
 

 

BAB I 

    PENDAHULUAN 

1.1. Konteks Penelitian 

“Kejujuran adalah salah satu kunci Kesuksesan”. Pernyataan ini seakan 

menggambarkan bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang terkunci dan untuk 

dapat membukannya kita membutuhkan kejujuran sebagai kuncinya. Dengan kata 

lain kejujuran adalah salah satu elemen berharga dalam mencapai kesuksesan.  

Setiap orang  dengan profesi yang berbeda-beda misalnya dalam dunia 

pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya tentu menginginkan kesuksesan dapat 

tercapai. Sayangnya, pada realita kebanyakan orang-orang  berlaku tidak jujur 

dalam menggeluti profesinya mereka hanya berpatokan pada tujuannya 

saja, sehingga berbagai cara pun mereka halalkan demi tercapainya tujuan. 

Contohnya dalam dunia bisnis dengan banyak runtuhnya berbagai perusahaan 

raksasa di dunia sehingga akhirnya pailit karena lemahnya landasan kejujuran 

dalam organisasinya; misal, perusahaan Enron, Wordcom, Kmart Corp, Global 

Crossing Ltd., Adelphia Communications, dan sederet perusahaan raksasa 

lainnya yang harus gulung tikar dengan salah satu sebabnya karena ketidakjujuran 

dalam bentuk manipulasi pembukuan, penghindaran pajak, dan penipuan surat 

berharga (Irianto, 2003). Ketidakjujuran dalam lingkungan perbisnisan ini dikenal 

dengan istilah  fraud. 

Sama halnya dengan pendidikan, ketidakjujuran juga dijumpai pada 

lingkungan pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu survei  terkait 

ketidakjujuran dalam bentuk fraud yang di survei oleh Fortune, majalah bisnis 

terkemuka di Amerika Serikat yang menggambarkan perilaku pelajar, mahasiswa, 



 

 

alumni perguruan tinggi, dan juga para manager, yang menunjukkan bahwa pada 

tingkatan pendidikan menengah (SMU) sebesar 70-80% responden pernah 

melakukan kecurangan dalam bentuk plagiarisme, dan sejenisnya. Sedangkan 

pada lingkungan pendidikan perguruan tinggi angkanya lebih rendah pada kisaran 

40-50%. Tidak lupa, sebanyak  12-24% lulusan menuliskan informasi  salah dalam 

curiculum vitae/ otobiografinya (Irianto, 2003). 

Pendidikan menjadi sarana peningkatan kualitas bakat juga 

mempengaruhi perkembangan mental, moral dan etika seseorang untuk 

mempersiapkan pekerjaan nantinya. Pada umumnya sebagian mahasiswa lebih 

berorientasi pada nilai daripada berbasis pengetahuan sehingga segala upaya 

dilakukan, termasuk penipuan atau kecurangan akademik. Kecurangan akademik 

adalah perbuatan atau pelanggaran asusila yang sengaja mahasisswa lakukan 

untuk mendapatkan keuntungan bagi mahasiswa tersebut seperti menyontek, 

plagiat, dan pemalsuan sesuatu yang berkaitan dengan akademik (Nursalam, Bani 

Suddin & Munirah, 2016). 

Ketidakjujuran akademik bukan masalah baru dalam dunia pendidikan. 

Faktanya sampai sekarang kecurangan akademik masih banyak terjadi dengan 

berbagai bentuk di lingkungan pendidikan misalnya pada kalangan mahasiswa 

pada tingkat universitas. Fakta bahwa kecurangan akademik begitu akrab pada 

kalangan mahasiswa menjadi terbukti dengan penelitian sebelumnya, salah 

satunya penelitian oleh Febriyanti (2009) yang melakukan survei awal kepada  208 

orang Mahasiswa Psikologi FIP UNNES sebagai responden, yang terdiri dari 

empat angkatan yaitu, angkatan tahun 2004, 2005, 2006,dan  terkahir angkatan 

tahun 2007. Hasil survei menunjukkan bahwa dari 208 respon hanya 2,4% (5 

orang) yang tidak pernah melakukan ketidakjujuran akademik sama sekali. Angka 



 

 

ini sangat kecil, mengingat 97,6% lainnya pernah melakukan ketidakjujuran 

akademik meskipun hanya sekali selama kuliah. Secara keseluruhan, hasil survei 

menunjukkan bahwa perilaku curang atau tidak jujur di kalangan mahasiswa 

Psikologi masih cukup tinggi.  

Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa praktik kecurangan masih 

cukup tinggi di lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat perguruan tinggi. 

Parahnya mereka yang melakukan perilaku curang atau tidak jujur adalah 

mahasiswa yang sebenarnya adalah “produk” Sumber Daya Manusia yang 

diciptakan oleh perguruan tinggi.  

Mahasiswa yang terbiasa menyontek di bangku kuliah, nantinya akan 

cenderung menunjukkan perilaku yang sama di dunia kerja nantinya. Undang-

undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 (2) menyebutkan 

bahwa pendidikan tinggi meliputi pendidikan menengah, yang meliputi program 

diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi 

serta program peminatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi pada dasar 

kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan pada pasal 3 (c) mengatur bahwa 

pendidikan tinggi didirikan dengan cara, yaitu tidak melakukan kecurangan 

akademik. Kecurangan dalam lingkungan perguruan tinggi yang dilakukan oleh 

mahasiswa tidak hanya selalu tentang aktivitas akademik, ada juga berupa 

aktivitas non akademik. Misalnya dengan bergabung dalam organisasi intra 

maupun ekstra kampus. Dalam berorganisasi mahasiswa tidak hanya 

mengembangkan soft skill, disamping itu mereka juga melaksanakan berbagai 

aktivitas organisasi sebagai bentuk realisasi dari berbagai program kerja dalam 

organisasi. Pelaksanaan kegiatan dalam organisasi akan berakhir dengan 

dibuatnya laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban ini yang 



 

 

kemudian dikenal dengan LPJ yang berisi seluruh pertanggungjawaban atas 

informasi finansial maupun non-finansial yang kemudian menjadi fokus dalam 

penelitian.   

Fenomena praktik kecurangan (fraud) dari segi perspektif mahasiswa  

dalam lingkup organisasi kemahasiswaan yang dilihat dari penyajian laporan 

pertanggungjawaban kegiatan. Mahasiswa membuat laporan pertanggung-

jawaban kegiatan sebagai bentuk kewajiban setiap pelaku organisasi yang 

diberikan tanggung jawab setelah melakukan program kerja organisasi. Namun 

seringkali dengan dilatarbelakangi oleh berbagai alasan memungkinkan 

mahasiswa melakukan praktik tersebut tidak disebabkan oleh mengambil 

keuntungan namun karena alasan memenuhi aturan. Seperti yang disampaikan 

oleh mahasiswi akuntansi berinisial NR yang saat itu pernah diberikan tanggung 

jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban dalam hal ini laporan 

keuangan kegiatan terkait dengan penggunaan dana pada Seminar Nasional yang 

merupakan salah satu bentuk dari beberapa rangkaian kegiatan Dies Natalis 

Akuntansi yang dibuat Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Menurut NR menjelaskan : 

“Pada saat pembuatan LPJ nota belanjaan kegiatan hilang, kami lalu 

berinisiatif untuk membuat nota belanjaan baru dengan cara memalsukan 

paraf yang dilakukan secara bergantian oleh panitia Seminar Nasional 

waktu itu. Namun itu kami lakukan bukan karena untuk memperoleh 

keuntungan atau dengan maksud memanipulasi jumlah penggunaan dana, 

tetapi hanya untuk melengkapi data dalam pembuatan LPJ kegiatan”.  

 

Dari penjelasan informan di atas karena kewajiban mereka hanya untuk LPJ, 

yang pada saat itu bukti-bukti transaksi hilang maka mereka harus 

mengadakannya. Praktik membuat nota belanja baru sama halnya dengan 

membuat nota belanja palsu dimana tanda tangan/paraf pada bukti transaksi 



 

 

dipalsukan merupakan bagian dari praktik manipulasi (Cahyaningtyas &  Achsin, 

2015). Fenomena inilah yang membuat peneliti termotivasi untuk melakukan riset 

mengenai perspektif mahasiswa terhadap manipulasi (fraud) laporan 

pertanggungjawaban kegiatan.  

