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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kecurangan merupakan masalah yang sudah sangat umum ditemukan pada saat 

ini, baik kecurangan yang ringan maupun kecurangan yang berat. Hampir setiap hari 

berita tentang terjadinya tindak kecurangan seperti corruption atau korupsi, 

pencucian-uang, penyuapan, pungutan liar dan lain-lain diberitakan melalui media 

masa. Kecurangan yang terjadi di Indonesia sudah seperti budaya yang tidak dapat di 

hilangkan dan sulit untuk diatasi, terlebih lagi berbagai skandal tindak kecurangan 

tersebut dilakukan oleh berbagai golongan profesi, tidak terkecuali seorang akuntan. 

Hal ini tidak boleh dianggap remeh oleh pembuat kebijakan pendidikan dalam dunia 

pendidikan akuntansi. 

Pelaku dari beberapa skandal kecurangan tersebut adalah pribadi yang-

berpendidikan, berilmu pengetahuan yang luas serta tidak memandang siapa 

pelakunya, apa jabatannya dan apa latar belakang pendidikannya. Kecurangan yang 

dilakukan oleh para akuntan ini tidak dapat dianggap remeh, karena akuntan memiliki 

peran yang penting dalam bidang profesi, sangat penting untuk membuat akuntan saat 

ini memiliki moral dan integritas yang tinggi. 

Pendidikan tidak hanya menjadikan seseorang menjadi berilmu pengetahuan, 

tetapi juga sangat penting untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan berakhlak.  
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Faktanya, pendidikan saat ini hanya berfokus untuk mendapatkan nilai bagaimanapun 

caranya, yang telah membuat tujuan dari pendidikan telah berubahAkhlak, moral, 

kejujuran dan integritas tidak lagi diperhatikan selama proses pembelajaran. 

Kecurangan akademik seakan menjadi solusi untuk memenuhi tuntutan standar 

penilaian yang tinggi. Proses yang dilalui untuk mendapat ilmu tidak dianggap 

sebagai hal yang berharga, yang seharusnya para siswa atau mahasiswa diharapkan 

memahami apa yang selama ini dipelajari dalam kelas. Kecurangan akademik tidak 

hanya dilakukan oleh siswa pada jenjang pendidikan sekolah (SD, SMP dan SMA) 

namun juga oleh mahasiswa S1 dan Pascasarjana. 

Seharusnya pendidikan membuat manusia memperoleh pembelajaran, baik 

secara formal, nonformal ataupun informal. Salah satu tempat pendidikan formal 

adalah Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi diharapkan mampu mencetak tenaga 

profesional berkualitas dan berintegritas secara ilmu, akhlak dan moral. Fakta yang 

terjadi di lapangan justru menunjukkan kecurangan masih sering terjadi dalam 

lingkungan pendidikan termasuk di Perguruan Tinggi, yang dikenal dengan academic 

fraud (kecurangan akademik). Mahasiswa merupakan generasi yang dapat mengubah 

suatu bangsa ke arah yang lebih baik, hal ini dapat tercapai jika proses pembelajaran 

berjalan sesuai dengan kaidah, peraturan maupun norma yang diberlakukan di dalam 

lingkungan akademiknya (Endra Murti Sagoro, 2013 : 45). Pada kenyataannya, 

banyak mahasiswa yang melakukan kecurangan selama proses belajar, hal ini 

dikarenakan mahasiswa lebih berorientasi pada hasil dan bukan pada proses. 
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Kecurangan akademik telah menjadi masalah terbesar dalam aspek pendidikan. 

Universitas yang terkemuka di dunia seperti Harvard University juga mengalami 

masalah yang sama. Seratus dua puluh lima mahasiswa program S1 di Harvard 

University dicurigai saling berbagi jawaban atau melakukan plagiarisme. Bukti yang 

ditemukan berupa jawaban yang beberapa paragraf di dalamnya persis, ditemukan 

pada banyak mahasiswa. Kasus mengenai kecurangan akademik sendiri di Indonesia, 

Institut Teknologi Bandung (ITB) dimana tiga kasus kecurangan akademik terjadi 

dengan melibatkan sepuluh mahasiswanya (Aulia, F, 2015: 47). 

