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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Pengertian Kecurangan  

Secara umum pengertian kecurangan adalah melalui gambaran yang salah 

seseorang mampu untuk merencanakan sesuatu perbuatan yang dapat 

memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri (Albrecth et all, 2006:7). 

Kecurangan dilakukan di organisasi, oleh organisasi atau untuk organisasi yang 

merupakan tindakan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal, 

secara sengaja, ilegal dan disembunyikan (Vona, 2008:6). Berdasarkan definisi 

fraud menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa fraud atau kecurangan 

merupakan perilaku yang dilakukan oleh seorang individu atau organisasi dengan 

cara yang disengaja untuk menipu, menyembunyikan, atau mendapatkan 

keuntungan dalam suatu kondisi tertentu, dimana tindakan tersebut dapat 

merugikan pihak-pihak yang terkait.  

2.1.2. Kecurangan Akademik (Academic Fraud)  

Menurut (Eckstein, 2003) Academic fraud merupakan beberapa cara yang 

dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk melakukan kecurangan yang berasal 

dari perbuatan tidak jujur sehingga menyebabkan adanya perbedaan pemahaman 

dalam menilai maupun menginterprestasikan sesuatu. Menurut Purnamasari 

(2013) juga menjelaskan bahwa dalam memperoleh keberhasilan dan keuntungan 
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dalam bidang akademik, mahasiswa melakukan perilaku yang tidak jujur dalam 

setting akademik. 

Bolin (2004) menemukan bahwa perilaku kecurangan akademik 

dipengaruhi oleh dua faktor yakni adanya kebiasaan mahasiswa dalam 

merasionalisasi ketidakjujuran akademik dan merasakan adanya peluang untuk 

terlibat dalam kecurangan akademik. Menurut Anderman dan Murdock (2007: 

34) menyatakan bahwa perilaku kecurangan akademik merupakan penggunaan 

segala kelengkapan dari materi ataupun bantuan yang tidak diperbolehkan 

digunakan dalam tugas-tugas akademik. Kecurangan akademik muncul sebagai 

interaksi berbagai faktor, baik yang bersifat internal (ada di dalam diri pelaku) 

maupun yang bersifat eksternal (berasal dari lingkungan). Menurut Baird (dalam 

Bjorklund dan Wenestam, 1999:6)yaitu faktor internal mencakup kemalasan, 

kurangnya kesadaran pekerjaan sesama siswa, kualitas rendah, pengalaman 

kegagalan sebelumnya dan harapan sukses yang pasti. Faktor eksternal meliputi 

urutan tempat duduk, ujian yang penting, tingkat kesulitan tes, tes yang tidak 

adil, penjadwalan dan pengawasan. 

 Menurut Cizek (dalam Anderman dan Murdock 2007: 34) ada tiga 

kategori perilaku kecurangan (1) memberikan, menggunakan ataupun menerima 

segala informasi (2) menggunakan materi yang dilarang digunakan dan (3) 

memanfaatkan kelemahan seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan 

individu. 
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Menurut Colby (2006) dalam Sagoro (2013), menyatakan bahwa kategori 

kecurangan akademik dibagi menjadi empat kategori seperti yang dipublikasikan 

oleh Arizona State University Integrity Advocates. Kategori tersebut adalah: 

1. Pemalsuan data, misalnya membuat data ilmiah yang merupakan data 

 fiktif. 

2. Plagiat, merupakan kegiatan yang mencantumkan ide atau kata-kata orang 

lain tanpa menyebutkan sumbernya dan tidak menggunakan tanda kutip.   

3. Penggandaan tugas, yakni membuat karya ilmiah dengan data yang sama  

tetapi di kelas yang berbeda tanpa seizin dosen atau guru. 

4. Menyontek pada saat ujian, antara lain: 

a. Menggandakan lembar soal kemudian memberikannya kepada 

orang lain. 

b. Menggunakan teknologi untuk mencuri soal ujian kemudian 

diberikan kepada orang lain atau seseorang yang meminta orang 

lain untuk mencuri soal ujian kemudian diberikan kepada orang 

tersebut. 

c. Menyalin lembar jawaban orang lain. 

d. Membawa catatan kecil berupa jawaban soal ujian ketika sifat ujian 

tertutup atau close book. 

e. Kerjasama yang salah, seperti bekerja dengan orang lain untuk 

menyelesaikan tugas individual, dan tidak melakukan tugasnya 

ketika bekerja dengan sebuah tim. 
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2.1.3. Teori Fraud Diamond 

“Fraud is a generic term, and embraces all the multivararious means 

which human ingenuity can devise, which are resorted to by one individual, to 

get an advantage over another by false representation. No definite and invariable 

rule can be laid down as a general proposition in definiting fraud, as it includes 

surprise, trickery, 14 cunning and unfair ways by which another is cheated. The 

only boundaries defining it are those which limit human knavery”. Albercht et 

al.,(2011) 

