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SARI 

Ulfa, Eva Rosalia. 2016.”Analisis Kemampuan Mahasiswa dalam Mendeteksi 

Kecurangan (Fraud) Dengan Model Astin I-E-0 (Studi Empiris Pada Mahasiswa 

Akuntansi Di Beberapa Universitas Di Semarang)”. Skripsi Jurusan Akuntansi. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Heri Yanto, 

M.B.A., Ph.D 

 

Kata Kunci : Kemampuan Mendeteksi Kecurangan, Prestasi Akademik, 

Motivasi Mahasiswa, Model Astin IEO, Student Involvement. 

 

       Meningkatnya perekonomian Indonesia saat ini mengakibatkan meningkatnya 

kebutuhan akan jasa professional akuntan publik. Untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya, seorang akuntan harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan 

dalam pekerjaan auditnya. Oleh karena itu, perguruan tinggi negeri wajib 

membekali lulusan akuntansi mereka dengan pengetahuan yang memadai, 

kompetensi, dan keterampilan. 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam 

mendeteksi fraud pada mahasiswa jurusan Akuntansi di beberapa Universitas di 

Semarang. Ada empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

motivasi mahasiswa, prestasi akademik, keterlibatan perkuliahan Auditing, dan 

Kemampuan mendeteksi fraud. 

      Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dalam 

bentuk kuesioner dengan skala likert 1 sampai 5. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 205 mahasiswa di 

beberapa Universitas di Kota Semarang. Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan AMOS 21 path analysis. 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa berpengaruh 

terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing, prestasi akademik tidak berpengaruh 

pada keterlibatan perkuliahan Auditing, keterlibatan perkuliahan Auditing 

berpengaruh pada kemampuan mendeteksi fraud, motivasi mahasiswa 

berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi fraud. Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat memodifikasi variabel-variabel yang digunakan sebagai input 

dalam penelitian ini serta menggunakan semua komponen student engagement 

pada variabel interveningnya. 
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ABSTRACT 

 

Ulfa, Eva Rosalia. 2016.”The Analysis of Student Ability in Detecting Fraud 

with Astin’s IEO Model (An Empirical Study on Accounting Students in 

Several Universities in Semarang)”. Final Project. Accounting Department. 

Economic Faculty. Semarang State University. Advisor Drs. Heri Yanto, 

M.B.A., Ph.D. 

 

Keywords: Fraud Detection Ability, Academic Achievement, Student 

Motivation, Astin’s IEO Model, Student Involvement. 

 

     The rice of economic in Indonesia resulted in the increasing need of 

professional service from independent accountant. In order to improve the 

performance, an accountant should be experienced and knowledgeable in auditing 

area. Thus, colleges should equip their accounting students with proper 

knowledge, competency, and skill.  

      The purpose of this study is to determine student’s ability in detecting fraud in 

among accounting students in several universities in Semarang. There are four 

variables used in this research, there are student motivation, academic 

achievement, Auditing class involvement, and ability to detect fraud. 

      Data used in this research was primary data collected from questionnaire with 

a Likert scale of 1 to 5. The sampling technique used was purposive sampling 

with a sample of 205 students in several universities in Semarang. Data was 

analysed using AMOS 21 path analysis. 

      The results showed that the student's motivation has an effect on Auditing 

class involvement, academic achievement doesn’t affect on Auditing class 

involvement, Auditing class involvement affects the ability to detect fraud, 

student motivation has an effect on the ability to detect fraud. Further researchs 

are recomended to modify the variables used as input in this study and use of all 

components of student engagement as intervening variabel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Audit merupakan suatu proses pemeriksaan secara objektif atas laporan 

keuangan suatu entitas yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan tersebut disajikan secara wajar dan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Menurut Singelton (2007:3) audit adalah proses sistematis mengenai mendapatkan 

dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan penilaian mengenai 

berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian 

antara penilaian-penilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan 

hasilnya ke para pengguna yang berkepentingan. Sedangkan menurut Agoes 

(2012:4) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan 

sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah 

disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti 

pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai 

kewajaran laporan keuangan tersebut. 

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, Agoes (2012:10) membagi audit 

menjadi dua jenis yaitu pemeriksaan umum (general audit) dan pemeriksaan 

khusus (special audit). Pemeriksaan umum (general audit) adalah suatu 

pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen 

dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan
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keuangan secara keseluruhan. Sedangkan pemeriksan khusus (special audit) 

adalah suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang 

dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor 

tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara 

keseluruhan. 

Pemeriksaan khusus (special audit) terbatas pada masalah tertentu yang 

diperiksa, misalnya suatu KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat 

kecurangan pada penagihan piutang usaha suatu entitas. Pemeriksaan khusus 

(special audit) berkaitan dengan fraud (kecurangan). Fraud (kecurangan) adalah 

tindakan penyimpangan yang disengaja sehingga mengakibatkan kerugian pada 

pihak lain. Menurut Zimbelman et al (2014:8) kecurangan merupakan sebuah 

representasi mengenai sesuatu yang bersifat material, sesuatu yang tidak benar, 

dan secara sengaja dilakukan untuk kemudian dipercaya dan ditindaklanjuti oleh 

korban sehingga pada akhirnya korban menanggung kerugian. Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Tuanakotta (2014:95), menyebutkan 

beberapa pasal yang mencakup pengertian fraud, seperti pasal 362 tentang 

pencurian, berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum. 

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini semakin meningkat 

sehingga akan berdampak pada berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun 

sosial. Seiring dengan berkembangnya fenomena tersebut, menimbulkan dampak 
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baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan 

perekonomian adalah meningkatnya kasus kecurangan. 

