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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengumpulan Data  

Table 4.1 Hasil Pengumpulan Data Kuesioner 

(Sumber: data diolah 2018)   

4.2. Karakteristik Responden  

Responden dalam penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi dari beberapa 

perguruan tinggi dengan jumlah responden sebanyak 131 orang. 131 kuisioner 

telah diberikan kepada responden dan sudah diisi secara lengkap dan benar 

sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.  

Karakteristik responden dikelompokkan menurut asal universitas, 

angkatan dan jenis kelamin. Untuk memperjelas karakteristik responden yang 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 150 100% 

Kuisioner yang tidak kembali 5 3,33% 

Kuesioner yang tidak layak 14 9,33% 

Kuesioner yang layak 131 87,33% 
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dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan pada tabel 

berikut ini.  

4.2.1.Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin  

Tabel 4.2 Persentase Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase (%) 

Laki-Laki 47 35.9 

Perempuan 84 64.1 

Total 131 100.0 

  (Sumber: data diolah 2018)  

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 

4.2 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis 

kelamin perempuan yaitu sebanyak 84 orang atau 64,1%, sedangkan jumlah 

responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 47 orang atau 35,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

responden adalah berjenis kelamin perempuan.  
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4.2.2.Karakteristik responden berdasarkan angkatan 

Tabel 4.3 Persentase Angkatan 

Angkatan 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase (%) 

2012 1 .8 

2013 3 2.3 

2014 46 35.1 

2015 25 19.1 

2016 34 26.0 

2017 22 16.8 

Total 131 100.0 

   (Sumber: data diolah 2018)  

Dari data karakteristik responden berdasarkan angkatan pada tabel 4.3 

diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden angkatan tahun 2014 

yaitu sebanyak 46 orang atau 35,1%, sedangkan responden terendah pada 

angkatan tahun 2012 sebanyak 1 orang atau 0,8%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar responden adalah angkatan tahun 2014.  
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4.2.3.Karakteristik responden berdasarkan asal universitas 

Tabel 4.4 Persentase Asal Universitas 

Angkatan 

Frekuensi 

(Orang) 

Persentase (%) 

UII 57 43.5 

UPN 42 32.1 

AMIKOM 32 24.4 

Total 131 100.0 

(Sumber: data diolah 2018)  

Dari data karakteristik responden berdasarkan asal universitas pada 

tabel 4.4 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden dari 

universitas UII yaitu sebanyak 57 orang atau 43,5%, sedangkan responden 

terendah dari universitas AMIKOM sebanyak 32 orang atau 24,4%. Maka 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah berasal dari UII. 

4.3.Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan 

variabel - variabel penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai 

rata - rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi untuk 

menggambarkan deskripsi statistic setiap variabel. Statistik deskriptif ini 

menggunakan aplikasi SPSS Statistic 21.  
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Tabel 4.5 Statistik Deskriptif  Variabel Penelitian 

 
N  Minimum  Maximum  Mean  

Std. 

Deviation  

Tekanan  131 1 4 2.96 .9106 

Kesempatan 131 1 4 2.90 .9549 

Rasional 131 1 4 2.78 .9539 

Kemampuan 131 1 4 2.92 .8922 

Teknologi Informasi 131 1 4 3.02 .9295 

Kecurangan Akademik 131 1 4 3.20 .8012 

 (Sumber: data diolah 2018)  

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing-

masing variabel adalah sebagai berikut :  

1. Tekanan (X1) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian 

terendah jawaban atas tekanan adalah sebesar 1. Nilai 

maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh 

responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas 

tekanan adalah sebesar 4. Nilai rata-rata tekanan adalah 

sebesar 2.96 artinya bahwa dari seluruh responden yang 

memberikan jawaban atas tekanan, rata-rata responden 

memberikan penilaian sebesar 2.96. Sedangkan standar deviasi 

sebesar 0.9106 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data 
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dari variabel tekanan adalah sebesar 0.9106 dari 131 

responden.  

2. Kesempatan (X2) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang 

berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan 

penilaian terendah jawaban atas kesempatan adalah sebesar 1. 

Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh 

responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas 

kesempatan adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kesempatan 

adalah sebesar 2.90 artinya bahwa dari seluruh responden 

yang memberikan jawaban atas kesempatan, rata-rata 

responden memberikan penilaian sebesar 2.90. Sedangkan 

standar deviasi sebesar 0.9549 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel kesempatan adalah sebesar 

0.9549 dari 131 responden.  

3. Rasionalisasi (X3) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang 

berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan 

penilaian terendah jawaban atas rasional adalah sebesar 1. 

Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh 

responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas 

rasional adalah sebesar 4. Nilai rata-rata rasional adalah 

sebesar 2.78 artinya bahwa dari seluruh responden yang 

memberikan jawaban atas rasional, rata-rata responden 

memberikan penilaian sebesar 2.78. Sedangkan standar deviasi 
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sebesar 0.9539 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data 

dari variabel rasional adalah sebesar 0.9539 dari 131 

responden. 

4. Kemampuan (X4) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang 

berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan 

penilaian terendah jawaban atas kemampuan adalah sebesar 1. 

Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh 

responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas 

kemampuan adalah sebesar 4. Nilai rata-rata kemampuan 

adalah sebesar 2.92 artinya bahwa dari seluruh responden 

yang memberikan jawaban atas kemampuan, rata-rata 

responden memberikan penilaian sebesar 2.92. Sedangkan 

standar deviasi sebesar 0.8922 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel kemampuan adalah sebesar 

0.8922 dari 131 responden. 

5. Teknologi Informasi (X5) memiliki nilai minimum sebesar 1 

yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan 

penilaian terendah jawaban atas teknologi informasi adalah 

sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi 

jawaban atas teknologi informasi adalah sebesar 4. Nilai rata-

rata teknologi informasi adalah sebesar 3.02 artinya bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas 
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teknologi informasi, rata-rata responden memberikan penilaian 

sebesar 3.02. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.9295 

memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel 

teknologi informasi adalah sebesar 0.9295 dari 131 responden. 

6. Kecurangan Akademik (Y) memiliki nilai minimum sebesar 1 

yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan 

penilaian terendah jawaban atas kecurangan akademik adalah 

sebesar 1. Nilai maksimumnya sebesar 4 yang berarti bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi 

jawaban atas kecurangan akademik adalah sebesar 4. Nilai 

rata-rata kecurangan akademik adalah sebesar 3.20 artinya 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas 

kecurangan akademik, rata-rata responden memberikan 

penilaian sebesar 3.20. Sedangkan standar deviasi sebesar 

0.8012 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari 

variabel kecurangan akademik adalah sebesar 0.8012 dari 131 

responden 

4.4 Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner 

yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat 

dikatakan valid maka nilai r hitung > r tabel. Dalam penelitian ini, jumlah data 

yang dapat digunakan sebanyak 131 kuesioner, dengan tingkat kepercayaan 95% 
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(α=5%), maka nilai r tabel dari 131 adalah 0,159. uji validitas ini menggunakan 

aplikasi SPSS Statistic 21. Berikut adalah hasil uji validitas :  

Tabel 4.6 Uji Validitas 

Variabel Item 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

r-

tabel 

Keterangan 

Tekanan (X1)  

X1.1 0.743 0,159 Valid 

X1.2 0.484 0,159 Valid 

X1.3 0.759 0,159 Valid 

X1.4 0.757 0,159 Valid 

 X1.5 0.869 0,159 Valid 

 X1.6 0.869 0,159 Valid 

Kesempatan (X2) 

X2.1 0.730 0,159 Valid 

X2.2 0.823 0,159 Valid 

X2.3 0.710 0,159 Valid 

X2.4 0.786 0,159 Valid 

X2.5 0.754 0,159 Valid 

X2.6 0.720 0,159 Valid 

Rasional (X3) 

X3.1 0.744 0,159 Valid 

X3.2 0.650 0,159 Valid 

X3.3 0.709 0,159 Valid 

X3.4 0.814 0,159 Valid 

X3.5 0.784 0,159 Valid 
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X3.6 0.789 0,159 Valid 