 Sejalan dengan lingkup penelitian, peneliti tertarik untuk menganalisis 

perspektif mahasiswa dalam manipulasi (fraud) laporan pertanggungjawaban 

kegiatan dengan mengacu pada penelitian terdahulu diantaranya adalah Putri 

(2018), penelitiannya mengenai analisis deskriptif kecurangan yang  mahasiswa 

lakukan dalam pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan mahasiswa, 

peneliti menemukan bahwa terdapat indikasi kecurangan oleh mahasiswa, 

dikarenakan ketika proses penyusunan laporan pertanggungjawaban yang 

diutamakan adalah bukan substansi akuntansinya melainkan bukti-bukti yang 

harus disertakan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut. Aprilisanda et al., 

(2018), dengan penelitiannya mengenai persepsi dosen akuntansi terhadap 

praktik kecurangan akademik, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setiap 

perilaku  kecurangan akademik merupakan pelanggaran etika dan moralitas, 

karena pada kenyataannya tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain. 

Dari studi sebelumnya, banyak yang sudah meneliti masalah kecurangan 

oleh mahasiswa. Namun, pada umumnya hanya mengfokuskan risetnya pada 

praktik kecurangan yang mahasiswa lakukan dan belum ada penelitian yang 

mengangkat tentang perspektif mahasiswa terhadap praktik kecurangan.  

Padahal bila kita menelaah lebih seksama setiap orang memiliki perspektif yang 

berbeda-beda dalam mengartikan segala sesuatu yang kemudian membuatnya 

bertindak sesuai dengan apa yang ia maknai. Dimana perspektif mengangkat 

nilai, visi, budaya, dan pengetahuan yang kemudian memandu persepsi individu 



 

 

(Charon 1998: 8) dalam Trenggono (2004).  Artinya setiap orang yang bertindak 

dalam mengambil keputusan termasuk melakukan manipulasi (fraud) laporan 

keuangan kegiatan tidak dapat dilepaskan dari perspektifnya atau dengan kata 

lain perspektif menjadi penentu persepsi seseorang.  

Dengan dasar itu, kemudian membuat peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian tentang “Perspektif Mahasiswa dalam Manipulasi (Fraud) Laporan 

Pertanggungjawaban Kegiatan”.  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan masalah berikut ini yang 

menjadi fokus penelitian yaitu: Bagaimana perspektif mahasiswa terhadap 

manipulasi (fraud) laporan pertanggungjawaban kegiatan ?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan dalam konteks penelitian dan permasalahan yang 

ada dengan mengarah pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis perspektif mahasiswa terhadap manipulasi (fraud) 

laporan pertanggungjawaban kegiatan 

2. Menganalisis sejauhmana pemahaman mahasiswa terhadap 

keberadaan fraud salah satunya tentang manipulasi laporan 

pertanggungjawaban kegiatan. Serta mendalami apakah tindakan 

kecurangan dalam bentuk manipulasi (fraud) laporan 

pertanggungjawaban kegiatan terjadi hanya karena didasari oleh 

keinginan pelaku dalam memperoleh keuntungan ataukah ada hal 

lain yang mendasari praktik tersebut. 



 

 

1.4. Fokus Penelitian 

  Agar penelitian dapat terarah dan tidak keluar dari topik pembahasan 

serta dapat sesuai dengan tujuan penelitian, maka dibutuhkannya suatu fokus 

penelitian. Adapun fokus pada penelitian ini adalah memahami, dan memaknai 

perspektif mahasiswa terhadap manipulasi (fraud)  laporan pertanggungjawaban 

kegiatan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang saat ini aktif dalam 

kepengurusan maupun yang pernah terlibat dalam organisasi seperti Himpunan 

Program Studi (Himapro) atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan pernah 

membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan dapat 

memberikan manfaat atau kontribusi kepada pihak-pihak terkait dengan 

penelitian ini, yaitu : 

1.5.1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu akuntansi mengenai sudut pandang 

mahasiswa terhadap fraud di lingkungan organisasi 

kemahasiswaan. 

1.5.2. Manfaat Akademik 

Manfaat bagi akademik di harapkan dapat memperoleh 

pemahaman dari makna fraud di kalangan mahasiswa. Selain 

itu, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada bidang kajian 

yang serupa. 



 

 

1.5.3. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak kampus 

dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai bahan 

evaluasi ke depannya untuk berbagai bentuk kegiatan 

kemahasiswaan yang berujung pada laporan pertanggung-

jawaban sehingga adanya indikasi fraud dapat diminimalisir 

atau sebisanya untuk dihindari.  

 