Menurut Albrecht (2003) yang mengungkapkan bahwa terdapat tiga 

elemen kunci yang kemudian disebut the fraud triangle yang mendasari mengapa 

perbuatan fraud dilakukan seseorang. Kemudian Wolfe dan Hermanson (2004) 

menyebutkan bahwa disamping menggunakan elemen fraud triangle yaitu 

tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) 

untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan juga perlu 

mempertimbangkan elemen yang keempat yaitu kemampuan (capability) yang 

merupakan kemampuan yang mendukung atau berperan penting agar suatu 

kecurangan itu benar-benar terjadi. Sehingga dari keempat elemen itu disebut 

dengan Fraud Diamond. 

Gambar 2.1: Fraud Diamond  
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Tekanan (pressure), merupakan suatu situasi di mana seseorang merasa 

perlu untuk melakukan kecurangan akademik (Albrecht, 2003). dan menurut 

Shelton (2014) dalam Prasastie (2015), menyatakan bahwa tekanan adalah 

motivasi seseorang untuk melakukan penipuan, yang meliputi: adanya tekanan 

karena faktor keuangan (financial pressure), kebiasaan buruk yang dimiliki 

seseorang atau gaya hidup yang selalu mewah, tekanan yang datang dari pihak 

eksternal, dan tekanan lain-lain. 

a. Faktor keuangan (financial pressure) 

Tekanan faktor keuangan berasal dari keserakahan, 

ditingggalkan seseorang yang berarti dalam hidupnya atau seseorang 

yang menjadi tulang punggung keluarga, memiliki hutang atau tagihan 

yang jumlahnya tidak sedikit, mengalami kerugian financial. 

Sebenarnya kecurangan dalam bidang keuangan dan kecurangan 

akademik mempunyai motif yang sama yaitu mendapatkan sesuatu 

dengan cara yang tidak jujur. Objek kecurangan dalam keuangan 

adalah berupa materi (uang) sedangkan objek kecurangan dalam 

bidang akademik yaitu berupa nilai akademik yang tinggi. Sehingga 

hal tersebut menjadi factor seseorang yang mempunyai tekanan untuk 

mendapatkan nilai harus melakukan sebuah kecurangan. 

b. Kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang.  

Menurut Hartanto, (2012: 23) Kebiasaan buruk seseorang dapat 

menjadi factor tekanan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan 
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akademik berupa menyontek atau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan 

atau prokrastinasi. “Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda-nunda tugas 

penting.”  

c. Tekanan dari pihak eksternal 

“Tekanan yang dimaksudkan dapat datang dari orang-orang 

terdekatnya seperti orang tua, saudara, dan teman-temannya.” Orang-

orang sekitar dapat menekan seseorang untuk menjadi sukses termasuk 

dengan melakukan kecurangan karena orang-orang sekitar lebih 

mementingkan keberhasilan yang diperoleh daripada kejujuran dalam 

proses memperoleh keberhasilan tersebut. Sehinnga seseorang menjadi 

tertekan dan berusaha untuk mencapai sesuatu yang diinginkan oleh 

oranglain.  Hartanto (2012: 1). 

d. tekanan lain-lain 

Tekanan dari lingkungan sekitar dapat menekan orang untuk 

mencapai keberhasilan termasuk dalam hal melakukan kecurangan 

akademik. Tekanan yang lebih besar daripada kemampuan yang dimiliki 

akan cenderung membuat seseorang mengabaikan nilai nilai karena 

lingkungan lebih melihat hasilnya dibandingkan proses untuk mencapai 

hasil tersebut. Tekanan-tekanan terbesar yaitu berupa keharusan atau 

pemaksaan untuk lulus, kompetisi siswa akan nilai yang ada sangat tinggi, 

beban tugas yang begitu banyak, dan waktu belajar yang tidak cukup 

(Cizex, 2010).   
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Kesempatan (opportunity), merupakan suatu situasi ketika seseorang 

merasa memiliki kombinasi situasi dan kondisi yang memungkinkan dalam 

melakukan kecurangan dan kecurangan tidak terdeteksi (Albrecht, 2003) dan 

biasanya terjadi karena lemahnya system  pengendalian untuk mencegah atau 

mendeteksi pelanggaran, ketidakmampuan untuk menilai kualitas dari suatu 

kinerja, kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku fraud, ketidaktahuan, apatis, 

ataupun kemampuan yang tidak memadai dari korban fraud serta kurangnya 

akses informasi yang membuat perilaku kecurangan. 

Menurut Albrecht dkk. (2011) dalam Prasastie (2015), meningkatnya 

peluang dan kesempatan individu untuk melakukan kecurangan dikarenakan 

enam faktor: 

a. Kurangnya kontrol untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan. 

