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Abstract
The purpose of this research is to examine and analyze the effect of greed, opportunity, need, and exposure
on academic fraud. This research is conducted of accounting student university in Madura university. The
research uses survey methodology on samples of this research are 115 respondents. The collecting samples
technique which used in this research is purposive sampling and according to partial method (t statistic
method) and simultan method (f statistic method). The result of this research reveals that the greed
,opportunity, need, and exposure have eddect on academic fraud in partial method (t statistic method) and
simultan method (f statistic method).
Keyword: Greed, Opportunity,Need, Exposure, And Academic Fraud.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa pengaruh dari keserakahan, kesempatan, kebutuhan,
pengungkapan ( gone teori) terhadap kecurangan akademik, penelitian ini menjadikan mahasiswa prodi
akuntansi universitas Madura sebagai objek penelitian dengan menggunakan 115 respoden serta metode
pengumpulan data menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti
dan menggunakan uji parsial (statistik uji t) untuk melihat pengaruh masing-masing variable dan uji
simultan (statistik uji f) untuk melihat pengaruh variable secara bersama-sama. hasil penelitian
menjelaskan bahwa keserakahan, kesempatan, kebutuhan pengungkapan berpengaruh terhadap
kecurangan akademik secara simultan maupun parsial.
Kata kunci: Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan, Pengungkapan, Kecurangan Akademik.
PENDAHULUAN
Fraud merupakan tindakan Penipuan atau
kecurangan
yang
disengaja
untuk
merugikan/menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh
pihak yang menjadi korban serta member keuntungan
bagi pelaku fraud tersebut. Menurut The Association
of Certified Fraud Examiner (ACFE, 2018) Fraud
didefinisikan sebagai unsur-unsur tak terduga, tipu
daya, licik, dan tidak jujur yng merugikan orang lain
dimana tindakan dilakuakan seseorang untuk
memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak
sesuai dengan aturan dengan, sedangkan Menurut
Rodney &Thomas (2011:1), fraud adalah segala
tindakan dari pola pikir dan kecerdikan manusia yang
dirancang dengan representasi palsu / salah untuk
mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain

Menurut Ramamoorti (2008), Pola pikir dan
representasi palsu / salah tersebut muncul akibat
sebuah pernyataan dusta (suggestion falsi) dan
penyembunyian kebenaran (suppressi veri) dimana
pengertian dari pernyataan tersebut adalah kecurangan
terjadi akibat adanya tindakan yang dilakukan oleh
seseorang atau pun kelompok dengan membenarkan
suatu perilaku ketidakjujuran berupa yang tindakan
penipuan, tipu daya, dan cara licik.
Semua organisasi rentan terjadi fraud. Banyak
organisasi di seluruh dunia yang tidak luput dari
tindakan penyuapan, korupsi, dan penipuan dalam
sehari-hari operasi. Fenomena ini terjadi tak terkecuali
pada sektor pendidikan yang biasanya dikenal sebagai
salah satu sector yang
ketat dalam tindakan
pencegahan fraud. Oleh karena itu pengawasan sangat
penting untuk meminimalkan resiko terjadinya fraud.
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Academic fraud adalah perilaku - perilaku
kecurangan (fraud) yang terjadi pada lingkungan
akademis. Pendidikan merupakan suatu kekuatan
yang sangat mempunyai pengaruh besar terhadap
perkembangan fisik, mental, etika dan seluruh aspek
kehidupan manusia. Fenomena yang cukup menarik
dan cukup mengancam dunia pendidikan akademis
yaitu Pendidikan merupakan sebuah sarana untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia namun
banyak praktik-praktik kecurangan (fraud) yang
ditemukan
Kecurangan akademik muncul dengan
berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya serta
Berbagai alasan yang disebutkan mahasiswa
mengenai kecurangan akademik yang mereka lakukan
misalnya mahasiswa dituntut mendapatkan nilai yang
tinggi dalam evaluasi belajar atau ujian , hal tidak
jarang menajadi beban karena mendapatkan banyak
tuntutan dari pihak luar baik dosen, orang tua dan
lingkngan. Tuntutan yang berasal dari lingkungan
eksternal mahasiswa dalam hal ini adalah orang tua,
dosen, maupun lingkungan pertemanan. Selain itu
tuntutan serupa juga dapat datang dari dalam diri
mahasiswa sendiri,Tuntutan tersebut pada akhirnya
membentuk siswa yang mempunyai keyakinan bahwa
nilai adalah segalanya. sehingga mahasiswa akan
melakukan segala cara untuk mendapatkan target nilai
tersebut dan tidak jarang mereka menggunakan caracara yang melanggar peraturan yaitu dengan
melakukan kecurangan akademik..
Nonis dan Swift (2001) melakukan penelitian
akademik
dan mendapati bahwa siswa
yang
menganggap tindakan curang merupakan tindakan
yang dapat diterima, mereka akan cenderung untuk
sering melakukannya. Selain itu dikatakan bahwa
apabila seorang siswa sering melakukan tindakan di
dalam kelas, nanti mereka akan melakukan hal yang
sama di tempat kerja. Bolin (2004) menemukan
bahwa merasioanalisasi ketidakjujuran akademik dan
merasakan adanya peluang untuk terlibat dalam
kecurangan akademik menjadi perilaku yang
mempengaruhi kebiasaan mahasiswa dalam melakuan
kecurangan akademik sebagai bentuk kebiasaan yang
wajar.
Albrecht (2012 ) menyebutkan secara umum
peyebab terjadinya kecurangan yaitu pressure,
rationalize dan opportunity atau yang biasa disebut
“Fraud Triangle”. Penelitian ini mengacu pada
penelitian yang dilakukan oleh Becker et.al (2006)
yang menggunakan mahasiswa bisnis untuk
penelitianya yang mana dari penelitian tersebut
mahasiswa serta pelaku bisnis berkutat dalam area
“praktik” dan biasanya bertentangan dengan “etika”
serta diharuskan menggunakan keseimbangan dari
keduanya penelitian ini mengunakan konsep fraud
triangle dalam meneliti Academic Dishonesty
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mahasiswa akuntansi pada universitas madura.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan peneliti sebelumnya adalah dalam hal
sampel dan variabel penelitian. Peneliti menggunakan
dimensi gone theory fraud yaitu dengan
menambahkan dimensi keempat berupa greed,
opportunity, need, exposure untuk menjelaskan
pengaruhnya terhadap kecurangan akademik
mahasiswa. Alasan peneliti melakukan penelitian
mengenai konsep gone theory fraud terhadap perilaku
kecurangan akademik ini adalah karena peneliti ingin
menguji kembali model tersebut di Indonesia dan
menguji keefektifan dimensi gone theory fraud.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas,
maka dapat dirumuskan masalah yang diteliti, yaitu
sebagai berikut :
1. Apakah keserakahan (greed) berpengaruh
terhadap perilaku kecurangan akademik
mahasiswa?
2. Apakah
peluang
(opportunity)
berpengaruh terhadap perilaku kecurangan
akademik mahasiswa?
3. Apakah kebutuhan (need) berpengaruh
terhadap perilaku kecurangan akademik
mahasiswa?
4. Apakah
pengungkapan
(exposure)
berpengaruh
terhadap
perilaku
kecurangan akademik mahasiswa?
5. Apakah keserakahan (greed), peluang
(opportunity), kebutuhan (need), dan
pengungkapan (exposure) berpengaruh
terhadap perilaku kecurangan akademik
mahasiswa?
TUJUAN PENELITIAN
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui pengaruh keserakahan (greed)
terhadap perilaku kecurangan akademik
mahasiswa.
2. Mengetahui
pengaruh
peluang
(opportunity) terhadap perilaku kecurangan
akademik mahasiswa.
3. Mengetahui pengaruh kebutuhan (need)
terhadap perilaku kecurangan akademik
mahasiswa.
4. Mengetahui pengaruh pengungkapan
(exposure) terhadap perilaku kecurangan
akademik mahasiswa
5. Mengetahui pengaruh keserakahan (greed),
peluang (opportunity), kebutuhan (need),
dan pengungkapan (exposure) terhadap
