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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu, sedangkan sampel adalah bagian populasi yang 

akan mewakili populasi untuk diteliti (Indriantoro dan Supomo, 2012). 

Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswa program studi akuntansi di 

beberapa Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Mengingat bahwa Perguruan Tinggi 

di Yogyakarta cukup banyak maka akan diambil beberapa sampel mahasiswa 

akuntansi dari beberapa perguruan tinggi seperti: Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Indonesia (FE UII), Universitas Pembangunan Nasional (UPN) dan 

AMIKOM.  

Sampel adalah bagian populasi yang diamati (Widarjono 2015). Metode 

pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive 

sampling. Metode purposive sampling adalah metode dimana sampel sengaja 

dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, dan sampel tersebut 

dianggap dapat mewakili populasinya (Santoso dan Adam 2014). 

Dalam penelitian ini kriteria sampel yang digunakan antara lain: 

1. Mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional, 
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dan AMIKOM 

Berdasarkan kriteria diatas, sampel yang akan digunakan dalam penelitian 

ini berjumlah 131 sampel. Jumlah tersebut dipilih sesuai dengan pendapat Albert 

Kurniawan (2014) yang menyatakan bahwa ukuran sampel yang layak untuk 

sebuah penelitian adalah antara 30 sampai 500 sampel. 

3.2 Jenis data dan Teknik pengumpulan data 

3.2.1 Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek baik melalui 

metode wawancara, kuesioner, telepon, dan sebagainya (Widarjono 2015). Dapat 

diartikan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumber tanpa melaluli perantara. Dalam hal ini, data yang diambil sebagai hasil 

pengisian kuesioner dari sampel mahasiswa akuntansi di beberapa Perguruan 

Tinggi di Yogyakarta. 

3.2.2 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survei. Menurut 

Jogiyanto (2010), survei adalah metode pengumpulan data primer dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Dalam penelitian 

ini akan menggunakan kuesioner tertulis untuk pengumpulan data, tidak melalui 

wawancara terhadap responden karena responden khawatir identitasnya akan 
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terungkap. Selain itu akan dilakukan penyebaran kuesioner secara online melalui 

google form kepada responden yang sesuai dengan kriteria. 

Penelitian ini menggunakan skala rating untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Setiap pernyataan diberi skor 

untuk dapat dinilai pengaruhnya. Responden akan menilai setiap pernyataan 

dengan menggunakan skala rating 4 poin. Menurut Sugiyono (2001: 86) skala 

rating digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.  

Adapun rentang skor skala rating untuk variabel kecurangan akademik, 

tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan dan teknologi informasi antara 

lain:  

Tabel 3.1: skala rating 

Pertanyaan Positif  Pertanyaan Negatif  

Jawaban  Skor  Jawaban  Skor 

Sangat setuju  4  Sangat Setuju  1 

Setuju  3  Setuju  2 

Tidak Setuju  2  Tidak Setuju  3 

Sangat Tidak Setuju  1  Sangat Tidak Setuju  4 

Tujuan menggunakan skala rating dengan item pertanyaan negative 

(unfavorable) dan pertanyaan positif (favorable) yaitu untuk menghindari 

kecenderungan responden yang memberikan pendapat yang selalu setuju atau 

selalu tidak setuju. 
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Table 3.2 Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Item 

Kecurangan akademik 

(academic fraud) 

( Santoso dan Adam,2014) 

 Memberikan keuntungan kepada 

mahasiswa lain dengan cara 

yang tidak jujur 

 Mengambil keuntungan 

individual dengan cara yang 

tidak juju 

1, 2, 3, 4, 5, 

6 

Tekanan 

(Santoso dan Adam,2014) 

 Kurangnya waktu dalam 

menyelesaikan tugas atau ujian 

 Tingkat kesulitan dalam 

memahami suatu pelajaran 

1*, 2, 3*, 

4*, 5*,6* 

Kesempatan 

(Santoso dan Adam,2014) 

 Kurangnya aturan yang tegas 

 Pengendalian internal yang 

lemah 

1*, 2*, 3*, 

4*, 5*, 6* 

Rasionalisasi 

(Santoso dan Adam,2014) 

 Penilaian pihak internal 

terhadap etis nilai rendah 

 Penyelewengan merupakan 

suatu hal yang lumrah dilakukan 

1*, 2*, 3*, 

4*, 5*, 6* 

Kemampuan 

(Nursani, 2014) 

 Rasa kepercayaan diri yang 

tinggi akan kemampuan 

1*, 2*, 3*, 

4* 

Penyalahgunaan  

Teknologi Informasi  

  

(Junita Romatua,2011) 

 Pengetahuan/ Ketrampilan  

 Tingkat Kecanggihan Teknologi 

Informasi 

 Lama penggunaan TI  

1, 2, 3*, 4, 

5*, 6*, 7*, 

8* 

*Pernyataan Negatif 
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3.3 Definisi operasional dan pengukuran variabel 

Definisi operasional dilakukan agar pemahaman terhadap variabel-

variabel penelitian lebih spesifik. 