Lemahnya system evaluasi untuk mencegah dan mendeteksi 

kecurangan membuat mahasiswa memiliki peluang untuk melakukan 

kecurangan akademik.  

b. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. 

Keterbatasan kemampuan yang dimiliki dosen untuk menilai hasil 

kerja dari mahasiswa akan menjadi peluang besar mahasiswa untuk 

memanfaatkan untuk mengerjakan beberapa tugas atau ujian dengan 

mengcopy paste milik temannya tanpa sepengetahuan dosen. 
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c. Kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku kecurangan. 

Sanksi yang kurang tegas untuk mahasiswa yang melakukan 

kecurangan akademik tidak akan membuat jera, karena bagi mereka jika 

mereka melakukan hal yang sama berulang-ulang tidak akan 

mendapatkan sanksi apapun. 

d. Kurangnya pengawasan terhadap akses informasi. 

Akses informasi adalah kemampuan seorang dosen untuk 

mengetahui perilaku mahasiswa yang akan melakukan kecurangan, 

karena lemahnya pengawasan tersebut akan membuat seseorang memiliki 

kesempatan yang besar untuk terus melakukan kecurangan. 

e. Ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi 

kecurangan. 

Perilaku kecurangan akan menimbulkan kerugian baik dari sisi 

dosen karena tidak dapat mengetahui dan mengevaluasi seberapa baik 

hasil belajar mahasiswa dan dari sisi mahasiswa yang tidak dapat 

mengetahui dan mengevaluasi diri sejauh apa pemahaman materi selama 

perkuliahan, sehingga hal tersebut menjadi peluang seseorang untuk 

melakukan kecurangan.  

f. Kurangnya jejak audit (audit trail). 

Kurangnya atau lemahnya pemeriksaan yang dilakukan pihak 

fakultas sehingga mahasiswa akan bebas memilih jalan untuk apakah 
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jujur atau melakukan kecurangan akademik yang ini sudah marak mulai 

dari kalangan sekolah dasar (SD) hingga sampai Perguruan Tinggi. 

Rasionalisasi (rationalization), pembenaran diri sendiri atau alasan yang 

salah untuk suatu perilaku yang salah (Albrecht, 2003). McCabe dan Trevino 

(1997) menyebutkan bahwa rasionalisasi merupakan perilaku yang menunjukkan 

kebiasaan mahasiswa dalam menilai kecurangan sebagai tindakan yang konsisten 

dengan kode etik personal mereka dengan lingkungannya. Dengan kata lain 

bahwa dengan adanya dimensi rasionalisasi, seseorang yang melakukan 

kecurangan akan membenarkan bahwa perilaku kecurangan yang dilakukan 

merupakan suatu perbuatan yang benar.  

Rasionalisasi yang Sering Digunakan oleh pelaku kecurangan rasionalisasi 

menurut Albrecht et al (2012: 50) antara lain:  

a. Pelaku merasa organisasi berhutang kepada pelaku.   

b. Pelaku hanya melakukannya karena terpaksa.   

c. Pelaku merasa bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.  

d. Pelaku kecurangan merasa memiliki hak yang lebih besar.  

e. Kecurangan ini dilakukan untuk tujuan yang baik.  

f. Pelaku kecurangan akan berhenti melakukan kecurangan jika 

masalah pribadinya telah selesai.  

g. Kecurangan ini dilakukan untuk mempertahankan reputasi.   
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Menurut Wolfe dan Hermanson (2004), capability atau kemampuan 

didefinisikan sebagai sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran 

utama dalam kecurangan akademik (academic fraud). Banyak kecurangan 

akademik yang sering dilakukan mahasiswa yang tidak akan terjadi tanpa orang 

yang tepat dengan kemampuan yang tepat. 

Wolfe dan Hermanson (2004) juga menjelaskan sifat-sifat terkait elemen 

capability yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu:  

a. Positioning (posisi) 

Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat 

memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan 

kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki 

pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan. 

b. Intelligence and creativity  

Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup 

dalam mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk 

menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan 

terbesar.  

c. Convidence / Ego  

Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang 

besar agar dia tidak terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk 
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seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, 

percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri (narsisme). Menurut 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan 

kepribadian narsisme meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan 

kurangnya empati untuk orang lain. Individu dengan gangguan ini 

percaya bahwa mereka lebih unggul dan cenderung ingin 

memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka.  

d. Coercion / pemaksaan 

Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk 

melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan 

kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain 

untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain.  

e. Deceit/ penipuan 

Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan 

konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu 

berbohong meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan.  

6. Stress  

Individu harus mampu mengendalikan stress agar mampu 

menyembunyikan tindakan kecurangan yang dilakukan supaya tidak 

ketahuan. 