perilaku kecurangan akademik mahasiswa.
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Fraud didefinisikan sebagai tindakan
seseorang memperoleh keuntungan dengan cara yang
tidak sesuai dengan aturan dengan unsur-unsur tak
terduga,tipu daya, licik, dan tidak jujur yng merugikan
orang lain. ( Fraud Examiners Manual 2013 ACFE).
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia no. 13/28/DPNP
yang dimaksud dengan Fraud dalam ketentuan ini
adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang
sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau
memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang
terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan
sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah,
atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku
Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Menurut Rodney dan Thomas (2011:1),
fraud adalah Semua sarana aneka yang kecerdikan
manusia bisa merancang, yang terpaksa oleh satu
orang, untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang
lain dengan representasi palsu. Hal ini juga ditegaskan
oleh Kanu (2013) yang menyatakan fraud terjadi di
hampir semua aspek dari usaha yang disebabkan
tindakan tidak jujur.
Teori GONE Fraud
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh
Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory,
bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
fraud meliputi: Keserakahan (greed) adalah berkaitan
dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial
ada di dalam diri setiap orang.Pelaku fraud adalah
orang yang tidak puas pada keadaan dirinya. Punya
satu gunung emas, berhasrat punya gunung emas yang
lain. Punya harta segudang, ingin pulau pribadi.
Menurut Bologna dalam Lisa (2013) menyatakan
bahwa Seseorang akan melakukan tindakan
kecurangan karena pada dasarnya manusia memiliki
sifat serakahyang disebut greed yang merupakan salah
satu faktor pendorong seseorang melakukan
kecurangan., tak pernah merasa puas mengenai apa
yang sudah dimiliki dan tidak puas dengan apa yang
didapatkan.
Kesempatan
(Opportunities)
adalah
berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi
atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga
terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan
kecurangan.Sistem pengendalian tak rapi, yang
memungkinkan seseorang bekerja asal-asalan. Mudah
timbul penyimpangan.Saat bersamaan, sistem
pengawasan tak ketat.Orang gampang memanipulasi
angka.Bebas berlaku curang.Peluang korupsi
menganga lebar. Kebutuhan (need) adalah berkaitan
dengan faktor-faktor yang
dibutuhkan
oleh
individu- individu untuk menunjang hidupnya yang
tidak wajar serta penuh sikap konsumerisme, dan
selalu sarat kebutuhan yang tak pernah usai, Bologna
dalam Lisa (2013), menyatakan bahwa faktor
kebutuhan (need)
merupakan faktor
yang
berhubungan dengan perilaku yang melekat pada diri
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seseorang. Kurniawan (2013), menyatakan bahwa
untuk memenuhi kebutuhan seseorang akan
melakukan apa saja meskipun harus dengan
melakukan kecurangan sekalipun sebab setiap orang
mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang lebih
sehingga dapat menjadi pendorong terjadinya
kecurangan. perilaku merupakan cermin diri
seseorang, sehingga dari perilaku dapat dilihat
seberapa tinggi moral dan etika seseorang. Perilaku
seseorang biasanya diawali dengan adanya suatu
kebutuhan.
Kebutuhan-kebutuhan
tersebut
selanjutnya akan menimbulkan sebuah dorongan
sehingga individu tersebut akan melakukansuatu
perilaku baik maupun perilaku buruk. Untuk
memenuhi sebuah kebutuhan dalam dirinya, setiap
perilaku individu mengarah pada tujuan tertentu.
Pengungkapan (exposure) adalah berkaitan
dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh
pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan
melakukan kecurangan.Menurut Bologna dalam Lisa
(2013), menyatakan bahwa pengungkapan (exposure)
adalah faktor yang berhubungan dengan organisasi
sebagai korban tindakan kecurangan. Pengungkapan
(exposure) adalah berkaitan dengan tindakan atau
konsekuensi yang dihadapi.Hukuman pada pelaku
korupsi yang rendah tidak membuat jera sang pelaku
maupun orang lain. Nursalam dkk (2013),
menyatakan bahwa kecurangan dengan tujuan untuk
mendapatkan nilai yang bagus yang hal ini dalam
konteks kecurngan yang dilakukan oleh mahasiswa
tidak ada hukuman yang diberikan kepada pelaku jika
melakukan kecurangan tersebut.Empat akar masalah
di atas merupakan factor penyebab fraud.Tapi, dari
keempat pusat segalanya adalah sikap rakus dan
serakah.Greed.Sistem yang bobrok belum tentu
membuat orang melakukan fraud.Pendeknya, perilaku
fraud bermula dari sikap serakah yang akut.
Fraud Akademik
Academic fraud adalah berbagai macam cara
yang dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk
melakukan kecurangan yang berasal dari perbuatan
tidak juju sehingga menyebabkan perbedaan
pemahaman
dalam
menilai
maupun
menginterprestasikan sesuatu. Berdasarkan beberapa
definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan
akademik merupakan perbuatan tidak jujur yang
dilakukan dengan sengaja untuk mencapai
keberhasilan (Eckstein, 2003). Kecurangan berasal
dari kata “curang” yang dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia, curang memiliki arti berlaku tidak jujur.
Kecurangan
adalah perbuatan yang curang,