3.3.1 Tekanan 

Tekanan adalah dorongan ataupun tujuan yang ingin diraih seseorang 

tetapi dibatasi oleh ketidakmampuan orang tersebut untuk meraihnya, sehingga 

dapat mengakibatkan seseorang melakukan kecurangan (Albrecht et al. 2012). 

Tekanan (pressure), merupakan suatu situasi di mana seseorang merasa perlu 

untuk melakukan kecurangan akademik (Albrecht, 2003).  

Tekanan dalam penelitian ini merupakan tekanan yang dialami mahasiswa 

dan mendorong mahasiswa untuk melakukan suatu kecurangan akademik. 

Mahasiswa dituntut agar dapat berhasil di dunia perkuliahan baik dari segi nilai, 

maupun kemampuan lainnya dari pihak-pihak tertentu, misal, orang tua, 

lingkungan, dan lainnya. Padahal pada dasarnya setiap mahasiswa memiliki batas 

kemampuan masing-masing. Keterbatasan tersebutlah, yang mendorong 

mahasiswa untuk melakukan kecurangan akademik. Sehingga dapat disimpulkan 

tekanan dalam konteks kecurangan akademik adalah dorongan yang dihadapi 

mahasiswa dalam bidang akademik yang terkadang melebihi batas kemampuan 

mahasiswa tersebut, yang menyebabkan mahasiswa melakukan apa saja agar 

memenuhi keberhasilan di bidang akademik (Akbar  2017).  
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3.3.2 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). 

Sehingga semakin besarnya peluang atau kesempatan maka semakin tinggi 

tingkat kecurangan yang akan dilakukan. 

3.3.3 Rasionalisasi 

Rasionalisasi (rationalization), pembenaran diri sendiri atau alasan yang 

salah untuk suatu perilaku yang salah (Albrecht, 2003). Rasionalisasi adalah 

faktor yang memunculkan anggapan pada diri seseorang bahwa perilaku 

kecurangan adalah hal yang boleh dilakukan (Albrecht et al. 2012). Rasionalisasi 

dalam kecurangan akademik yaitu suatu pembenaran diri yang dilakukan 

mahasiswa untuk mengurangi rasa bersalah ketika telah melakukan suatu 

kecurangan. Contohnya, mahasiswa akan membuka contekan pada saat ujian, hal 

tersebut merupakan tindakan yang dilakukan disaat mahasiswa merasa tidak 

mampu menyelesaikan soal. Adanya sikap rasionalisasi ini mengakibatkan 

mahasiswa mengganggap hal tersebut adalah hal yang biasa juga dilakukan oleh 

mahasiswa lain. Maka semakin tinggi sikap rasionalisasi seseorang maka 

semakin tinggi pula tingkat kecurangan yang terjadi. 
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3.3.4 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. Dalam penelitian ini kemampuan dalam kecurangan 

akademik yang di maksud yaitu, ketika seseorang telah memiliki tekanan dan 

kesempatan tetapi tidak memiliki kemampuan, maka kemungkinan kecil 

kecurangan tersebut akan terjadi. Maka semakin tinggi kemampuan individual 

maka lebih tinggi tingkat kecurangan akademik yang terjadi dibandingkan 

dengan seseorang yang tidak memiliki kemampuan. 

3.3.5 Teknologi informasi 

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). Penggunaan 

teknologi informasi merupakan fasilitas yang dapat digunakan seseorang 

mahasiswa untuk melakukan kecurangan akademik. Perkembangan teknologi 

informasi yang semakin canggih membuat informasi yang didapatkan semakin 

luas. Dengan adanya teknologi informasi, mahasiswa dengan mudah menemukan 

langkah-langkah untuk melakukan sebuah kecurangan. Sehingga semakin tinggi 
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tingkat teknologi informasi maka semakin tinggi pula tingkat kecurangan 

akademik yang dilakukan mahasiswa. 

3.3.6 Kecurangan Akademik 

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 (Eckstein, 2003).   

Kecurangan akademik merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang 

mencerminkan tidak adanya nilai-nilai keadilan didalamnya dan mengabaikan 

nilai kejujuran serta pelanggaran terhadap aturan-aturan yang dilakukan oleh 

mahasiswa untuk memperoleh keuntungan terhadap dirinya yang berupa 

keberhasilan akademik (Akbar 2017). 