Terjadinya beberapa kasus kecurangan (fraud) di sektor publik maupun 

maupun sektor privat, menimbulkan banyak kerugian dalam bidang keuangan 

maupun  nonkeuangan (Zakir, 2015). Kerugian keuangan yang ditimbulkan dari 

adanya kasus kecurangan diantaranya adalah menurunnya harga saham suatu 

perusahaan karena diketahui adanya fraud dalam laporan keuangannya. 

Sedangkan kerugian yang berupa nonkeuangan adalah ketidakstabilan pada 

kondisi ekonomi. 

Kasus skandal akuntansi yang pernah terjadi dan menjadi pusat perhatian 

dunia adalah skandal emisi Volkswagen, skandal akuntansi WorldCom, skandal 

akuntansi Enron, skema Ponzi yang dilakukan Bernie Madoff, skandal rigging 

(tali temali) Libor, korupsi Petrobras, dan penipuan akuntansi Olympus (Okezone, 

2016). Dari beberapa kasus tersebut, skandal akuntansi WorldCom merupakan 

skandal akuntansi yang paling besar kerugiaanya. WorldCom di estimasi 

mengalami kerugian mencapai  USD107 miliar dalam aset. WorldCom 

mengajukan kebangkrutannya pada 2002 setelah aset para jajaran eksekutifnya 

terungkap. 

Pada saat skandal keuangan Enron, WorldCom, Tyco International, Ltd., 

Adelphia Comunications, dan skandal–skandal lainnya terjadi di awal tahun 2000-

an, pemegang saham, kreditor, dan investor lainnya di Amerika Serikat 

kehilangan jutaan dolar, bahkan beberapa kasus mencapai miliaran dolar. Respons 
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publik akhirnya menyebabkan Kongres (DPR AS-ed) mengesahkan Undang–

Undang Sarbanes Oxley-Act tahun 2002 (Reeve et al., 2012:385). 

Meskipun undang–undang ini hanya berlaku untguk perusahaan yang 

terdaftar di bursa efek, undang–undang ini menekankan perlunya penilaian atas 

pengendalian serta pelaporan keuangan bagi seluruh perusahaan. Dengan adanya 

Sarbanes Oxley-Act diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik pada 

laporan keuangan perusahaan. Dengan ditetapkannya Sarbanes Oxley-Act ini 

tidak hanya memberikan dampak di Amerika Serikat tetapi di seluruh dunia, 

termasuk Indonesia. 

Di Indonesia sendiri terdapat skandal akuntansi yang baru–baru ini 

menyita perhatian publik. Penggelembungan laba yang dilakukan oleh Toshiba 

sebesar 151,8 miliar yen atau 1,22 miliar dolar AS ini yang awalnya ingin 

menciptakan investor’s confidence ternyata telah mencoreng nama besar Toshiba 

selama ini (Republika, 2015). Kasus ini membuat reputasi Toshiba menurun serta 

membuat keberadaan profesi akuntansi dan auditor dipertanyakan. 

Kasus korupsi sudah menjadi suatu tren di Indonesia. Kasus korupsi tidak 

hanya terjadi pada sektor publik tetapi juga pada sektor privat. Pada semester I 

2014 tercatat sejumlah kasus sebanyak 308 dengan jumlah tersangka 659 orang 

yang membuat kerugian negara Rp 3,7 triliun dan semester II sebanyak 321 kasus 

yang dilakukan oleh 669 tersangka dengan kerugian negara sebesar Rp 1, 59 

triliun, tren korupsi di Indonesia masih didominasi oleh pelaku pejabat atau 

pegawai pemda atau kementerian (Antikorupsi, 2014). 
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Berkembangnya kasus kecurangan yang terjadi juga berdampak pada 

meningkatnya kebutuhan jasa professional akuntan publik. Semakin meluasnya 

kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap 

independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar 

dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang 

membutuhkan (Herawati dan Yulius, 2009). Untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya, seorang akuntan harus mempunyai pengalaman dan pengetahuan 

dalam pekerjaan auditnya. Oleh karena itu, perguruan tinggi negeri wajib 

membekali lulusan akuntansi mereka dengan pengetahuan yang memadai, 

kompetensi, dan keterampilan (Yanto et al, 2011). 

Proses pembelajaran merupakan sesuatu yang harus disampaikan dengan 

cara yang disukai oleh para peminatnya, karena ketika seseorang merasa 

menyukainya maka dengan senang hati terkait ilmu yang disampaikan akan 

diterima dengan baik. Berdasarkan data yang dihimpun secara langsung dari 

beberapa mahasiswa akuntansi S1 2012 Universitas Negeri Semarang mata kuliah 

pengauditan yang terdiri dari Auditing 1, Auditing 2, dan Praktikum Akuntansi 

yang diterima praktiknya masih kurang, teori yang mendominasi perkuliahan. 

Sehingga praktik penerapan ilmu yang didapatkan dari perkuliahan khususnya 

tentang teknik mendeteksi fraud masih kurang. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Simons (2008 : 241) bahwa semakin tinggi seorang 

mahasiswa bersekolah tinggi maka semakin lemah pula mahasiswa tersebut dalam 

praktik. Penelitian ini akan melihat bagaimana perkuliahan yang telah dilakukan 
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mahasiswa sebelumnya akan berkontribusi pada keterampilan dan pengetahuan 

yang didapatkan.   

Berdasarkan data yang diperoleh, dari 42 kelompok PKL (Praktik Kerja 

Lapangan) tahun 2015 mahasiswa jurusan akuntansi S1 angkatan 2012 hanya 

terdapat 2 kelompok yang memilih tempat PKL di KAP yaitu KAP Achmad, 

Rasyid, Hisbullah & Jerry (KAP Pho Seng Ka) dan KAP Kumalahadi dan Sugeng 

Pamudji (Fe Unnes, 2015). Sehingga aplikasi keterampilan mendeteksi 

kecurangan (fraud) masih kurang. Maka perguruan tinggi perlu menyiapkan 

lulusannya agar mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk 

bekal di dunia kerja nantinya. 