(Depdiknas, 2008: 281). Jadi, kecurangan menurut
Depdiknas adalah perbuatan yang dilakukan dengan
tidak jujur. Menurut W. Steve Albrecht, dkk., (2012:
6), kecurangan adalah istilah umum yang mencakup
semua cara dimana kelicikan digunakan oleh
seseorang untuk melakukan sesuatu demi
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mendapatkan keuntungan lebih dari yang lain dari
penilaian yang salah.
Hipotesis
Pengaruh Keserakahan (greed) terhadap Perilaku
Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi
Jack
Bologne
menjelaskan
bahwa
Keserakahan (greed) merupakan adanya perilaku
serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap
orang. Pelaku fraud adalah orang yang tidak puas pada
keadaan dirinya. Punya satu gunung emas, berhasrat
punya gunung emas yang lain. keserakahan dalam
penelitian yang akan dilakukan ini merupakan
keserkahan yang dialami oleh mahasiswa sebagai
faktor pendorong bagi mahasiswa untuk melakukan
kecurangan akademik. Jadi keserkahan dalam konteks
kecurangan akademik merupakan dorongan maupun
motivasi yang dihadapi mahasiswa dalam
kesehariannya yang mempunyai hubungan dengan
masalah akademik dan menyebabkan mereka
memiliki keserkahan yang kuat untuk mendapatkan
hasil akademik yang terbaik dengan cara apapun.
Menurut Bologna dalam Lisa (2013), menyatakan
bahwa greed merupakan salah satu faktor pendorong
seseorang melakukan kecurangan. Seseorang akan
melakukan tindakan kecurangan karena pada
dasarnya manusia memiliki sifat serakah, tak pernah
merasa puas mengenai apa yang sudah dimiliki dan
tidak puas dengan apa yang didapatkan. Hal ini berarti
keserakahan mempunyai pengaruh positif terhadap
perilaku kecurangan akademik mahasiswa akuntansi.
H1: Keserakahan mempunyai pengaruh yang
signifikan
terhadap
perilaku
kecurangan
akademik yang dilak ukan oleh mahasiswa
akuntansi.
Pengaruh Kesempatan (Opportunity) terhadap
Perilak Kecurangan
Akademik Mahasiswa
Akuntansi
Albrecht (2012) menjelaskan bahwa
opportunity merupakan suatu situasi dimana
seseorang merasa memiliki kombinasi situasi dan
kondisi yang memungkinkan dalam melakukan
kecurangan akademik dan tidak terdeteksi. Semakin
meningkatnya opportunity yang didapat, maka
semakin besar kemungkinan perilaku kecurangan
akademik. Kesempatan biasanya timbul karena
adanya sistem yang kurang bagus. Sehingga pada
dasarnya kesempatan merupakan faktor yang paling
mudah untuk diminimalisasi dan diantisipasi, ketika
sudah tercipta sistem yang baik dan pengendaliannya
bagus semakin kecil kesempatan orang untuk
melakukan tindakan kecurangan. Becker et al. dalam
penelitiannya
mendapati
bahwa
kesempatan
merupakan faktor yang mendorong terjadinya
kecurangan akademik. Kesempatan akan berpengaruh
secara positif terhadap perilaku kecuranngan, dimana
semakin besar kesempatan yang tersedia bagi
seseorang untuk me lakukan kecurangan maka akan
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semakin besar pula kemungkinan orang tersebut untuk
melakukan kecurangan. Hal ini berarti opportunity
mempunyai pengaruh positif terhadap perilaku
kecurangan akademik mahasiswa akuntansi.
H2: Kesempatan mempunyai pengaruh yang
signifikan
terhadap
perilaku kecurangan
akademik yang dilak ukan oleh mahasiswa
akuntansi.
Pengaruh Kebutuhan (need) terhadap Perilak
Kecurangan Akademik Mahasiswa Akuntansi
Kebutuhan (need) adalah berkaitan dengan
faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu
untuk menunjang hidupnya yang wajar. Bologna
dalam Lisa (2013), menyatakan bahwa faktor
kebutuhan (need)
merupakan faktor
yang
berhubungan dengan perilaku yang melekat pada diri
seseorang. Kurniawan (2013), menyatakan bahwa
setiap orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang
lebih sehingga dapat menjadi pendorong terjadinya
kecurangan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut
orang akan melakukan apa saja demi memenuhi
kebutuhannya meskipun harus dengan melakukan
kecurangan sekalipun. Syahraini dkk (2010),
menyatakan bahwa perilaku merupakan cermin diri
seseorang, sehingga dari perilaku dapat dilihat
seberapa tinggi moral dan etika seseorang. Perilaku
seseorang biasanya diawali dengan adanya suatu
kebutuhan.
Kebutuhan-kebutuhan
tersebut
selanjutnya akan menimbulkan sebuah dorongan
sehingga individu tersebut akan melakukan suatu
perilaku baik maupun perilaku buruk. Untuk
memenuhi sebuah kebutuhan dalam dirinya, setiap
perilaku individu mengarah pada tujuan tertentu. Hal
ini berarti kebutuhan mempunyai pengaruh positif
terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa
akuntansi.
H3: kebutuhan mempunyai pengaruh yang
signifikan
terhadap
perilaku
kecurangan
akademik yang dilak ukan oleh mahasiswa ak
untansi
Pengaruh Pengungkapan (exposure) terhadap
Perilak Kecurangan
Akademik Mahasiswa
Akuntansi
Pengungkapan (exposure) adalah berkaitan
dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi
oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan
melakukan kecurangan. Menurut Bologna dalam Lisa
(2013), menyatakan
bahwa
pengungkapan
(exposure) adalah faktor yang berhubungan dengan
organisasi sebagai korban tindakan kecurangan.
Pengungkapan (exposure) suatu kecurangan belum
menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik
oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain.
Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya
dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

