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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tindakan korupsi di Indonesia saat ini sedang  marak dipublikasikan di 

berbagai media. Sudah berbagai macam  kebijakan diterapkan agar korupsi 

dapat diberantas, namun pada kenyataannya belum ada kebijakan yang 

berhasil memberantas korupsi di Indonesia. Salah satu  lembaga yang 

memiliki peranan penting dalam pencegahan korupsi adalah pendidikan. 

Dalam pendidikan terdapat proses belajar yang diharapkan dapat 

menghasilkan perubahan tingkah laku dari manusia yang belajar. Pengawasan 

yang dilakukan masih kurang sehingga pendidikan saat ini tidak luput dari 

perilaku kecurangan (Yudiana dan Lastanti 2016).  

 Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 menyebutkan tentang Sistem 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Aulia, 2016).  Pendidikan 

juga digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan bakat, etika, karakter, dan 

seluruh aspek kehidupan manusia. Pendidikan menempa manusia untuk 

memperoleh pembelajaran dari segala usia, baik melalui pendidikan formal, 
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nonformal maupun informal. Salah satu tempat pendidikan formal adalah 

perguruan tinggi. Dalam membasmi perilaku kecurangan akademik ataupun 

korupsi haruslah dimulai dari dunia pendidikan baik dari pendidikan dalam 

keluarga maupun di sekolah karena untuk meminimalis terjadinya kecurangan 

akademik tidak bisa dilakukan secara instan. Apabila mahasiswa sudah 

terbiasa melakukan kecurangan, maka saat di dunia kerja nanti ada 

kemungkinan besar seseorang tersebut akan melakukan tindakan kecurangan 

kembali.  

Perguruan tinggi diharapkan mampu mencetak tenaga kerja yang 

profesional berkualitas dan berintegrasi secara ilmu, akhlak, moral maupun 

etika profesi. Kualitas hasil yang diharapkan suatu perguruan tinggi tidak 

terlepas dari proses yang dijalankan selama perkuliahan. Proses selama 

perkuliahan melibatkan mahasiswa, dosen, pegawai administrasi, dan 

kebijakan-kebijakan lembaga perguruan tinggi tersebut. Mahasiswa 

diharapkan untuk menjadi generasi yang mampu mengubah suatu bangsa 

kearah yang lebih baik jika proses pembelajaran yang dijalankan sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya dalam proses 

pendidikan, terkadang tujuan pendidikan tersebut menjadi dipersempit dengan 

hanya fokus untuk melakukan segala cara agar mendapatkan nilai yang baik 

(Murdiansyah et al 2017).  

Kecurangan  akademik ( academic fraud) merupakan suatu bentuk 

perilaku yang buruk yang akan memberikan dampak negatif terhadap 

mahasiswa.  Kecurangan akademik yang sering terjadi diantaranya adalah 
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kecurangan yang berupa menyontek saat mengerjakan tugas, menyontek 

menggunakan catatan kecil/HP, menyalin pekerjaan teman dengan atau tanpa 

persetujuan, berbohong untuk mendapatkan beasiswa dan lain sebagainya, hal 

tersebut telah memberikan gambaran mengenai kemerosotan nilai-nilai moral 

secara umum dan lingkungan masyarakat secara luas (Zimbelman, 2014:44).  

Kecurangan akademik atau ketidakjujuran umumnya terjadi karena 

adanya tekanan (pressure) dan kebutuhan untuk memanfaatkan sebuah 

kesempatan (opportunity) dalam sebuah kondisi tertentu dan adanya 

rasionalisasi (rasionalization) dari seorang pelaku. Akan tetapi dalam 

kesempatan yang diperoleh oleh seseorang harus disertai oleh kemampuan 

(capability) untuk melakukan sebuah tindakan tersebut. Keempat faktor 

tersebut merupakan fenomena fraud dan merupakan suatu bentuk 

penyempurnaan dari fraud triangle (Cressey, 1953) yang dilakukan oleh 

Wolfe dan Hermanson (2004)  

Selain fraud diamond, GONE theory juga merupakan faktor pendorong 

seseorang melakukan kecurangan. Menurut Bologna dalam Lisa (2013), 

GONE theory memiliki empat komponen yaitu  greeds (keserakahan) adalah 

berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam 

diri setiap orang. Opportunites (kesempatan) adalah berkaitan dengan keadaan 

organisasi, instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka 

kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Needs (kebutuhan) 

adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu 

untuk menunjang hidupnya yang wajar. Exposures (pengungkapan) adalah 
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berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku 

kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan. 