Selain itu, untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan yang dapat terjadi dalam auditnya, auditor perlu untuk mengerti dan 

memahami kecurangan, jenis, karakteristiknya, serta cara untuk mendeteksinya 

(Widiyastuti dan Sugeng, 2009). Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

fraud dengan menggunakan teknik-teknik audit investigatif maupun penggunaan 

teknik audit berbantuan komputer. Selain menggunakan teknik-teknik audit, cara 

lain untuk mendeteksi fraud adalah dengan memperhatikan red flags. 

Red flags merupakan suatu tindakan yang diduga berpotensi terhadap 

munculnya kecurangan (fraud). Meskipun tidak semua munculnya red flags 

mengindikasikan adanya kecurangan tetapi biasanya red flags selalu muncul pada 

setiap kasus kecurangan. Pemahaman tentang red flags dapat membantu auditor 

untuk mendeteksi adanya kecurangan. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hafifah dan Fitriany (2012) tentang 

kemampuan mendeteksi kecurangan yang menjelaskan bahwa beban kerja 

berpengaruh negatif terhadap peningkatan kemampuan auditor dalam mendeteksi 

gejala-gejala kecurangan, sedangkan pengalaman audit dan skeptisme terbukti 

berpengaruuh positif terhadap peningkatan kemampuan auditor mendeteksi 

gejala-gejala kecurangan. Pengalaman audit pada penelitian ini diasumsikan 

sebagai pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari perkuliahan auditing.  

Penelitian lain tentang  kemampuan auditor mendeteksi kecurangan oleh 

Widiyastuti dan Sugeng (2009) menjelaskan bahwa kompetensi, independensi, 

dan professional mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kemampuan mendeteksi kecurangan. Hasil tersebut sesuai dengan Alim dkk 

(2007) yang membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas audit, dimana salah satu indikasi kualitas audit yang baik adalah jika 

kecurangan yang ada dalam audit tersebut dapat terdeteksi. 

Yanto et al (2011) menjelaskan sebuah model konseptual untuk 

membangun kompetensi internasional lulusan akuntansi perguruan tinggi di 

Indonesia. Berdasarkan pendekatan input-process-output, output kompetensi 

lulusan akuntansi dipengaruhi oleh masukan dan proses.  Kompetensi lulusan 

akuntansi termasuk kemampuan mendeteksi kecurangan.  

Teori model IEO yang dikembangkan oleh Astin (1993) menjelaskan 

hubungan antara input, environment, dan outcome. Model ini biasanya digunakan 

sebagai panduan konseptual untuk kegiatan penilaian pada pendidikan tinggi. 
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Outcome berkaitan dengan kompetensi yang didapatkan dari proses pendidikan. 

Environment berkaitan dengan pengalaman sebenarnya selama proses pendidikan. 

Dan input berkaitan dengan kualitas awal pribadi mahasiswa pada awal program 

pembelajaran. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya dan replikasi dari penelitian Yanto et al (2011) yang menggunakan 

teori model IEO Astin. Input pada penelitian ini adalah motivasi mahasiswa dan 

akademik, output pada penelitian ini adalah kemampuan mendeteksi kecurangan. 

Untuk memediasi antara input dan output maka peneliti mengambil keterlibatan 

perkuliahan auditing sebagai variabel intervening atau environment. 

Terdapat banyak universitas negeri maupun swasta di Kota Semarang 

dengan variasi akreditasi yang ada, maka dengan pengambilan sampel di beberapa 

universitas di Kota Semarang diharapkan dapat mewakili populasi yang ada. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil judul “Analisis 

Kemampuan Mahasiswa dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud) Dengan 

Model Astin I-E-O (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Di Beberapa 

Universitas Di Semarang)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji 

hubungan antara motivasi mahasiswa dan prestasi akademik dengan keterlibatan 

mahasiswa dalam perkuliahan Auditing sebagai variabel intervening terhadap 
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kemampuan mahasiswa dalam mendeteksi kecurangan (fraud). Variabel 

intervening tersebut diduga dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dapat dirumuskan dalam 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut 

1. Apakah motivasi mahasiswa berpengaruh terhadap keterlibatan mahasiswa 

dalam perkuliahan auditing di beberapa universitas di Kota Semarang ? 

2. Apakah prestasi akademik berpengaruh terhadap keterlibatan mahasiswa 

dalam perkuliahan auditing di beberapa universitas di Kota Semarang ? 

3. Apakah keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan Auditing berpengaruh 

terhadap kemampuan mahaiswa mendeteksi kecurangan (fraud) di beberapa 

universitas di Kota Semarang ? 

4. Apakah motivasi mahasiswa berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa 

mendeteksi kecurangan (fraud) di beberapa universitas di Kota Semarang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi mahasiswa terhadap keterlibatan 

mahasiswa dalam perkuliahan auditing di beberapa universitas di Kota 

Semarang. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh prestasi akademik terhadap keterlibatan 

mahasiswa dalam perkuliahan auditing di beberapa universitas di Kota 

Semarang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan 

Auditing terhadap kemampuan mahaiswa mendeteksi kecurangan (fraud) di 

beberapa universitas di Kota Semarang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi mahasiswa terhadap kemampuan 

mahasiswa mendeteksi kecurangan (fraud) di beberapa universitas di Kota 

Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Aspek Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan 

kajian pada perkembangan ilmu bidang akuntansi khususnya auditing tentang 

mendeteksi kecurangan (detection fraud). 