Purwanto Dan Ach. Resa Fachrizi: Analisis Perilaku Kecurangan Akademik Pada ... | 20

“EcoSocio : Jurnal Ilmu dan Pendidikan Ekonomi-Sosial”
ISSN (2597-7806)
ISSN (2597-7814)

Nursalam dkk (2013), menyatakan bahwa dalam
penelitiannya yang berjudul “Bentuk kecurangan
akademik mahasiswa” tidak ada hukuman yang
diberikan kepada pelaku jika melakukan kecurangan
membuat seseorang untuk melakukan kecurangan
dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang bagus.
Hal ini berarti kebutuhan mempunyai pengaruh
positif terhadap perilaku kecurangan akademik
mahasiswa akuntansi.
H4: pengungkapan mempunyai pengaruh yang
signifikan
terhadap
perilaku
kecurangan
akademik yang dilakukan oleh mahasiswa
akuntansi
Pengaruh Greed, Opportunity, Need, dan
Exposure
terhadap
Perilaku
Kecurangan
Akademik Mahasiswa Akuntansi
Academic fraud adalah berbagai macam cara yang
dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk
melakukan kecurangan yang berasal dari perbuatan
tidak jujur sehingga menyebabkan perbedaan
pemahaman
dalam
menilai
maupun
menginterprestasikan sesuatu. Berdasarkan beberapa
definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan
akademik merupakan perbuatan tidak jujur yang
dilakukan dengan sengaja untuk mencapai
keberhasilan (Eckstein, 2003). Menurut Anfas dkk
(2018) akademik. Secara Simultan variable
kebutuhan,
pengungkapan,
keserakahan
dan
kesempatan bersama-sama berpengaruh terhadap
kecurangan akademik. Hal ini mengungkapkan jika
kecurangan akadamik benar terjadi dan memiliki
pengaruh serta dampak yang sangat nyata dibidang
pendidikan, sejalan dengan pernyataan diatas dalam
penelitian munirah dan nurkhin (2018) menyatakan
bahwa kesempatan,keserakahan, kebutuhan dan
pengungkapan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kecurangan akademik.
Hal ini berarti kesempatan,keserakahan, kebutuhan
dan pengungkapan mempunyai pengaruh positif
terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa
akuntansi.
H5: Kesempatan,Keserakahan, Kebutuhan Dan
Pengungkapan mempunyai pengaruh yang
signifikan
terhadap
perilaku
kecurangan
akademik yang dilakukan oleh mahasiswa
akuntansi
METODE PENELITIAN
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uraian mengenai fenomena atau gejala sosial yang
diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variabel
mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent).
Deskriptif kuantitatif merupakan pencatatan data yang
disertai angka-angka yang merupakan nilai dan dapat
diberikan gambaran yang objektif dari masalah yang
dianalisis.

Populasi
Menurut
pendapat
Sugiono (2002:57)
menyebutkan bahwa Populasi adalah wilayah
generaliasi yang terdiri atas obyek / subyek yang
mempunyai kuantitas dan karateristik tertentu yang
ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulan. Yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah Seluruh Mahasiswa Akuntansi
Universias Madura Yang Terdiri Dari 255 Mahasiwa
Aktif.
Sampel
Sedangkan sampel menurut Sugiono (2001:57)
menyatakan bahwa sebagian dari jumlah dan
karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Dengan keterbatasan waktu untuk melaksanakan
penelitian ini; penulis akan mengambil data seluruh
mahasiswa akuntansi universitas madura yang telah
menempuh mata kuliah akuntansi forensik sebanyak
115 mahasiswa
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji validitas dalam instrument ini
menggunakan metode korelasi Product Moment.
Yaitu mengkorelasikan skor-skor jawaban yang telah
diperoleh dimasing-masing item, dihitung dengan
menggunakan program aplikasi program SPSS. Hasil
dari SPSS dikatakan valid apabila r hitung > dari r
tabel(sig.5%) (Ghozali, 2005). Diketahui dengan
jumlah responden 27 dengan df = 25 maka nilai r
tabel adalah sebesar 0,3610. Hasil dari uji validitas
dapat ditunjukkan pada tabel 1.1 dibawah ini
Tabel 1.1
Hasil Uji Validitas