 19 

2.1.4 Teknologi Informasi 

Pengertian informasi sering disamakan dengan pengertian data. Data 

adalah sesuatu yang belum diolah dan belum dapat digunakan sebagai dasar yang 

kuat dalam pengambilan keputusan (Latip dan Riyanto, 2010: 3). 

Menurut Thabratas dalam Prasojo dan Riyanto (2010: 4) “teknologi 

informasi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang perkembangannya semakin 

pesat dari tahun ke tahun”. “Teknologi informasi pendidikan adalah ilmu 

pengetahuan dalam bidang informasi berbasis computer yang digunakan dalam 

peningkatan kualitas pendidikan” (Prasojo dan Riyanto, 2010: 5). 

Pada zaman sekarang hampir semua peserta didik mempunyai handphone, 

dari mulai yang memiliki fitur standar sampai yang mempunyai fitur yang paling 

lengkap. Handphone hampir mirip fungsinya dengan computer dalam hal 

memperoleh informasi namun lebih praktis sehingga dapat memperoleh 

informasi kapan saja termasuk pada saat ujian dengan mengakses internet. 

Terlebih lagi dengan adanya sosial media yang dapat dengan mudah 

mengirimkan jawaban pada saat ujian.    

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyalahgunaan pada 

dasarnya adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan dan penyelewengan. 

“Teknologi informasi adalah ilmu pengetahuan dalam bidang informasi yang 

berbasis komputer dan perkembangannya sangat pesat” (Prasojo dan Riyanto, 

2010: 4). Jadi, penyalahgunaan teknologi informasi adalah perbuatan 
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menyalahgunakan ilmu pengetahuan berbasis komputer yang perkembangannya 

sangat pesat dan melanggar kode etik yang ada.   

Menurut Sarastini (2013) 8 dampak penyalahgunaan teknologi informasi, 

yaitu:  

a. Kemajuan teknologi informasi akan mengakibatkan suatu 

pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual karena mendorong 

perilaku plagiat dalam melakukan kecurangan akademik. 

b. Kecerobohan suatu system administrasi akan berakibat fatal. 

c. Media televisi memiliki dampak negatif karena akan membuat 

seseorang berfikir jangka pendek. 

d. Kerahasiaan alat tes semakin terancam akibat sebuah Program tes 

inteligensi seperti tes Raven, Differential Aptitudes Test dapat 

diakses melalui compact disk atau media teknologi informasi. 

e. Penyalahgunaan ilmu yang yang tinggi yang didapatkan dari 

beberapa informasi dari media tekonologi infomasi akan membuat 

seseorang melakukan sesuatu kecurangan, salah satunya dengan 

menerobos system perbankan dan lain-lain. 

f. Tidak ketergantungan dengan kecanggihan media teknologi 

informasi untuk mencari beberapa referensi tetapi dapat 

mengunjungi digital library atau mencari beberapa referensi di 

perpustakaan. 
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g. Mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi bagi 

seseorang yang masih di bawah umur sehingga mencegah perilaku 

yang tidak baik secara dini karena perlu pertimbangan untung dan 

rugi dalam penggunaan teknologi informasi. 

h. Mahasiswa dan dosen harus mempertimbangkan apakah dengan 

menggunakan via teknologi informasi akan membuat keefektifan 

dalam pembelajaran atau itu dapat menjadi faktor kecanduan 

aspek teknologi karena baik dosen dan mahasiswa akan merasa 

mudah dalam melakukan pembelajaran. 

Menurut Wibisono (2013) mengemukakan 3 dampak penyalahgunaan 

teknologi informasi, yaitu:   

a.  Malas belajar dan mengerjakan tugas.  

Seseorang akan lebih tertarik dengan gadget dan 

computer dibandikan dengan mengerjakan tugas atau belajar 

sehingga itu dapat menjadi pemicu seseorang menjadi malas 

b. Perubahan tulis tangan 

Seseorang akan lebih memilih untuk mengetik teks 

menggunakan teknologi dibandikan harus tulis tangan karena 

hal tersebut lebih mudah sehingga akan mengubah tulisan 

tangan seseorang. 
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c. Akibat dari Social Network yang berlebihan.  

Facebook, Twitter, Skype, BBM Line, Instagram, Yahoo 

digunakan dengan berlebihan, tidak jauh berbeda dengan Game 

Online, akibat dari Penggunaan secara berlebihan inilah banyak 

waktu yang terbuang untuk bermain Sosial Media ini.  