Kecurangan akademik lainnya yang terjadi di Indonesia adalah ditemukannya 

hasil survei oleh Litbang Media Group tahun 2007 yang menyebutkan bahwa 

mayoritas anak didik, baik di bangku sekolah maupun perguruan tinggi melakukan 

kecurangan akademik dalam bentuk mencontek. Hal serupa juga terungkap dalam 

survei yang dilakukan pada 19 April 2017 di enam kota besar di Indonesia, yaitu 

Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Jakarta dan Medan (Pudjiastuti, 2012 : 

14). Selanjutnya, pada tahun 2010 telah terjadi pencabutan gelar guru besar seorang 

tenaga pengajar karena terbukti melakukan plagiasi hasil karya orang lain. Pada tahun 

yang sama juga terjadi plagiasi terhadap skripsi mahasiswa jenjang sarjana yang 

dilakukan oleh dua orang dosen berbeda dalam usaha mereka untuk mendapatkan 

kredit pengangkatan guru besar dan seringkali kita juga menemukan peristiwa 

mencontek massal dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) setiap tahun yang 

didukung oleh para guru dengan tujuan siswa-siswanya bisa lulus semua seratus 
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persen demi menjaga nama baik dan gengsi sekolah di kalangan Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. 

STIE Perbanas Surabaya merupakan salah satu perguruan tinggi yang 

menerapkan kebijakan untuk mengurangi jumlah kecurangan akademik yang 

dilakukan oleh para mahasiswanya. Kebijakan yang dibuat oleh STIE Perbanas 

Surabaya tertera pada buku pedoman tentang sanksi atas pelanggaran ujian 

diantaranya: 

a. Pelanggaran pertama kali mendapatkan sanksi berupa digugurkannya nilai 

ujian maupun CA mata ujian yang bersangkutan baik UTS maupun UAS 

(melalui SK Pembantu Ketua Bidang Akademik atas usulan Kepala Bagian 

Akademik berdasarkan berita acara ujian). 

b. Pelanggaran kedua akan mendapatkan sanksi berupa digugurkannya seluruh 

nilai ujian maupun nilai CA mata ujian yang ditempuh pada semester tersebut 

baik UTS maupun UAS (melalui SK Pembantu Ketua Bidang Akademik atas 

usulan Kepala Bagian Akademik berdasarkan berita acara ujian). 

c. Pelanggaran ketiga dan seterusnya mendapatkan sanksi skorsing (SK Ketua 

STIE Perbanas Surabaya atas usulan Pembantu Ketua Bidang Akademik). 

Kebijakan tersebut tertuang dalam SK 2548 / Kp.20000/xx/xx dengan sanksi 

“digugurkan” untuk Mata Kuliah yang berkaitan, hal ini bertujuan agar menimbulkan 

efek jera bagi para mahasiswa yang telah melakukan kecurangan akademik dan 

dimaksudkan agar para mahasiswa lebih mawas diri jika berniat untuk melakukan 

tindak kecurangan tersebut. 
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Kebijakan yang dibuat tersebut, tentu saja bertujuan untuk meminimalisir 

tindak kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, namun kenyataannya, 

masih saja banyak ditemukan tindakan-tindakan kecurangan akademik yang 

dilakukan oleh mahasiswa. Kejadian-kejadian tersebut banyak ditemukan ketika UTS 

(Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester) berlangsung. Motif tindak 

kecurangan akademik tersebut, sangat beragam, diantaranya adalah mencontek 

jawaban teman, membawa catatan kecil, mencari jawaban melalui handphone dan 

masih banyak motif-motif lain yang dilakukan oleh para mahasiswa. Adanya sanksi 

berupa pemajangan foto di majalah dinding setiap sudut kampus pun nampaknya 

masih saja belum memberikan efek jera bagi para pelaku tindak kecurangan 

akademik, hal ini dapat dibuktikan melalui data Mahasiswa di STIE Perbanas 

Surabaya yang melakukan kecurangan akademik, sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Data Mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang Melakukan Kecurangan 

Akademik 

 

TAHUN UTS UAS JUMLAH 

2014-2015 10 4 14 

2015-2016 4 11 15 

2016-2017 4 8 12 

2017-2018 1 12 13 

2018-2019 3 7 10 

Sumber: Bagian Kemahasiswaan STIE Perbanas Surabaya, diolah 
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Gambar 1.1 

Grafik Kecurangan Akademik Mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. 