3.4 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang memiliki hubungan positif maupun 

negatif dengan variabel dependen dan dapat mempengaruhi variabel dependen 

(Ghozali 2011). Menurut (Indriantoro dan Supomo 2012) variabel independen 

merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau yang mempengaruhi variabel 

yang lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah 

tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan dan teknologi informasi.  
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3.5 Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh 

variabel independen (Ghozali 2011). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen adalah kecurangan akademik (academic fraud). 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda guna 

mengetahui pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel 

dependen. Sedangkan alat uji statistik menggunakan aplikasi SPSS Versi 

21.  

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif 

Metode statistic deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran variabel penelitian yaitu “Analisis Pengaruh Dimensi 

Fraud Diamond dan Teknologi Informasi Terhadap Academic Fraud.  

3.6.2 Uji Validitas 

Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana 

instrumen pengukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji ini 

dilakukan untuk memeriksa validitas dari pernyataan pada kuesioner, 

apakah pernyataan tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur 

kuesioner tersebut.  
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Metode yang digunakan untuk melakukan uji validitas dalam 

penelitian ini adalah korelasi bivariate pearson (produk momen pearson). 

Caranya adalah dengan mengkorelasikan skor setiap item pernyataan 

dengan skor total (hasil penjumlahan seluruh skor item pernyataan). Jika r 

hitung ≥ r tabel, maka instrumen pernyataan dinyatakan valid (Ghozali 

2011).  

3.6.3 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach Alpha 

dan Composite Reliability. Hulland (1999) mengungkapkan suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha lebih dari 0,6 

dan composite reliability lebih dari 0,6. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan 

menghitung korelasi masing-masing pernyataan pada setiap variabel dengan skor 

total. 

Jadi, semakin mendekati besar angka koefisien, atau semakin mendekati 

1, makan butir pernyataan semakin reliabel. 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji ketepatan dalam estimasi, 

konsistensi, dan ketidakbiasan dari model regresi yang diajukan dalam penelitian 

ini.  
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3.6.4.1 Uji Asumsi Multikolinieritas 

Tujuan digunakannya uji ini adalah untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terdapat atau 

terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (multiko). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kerelasi di antara variabel 

independent. Kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai tolerance > 0,1 atau VIF 

< 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali 2011). 

3.6.4.2 Uji Asumsi Normalitas  

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mengetahui 

apakah data berdistribusi normal atau tidak, maka akan digunakan uji statistik 

kolmogrov smirnov. Dimana jika hasil angka signifikansi (sig) > 0,05 maka data 

berdistribusi normal. Pengambilan keputusan:  

 Jika Sig.(p) > 0,05 maka HO didukung  

 Jika Sig.(p) < 0,05 maka HO ditolak  

3.6.4.3 Uji Asumsi Heteroskedastisitas.  

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

atau terdapat ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan 



 45 

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan Homokedastisitas. 

Dan jika varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang 

lainnya, maka disebut Heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan 

menggunakan grafik scatter plot. Jika titik menyebar diatas ataupun 

dibawah nol pada sumbu Y, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.  

3.6.5 Analisis Regresi Berganda 

Bentuk umum model regresi linier berganda dengan p variabel bebas 

adalah seperti pada persamaan berikut (Kutner, Nachtsheim dan Neter, 2004).  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5 x5 + e   

 Y = Variabel Dependen (Kecurangan Akademik)  

 X1 = Variabel Independen (Tekanan)  

 X2 = Variabel Independen (Kesempatan)  

 X3 = Variabel Independen (Rasionalisasi)      

 X4 = Variabel Independen (Kemampuan)  

 X5 = Variabel Independent (Teknologi Informasi) 

 a = konstan 

 β = koefisien 

 e  = error 
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3.6.5.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)  

Teknik pengukuran ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa konstruk 

endogen diuji untuk menguatkan hubungan antara konstruk eksogen dengan 

mengevaluasi R2. R2 berfungsi untuk mengukur hubungan antara variabel laten 

terhadap total varians. Sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian 

sebelumnya, nilai R2 dengan variabel endogen diatas 0,1 adalah yang dapat 

diterima (Chenhall, 2004). Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 hingga 1, 

dimana semakin mendekati 1, maka semakin besar kontribusi variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

3.6.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel 

independen dengan variabel dependen dengan asumsi variabel lain adalah 

konstan. Pada penelitian ini taraf signifikansinya adalah 5%. Kemudian kriteria 

yang digunakan sebagai berikut:  

 Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak yang artinya 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.  

 Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka H0 diterima yang artinya 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen 
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3.6.5.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang 

digunakan fit. Uji F dapat dilakukan dengan melihat nilai 

signifikansi F pada output hasil regresi tingkat signifikansi 0,05 (α = 

5%). Jika nilai probabilitas lebih besar dari α berarti model regresi 

tidak fit. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari α berarti model 

regresi fit. 
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