Kemampuan (X4) X4.1 0.848 0,159 Valid 

X4.2 0.870 0,159 Valid 

X4.3 0.819 0,159 Valid 

X4.4 0.826 0,159 Valid 

Teknologi Informasi 

(X5) 

X5.1 0.392 0,159 Valid 

X5.2 0.490 0,159 Valid 

X5.3 0.755 0,159 Valid 

X5.4 0.395 0,159 Valid 

X5.5 0.797 0,159 Valid 

X5.6 0.814 0,159 Valid 

X5.7 0.705 0,159 Valid 

X5.8 0.812 0,159 Valid 

 

Kecurangan Akademik 

(Y) 

Y1 0.751 0,159 Valid 

Y2 0.741 0,159 Valid 

Y3 0.794 0,159 Valid 

Y4 0.822 0,159 Valid 

Y5 0.779 0,159 Valid 

Y6 0.635 0,159 Valid 

(Sumber: data diolah 2018 

Dengan melihat tabel 4.6, dapat diketahui besarnya koefisien korelasi 

dari seluruh butir pertanyaan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil 

perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi 
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pearson correlation lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0,159 (r 

hitung > r tabel). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan 

dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.  

4.5.Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas 

dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada 

responden memenuhi syarat reliable. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable 

jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 atau 60%. Uji reliabilitas ini 

menggunakan aplikasi SPSS Statistic 21. Berikut adalah hasil uji reliabilitas :  

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas 

Variabel  

Cronbach's 

Alpha  
Keterangan  

Tekanan (X1)  0,849  Reliabel  

Kesempatan (X2)  0,848  Reliabel  

Rasional (X3)  0,844  Reliabel  

Kemampuan (X4) 0,860 Reliabel  

Teknologi Informasi (X5) 0,812 Reliabel  

Kecurangan Akademik (Y) 0,848 Reliabel  

(Sumber: data diolah 2018) 
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Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam 

penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena koefisien Cronbach alpha lebih 

besar dari 0,6. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan 

dapat digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.  

4.6.Uji Asumsi Klasik  

4.6.1.Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji 

multikolinearitas digunakan Variance Inflation Factor (VIF). Data penelitian 

dinyatakan bebas multikolinieritas apabila Tolerance > 0,1 dan VIF < 10. Uji 

multikolinieritas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 

21.  

Tabel 4.8 Uji Multikolineritas 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Tekanan .584 1.712 

Kesempatan .588 1.699 

Rasionalisasi .650 1.538 

Kemampuan .536 1.867 
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Teknologi Informasi .572 1.748 

a. Dependent Variable: Kecurangan Akademik 

 (Sumber: data diolah 2018) 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.8, dapat dlihat 

bahwa tolerance dan VIF dari variabel X1 adalah  sebesar 0,584 dan 1,712, 

variabel X2 adalah  sebesar 0,588 dan 1,699, variabel X3 adalah  sebesar 0,650 

dan 1,538, variabel X4 adalah  sebesar 0,536 dan 1,867 dan untuk variabel X5 

adalah sebesar 0,572 dan 1,748. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas yang 

artinya tidak ada korelasi diantara variabel-variabel bebas sehingga layak 

digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai tolerance berada di bawah 1 

dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.  

4.6.2. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai probability > 0,05. 

Dalam penelitian ini, uji normalitas ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 

21. Berikut adalah hasil dari uji normalitas :  
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Tabel 4.9 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 131 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 2.20242114 

Most Extreme Differences 

Absolute .054 

Positive .027 

Negative -.054 

Kolmogorov-Smirnov Z .617 

Asymp. Sig. (2-tailed) .840 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 (Sumber: data diolah 2018) 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa 

model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitas yang dihasilkan 

yaitu 0,840 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi ini layak untuk digunakan 

analisis selanjutnya. 

4.6.3.Uji Heterokedastisitas  

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi atau 

terdapat ketidaksamaan varians dari rersidual dari satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Jika varians dari nilai residual dari satu pengamatan 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.  

Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas 

 

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada gambar 4.1, diperoleh hasil 

titik-titik plot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu sehingga artinya 

tidak terjadi heterokedastisitas. 
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4.7. Analisis Regresi Berganda  

Model regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau 

lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji regresi linier 

berganda dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 21.  