2. Aspek Praktis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada para 

praktisi akuntansi dalam bidang auditing, dimana praktisi dapat lebih 

mengembangkan ilmu mendeteksi kecurangan (fraud) dalam praktiknya. 
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3.  Aspek Akademisi 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan 

penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Astin I-E-O 

Model I-E-O yang dikembangkan oleh Astin (1993) menjelaskan 

hubungan antara input, environment, dan outcome. Model ini biasanya digunakan 

sebagai panduan konseptual untuk kegiatan penilaian pada pendidikan tinggi. 

Outcome berkaitan dengan kompetensi yang didapatkan dari proses pendidikan. 

Environment berkaitan dengan pengalaman sebenarnya selama proses pendidikan. 

Dan input berkaitan dengan kualitas awal pribadi mahasiswa pada awal program 

pembelajaran. 

Muray (2006) juga menyebutkan bahwa menggunakan model I-E-O 

memungkinkan peneliti untuk memperhitungkan karakteristik latar belakang 

siswa yang dapat memberikan pengaruh pada hasil, dengan demikian mengisolasi 

variabel lingkungan yang menarik dalam rangka untuk mengukur dampak 

pendidikan.  Dengan kata lain, keberhasilan dalam menyerap proses pembelajaran 

dapat dipengaruhi oleh karakteristik latar belakang siswa tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Astin 

ENVIRONMENT 

INPUT OUTPUT 
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Berdasarkan gambar 2.1 input pada model Astin  mengacu pada kualitas 

pribadi siswa awalnya yang  dibawa untuk program pendidikan (termasuk tingkat 

awal bakat siswa dikembangkan pada saat masuk) (Astin, 1993). Input juga dapat 

hal-hal seperti kondisi anteseden atau pretest kinerja yang berfungsi sebagai 

variabel kontrol dalam penelitian. Contoh input siswa mungkin termasuk 

informasi demografis, latar belakang pendidikan, orientasi politik, pola perilaku, 

aspirasi gelar, alasan untuk memilih institusi, status keuangan, status kecacatan, 

pilihan karir, bidang studi utama, tujuan hidup, dan alasan untuk menghadiri 

kuliah (Astin, 1993). Pencantuman input data saat menggunakan model I-E-O 

sangat penting karena masukan langsung mempengaruhi baik lingkungan maupun 

output, sehingga akan mempengaruhi output baik secara langsung dan tidak 

langsung mempengaruhi melalui lingkungan. Input data juga dapat digunakan 

untuk menguji pengaruh input pada lingkungan; input data ini bisa mencakup 

jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, kemampuan, dan tingkat sosial ekonomi. 

Environment atau lingkungan pada model Astin mengacu pada 

pengalaman nyata siswa selama program pendidikan (Astin, 1993). Environment 

atau lingkungan mencakup segala sesuatu dan apapun yang terjadi selama proses 

pembelajaran yang mungkin berdampak pada siswa. Komponen lingkungan dapat 

mencakup hal-hal seperti pengalaman pendidikan, praktek, program, atau 

intervensi. Selain itu, beberapa faktor lingkungan anteseden (misalnya paparan 

kebijakan institusi dapat terjadi sebelum bergabung dengan organisasi perguruan 

tinggi). Faktor lingkungan dapat mencakup program, personil, kurikulum, 
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instruktur, fasilitas, iklim kelembagaan, program, gaya mengajar, teman, teman 

sekamar, kegiatan ekstra kurikuler, dan afiliasi organisasi (Astin, 1993). 

Sedangkan ouput pada model Astin mengacu pada kemampuan atau bakat 

yang dihasilkan dari program pembelajaran yang berupa karakter, pngetahuan 

sikap, keyakinan, nilai-nilai yang ada setelah menempuh proses pembelajaran. 

Output adalah variabel hasil yang diperoleh setelah melalui proses pembelajaran.  

Teori model Astin IEO pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara variabel dalam penelitian. Dalam teori ini, output ditentukan oleh 

input dan environment, hubungan antara environment dan output juga tidak dapat 

dipisahkan oleh adanya pengaruh dari input. Variabel motivasi mahasiswa dan 

prestasi akademik diasumsikan sebagai input, keterlibatan perkuliahan Auditing 

diasumsikan sebagai environment, dan kemampuan mendeteksi kecurangan 

diasumsikan sebagai output. Hal ini berarti kemampuan mendeteksi kecurangan 

sebagai ouput penelitian dipengaruhi oleh motivasi mahasiswa dan prestasi 

akademik sebagai input dan keterlibatan perkuliahan Auditing sebagai 

environment.  

 

2.2 Involvement Theory 

Involvement theory merupakan teori yang diperkenalkan Astin (1999) yang 

digunakan untuk menjelaskan tentang keterlibatan seseorang  dalam suatu kondisi. 

Involvement theory  (Astin, 1999) menjelaskan bahwa  besarnya energi fisik dan 

kekuatan psikologis siswa yang digunakan untuk memperoleh pengalaman 

akademis. Dengan demikian semakin besar keterlibatan siswa baik secara fisik 
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maupun psikologis maka akan semakin banyak pengalaman yang diperoleh siswa 

tersebut. 

Teori ini juga menjelaskan bagaimana keterlibatan siswa yang dapat 

diukur secara kuantitatif dan kualitatif (Astin, 1999). Secara kuantitatif 

keterlibatan siswa dapat diukur dengan berapa jam siswa menghabiskan waktunya 

untuk belajar. Sedangkan secara kualitatif dapat diukur dengan bagaimana 

pemahaman siswa tentang mata pelajaran yang telah dipelajarinya. 