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul, Nama 

Peneliti dan Tahun 

Tujuan Peneliti Objek peneliti Hasil 

1 Perilaku 

Kecurangan 

Akademik 

Mahasiswa 

Akuntansi Dengan 

Menggunakan 

Dimensi Fraud 

Diamond 

(Primasari, 

suhendro,  dan W 

2017) 

Untuk mengetahui 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

perilaku Kecurangan 

mahasiswa dengan 

menggunakan 

konsep fraud 

diamond yang 

terdiri dari tekanan, 

peluang, 

rasionalisasi, dan 

kemampuan  

 

Populasi 

Mahasiswa aktif 

S1 perguruan 

tinggi di 

Surakarta. Dan 

sampelnya 129 

mahasiswa 

jurusan ekonomi 

jurusan akuntansi 

S1 di Surakarta 

 

 Kesempatan dan 

kemampuan 

berpengaruh terhadap 

kecurangan akademik 

yang dilakukan 

mahasiswa akuntansi 

 Tekanan dan 

rasionalisasi tidak 

berpengaruh terhadap 

kecurangan akademik 

yang dilakukan 

mahasiswa akuntansi 

 

2 Perilaku 

Kecurangan 

Akademik 

Mahasiswa:  

Dimensi Fraud 

Diamond 

(Nursani dan 

Irianto 2016) 

Menguji faktor-

faktor yang 

berpengaruh 

terhadap perilaku 

kecurangan 

akademik 

mahasiswa 

menggunakan 

konsep fraud 

diamond, yaitu 

292 mahasiswa 

Jurusan 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis 

Universitas 

Brawijaya 

Malang 

 Kesempatan, 

rasionalisasi dan 

kemampuan 

berpengaruh posistif 

signifikan terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik 

 Tekanan tidak 

berpengaruh terhadap 
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tekanan, peluang, 

rasionalisasi, dan 

kemampuan 
 

perilaku kecurangan 

akademik 

 

3 Analisis Perilaku 

Kecurangan 

Akademik pada 

Mahasiswa 

Akuntansi dengan 

Menggunakan 

Konsep Fraud 

Diamond (Studi 

pada Mahasiswa 

Akuntansi 

Perguruan Tinggi 

Swasta Sumatera 

Bagian Selatan) 

(M 2016) 

Untuk menemukan 

bukti empiris 

mengenai faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

kecurangan 

akademik dengan 

menggunakan 

konsep fraud 

diamond dan 

seberapa besar 

pengaruh dari 

faktor-faktor 

tersebut 

 

174 sampel 

mahasiswa dari 

sembilan 

perguruan tinggi 

swasta di 

Sumatera Bagian 

Selatan. 

 

 Tekanan, kesempatan, 

serta kemampuan 

individu berpengaruh 

positif terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik 

 Rasionalisasi tidak 

berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik 

 

4 Pengaruh 

Academic Self 

Efficacy Dan 

Fraud Diamond 

Terhadap Perilaku 

Kecurangan 

Akademik 

Mahasiswa 

Akuntansi di Bali 

(Artani dan Wetra 

2017) 

 

Untuk mengetahui 

pengaruh 

keberhasilan self-

efficacy akademik 

dan fraud diamond 

terhadap perilaku 

kecurangan 

akademik antar 

mahasiswa 

akuntansi di Bali.  

 

122 responden 

yang terdiri dari 

mahasiswa 

akuntansi dari 

universitas negeri 

dan swasta di 

Bali 

 

 Academic self efficacy 

mahasiswa 

berpengaruh 

negatif/tidak 

berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik mahasiswa 

akuntansi. 

 Kemampuan 

berpengaruh positif 

terhadap perilaku 

kecurangan akademik 

mahasiswa akuntansi 

 Tekanan, peluang, 

rasionalisasi yang 

dialami oleh 

mahasiswa tidak 

berpengaruh positif 

terhadap perilaku 

kecurangan 

mahasiswa akuntansi 
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5 Pengaruh Dimensi 

Fraud Diamond 

Terhadap Perilaku 

Kecurangan 

Akademik (Studi 

Empiris Pada 

Mahasiswa 

Magister 

Akuntansi 

Universitas 

Brawijaya) 

(Murdiansyah, 

Sudarma 

Nurkholis 2017) 

 

Untuk menguji 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

perilaku kecurangan 

akademik 

mahasiswa dengan 

menggunakan 

dimensi fraud 

diamond yang 

terdiri dari tekanan, 

peluang, 

rasionalisasi dan 

kapabilitas 

 

Program 

akuntansi 

pascasarjana 

(master) di 

Fakultas 

Ekonomika dan 

Bisnis, 

Universitas 

Brawijaya, 

Malang.  

 

 Tekanan, kesempatan, 

rasionalisasi dan 

kemampuan 

berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik. 