 

 
Sumber: Bagian Kemahasiswaan STIE Perbanas Surabaya, diolah 

 

Dari data yang tersaji pada tabel 1.1 dan grafik pada gambar 1.1 dapat 

dijelaskan bahwa perilaku kecurangan akademik yang terjadi di lingkungan STIE 

Perbanas Surabaya setiap tahun cenderung menurun jumlah pelakunya, jumlah pelaku 

kecurangan pada saat periode UTS cenderung lebih sedikit bila dibandingkan dengan 

pelaku kecurangan akademik pada saat periode UAS, hal ini disebabkan karena 

prosentase niai UAS yang lebih tinggi yaitu 60% untuk menjadi nilai akhir 

dibandingkan dengan periode UTS yang hanya 40%. Dapat disimpulkahn bahwa 

perilaku kecurangan akademik setiap tahun cenderung menurun namun setiap periode 

baik UTS atau UAS masih ada yang melakukan tindakan tersebut. 

Salah satu alasan yang menjadikan mahasiswa harus nekat mengambil 

keputusan untuk melakukan tindak kecurangan akademik juga tentunya sangat 

beragam, seperti misalnya dosen yang memberikan penjelasan mengenai mata kuliah 
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tertentu dirasa belum maksimal, sehingga mahasiswa masih belum dapat 

mengerjakan soal ujian, persiapan belajar yang tidak disiapkan jauh-jauh hari secara 

maksimal oleh mahasiswa dan salah satu alasan yang seringkali dilontarkan adalah 

karena adanya nilai minimum yang harus diperoleh agar mahasiswa tidak mengulang 

di mata kuliah yang sama di semester berikutnya. Berdasarkan alasan terakhir 

tersebut, lagi-lagi faktor orientasi pada hasil menjadi salah satu pemicu mahasiswa 

untuk melakukan tindak kecurangan akademik. Tekanan yang dirasakan agar dapat 

lulus pada mata kuliah yang bersangkutan, menjadikan mahasiswa harus mencari 

kesempatan agar dapat mencapai hal tersebut, yang mana akhirnya membenarkan 

tindak kecurangan akademik yang dilakukannya. 

Secara individu, pelaku kecurangan akademik sudah seharusnya menerima 

hukuman atau sanksi dari apa yang telah dilakukan. Hal tersebut tentu saja akan 

mempengaruhi masa depan mahasiswa itu sendiri. Kecurangan akademik dapat 

memengaruhi masa depan bagi pelaku kecurangan itu sendiri dan lembaga 

pendidikan terjadinya tindak kecurangan akademik. Mahasiswa yang merupakan 

penerus bangsa seharusnya dapat menjadi pribadi yang bermoral dan berintegritas 

dan menolak segala bentuk kecurangan untuk mendapatkan apa yang diinginkan agar 

generasi selanjutnya yang menjadi pemimpin merupakan pemimpin yang jujur dan 

bermoral. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan pada mahasiswa STIE Perbanas 

Surabaya jurusan Akuntansi dikarenakan STIE Perbanas Surabaya merupakan salah 

satu Perguruan Tinggi unggulan yang mampu menghasilkan lulusan untuk terjun di 
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bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global. Mahasiswa dan para 

lulusannya diharapkan mampu meningkatkan dan menjunjung tinggi visi serta misi 

STIE Perbanas Surabaya sebagai Mahasiswa yang berkompeten dan memiliki daya 

saing tinggi. Mahasiswa yang menempuh pendidikan berbasis bisnis diharapkan tidak 

hanya memiliki wawasan global dan kemampuan intelektual namun juga memiliki 

pemahaman agama sebagai acuan untuk berperilaku yang sesuai dengan keyakinan 

yang dianutnya. 