Keterlibatan mahasiswa mengacu pada kuantitas dan kualitas fisik serta 

energi psikologis pengalaman mahasiswa di perguruan tinggi. Dengan demikian, 

mahasiswa yang keterlibatannya tinggi adalah yang salah satunya, misalnya, 

mencurahkan energi yang cukup untuk belajar, menghabiskan banyak waktu 

dikampus, berpartisipasi aktif dalam organisasi mahasiswa, dan sering 

berinteraksi dengan anggota fakultas dan mahasiswa lainnya (Astin, 1999). 

Program akademis yang dijalankan berperan sebagai penghubung agar 

terciptanya sebuah keterlibatan antara mahasiswa dengan teman–temannya dan 

dosen dalam kegiatan belajar mengajar, atau dengan kata lain ketika program 

akademis yang ada disusun dan terlaksanakan dengan baik maka akan tercipta 

keterlibatan yang baik di dalam kelas antara mahasiswa dengan teman–temannya 

dan dosen (Zakir,  2015). 

Yanto (2012) juga mengungkapkan bahwa kualitas akademis mahasiswa 

tergantung pada keterlibatannya dalam hal akademis maupun  non akademis. 

Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dipengaruhi oleh 

kegiatan yang diikuti di universitas. Misalnya, mahasiswa yang aktif berorganisasi 
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memiliki tingkat keterlibatan yang besar, karena mereka diharuskan 

berkomunikasi dengan teman – teman yang lainnya (Astin, 1999). 

Involvement theory pada penelitian ini menjelaskan variabel keterlibatan 

perkuliahan Auditing terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Apabila 

seorang mahasiswa memiliki tingkat keterlibatan yang besar dalam perkuliahan 

Auditng baik secara fisik maupun psikologis maka pengetahuannya dalam 

mendeteksi kecurangan yang diperoleh baik. 

 

2.3 Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (Fraud) 

Nasution dan Fitriany (2012) menjelaskan bahwa dalam melakukan 

pendeteksian kecurangan auditor diharuskan memiliki beberapa 

kemampuan/keterampilan yang dapat mendukungnya dalam melakukan tugas 

pendeteksian, seperti (1) keterampilan teknis (technical skills) yang meliputi 

kompetensi audit, teknologi informasi dan keahlian investigasi, (2) 

keahlian/kemampuan untuk dapat bekerja dalam sebuah tim, auditor harus dapat 

menerima ide-ide, pengetahuan dan keahlian orang lain dengan komunikasi dan 

berpandangan terbuka, dan (3) kemampuan menasehati (mentoring skill), 

kemampuan ini harus dapat dimiliki oleh auditor senior dimana seorang senior 

harus dapat menuntun para juniornya selama proses investigasi. 

Sucipto (2007) dalam Nasution dan Fitriany (2012) menjelaskan bahwa 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari seorang 

auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang disajikan 

perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan (fraud) 
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tersebut. Sedangkan menurut Widayastuti dan Sugeng (2009) kemampuan 

mendeteksi kecurangan berarti proses menemukan atau menentukan suatu 

tindakan illegal yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan 

yang dilakukan secara sengaja.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

mendeteksi kecurangan adalah kemampuan untuk mengungkapkan adanya 

kekeliruan pada laporan keuangan perusahaan serta menangkap adanya gejala-

gejala yang mengindikasikan terjadinya suatu kecurangan (fraud). Pada penelitian 

ini kemampuan mendeteksi kecurangan digunakan untuk mengetahui bagaimana 

pemahaman mahasiswa tentang cara-cara yang digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan (fraud) yang telah dipelajari dalam mata kuliah Auditing. 

 

2.3.1 Definisi Kecurangan (Fraud) 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Tuanakotta 

(2014:95) menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pngertian fraud seperti : 

1. Pasal 362: Pencurian (definisi KUHP:”mengambil barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 

dimiliki secara melawan hukum”) 

2. Pasal 368: Pemerasan dan Pengancaman (definisi KUHP:”dengan maksud 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 

memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah 



18 

 

 

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun 

menghapus piutang”) 

3. Pasal 372: Penggelapan (definisi KUHP:”dengan sengaja dan melawan 

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 

kejahatan”) 

4. Pasal 378: Perbuatan curang (definisi KUHP:”dengan maksud untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan 

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan 

piutang”) 

5. Pasal 396: Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit 

6. Pasal 406: Menghancurkan atau merusakkan barang (dfinisi KUHP:”dengan 

sengaja atau melawan hukum mengahncurkan, merusakkan, membikin tak 

dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau 

sebagian milik orang lain”) 

7. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang 

secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Undang- Undang nomor 31 tahun 1999) 

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kecurangan (fraud) 

merupakan sesuatu yang bersifat material yang tidak benar yang sengaja 

dilakukan sehingga menimbulkan kerugian pada korbannya. 
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2.3.2 Klasifikasi Kecurangan (Fraud) 

Terdapat beragam cara untuk mengklasifikasikan berbagai jenis kecurangan, 

cara yang paling umum  dan praktis adalah dengan mengelompokkan kecurangan-

kecurangan yang ada menjadi dua kelompok utama, yakni kecurangan yang 

dilakukan terhadap organisasi dan kecurangan yang dilakukan atas nama 

organisasi (Zimbelman et al., 2014:12). Kecurangan yang dilakukan terhadap 

organisasi contohnya kecurangan pegawai, korban dari kecurangan tersebut 

adalah organisasi tempat pegawai tersebut bekerja. Terkait dengan kecurangan 

atas nama organisasi misalnya, para eksekutif biasanya melakukan kecurangan 

atas nama organisasi yang ditujukan agar laporan keuangan yang mereka buat 

terlihat lebih baik dari keadaan sebenarnya.  

      Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)  dalam Tuanakotta 

(2014:96) menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Pohon ini 

menggambarkan cabang-cabang dari fraud dalam hubungan kerja, beserta ranting 

dan anak rantingnya. Occupational fraud tree ini mempunyai tiga cabang utama, 

yakni corruption, asset misappropriation, dan fraudulent statements. 

1. Korupsi (Corruption) 

Korupsi adalah seluruh skema yang memungkinkan seseorang menggunakan 

pengaruhnya dalam transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan illegal 

bertentangan dengan tanggungjawab orang itu terhadap pemberi kerjanya 

(Zimbelman et al, 2014:319). Korupsi meliputi penyuapan (bribey), konflik 

kepentingan (conflict of interest), pemberian tanda terima kasih yang tidak 

sah (illegal gratuity), dan pemerasan secara ekonomi (economic extortion). 
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Conflict of interest atau benturan kepentingan dapat terjadi ketika 

pegawai, manajer, atau eksekutif memiliki kepentingan ekonomi atau 

kepentingan pribadi yang tidak diungkapkan dalam suatu transaksi, yang 

dapat berdampak buruk terhadap perusahaan (Zimbelman et al, 2014:335). 

Benturan kepentingan bisa terjadi dalam skema permainan pembelian 

(purchases schemes) maupun penjualan (sales schemes) (Tuanakotta, 

2010:99).  

Bribery atau penyuapan merupakan penawaran, pemberian, 

penerimaan atau percobaan dalam hal apapun yang memiliki nilai untuk 

memengaruhi suatu keabsahan tindakan (Zimbelman et al, 2014:333). Skema 

penyuapan secara umum terdiri dari dua kategori yaitu invoice kickback dan 

bid rigging.  Invoice kickback adalah pembayaran yang tidak diungkapkan 

yang dibuat oleh pemasok untuk pegawai perusahaan yang melakukan 

pembelian. Sedangkan bid rigging terjadi ketika pegawai yang curang 

membantu pemasok untuk memenangkan kontrak melalui proses lelang yang 

kompetitif (Zimbelman et al, 2014:335).  

Illegal gratuities adalah pemberian atau hadiah yang merupakan 

bentuk terselubung dari penyuapan (Tuanakotta, 2014:99). Economic 

extortion adalah memaksa orang lain untuk masuk ke dalam transaksi atau 

dengan memberikan properti yang didasarkan pada kesalahan penggunaan 

dari yang seharusnya atau memaksa dengan melibatkan unsur ekonomi, 

perasaan ketakutan, atau perasaan terancam (Zimbelman et al, 2014:334). 

 



21 

 

 

2. Penyalahgunaan asset atau asset misappropriation 

Penyalahgunaan aset merupakan seluruh skema yang melibatkan pencurian 

aset organisasi atau penggunaan aset organisasi yang tidak semestinya 

(Zimbelman et al, 2014:319). Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah 

dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dpat diukur/dihitung (defined 

value) (Pangestika dkk, 2014).  

Wells dalam Zimbelman et al (2014:321) membagi penyalahgunaan 

aset ke dalam dua kategori utama yaitu pencurian kas dan pencurian 

persediaan lainnya. Asset misappropriation dalam bentuk penjarahan kas atau 

cash misappropriation dilakukan dalam tiga bentuk yaitu skimming, larcency, 

dan fraudulent disbursements (Tuanakotta, 2014:100). Skimming adalah 

skema yang dilakukan dengan melakukan penggelapan kas dari organisasi 

sebelum dicatat pada pembukuan dan catatan organisasi (Zimbelman et al, 

2014:322). 

Skema skimming yang lebih kompleks dapat terjadi ketika pegawai 

memperkecil nilai penjualan (understated) dan penagihan piutang dengan 

mencatat potongan penjualan yang salah atau lebih besar dari yang 

sebenarnya terjadi (unrecorded), menyalahgunakan pembayaran pelanggan 

dan menghapus piutang tak tertagih (write off scheme), penundaan pengakuan 

pembayaran (lapping), dan bekerjasama dengan pelanggan yang 

memungkinkan membayar di luar waktu pembayaran yang disyaratkan 

(unconcealed). Larceny atau pencurian adalah kas yang dicuri oleh pegawai 

atau oleh orang lain setelah kas dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan 
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(Zimbelman et al, 2014:321). Skema larceny yang umum melibatkan 

pencurian kas atau sejumlah mata uang yang ada ditangan (cash on hand) 

atau setoran yang ada dibank (from the deposit).  

Pencurian melalui pengeluaran yang tidak sah atau fraudulent 

disbursements dapat dilakukan melalui billing schemes, payroll schemes, 

expense reimbursement scheme, check thampering, dan register 

disbursements (Tuanakotta, 2014:101). Billing schemes adalah skema 

penagihan yang dapat dilakukan dengan menggunakan perusahaan bayangan 

(shell company), vendor yang tidak disetujui (non-accomplise vendor), atau 

pembelian pribadi (personal purchase). 

Skema permainan melalui pembayaran gaji (payroll schemes) dapat 

dilakukan melalui karyawan fiktif (ghost fiktif), pemalsuan jumlah gaji 

(falsified wages), dan skema komisi. Skema pembayaran kembali biaya-biaya 

(expense reimbursement schemes) dapat dilakukan melalui menyamarkan 

rincian biaya pengeluaran yang sebenarnya (mischaracterized expenses), 

penilaian beban yang terlalu tinggi (overstated expenses), pembebanan biaya 

fiktif (fictitious expenses), dan pembayaran kembali sejumlah biaya (multiple 

reimbursement).  