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.048 1.172  2.600 .010 

Tekanan .201 .065 .222 3.114 .002 

Kesempatan .154 .060 .182 2.565 .011 

Rasionalisasi .182 .059 .208 3.087 .002 

Kemampuan .312 .091 .254 3.411 .001 

Teknologi Informasi .133 .054 .178 2.474 .015 

a. Dependent Variable: Perilaku Kecurangan Akademik 

 (Sumber data diolah 2018) 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah 

sebagai berikut :  

Y = 3,048 + 0,201X1 + 0,154X2 + 0,182X3 + 0,312X4 + 

0,133X5 + e  

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :  
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1. Konstanta sebesar 3,048 menunjukkan bahwa jika variabel-

variabel independen (tekanan, kesempatan, rasionalisasi, 

kemampuan dan teknologi informasi) diasumsikan tidak 

mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kecurangan 

akademik) adalah sebesar 3,048 satuan  

2. Koefisien variabel tekanan (X1) sebesar 0,201 berarti setiap 

kenaikan variabel tekanan sebesar 1 satuan, maka kecurangan 

akademik akan naik sebesar 0,201 satuan dengan asumsi 

variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.  

3. Koefisien variabel kesempatan (X2) sebesar 0,154 berarti 

setiap kenaikan variabel kesempatan sebesar 1 satuan, maka 

kecurangan akademik akan naik sebesar 0,154 satuan dengan 

asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.  

4. Koefisien variabel rasionalisasi (X3) sebesar 0,182 berarti 

setiap kenaikan variabel rasionalisasi sebesar 1 satuan, maka 

kecurangan akademik akan naik sebesar 0,182 satuan dengan 

asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan. 

5. Koefisien variabel kemampuan (X4) sebesar 0,312 berarti 

setiap kenaikan variabel kemampuan sebesar 1 satuan, maka 

kecurangan akademik akan naik sebesar 0,312 satuan dengan 

asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan. 

6. Koefisien variabel teknologi informasi (X5) sebesar 0,133 

berarti setiap kenaikan variabel teknologi informasi sebesar 1 
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satuan, maka kecurangan akademik akan naik sebesar 0,133 

satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan 

atau konstan. 

4.7.1. Koefisien Determinasi 

Koefisen determinasi digunakan untuk mengukur hubungan antara 

variabel laten terhadap total varians. Nilai koefisien determinasi terletak antara 

0 hingga 1, dimana semakin mendekati 1, maka semakin besar kontribusi 

variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan menghitung koefisien 

determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Statistic 21. 

Dari hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut :  

Table 4.11 Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .794a .630 .615 2.246 

a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Rasionalisasi, Tekanan, 

Kesempatan, Kemampuan 

 (Sumber: data diolah 2018) 

Berdasarkan tabel 4.11, diperoleh hasil bahwa nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,615 hal ini berarti tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan dan 

teknologi informasi mampu menjelaskan kecurangan akademik sebesar 61,5%, 
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setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 

38,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. 

4.7.2. Uji T  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t. Uji t 

dilakukan menggunakan aplikasi SPSS Statistic 21.  

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dijelaskan hipotesa penelitian ini 

sebagai berikut :  

4.7.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Tekanan adalah suatu keadaan yang dapat mendorong atau memotivasi 

seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang ilegal dan dalam penelitian ini 

yang di maksud yaitu melakukan kecurangan akademik. Dalam penelitian ini hal 

tersebut dapat berasal dari keinginan yang besar tetapi keterbatasan kemampuan 

dalam mencapai sehingga seseorang memiliki tekanan yang mendorong untuk 

melakukan kecurangan akademik. 

Hasil dari pengujian hipotesis pertama adalah tekanan berpengaruh 

positif terhadap kecurangan akademik, sehingga hipotesis pertama didukung. 

Hal ini dikarenakan pengaruh tekanan terhadap kecurangan akademik memiliki 

nilai signifkan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,002. Nilai koefisien yang positif 

sebesar 0,201 juga mendukung bahwa tekanan berpengaruh positif terhadap 

kecurangan akademik. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tekanan 
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yang dirasakan seseorang khususnya mahasiswa, maka akan semakin tinggi 

pula tingkat kecurangan yang mungkin dilakukan oleh mahasiswa tersebut. 