6 Analisis 

Pengaruh 

Dimensi Fraud 

Diamond 

Terhadap 

Perilaku 

Kecurangan 

Akademik 

Mahasiswa 

(Studi Kasus 

Mahasiswa 

Penerima 

Bidikmisi 

Jurusan 

Akuntansi S1 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha)  

(Padmayanti, 

Sujana, dan Putu 

Sukma Kurniawan 

2018)  

 

 

Untuk menguji 

faktor-faktor yang 

memengaruhi 

perilaku kecurangan 

akademik 

mahasiswa 

menggunakan 

dimensi fraud 

diamond yang 

terdiri dari tekanan, 

kesempatan, 

rasionalisasi, dan 

kemampuan 

 

Mahasiswa 

penerima 

beasiswa 

bidikmisi jurusan 

akuntansi S1 

fakultas ekonomi 

Universitas 

Pendidikan 

Ganesha 

 

 Tekanan, kesempatan 

dan rasionalisasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik 

 Kemampuan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik. 
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7 Analisis Dimensi 

Fraud Diamond 

Dan Gone Theory 

Terhadap 

Academic Fraud 

(Studi Kasus 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta) 

(Pratama 2017) 

 

Untuk menganalisis 

pengaruh Fraud 

Diamond dan gone 

Theory dalam 

perilaku kecurangan 

akademik yang 

dilakukan 

mahasiswa 

 

Mahasiswa 

fakultas ekonomi 

dan bisnis 

universitas 

muhammadiyah 

surakarta. 

 

 Kesempatan, 

rasionalisasi dan 

kemampuan 

berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik mahasiswa 

 Tekanan tidak 

berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik mahasiswa 

 Dalam Gone Theory 

tekanan, keserakahan, 

kebutuhan dan 

pengungkapan tidak 

berpengaruh terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik mahasiswa. 

8 Analisis 

Pengaruh 

Fraud 

Diamond 

Dan Gone 

Theory 

Terhadap 

Academic 

Fraud (Studi 

Kasus 

Terhadap 

Mahasiswa 

Program 

Studi 

Akuntansi 

Perguruan 

Tinggi 

Negeri dan 

Perguruan 

Tinggi 

Swasta Di 

Malang)  

(Hasanah 

dan Diana  

2018) 

Untuk mengetahui 

apakah fraud 

diamond (tekanan, 

peluang, 

rasionalisasi, 

kemampuan,) dan 

teori gone yang 

terdiri dari 

keserakahan, 

kesempatan, 

kebutuhan, dan 

kemampuan 

sekaligus 

mempengaruhi 

kecurangan 

akademik 

 

Mahasiswa S1 

Program Studi 

Akuntansi di 

Malang 

 

 Fraud diamond 

(tekanan, kesempatan, 

rasionalisasi dan 

kapabilitas) 

berpengaruh terhadap 

kecurangan akademik 

(academic fraud) 

 Gone theory 

(keserakahan, 

kesempatan, 

kebutuhan dan 

pengungkapan) 

berpengaruh terhadap 

kecurangan akademik 

(academic fraud) 
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9 Analisis Pengaruh 

Fraud Diamond 

dan Gone Theory 

Terhadap 

Academic Fraud 

(Studi Kasus 

Mahasiswa 

Akuntansi Se-

Madura) 

(Zaini, Carolina, 

dan Setiawan 

2016) 

Untuk menguji dan 

menganalisis 

pengaruh tekanan, 

peluang, 

rasionalisasi, 

kemampuan, 

keserakahan, 

kebutuhan, dan 

ekspos terhadap 

kecurangan 

akademik. 

 

Mahasiswa 

akuntansi 

universitas di 

pulau Madura 

 

 Tekanan berpengaruh 

positif terhadap 

kecurangan akademik 

 Kesempatan, 

rasionalisasi dan 

kemampuan tidak 

brpengaruh terhadap 

kecurangan akademik 

 Pada (Gone Theory) 

Greed(keserakahan), 

need (kebutuhan) dan, 

exposure 

(pengungkapan) 

berpengaruh terhadap 

kecurangan akademik 

(academic frauf)  

 

10 Analisis 

Pengaruh 

Dimensi Fraud 

Diamond 

Terhadap 

Perilaku 

Kecurangan 

Akademik 

Mahasiswa 

Fakultas 

Ekonomi  

( Yudiana dan 

Lastanti 2016) 

 

Untuk menguji 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

perilaku kecurangan 

akademik 

mahasiswa fakultas 

ekonomi dengan 

menggunakan 

dimensi fraud 

diamond yang 

terdiri dari tekanan, 

kesempatan, 

rasionalisasi dan 

kemampuan 

 

Sampel yang 

dilakukan secara 

tidak acak 

sehingga nanti 

nya hanya 

sampel-sampel 

yang diperlukan 

yang dapat di uji, 

dan sampel yang 

mudah dengan 

pendekatan 

kualitatif yang 

hasil akhirnya di 

kuantitatifkan 

 