Skema pemalsuan cek (check thampering schemes) dapat dilakukan 

melalui pemalsuan tanda tangan orang yang mempunyai kuasa mengeluarkan 

cek (forged maker), memalsukan pengesahan (forged endorsement), 

memalsukan tujuan pembayaran (altered payee), menyembunyikan cek 

(concealed checks), dan membuat pengabsahan cek (authorized checks). 
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Register disbursements adalah skema pengeluaran yang sudah masuk dalam 

cash register, skema ini dapat terjadi melalui kesalahan dalam pengembalian 

dana (false refund) dan kesalahan dalam pembatalan pembayaran (false 

voids).  

Penyalahgunaan persediaan dan aset lainnya (inventory and all other 

assets) dapat dilakukan melalui penggunaan yang tidak sesuai (misuse) dan 

pencurian (larcency). Skema ini dapat dilakukan melalui pengambilalihan 

aset dan bentuk lainnya yang memungkinkan perpindahan aset dari satu 

lokasi di dalam suatu perusahaan ke lokasi lain di luar perusahaan (asset 

requisitions and transfers), penjualan dan pengangkutan palsu (false sales 

and shipping), pembelian dan penerimaan (purchasing and receiving), dan 

pencurian yang tak disembunyikan (unconcealed larceny). 

3. Fraudulent Statements 

Laporan keuangan yang mengandung kecurangan (fraudulent statement) 

merupakan pengubahan laporan keuangan organisasi untuk membuat 

perusahaan terlihat lebih atau kurang menguntungkan (Zimbelman et al, 

2014:319). Fraudulent statements terbagi menjadi dua yaitu fraud dalam 

menyusun laporan keuangan yang berhubungan dengan financial dan non 

financial.  Financial fraudulent statements  dapat dilakukan melalui 

penyajian pendapatan atau aset yang dilebihkan (asset/revenue 

overstatements) dan penyajian aset atau pendapatan yang direndahkan 

(aset/revenue understatements).  
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Asset/revenue overstatements dapat dilakukan melalui perbedaan 

ketepatan waktu (timing differences), pendapatan fiktif (fictious revenues), 

concealed liabilities, pengungkapan yang tidak benar (improper disclosures), 

dan valuasi aset yang tidak benar (improper asset valutions). Non financial 

fraudulent statements dapat dilakukan melalui employment credentials, 

internal documents, dan external documents.  

 

Gambar 2.2 Fraud tree 
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2.3.3 Penyebab Kecurangan (Fraud) 

Segitiga kecurangan (fraud triangle theory) menjelaskan bahwa tindakan 

kecurangan dapat terjadi karena adanya tiga unsur yaitu kesempatan, tekanan, dan 

pembenaran (Arens, 2005:432). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald 

R. Cressey pada tahun 1953. Ada tiga elemen yang mendorong terjadinya 

kecurangan yaitu tekanan yang dirasakan, peluang/kesempatan yang dimiliki, dan 

kemampuan untuk merasionalisasi sebagai sesuatu yang dapat diterima 

(Zimbelman et al, 2014:43).  

 

 

 

     

C 

 

Gambar 2.3 Fraud triangle theory 

 

1. Kesempatan (opportunity) 

Faktor kesempatan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

tindakan kecurangan (fraud). Risiko adanya kesempatan bagi pegawai untuk 

dapat melakukan tindak kecurangan dapat diperkecil dengan adanya 

pengendalian internal (internal control) yang memadai dan terus melakukan 

pengawasan atas pengendalian internal tersebut. 

 

Opportunity 

 Rationalization 
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2. Tekanan situasional/motivasi (situational pressure/motivation) 

Motivasi merupakan hal yaang sangat berpengaruh dalam hal terjadinya 

kecurangan, yang termasuk dalam kategori ini dapat berupa kebutuhan 

finansial, tantangan untuk dapat melakukan kecurangan tanpa terdeteksi atau 

tindakan balas dendam atas perlakuan perusahaan yang dinilai tidak adil. 

3. Rasionalisasi (ratinalization) 

Rasionalisasi (rationalization) merupakan tindakan pembenaran atas tindak 

kecurangan yang dilakukan. Contohnya adalah mereka (pelaku tindak 

kecurangan) mungkin akan bekerja lebih giat atau membayar dikemudian hari 

untuk membayar tindakan kecurangan yang telah mereka lakukan tersebut. 

 

2.3.4 Teknik Mendeteksi Kecurangan (Fraud) 

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

kecurangan (fraud). Menurut Tuanakotta (2014:295) berikut merupakan teknik 

yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan (fraud): 

1. Penggunaan teknik-teknik audit yang dilakukan oleh internal maupun 

eksternal auditor dalam mengaudit laporan keuangan, namun secara lebih 

dalam dan luas. 

2. Pemanfaatan teknik audit investigatif dalam kejahatan terorganisir dan 

penyelundupan pajak penghasilan, yang juga dapat diterapkan terhadap data 

kekayaan pejabat Negara. 

3. Penelusuran jejak-jejak arus uang. 

4. Penerapan teknik analisis bidang hukum. 
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5. Penggunaan teknik audit investigatif untuk mengungkap fraud dalam 

pengadaan barang. 

6. Penggunaan computer forensics. 

7. Penggunaan teknik interogatif. 

8. Penggunaan operasi penyamaran. 

9. Pemanfaatan whistleblower. 

Teknik mendeteksi kecurangan pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pengetahuan mahasiswa dalam memahami teknik-teknik untuk 

mendeteksi kecurangan. 

 

2.4 Motivasi Mahasiswa 

Robbins (2009:222) mendefinisikan  motivasi sebagai proses yang 

menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai 

tujuannya. Dalam definisi terdapat tiga elemen utama yaitu intensitas, arah, dan 

ketekunan. Intensitas berhubungan dengan seberapa giat orang berusaha. 