Beberapa pernyataan seperti: “saya tidak memiliki waktu yang cukup 

dalam menyelesaikan ujian”, “saya memiliki kesulitan dalam mengerjakan soal 

ujian”, “saya kurang memahami mengenai materi perkuliahan”, dan 

sebagainya. Hal tersebut hanya memiliki satu tujuan yaitu ingin memiliki nilai 

yang bagus sehingga indeks prestasi yang dipertahankan tidak mengalami 

penurunan.  

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang 

mahasiswa akan berusaha mempertahankan nilai yang bagus meskipun dengan 

kemampuan terbatas sehingga mahasiswa memiliki tekanan yang tinggi untuk 

mendapatkan nilai yang memuaskan. Sifat gengsi dapat menjadi faktor yang 

mendorong adanya tekanan, karena seseorang akan merasa tidak percaya diri 

ketika mahasiswa lain mendapatkan nilai lebih tinggi dibandingkan nilai yang 

didapatkannya. Sehingga mahasiswa tersebut memiliki tekanan untuk 

mempertahankan sifat gengsi tersebut dengan cara melakukan kecurangan 

akademik (academic fraud). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Murdiansyah, Sudarma, dan Nurkholis 2017), (Hasanah dan Diana 2018), 

(Padmayanti, Sujana, dan Kurniawan 2017), (M 2016), dan (Zaini, Carolina dan 

Setiawan 2016) dimana dalam penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa 

tekanan berpengaruh terhadap kecurangan akademik yang dilakukan oleh 
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mahasiswa. Namun berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  

(Primasari, suhendro, dan W 2017), (Nursani dan Irianto 2016), (Artani dan 

Wetra 2017), (Pratama 2017) dan (Yudiana dan Lastanti 2016) yang menyatakan 

bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik. 

4.7.2.2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Kesempatan merupakan suatu situasi dan kondisi dimana seseorang 

dapat dengan mudah melakukan suatu tindakan yang ilegal seperti dalam 

penelitian ini yaitu melakukan kecurangan akademik (academic fraud).  

Hasil dari pengujian hipotesis kedua adalah kesempatan berpengaruh 

positif terhadap kecurangan akademik sehingga hipotesis kedua didukung. Hal 

ini dikarenakan pengaruh kesempatan terhadap kecurangan akademik memiliki 

nilai signifkan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,011. Nilai koefisien yang positif 

sebesar 0,154 juga mendukung bahwa kesempatan berpengaruh positif terhadap 

kecurangan akademik. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat 

kesempatan atau peluang yang dirasakan oleh mahasiswa maka semakin tinggi 

pula tingkat kecurangan akademik tersebut terjadi.  

Beberapa pernyataan sebagai berikut: ”saya melakukan copy-paste 

tugas teman”, “saya mencotek karena tidak ada sanksi yang tegas”, dan 

sebagainya. Hal tersebut akan terjadi ketika tidak ada pengawasan yang ketat 

saat ujian dan kurangnya sanksi yang tegas oleh pihak manajemen untuk 
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mengendalikannya. Sehingga kecurangan tersebut akan mudah dilakukan 

karena lemahnya pengendalian internal. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kesempatan 

tersebut muncul karena lemahnya kontrol untuk mendeteksi kecurangan, 

ketidakmampuan dalam menilai kualitas kinerja, kegagalan mendisiplikan dan 

pengawasan terhadap para pelaku kecurangan. Hal ini juga didukung oleh 

penelitian dari  (Primasari, suhendro, dan W 2017),(Nursani dan Irianto 2016), 

(M 2016), (Murdiansyah, Sudarma, dan Nurkholis 2017), (Padmayanti, Sujana, 

dan Kurniawan 2018), (Pratama 2017), (Hasanah dan Diana 2018) dan (Yudiana 

dan Lastanti 2016) bahwa dalam penelitian-penelitian tersebut menyatakan 

bahwa kesempatan berpengaruh terhadap kecurangan akademik (academic 

fraud). namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Artani dan Wetra 

,2017) dan (Zaini, Carolina, dan Setiawan 2016) yang menyatakan bahwa 

kesempatan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik (academic fraud).  