 Kesempatan, 

rasionalisasi dan 

kemampuan memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik 

 Tekanan tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku kecurangan 

akademik. 
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11 Pengaruh 

Penyalahgunaan 

Teknologi 

Informasi Dan 

Integritas 

Mahasiswa 

Terhadap Perilaku 

Kecurangan 

Akademik 

Mahasiswa 

Akuntansi Sebagai 

Calon Akuntan 

(Studi Pada 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Universitas Negeri 

Yogyakarta)  

(Probovury 2015) 

Pengaruh 

penyalahgunaan 

teknologi informasi 

terhadap perilaku 

kecurangan 

akademik 

mahasiswa 

akuntansi sebagai 

calon akuntan,  

Pengaruh integritas 

mahasiswa 

terhadap perilaku 

kecurangan 

akademik 

mahasiswa 

akuntansi sebagai 

calon akuntan dan  

Pengaruh 

penyalahgunaan 

teknologi informasi 

dan integritas 

mahasiswa 

terhadap perilaku 

kecurangan 

akademik 

mahasiswa 

akuntansi sebagai 

calon akuntan pada 

mahasiswa 

akuntansi 

Universitas Negeri 

Yogyakarta 

Populasi 

berjumlah 168 

mahasiswa 

akuntansi 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta tahun 

angkatan 2012 

dan 2013. Sampel 

yang digunakan 

sebanyak 138 

mahasiswa 

 

 Penyalahgunaan 

Teknologi Informasi 

berpengaruh positif 

terhadap Perilaku 

Kecurangan 

Akademik Mahasiswa 

Akuntansi sebagai 

Calon Akuntan 

 Integritas Mahasiswa 

berpengaruh negatif 

terhadap Perilaku 

Kecurangan 

Akademik Mahasiswa 

Akuntansi sebagai 

Calon Akuntan 

 Pengaruh 

Penyalahgunaan 

Teknologi Informasi 

dan Integritas 

Mahasiswa terhadap 

Perilaku Kecurangan 

Akademik Mahasiswa 

Akuntansi sebagai 

Calon Akuntan 
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12 Pengaruh 

Handphone dan 

Tingkat 

Kedisiplinan 

Belajar Terhadap 

Perilaku 

Menyontek 

(Purwono 2014) 

untuk menganalisis 

pengaruh handphone 

dan tingkat 

kedisiplinan belajar 

terhadap perilaku 

menyontek. 

siswa SMK PGRI 

Wonoasri, tahun 

ajaran 2013/2014. 

Jumlah pupulasi 

adalah 163 siswa 

 Terdapat pengaruh 

penggunaan HP 

(handphone) terhadap 

perilaku menyontek 

diterima. 

 Terdapat pengaruh 

tingkat kedisiplinan 

belajar terhadap 

perilaku menyontek 

diterima 

 Terdapat pengaruh 

penggunaan HP dan 

tingkat kedisiplinan 

belajar, terhadap 

perilaku menyontek 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Tekanan Terhadap Kecurangan Akademik (Academic 

Fraud) 

Menurut teori Fraud Diamond, tekanan merupakan faktor pertama yang 

mempengaruhi kecurangan. Tekanan (pressure), merupakan suatu situasi di mana 

seseorang merasa perlu untuk melakukan kecurangan akademik (Albrecht, 2003). 

Dalam penelitian (Murdiansyah, Sudarma, dan Nurkholis 2017) menyatakan 

bahwa adanya pengaruh tekanan terhadap kecurangan akademik (academic 

fraud). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa tekanan telah terbukti 

menjadi factor seseorang melakukan sebuah kecurangan akademik. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian  (Hasanah dan Diana 2018), (Padmayanti, Sujana, dan 

Kurniawan 2017), (M 2016), dan (Zaini, Carolina, dan Setiawan 2016) 

menyatakan bahwa tekanan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan 
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akademik (academic fraud) dan menyatakan bahwa kecurangan akan terjadi 

ketika seseorang memiliki tekanan untuk melakukan kecurangan tersebut.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu: 

H1: Tekanan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik (academic 

fraud) mahasiswa akuntansi 

2.3.2 Pengaruh kesempatan terhadap kecurangan akademik (academic 

fraud) 

Faktor kedua yang mempengaruhi kecurangan menurut teori Fraud 

Diamond yaitu kesempatan. Kesempatan (opportunity), merupakan suatu situasi 

ketika seseorang merasa memiliki kombinasi situasi dan kondisi yang 

memungkinkan dalam melakukan kecurangan dan kecurangan tidak terdeteksi 

(Albrecht, 2003). (Murdiansyah et al., 2017) menyatakan bahwa ada pengaruh 

positif antara kesempatan terhadap kecurangan akademik. Hasil penelitian 

tersebut memberikan bukti bahwa kecurangan akan muncul ketika seseorang 

merasa memiliki kesempatan yang tinggi. Penelitian ini juga didukung oleh 

beberapa penelitian dari (Primasari dan suhendro 2017), (Nursani dan Irianto 

2016), (M 2016), (Padmayanti et al 2017), (Pratama 2017),(Hasanah & Diana 

2018) dan (Yudiana dan Lastanti 2016) yang menjelaskan bahwa kesempatan 

berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik (academic fraud). Hal ini 

terbukti bahwa kecurangan itu akan muncul ketika peluang untuk melakukan 

kecurangan itu besar. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan yaitu: 
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H2: Kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik 