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh fraud diamond dan GONE 

theory terhadap perilaku kecurangan akademik telah banyak dilakukan. 

Peneliti melakukan penelitian ini karena adanya perbedaan hasil penelitian 

terdahulu dan dikarenakan banyak mahasiswa yang masih melakukan 

kecurangan akademik yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. 

Seperti orang tua yang menginginkan  mahasiswa memperoleh nilai tinggi. 

Selain itu, adanya tuntutan syarat dunia kerja.  

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Murdiansyah et al (2017) di  

Universitas Brawijaya dengan judul Pengaruh Dimensi Fraud Diamond 

Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik. Penelitian ini menambah variabel 

penelitian dari Ismatullah dan Eriswanto (2016) di Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi dengan judul Analisa Pengaruh Theory GONE 

Fraud terhadap Academic Fraud. Selanjutnya populasi dalam penelitian ini 

adalah Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014-2016, sedangkan penelitian 

sebelumnya menggunakan populasi Mahasiswa Magister Akuntansi 

Universitas Brawijaya dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

Dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti melakukan penelitian guna mengetahui hasil yang sebenarnya terjadi 

dengan data yang  relevan dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-
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Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan Akademik (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2014-2016  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,  

maka rumusan  masalah  yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah tekanan (pressure) berpengaruh terhadap perilaku kecurangan 

akademik? 

2.  Apakah kesempatan (opportunity) berpengaruh terhadap perilaku 

kecurangan akademik? 

3. Apakah rasionalisasi (rationalization) berpengaruh terhadap perilaku 

kecurangan akademik? 

4. Apakah kemampuan (capability) berpengaruh terhadap perilaku 

kecurangan akademik? 

5. Apakah keserakahan (greed) berpengaruh terhadap perilaku kecurangan 

akademik? 

6. Apakah kebutuhan (need) berpengaruh terhadap perilaku kecurangan 

akademik? 

7. Apakah pengungkapan (exposures) berpengaruh terhadap perilaku 

kecurangan akademik? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis apakah tekanan (pressure) berpengaruh terhadap perilaku 

kecurangan akademik. 
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2. Menganalisis apakah kesempatan (opportunity) berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan akademik. 

3. Menganalisis apakah rasionalisasi (rationalization)  berpengaruh 

terhadap perilaku kecurangan akademik. 

4. Menganalisis apakah kemampuan (capability) berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan akademik. 

5. Menganalisis apakah keserakahan (greed)  berpengaruh terhadap perilaku 

kecurangan akademik. 

6. Menganalisis apakah kebutuhan  (need) berpengaruh terhadap perilaku 

kecurangan akademik. 

7. Menganalisis apakah pengungkapan (exposures) berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan akademik. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi bahwa Fraud  

Diamond dan  GONE Theory tidak  hanya ditemukan dalam kecurangan 

keuangan tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku individu dengan 

melakukan kecurangan akademik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas 

Penelitian  ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang 

kecurangan akademik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 
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sehingga universitas dapat mengambil tindakan untuk meminimalisir 

perilaku kecurangan akademik tersebut. 

b. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti hasil penelitian ini dapat menambah wawasan 

tentang faktor yang mempengaruhi perilaku kecurangan akademik dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya dan dapat memberikan metode-

metode pencegahan terjadinya perilaku kecurangan.  

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup yang akan 

diteliti. Faktor-faktor fundamental yang akan menjadi penelitian ini, yaitu 

Fraud Diamond dan GONE Treory yang mana terdapat 7 buah proksi 

yaitu Tekanan (pressure), Rasionalisasi (Rasionalitation), Kesempatan 

(Opportunity), Kemampuan (Capability), Keserakahan (Greeds), 

Kebutuhan (Needs), dan Pengungkapan (Exposures) dalam mengukur 

pengaruhnya terhadap perilaku kecurangan akademik. Adapun objek dari 

penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi angkatan 2014-2016 Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis 

menyajikan susunan penelitian sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal 

pokok sehubungan dengan penelitian yang meliputi latar belakang 
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masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang 

lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian 

kecurangan akademik, faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan 

akademik, Fraud Diamond dan GONE Theory. 

Bab III  Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan, 

yang meliputi: jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, 

dan metode analisis data. 

Bab IV  Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan tentang pemilihan sampel data yang 

digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis 

yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data. 

Bab V  Penutup 

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian selanjutnya. 