Berdasarkan pada teori fraud diamond penelitian ini mencoba untuk 

menjelaskan faktor pemicu terjadinya kecurangan akademik, beberapa referensi 

penelitian terdahulu menggunakan fraud diamond theory, hal inilah yang mendorong 

peneliti untuk menganalisis faktor-faktor tersebut yang pertama adalah tekanan 

(pressure). Tekanan (pressure) merupakan situasi dimana seseorang terdorong untuk 

melakukan kecurangan. Dorongan tersebut dapat bersumber dari tuntutan gaya hidup, 

tuntutan orang tua, ekonomi keluarga dan sebagainya. Tekanan yang dimaksud dalam 

konteks kecurangan akademik merupakan dorongan yang dihadapi mahasiswa dalam 

mendapatkan hasil akademik sesuai dengan yang diharapkan meskipun menggunakan 

berbagai cara untuk meraihnya, termasuk dengan melakukan tindak kecurangan 

akademik. Penelitian yang dilakukan oleh Andri Widianto (2017), Deliana (2017) dan 

Isnan Murdiansyah (2017) yang menunjukkan bahwa tekanan (pressure) berpengaruh 

terhadap kecurangan akademik, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ketut Tri Budi Artani (2017) yang menunjukkan bahwa tekanan (pressure) tidak 

berpengaruh terhadap kecurangan akademik. 
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Faktor kedua yang mempengaruhi kecurangan akademik adalah karena adanya 

kesempatan (opportunity). Kesempatan (opportunity) merupakan kondisi yang 

memungkinkan untuk melakukan tindak kecurangan. Kesempatan merupakan sebuah 

situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan, sebuah situasi 

yang dianggap aman oleh pelaku untuk berbuat curang dengan anggapan tindakan 

kecurangannya tidak akan terdeteksi (Albrecht, 2016 : 28). Kesempatan dalam 

kecurangan akademik didukung apabila adanya pengawasan yang kurang ketat dan 

sistem yang kurang baik. Semakin besarnya kesempatan, maka mahasiswa akan 

semakin mudah dalam melakukan tindak kecurangan akademik. Kesempatan dalam 

kecurangan akademik mudah diminimalisir apabila terciptanya sistem yang baik pada 

universitas dan pengawasan yang ketat. Penelitian yang dilakukan oleh Andri 

Widianto (2017), Deliana (2017), dan Isnan Murdiansyah (2017) yang menunjukkan 

bahwa kesempatan (opportunity) memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan 

akademik, berbeda dengan hasil Ketut Tri Budi Artani (2017), Nidya Apriani dan 

Irfan Zamzam (2017) dimana penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kesempatan 

(opportunity) tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik. 

Pembenaran (rationalization) juga menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi terjadinya tindak kecurangan akademik. Pembenaran (rationalization) 

ialah pembelaan diri sendiri atas tindakan yang salah (Albrecht, 2016 : 30). 

Pembenaran yang dimaksud dalam konteks kecurangan akademik merupakan 

anggapan pribadi yang ada pada diri mahasiswa, dimana mahasiswa menganggap 

bahwa tindak kecurangan akademik bukan tindakan yang salah, melainkan sudah 



10 

 

 

 

menjadi kebiasaan setiap mahasiswa. Anggapan tersebut yang meyakinkan 

mahasiswa untuk melakukan tindak kecurangan akademik. Penelitian yang dilakukan 

oleh Andri Widianto (2017) dan Nidya Apriani (2017) yang menunjukkan bahwa 

pembenaran berpengaruh terhadap kecurangan akademik, berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ketut Tri Budi Artani (2017) yang menunjukkan 

bahwa pembenaran tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik. 