(academic fraud) 

2.3.3 Pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan akademik (academic 

fraud) 

Faktor ketiga yang mempengaruhi kecurangan menurut Fraud Diamond 

yaitu rasionalisasi. Rasionalisasi (rationalization) merupakan pembenaran diri 

sendiri atau alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah (Albrecht, 2003). 

McCabe dan Trevino (1997) menyebutkan bahwa rasionalisasi merupakan 

perilaku yang menunjukkan kebiasaan mahasiswa dalam menilai kecurangan 

sebagai tindakan yang konsisten dengan kode etik personal mereka dengan 

lingkungannya. Dengan kata lain bahwa dengan adanya dimensi rasionalisasi, 

seseorang yang melakukan kecurangan akan membenarkan bahwa perilaku 

kecurangan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang benar. Menurut 

(Murdiansyah, Sudarma, Nurkholis 2017) menyatakan bahwa rasionalisasi 

berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik yang dilakukan oleh 

mahasiswa, Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian dari (Nursani 

dan Irianto 2016), (Padmayanti et al 2017),(Pratama 2017), (Hasanah dan Diana 

2018), (Yudiana dan Lastanti 2016) menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh 

terhadap kecurangan akademik (academic fraud). Sehingga kecurangan itu 

muncul karena sikap rasionalisasi yang merupakan suatu tindakan mencari 

pembenaran atas kecurangan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang 

dapat dirumuskan yaitu: 
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H3: Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik 

(academic fraud) mahasiswa akuntansi 

2.3.4 Pengaruh kemampuan terhadap kecurangan akademik (academic 

fraud) 

Faktor keempat yang mempengaruhi kecurangan menurut Fraud Diamond 

yaitu kemampuan. Menurut Wolfe dan Hermanson (2004), capability atau 

kemampuan didefinisikan sebagai sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang 

memainkan peran utama dalam kecurangan akademik. Banyak kecurangan 

akademik yang sering dilakukan mahasiswa yang tidak akan terjadi tanpa orang 

yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Dala penelitian yang dilakukan oleh 

(Murdiansyah, Sudarma, Nurkholis 2017) menyatakan bahwa kemampuan 

berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik (academic fraud). 

Hal ini didukung oleh penelitian dari (primasari, suhendro, dan W 2017), 

(Nursani dan Irianto 2016), (M 2016), (Artani dan Wetra 2017), (Pratama 2017), 

(Hasanah dan Diana 2018), dan (Yudiana dan Lastanti 2016) menyatakan bahwa 

kemampuan berpengaruh positif terhadap perilaku kecurangan akademik 

mahasiswa. Sehingga kecurangan akan muncul ketika seseorang merasa telah 

memiliki kemampuan lebih cenderung melakukan kecurangan akademik 

dibandingan dengan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk 

merealisasikan kecurangan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 

yang dirumuskan yaitu:  
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H4: kemampuan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik 

(academic fraud) mahasiswa akuntansi 

2.3.5 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap kecurangan akademik 

(academic fraud) 

Menurut Thabratas dalam Prasojo dan Riyanto (2010: 4) “teknologi 

informasi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang perkembangannya semakin 

pesat dari tahun ke tahun”. “Teknologi informasi pendidikan adalah ilmu 

pengetahuan dalam bidang informasi berbasis computer yang digunakan dalam 

peningkatan kualitas pendidikan” (Prasojo dan Riyanto, 2010: 5). Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh (Probovury 2015) dan (Purwono 2014) 

menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan 

akademik. Hal ini terbukti ketika seseorang telah memiliki kemampuan dalam 

mengakses sebuah teknologi maka kecenderungan seseorang akan memanfaatkan 

kemudahan teknologi tersebut dalam melakukan suatu kecurangan. Berdasarkan 

uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu: 

H5: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan 

akademik (academic fraud) mahasiswa akuntansi 
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2.4 Kerangka pemikiran 

Dari hasil pengembangan hipotesis di atas maka dapat dibuat kerangka 

pemikiran seperti yang disajikan pada gambar berikut ini:  

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Variabel Independen          Variabel Dependen 

 

 

  

Tekanan 

(pressure) 

Kesempatan 

(opportunity) 

Rasionalisasi 

(rasionalization) 

Kemampuan 

(capability) 

Teknologi 

Informasi 

(information 

technology) 

Kecurangan 

Akademik 

(academic 

fraud) 
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