Lokasi Penelitian
adapun lokasi penelitian untuk mengetahui
analisis perilaku kecurangan akademik pada
mahasiswa akuntansi dengan menggunakan konsep
gone theory fraud pada universitas madura.
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif
dengan uji statistik. Menurut Iskandar (2009;61)
penelitian deskriptif adalah penelitian untuk memberi
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VARIABLE
GREED

OPPORTUNITY

NEED

EXPOSURE

ITEM R HITUNG R TABLE KRITERIA
0.632
1
0.3233
VALID
0.753
2
0.3233
VALID
3

0.650

0.3233

VALID

4

0.820

0.3233

VALID

5

0.663

0.3233

VALID

6

0.754

0.3233

VALID

7

0.741

0.3233

VALID

8

0.683

0.3233

VALID

1

0.603

0.3233

VALID

GREED
OPPORTUNITY

Hasil analisis regresi linier berganda yang dilakukan
dengan menggunakan program SPSS dan disajikan
sebagai berikut :
Tabel 1.3
Hasil regresi linier berganda
Model

Standardiz
ed
Unstandardized Coefficients
Coefficient
s
B

(Constant)

Std. Error

t

Sig.

Beta

3.652

.208

17.518

.000

GREED

.130

.032

.324

3.992

.000

OPPORTUNITY

.308

.074

.719

4.183

.000

2

0.776

0.3233

VALID

3

0.593

0.3233

VALID

NEED

-.273

.068

-.704

-4.041

.000

4

0.755

0.3233

VALID

EXPOSURE

-.079

.039

-.179

-2.026

.045

5

0.723

0.3233

VALID

a. Dependent Variable: ACADEMIC FRAUD

6

0.650

0.3233

VALID

1

0.820

0.3233

VALID

2

0.563

0.3233

VALID

Berdasarkan hasil analisis regresi dapat diketahui
persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Y = 3.6562 + 0.130x1 + 0.308x2 – 0.273x3 -0.079x4

3

0.754

0.3233

VALID

4

0.727

0.3233

VALID

5

0.611

0.3233

VALID

6

0.544

0.3233

VALID

7

0.686

0.3233

VALID

1

0.787

0.3233

VALID

2

0.650

0.3233

VALID

3

0.820

0.3233

VALID

4

0.563

0.3233

VALID

5

0.754

0.3233

VALID

6

0.727

0.3233

VALID

Uji reliabilitas dalam instrument ini
menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Jika suatu
variable mempunyai nilai cronbach alpha (α) > r
hitung, maka variabel tersebut dikategorikan reiabel.
Instrument dikatakan reliable jika instrument tersebut
dilakukan penelitian ulang diwaktu dan tempat yang
berbeda maka hasilnya akan menghasilkan suatu
kesimpulan yang sama atau tidak jauh berbeda. Hasil
uji instrument tampak pada tabel berikut ini:
Tabel 1.2
Hasil Uji Reabilitas
VARIABLE
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Cronbach's
R TABLE KRITERIA
Alpha
0.859
0.3233
Reliabel
0.763
0.3233
Reliabel

NEED

0.876

0.3233

Reliabel

EXPOSURE

0.834

0.3233

Reliabel

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini
bertujuan untuk membuktikan hipotesis yang telah
diajukan, apakah variabel-variabel independen
berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis
data yang digunakan untuk pengujian hipotesis
dalam penelitian ini adalah uji t, dan uji F.
UJI T
Uji t (Secara Parsial) Uji
t
pada
dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara
individual
dalam
menerangkan variasi variabel dependen.
Tabel 1.4
Hasil Uji T