Kemampuan (capability) merupakan karakter dari individu yang berperan untuk 

melakukan kecurangan akademik. Kecurangan akademik terjadi di tangan orang yang 

tepat yang mampu mengetahui peluang yang ada dan telah menyiapkan pembenaran 

untuk tindakan kecurangan yang dilakukan. Tetapi mahasiswa tersebut harus 

memiliki kemampuan untuk mengenali peluang tersebut untuk mengambil 

keuntungan sehingga dapat melakukan secara berulang kali. Penelitian yang 

dilakukan oleh Umi Thofia Amalia (2019) menunjukkan bahwa kemampuan 

berpengaruh terhadap kecurangan akademik, berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kadek Desi Padmayanti (2017) yang menunjukkan bahwa 

kemampuan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik. 

Mengacu pada uraian dan perbedaan hasil penelitian pada penjelasan 

sebelumnya peneliti termotivasi untuk membahas sejauh mana pengaruh fraud 

diamond (tekanan, kesempatan, pembenaran dan kemampuan) sebagai variabel 

independen dan religiusitas sebagai variabel moderasi dengan menggunakan judul 

“Analisis Pengaruh Dimensi Fraud Diamond Terhadap Kecurangan Akademik 

Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang sebelumnya, rumusan masalah 

didalam penelitian ini dapat tersusun sebagai berikut: 

1. Apakah tekanan (pressure) berpengaruh secara signifikan terhadap 

kecurangan akademik? 

2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap hubungan antara tekanan (pressure) 

dengan kecurangan akademik sebagai variabel pemoderasi? 

3. Apakah kesempatan (opportunity) berpengaruh secara signifikan terhadap 

kecurangan akademik? 

4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap hubungan antara kesempatan 

(opportunity) dengan kecurangan akademik sebagai variabel pemoderasi? 

5. Apakah pembenaran (rationalization) berpengaruh secara signifikan terhadap 

kecurangan akademik? 

6. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap hubungan antara pembenaran 

(rationalization) dengan kecurangan akademik sebagai variabel pemoderasi? 

7. Apakah kemampuan (capability) berpengaruh secara signifikan terhadap 

kecurangan akademik? 

8. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap hubungan antara kemampuan 

(capability) dengan kecurangan akademik sebagai variabel pemoderasi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh signifikan tekanan (pressure) terhadap kecurangan 

akademik. 

2. Untuk menguji pengaruh hubungan tekanan (pressure) dengan religiusitas 

sebagai variabel moderasi terhadap kecurangan akademik. 

3. Untuk menguji pengaruh signifikan kesempatan (opportunity) terhadap 

kecurangan akademik. 

4. Untuk menguji pengaruh hubungan kesempatan (opportunity) dengan 

religiusitas sebagai variabel moderasi terhadap kecurangan akademik. 

5. Untuk menguji pengaruh signifikan pembenaran (rationalization) terhadap 

kecurangan akademik. 

6. Untuk menguji pengaruh hubungan pembenaran (rationalization) dengan 

religiusitas sebagai variabel moderasi terhadap kecurangan akademik. 

7. Untuk menguji pengaruh signifikan kemampuan (capability) terhadap 

kecurangan akademik. 

8. Untuk menguji pengaruh hubungan kemampuan (capability) dengan 

religiusitas sebagai variabel moderasi terhadap kecurangan akademik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan dan menjadi 

pertimbangan penelitian lebih lanjut. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Perguruan Tinggi 

maupun pihak-pihak yang terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam 

bidang pendidikan, terutama dalam aspek mahasiswa adalah sebagai generasi 

pemimpin masa depan untuk mengurangi kasus-kasus kecurangan di masa 

yang akan datang. 

3. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk tidak 

melakukan kecurangan akademik dengan mengetahui dampak atau kerugian 

yang ditimbulkan dengan melakukan kecurangan akademik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penelitian ini ditulis berdasarkan sistematika yang jelas dan runtut dengan 

tujuan agar pembaca mudah dalam memahami penelitian ini. Sistematika dalam 

penelitian ini terdiri atas tiga bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka dan metode 

penelitian dengan uraian sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi uraian tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari sub bab 

rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi 

operasional variabel dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, instrumen penelitian, data dan metode 

pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian 

dan teknik analisis data.  

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran subjek penelitian, analisis data 

dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran untuk penelitian selanjutnya.


