelajaran Daring 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel tekanan 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,176. Sedangkan untuk uji t, 

variabel peluang memiliki nilai sig sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. 

Artinya, variabel tekanan memiliki pengaruh yang negatif terhadap 

variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan, semakin tinggi tekanan 

yang dimiliki oleh mahasiswa, maka akan menurunkan praktik 

Kecurangan Akademik selama pembelajaran daring. Dengan demikian, 

hipotesis pertama dalam penelitian ini di tolak. 

Tekanan merupakan kondisi dimana seseorang beranggapan bahwa 

dirinya perlu untuk melakukan fraud. Tekanan ini bisa berasal dari orang 

terdekat seperti orang tua, saudara atau rekan kerja (Wolfe & Hermanson, 

2004). Berdasarkan hasil kuesioner dalam penelitian ini, tekanan yang 

sering dihadapi mahasiswa selama pembelajaran daring disebabkan karena 

masalah sarana dan prasarana seperti gangguan sinyal atau banyaknya 

pekerjaan rumah, serta server pembelajaran yang kurang stabil. Tekanan 

tersebut, jika semakin tinggi membuat mahasiswa tidak memiliki waktu 

untuk melakukan Kecurangan Akademik. Hal tersebut, disebabkan karena 

mahasiswa terlalu fokus untuk mengatasi masalah yang timbul selama 

pembelajaran daring. Sebagian besar responden juga menyatakan sangat 

setuju, bahwa mahasiswa harus mendapatkan nilai yang baik agar tidak 
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mengulang mata kuliah yang sama di semester depan. Namun tuntutan 

tersebut, cenderung membuat mahasiswa semakin giat belajar selama 

pembelajaran daring agar dapat memenuhi prasayarat nilai yang baik. Oleh 

sebab itu dapat disimpulkan, tekanan yang timbul selama pembelajaran 

daring cenderung membuat mahasiswa tidak melakukan Kecurangan 

Akademik.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang menyatakan jika tekanan berpengaruh negatif terhadap 

kecurangan akademik (Saidina et al., 2017) (Widiastuti, 2019) (Anggraeni 

& Wahba, 2020). 

4.6.2 Pengaruh Peluang Terhadap Kecurangan Akademik Selama 

Pembelajaran Daring 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel peluang 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,419. Sedangkan untuk uji t, 

variabel peluang memiliki nilai sig sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. 

Artinya, variabel peluang memiliki pengaruh yang positif terhadap 

variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan, semakin tinggi peluang 

yang dimiliki oleh mahasiswa, maka akan meningkatkan praktik 

Kecurangan Akademik selama pembelajaran daring. Dengan demikian, 

hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. 

Peluang merupakan suatu situasi dimana mahasiswa memiliki 

kombinasi antara situasi dan kondisi yang memungkinkannya melakukan 
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Kecurangan Akademik dan tidak diketahui oleh dosen (Nursani & Irianto, 

2014). Berdasarkan hasil kuesioner dalam penelitian ini, peluang 

melakukan Kecurangan Akademik selama pembelajaran daring 

disebabkan karena pengawas ujian tidak melakukan pengawasan seacara 

langsung kepada mahasiswa. Selain itu, pemberian soal tugas dan ujian 

yang sama untuk setiap kelas memudahkan mahasiswa untuk melakukan 

Kecurangan Akademik tanpa diketahui oleh dosen. Oleh sebab itu, 

mahasiswa melakukan Kecurangan Akademik selama pembelajaran daring 

karena adanya lemahnya sistem pengendalian internal. Sehingga lemahnya 

sistem pengendalian internal tersebut, dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk 

melakukan Kecurangan Akademik tanpa diketahui dosen. Oleh sebab itu 

dapat disimpulkan, peluang yang timbul selama pembelajaran daring 

membuat mahasiswa melakukan Kecurangan Akademik.  

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang menyatakan jika peluang berpengaruh positif terhadap 

kecurangan akademik (Pamungkas, 2015) (Minanari, 2016) (Rohmah, 

2018) (Motifasari et al., 2019) (Sihombing & Budiartha, 2020). 

4.6.3 Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Kecurangan Akademik 

Selama Pembelajaran Daring 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel rasionalisasi 

memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,173. Sedangkan untuk uji t, 

variabel rasionalisasi memiliki nilai sig sebesar 0,0035 lebih kecil dari 
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0,05. Artinya, variabel rasionalisasi memiliki pengaruh yang positif 

terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan, semakin tinggi 

rasionalisasi yang dilakukan oleh mahasiswa, maka akan meningkatkan 

praktik Kecurangan Akademik selama pembelajaran daring. Dengan 

demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. 

Rasionalisasi merupakan suatu alasan atau upaya membenarkan 

tindakan yang telah dilakukan seseorang, walaupun pada dasarnya 

tindakannya salah (Wolfe & Hermanson, 2004). Rasionalisasi juga dapat 

dipahami sebagai pandangan pribadi, bahwasanya Kecurangan Akademik 

bukan suatu tindakan yang salah. Rasionalisasi merupakan suatu tindakan 

yang kerap dilakukan mahasiswa dalam melihat Kecurangan Akademik 

sebagai tindakan yang tidak melanggar kode etik dan aturan (McCabe et 

al., 2001). Berdasarkan hasil kuesioner dalam penelitian ini, banyak 

mahasiswa yang melakukan Kecurangan Akademik disebabkan karena 

adanya beberapa anggapan seperti melakukan Kecurangan Akademik 

bukanlah tindakan yang merugikan orang lain, serta angggapan bahwa 

Kecurangan Akademik adalah tindakan yang biasa dilakukan oleh 

mahasiswa. Disisi lain, anggapan bahwa pendidikan lebih menghargai 

nilai daripada kejujuran semakin mendorong mahasiswa untuk melakukan 

Kecurangan Akademik. Oleh sebab itu dapat diketahui, mahasiswa yang 

melakukan Kecurangan Akademik selalu punya alasan untuk 

membenarkan bahwa praktik Kecurangan Akademik bukanlah tindakan 

yang salah. Hal tersebut didorong karena pada dasarnya mahasiswa tidak 
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ingin dianggap salah atas tindakan yang telah dilakukannya. Sehingga, 

rasionalisasi yang dilakukan selama pembelajaran daring membuat 

mahasiswa melakukan Kecurangan Akademik. 

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya yang menyatakan jika rasionalisasi berpengaruh positif 

terhadap kecurangan akademik (Pamungkas, 2015) (Apriani et al., 2017) 

(Saidina et al., 2017) (Rohmah, 2018) (Motifasari et al., 2019) (Sihombing 

& Budiartha, 2020). 