Pengambilan keputusan ini dilakukan berdasarkan
perbandingan nilai signifikansi dari nilai t hitung
masing-masing koefisien regresi dengan tingkat
signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu sebesar
5% (α=0,05). Jika signifikansi t hitung lebih besar
dari 0,05, maka hipotesis nol (Ho) diterima yang
artinya variabel tersebut tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen. Sedangkan jika
signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka Ho
ditolak
yang artinya
variabel
independen
berpengaruh
terhadap
variabel
dependen.
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Penjelasan untuk uji t pada masing-masing
variabel independen adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh Keserakahan (greed) terhadap
Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa
Akuntansi
Hasil statistik uji t untuk variabel
Keserakahan
(greed)
dengan
nilai
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari
0,05 (0,000<0,05) dan koefisien regresi
mempunyai nilai positif, maka hipotesis
yang menyatakan bahwa “Keserakahan
(greed) (X1) berpengaruh positif terhadap
Kecurangan Akademik (Y)” terdukung.
Dengan demikian, Keserakahan (greed)
berpengaruh
terhadap
Kecurangan
Akademik.
Jack
Bologne
menjelaskan
bahwa
Keserakahan (greed) merupakan adanya
perilaku serakah yang secara potensial ada di
dalam diri setiap orang. Pelaku fraud adalah
orang yang tidak puas pada keadaan dirinya.
Punya satu gunung emas, berhasrat punya
gunung emas yang lain. keserakahan dalam
penelitian yang akan dilakukan ini
merupakan keserkahan yang dialami oleh
mahasiswa sebagai faktor pendorong bagi
mahasiswa untuk melakukan kecurangan
akademik. Jadi keserkahan dalam konteks
kecurangan akademik merupakan dorongan
maupun motivasi yang dihadapi mahasiswa
dalam kesehariannya yang mempunyai
hubungan dengan masalah akademik dan
menyebabkan mereka memiliki keserkahan
yang kuat untuk mendapatkan hasil
akademik yang terbaik dengan cara apapun.
Menurut Bologna dalam Lisa (2013),
menyatakan bahwa greed merupakan salah
satu faktor pendorong seseorang melakukan
kecurangan. Seseorang akan melakukan
tindakan kecurangan karena pada dasarnya
manusia memiliki sifat serakah, tak pernah
merasa puas mengenai apa yang sudah
dimiliki dan tidak puas dengan apa yang
didapatkan. Hal ini berarti keserakahan
mempunyai pengaruh positif terhadap
perilaku kecurangan akademik mahasiswa
akuntansi.
2. Kesempatan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap perilaku kecurangan
akademik yang dilakukan oleh mahasiswa
akuntansi.
Hasil statistik uji t untuk variabel
Keserakahan
(greed)
dengan
nilai
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari
0,05 (0,000<0,05) dan koefisien regresi
mempunyai nilai positif, maka hipotesis
yang menyatakan bahwa “Keserakahan
(greed) (X1) berpengaruh positif terhadap
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3.

Kecurangan Akademik (Y)” terdukung.
Dengan demikian, Keserakahan (greed)
berpengaruh
terhadap
Kecurangan
Akademik
Bologna dalam Lisa (2013), menyatakan
bahwa faktor kebutuhan (need) merupakan
faktor yang berhubungan dengan perilaku
yang melekat pada diri seseorang.
Kurniawan (2013), menyatakan
bahwa
setiap orang mempunyai kebutuhankebutuhan yang lebih sehingga dapat
menjadi pendorong terjadinya kecurangan.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut orang
akan melakukan apa saja demi memenuhi
kebutuhannya meskipun harus dengan
melakukan kecurangan sekalipun. Syahraini
dkk (2010), menyatakan bahwa perilaku
merupakan cermin diri seseorang, sehingga
dari perilaku dapat dilihat seberapa tinggi
moral dan etika seseorang. Perilaku
seseorang biasanya diawali dengan adanya
suatu kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan
tersebut selanjutnya akan menimbulkan
sebuah dorongan sehingga individu tersebut
akan melakukan suatu perilaku baik maupun
perilaku buruk. Untuk memenuhi sebuah
kebutuhan dalam dirinya, setiap perilaku
individu mengarah pada tujuan tertentu. Hal
ini berarti kebutuhan mempunyai pengaruh
positif terhadap
perilaku kecurangan
akademik mahasiswa akuntansi.
kebutuhan mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap perilaku kecurangan
akademik yang dilakukan oleh mahasiswa
akuntansi
Hasil statistik uji t untuk variabel
Keserakahan
(greed)
dengan
nilai
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari
0,05 (0,000<0,05) dan koefisien regresi
mempunyai nilai positif, maka hipotesis
yang menyatakan bahwa “Keserakahan
(greed) (X1) berpengaruh positif terhadap
Kecurangan Akademik (Y)” terdukung.
Dengan demikian, Keserakahan (greed)
berpengaruh
terhadap
Kecurangan
Akademik
Pengungkapan (exposure) adalah berkaitan
dengan tindakan atau konsekuensi yang
dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila
pelaku diketemukan melakukan kecurangan.
Menurut Bologna dalam Lisa (2013),
menyatakan
bahwa
pengungkapan
(exposure)
adalah
faktor
yang
berhubungan dengan organisasi sebagai
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4.