4.7.2.3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

Rasionalisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk 

membenarkan suatu perbuatan yang salah. Dalam penelitian ini dimana seorang 

mahasiswa melakukan sebuah kecurangan akan membenarkan bahwa perilaku 

kecurangan tersebut adalah suatu perbuatan yang benar. 

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga adalah rasionalisasi berpengaruh 

positif terhadap kecurangan akademik, sehingga hipotesis ketiga didukung. 
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Hal ini dikarenakan pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan akademik 

memiliki nilai signifkan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,002. Nilai koefisien 

yang positif sebesar 0,182 juga mendukung bahwa rasionalisasi berpengaruh 

positif terhadap kecurangan akademik. Hal tersebut membuktikan bahwa 

semakin tinggi tingkat rasionalisasi mahasiswa maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kecurangan akademik yang akan terjadi.  

Ketika seseorang memiliki tekanan dan kesempatan yang tinggi maka 

dibutuhkan rasionalisasi yang tinggi pula untuk membenarkan suatu tindakan 

yang berasal dari tekanan dan kesempatan yang ada tersebut. Beberapa 

pernyataan seperti: “saya melakukan plagiarisme karena hal tersebut 

merupakan hal yang sudah biasa dilakukan”, saya meberikan contekan pada 

saat ujian kepada teman sebagai bentuk solidaritas”, saya melakukan 

kecurangan akademik karena mahasiswa lain juga melakukan hal yang sama” 

dan sebagainya. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa seseorang akan 

memiliki sikap rasionalisasi ketika seseorang tersebut menganggap bahwa apa 

yang dilakukan sudah benar. Sehingga sikap rasionalisasi akan dapat 

merugikan bagi diri seseorang yang menilai suatu perbuatan kecurangan 

tersebut adalah benar. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi 

dapat menjadi faktor pendorong seseorang melakukan suatu kecurangan 

akademik (academic fraud). Hal ini didukung oleh penelitian dari (Nursani dan 

Irianto 2016), (Padmayanti, Sujana, dan Kurniawan 2018), (Pratama 2017), 
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(Murdiansyah, Sudarma, dan Nurkholis 2017), (Hasanah dan Diana 2018), 

(Yudiana dan Lastanti 2016) dimana dalam penelitian-penelitian tersebut 

menyatakan bahwa rasionalisasi memiliki pengaruh terhadap kecurangan 

akademik (academic fraud). namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Primasari, suhendro, dan W 2017), (M, 2016), (Artani dan Wetra 2017), 

dan (Zaini, Carolina, dan Setiawan 2016) yang dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa rasionalisasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik (academic 

fraud).  

4.7.2.4. Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 

Kemampuan merupakan suatu keahlian yang dimiliki seseorang dalam 

menjalankan suatu aktivitas. Dalam penelitian ini kemampuan yang dimaksud 

yaitu kemampuan yang dimiliki mahasiswa untuk melakukan suatu kecurangan 

akademik (academic fraud). 

Hasil dari pengujian hipotesis keempat adalah kemampuan berpengaruh 

positif terhadap kecurangan akademik, sehingga hipotesis keempat didukung. 

Hal ini dikarenakan pengaruh kemampuan terhadap kecurangan akademik 

memiliki nilai signifkan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,001. Nilai koefisien 

yang positif sebesar 0,312 juga mendukung bahwa kemampuan berpengaruh 

positif terhadap kecurangan akademik. Hal ini membuktikan bahwa semakin 

tinggi kemampuan seseorang maka semakin tinggi pula kecurangan akademik 

yang akan terjadi. 
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Beberapa pernyataan seperti: “saya memiliki kemampuan untuk 

menekan rasa bersalah atau tidak bersalah ketika melakukan kecurangan”, 

“saya memiliki kemampuan dalam menggunakan teknologi untuk melakukan 

kecurangan”, dan sebagainya. Kecurangan akan mudah dilakukan ketika 

seseorang memiliki kemampuan dalam melakukan kecurangan tersebut.  

Dimana ketika seseorang memiliki posisi otoritas yang tinggi tentu memiliki 

kemampuan yang cukup besar dalam mengambil sebuah keputusan, kemudian 

seseorang yang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengeksploitasi 

suatu kelemahan maka seseorang itu akan mudah melakukan suatu kecurangan. 

Dalam penelitian ini hal tersebut dikaitkan dengan kemampuan mahasiswa 

yang memiliki pemahaman tentang seluk-beluk kecurangan maka akan 

memudahkan mahasiswa tersebut melakukan kecurangan akademik. Sehingga 

seseorang yang memiliki kemampuan lebih cenderung melakukan kecurangan 

dibandingan dengan seseorang yang tidak memiliki kemampuan.  

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

merupakan keahlian mahasiswa yang mampu memainkan peran utama dalam 

kecurangan akademik (academic fraud). Hal ini didukung oleh penelitian dari  

(Murdiansyah, Sudarma, dan Nurkholis 2017), (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) dimana 

dalam penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa kemampuan berpengaruh 

terhadap kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Namun berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Padmayanti, Sujana, dan Kurniawan 
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2018) dan (Zaini, Carolina, dan Setiawan 2016) yang menyatakan bahwa 

kemampuan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik (academic fraud).  

4.7.2.5. Pengujian Hipotesis Kelima (H5) 

Teknologi informasi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang 

perkembangannya semakin pesat. Dalam penelitian ini, teknologi informasi yaitu 

fasilitas yang dapat mendukung mahasiswa dalam melakukan kecurangan 

akademik. 

Hasil dari pengujian hipotesis kelima adalah teknologi informasi 

berpengaruh terhadap kecurangan akademik, sehingga hipotesis kelima 

didukung. Hal ini dikarenakan pengaruh teknologi informasi terhadap 

kecurangan akademik memiliki nilai signifkan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 

0,015. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,133 juga mendukung bahwa 

teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik. Hal ini 

membuktikan bahwa tingkat penggunaan teknologi informasi yang tinggi maka 

semakin tinggi pula kecurangan akademik yang akan terjadi. 

Beberapa pernyataan sebagai berikut: ”saya menggunakan teknologi 

informasi dalam jangka waktu yang lama sehingga saya dapat melakukan 

kecurangan menggunakan teknologi informasi”, “saya menggunakan teknologi 

informasi untuk mencari jawaban pada saat ujian”, dan sebagainya. Hal 

tersebut muncul ketika  kemajuan teknologi yang canggih mempengaruhi sikap 

dan perilaku seseorang. Ketika seseorang menggunakan teknologi informasi 
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yang canggih maka segala kemudahan dapat dicapai, akan tetapi jika 

penggunaan tersebut disalahartikan dan berubah menjadi suatu bentuk 

penyalahgunaan maka segala bentuk kecurangan pun dapat dilakukan dengan 

mudah. 

Berdasarkan pernyataan diatas, ada penelitian dari (Probovury 2015) 

yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh 

terhadap kecurangan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan menurut 

(Purwono 2014) yang menemukan bahwa Penggunaan Handphone (teknologi 

informasi)  berpengaruh terhadap Perilaku Mencontek (kecurangan akademik).  

4.7.3. 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%). 

 

Tabel 4.12 Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1074.544 5 214.909 42.601 .000b 

Residual 630.586 125 5.045   

Total 1705.130 130    

a. Dependent Variable: Perilaku Kecurangan Akademik 
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b. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Rasionalisasi, Tekanan, Kesempatan, 

Kemampuan 

Hasil dari Uji F (simultan) pada tabel 4.12 adalah tekanan, kesempatan, 

rasionalisasi, kemampuan dan teknologi informasi secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kecurangan akademik. Hal ini dikarenakan pengaruh 

tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan dan teknologi informasi 

terhadap kecurangan akademik memiliki nilai signifkan kurang dari 0.05 yaitu 

sebesar 0,000. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh tekanan, 

kesempatan, rasionalisasi, kemampuan dan teknologi informasi secara 

bersama-sama terhadap kecurangan akademik (academic fraud). 
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