Uji F

korban tindakan kecurangan. Pengungkapan
(exposure) suatu kecurangan belum
menjamin tidak terulangnya kecurangan
tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun
oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap
pelaku kecurangan seharusnya dikenakan
sanksi apabila perbuatannya terungkap.
Nursalam dkk (2013), menyatakan bahwa
dalam penelitiannya yang berjudul “Bentuk
kecurangan akademik mahasiswa” tidak ada
hukuman yang diberikan kepada pelaku jika
melakukan kecurangan membuat seseorang
untuk melakukan kecurangan dengan tujuan
untuk mendapatkan nilai yang bagus. Hal ini
berarti kebutuhan mempunyai pengaruh
positif terhadap perilaku kecurangan
akademik mahasiswa akuntansi.
Pengaruh Pengungkapan
(exposure)
terhadap Perilak Kecurangan Akademik
Mahasiswa Akuntans
Hasil statistik uji t untuk variabel
Keserakahan
(greed)
dengan
nilai
signifikansi sebesar 0,045 lebih kecil dari
0,05 (0,045<0,05) dan koefisien regresi
mempunyai nilai positif, maka hipotesis
yang menyatakan bahwa “Keserakahan
(greed) (X1) berpengaruh positif terhadap
Kecurangan Akademik (Y)” terdukung.
Dengan demikian, Keserakahan (greed)
berpengaruh
terhadap
Kecurangan
Akademik
Pengungkapan (exposure) adalah berkaitan
dengan tindakan atau konsekuensi yang
dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila
pelaku diketemukan melakukan kecurangan.
Menurut Bologna dalam Lisa (2013),
menyatakan
bahwa
pengungkapan
(exposure)
adalah
faktor
yang
berhubungan dengan organisasi sebagai
korban tindakan kecurangan. Pengungkapan
(exposure) suatu kecurangan belum
menjamin tidak terulangnya kecurangan
tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun
oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap
pelaku kecurangan seharusnya dikenakan
sanksi apabila perbuatannya terungkap.
Nursalam dkk (2013), menyatakan bahwa
dalam penelitiannya yang berjudul “Bentuk
kecurangan akademik mahasiswa” tidak ada
hukuman yang diberikan kepada pelaku jika
melakukan kecurangan membuat seseorang
untuk melakukan kecurangan dengan tujuan
untuk mendapatkan nilai yang bagus. Hal ini
berarti kebutuhan mempunyai pengaruh
positif terhadap perilaku kecurangan
akademik mahasiswa akuntansi.
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Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua
variabel
independen
yang dimasukkan dalam
model
mempunyai pengaruh
secara simultan
terhadap variabel dependen.
Tabel 1.5
Hasil Uji F

ANOVAb
Model
Sum of df Mean
F
Sig.
Squares
Square
1 Regression 0,55807891 4 0,13951973 10,9066523 0.000
Residual 1,40713848 110 0,01279217
Total

1,96521739 114

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X2, X3
b. Dependent Variable: Y
Pengambilan
keputusan
dilakukan
berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan
melihat
tingkat
signifikansinya,
kemudian
membandingkan dengan taraf signifikansi yang telah
ditetapkan (5% atau 0,05). Jika signifikansi F hitung
lebih kecil dari 0,05, maka Ho ditolak yang artinya
variabel independen secara simultan berpengaruh
terhadap variabel dependen. Dari hasil uji F
diperoleh nilai F dengan tingkat signifikansinya
sebesar 0,000.
Karena nilai signifikansinya
di
bawah 0,05 (p<0,05), maka hipotesis yang
menyatakan bahwa terdukung. Dengan demikian,
Atmosfer, Produk, Harga, Promosi, Kepercayaan,
Pelayanan,
dan Orientasi secara
simultan
berpengaruh terhadap minat belanja online.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian, maka ditarik
beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :
a) Keserakahan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kecurangan akademik .
Semakin serakah untuk mendpatkan nilai
yang bagus dalam pendidikan
maka
kecuranag akadeik semakin meningkat akan
semakin meningkat
b) Kesempatan berpengaruh
positif
dan
signifikan terhadap kecurangan akademik.
Semakin terbuka kesempatan untuk
melakukan kecurangan maka kecurangan
akademik akan semakin meningkat
c) Kebutuhan berpengaruh
positif
dan
signifikan terhadap kecurangan akademik.
Semakin kebutuhan untuk mendapat
pengakuan sebagai anak yang pintar oleh
orang tua dan lingkungan,
maka
akan
semakin meningkat kecurangan akademik.
d) Pengungkapan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kecurangan akademik.
Semakin lemah dan ringan hukum yang
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e)

diberikan pada pelaku kecurangan, maka
akan semakin meningkat kecurangan
akademik
Keserakahan, Kesempatan, Kebutuhan Dan
Pengungkapan
secara
simultan
berpengaruhdan
signifikan terhadap
kecurangan akademik.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan
yang diperoleh, maka saran yang diberkan yaitu
sebagai berikut:
b)Peneliti Selanjutnya Peneliti
selanjutnya
diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini
dengan
meneliti variabel
lain
atau
mengkombinasikan variabel yang terdapat dalam
penelitian ini dengan variabel lain. Disamping itu,
Penelitian ini belum mengungkapkan
secara
keseluruhan faktor
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