Intensitas yang tinggi akan menghasilkan prestasi yang memuaskan jika dikaitkan 

dengan arah yang menguntungkan organisasi. Upaya yang diarahkan konsisten 

dengan tujuan-tujuan organisasi merupakan jenis upaya yang seharusnya 

dilakukan. Kemudian ketekunan merupakan ukuran mengenai berapa lama 

seseorang bisa mempertahankan usahanya. Individu–individu yang termotivasi 

bertahan melakukan suatu tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai 

tujuan. 
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Sedangkan Luthans (2006:270) mendefinisakn motivasi sebagai proses 

yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau psikologis yang menggerakkan 

perilaku atau dorongan yang ditujukan untuk tujuan atau insentif. Dalam konteks 

sistem, motivasi mencakup tiga dimensi yang berinteraksi dan saling tergantung 

yaitu kebutuhan, dorongan, dan insentif. Kebutuhan tercipta saat tidak adanya 

keseimbangan fisiologis atau psikologis. Dengan beberapa pengecualian, 

dorongan atau motif (dua istilah yang sering digunakan secara bergantian), 

terbentuk untuk mengurangi kebutuhan. Pada akhir siklus motivasi adalah 

intensif, didefinisikan sebagai semua yang akan mengurangi sebuah kebutuhan 

dan dorongan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi mahasiswa 

adalah dorongan mahasiswa yang berkaitan dengan seberapa giat mahasiswa itu 

dalam mencapai prestasi. Motivasi mahasiswa muncul karena adanya kebutuhan 

untuk berpresatsi. 

 

2.5 Prestasi Akademik 

Prestasi akademik dalam bidang pendidikan akademik, merupakan satu 

tingkat khusus perolehan atau hasil keahlian karya akademik yang dinilai oleh 

guru–guru, lewat tes yang dibakukan, atau lewat kombinasi kedua hal tersebut 

(Chaplin, 2001). Menurut Winkle (1996) prestasi akademik adalah proses belajar 

yang dialami siswa untuk menghasilkan perubahan dalam bidang pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, daya analisis, dan evaluasi. 
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Kemudian menurut Azwar (2002) prestasi akademik mengungkapkan 

keberhasilan seseorang dalam belajar. Keberhasilan ini dapat digambarkan dalam 

bentuk kuantitatif (angka) yang khusus dipersiapkan untuk proses evaluasi, 

misalnya nilai pelajaran, mata kuliah, nilai ujian, dan lain sebagainya. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi 

akademik merupakan hasil belajar dari mahasiswa yang disimbolkan dengan 

angka-angka. Prestasi akademik dianggap suatu faktor yang penting dalam 

menentukan apakah suatu proses pembelajaran berjalan atau tidak. Diasumsikan 

semakin tinggi nilai yang diperoleh mahasiswa maka semakin tinggi tingkat 

pemahaman terhadap mata kuliah yang dipelajari, begitu pula sebaliknya. 

Salah satu kebutuhan manusia yang terkuat adalah kebutuhan untuk 

merasa berprestasi (sense of achievement), untuk merasa bahwa ia melakukan 

sesuatu, bahwa pekerjaannya itu penting (Anoraga, 2009:20). Prestasi akademik 

seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, berikut faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi akademik menurut Sobur (2003) : 

1. Faktor endogen 

Merupakan faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri atau personal, 

meliputi : 

a. Fisik 

Faktor fisik dikelompokkan menjadi beberapa kelompok antara lain faktor 

kesehatan dan anak yang mengalami kebutuhan khusus. Anak yang kurang 

sehat memiliki daya tangkap yang kurang dalam belajar dibanding anak yang 

sehat. 
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b. Psikis  

Terdapat beberapa faktor psikis, yaitu : 

1. Intelegensi atau kemampuan 

Intelegensi menunjukkan kepada bagaimana cara individu berperilaku atau 

cara bagaimana individu bertindak, apakah individu bertindak secara inteligen 

atau tidak intelegen (Surya, 2013:95). Intelegensi berkenaan dengan fungsi 

mental yang kompleks sebagaimana dimanifestasikan dalam perilaku 

individu. 

2. Perhatian atau minat 

Perhatian adalah melihat dan mendengar dengan baik dan teliti terhadap 

sesuatu (Tu’u, 2004:79). Bagi seseorang mempelajari sesuatu yang menjadi 

minatnya akan lebih mudah diterima dibandingkan sesuatu yang bukan 

merupakan minatnya. 

3. Bakat  

Bakat adalah kemampuan yang ada pada seseorang yang dibawanya sejak 

lahir, yang diterima sebagai warisannya dari orang tua (Tu’u, 2009:79). 

4. Motivasi  

Motivasi merupakan dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. 

5. Kematangan  

Kematangan adalah tingkat perkembangan yang dialami oleh seseorang 

sehingga sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam belajar, tingkat 

kematangan individu sangat menentukan. 
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6. Kepribadian  

Kepribadian sangat memepengaruhi seseorang dalam proses belajar. 

2. Faktor Eksogen  

Merupakan faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan yang 

meliputi : 

a. Keluarga  

Dalam hubungan dengan belajar faktor keluarga memiliki hubungan yang 

sangat penting. Keadaan keluarga dapat menentukan berhasil atau tidaknya 

individu dalam belajar dan juga kondisi atau suasana keluarga juga 

menentukan bagaimana individu berusaha untuk mencapai sesuatu dalam 

belajarnya. 

b. Lingkungan Sekolah 

Lingkungan sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan penting dalam 

memberi pengaruh terhadap prestasi akademik.  

c. Faktor Lingkungan Lain 

Faktor lingkungan lain seperti kondisi keluarga, guru, dan fasilitas sekolah. 

Anak yang dibesarkan dalam kondisi lingkungan yang baik, bersekolah di 

sekolah yang memiliki guru dan fasilitas yang baik belum tentu akan 

menjamin anak untuk belajar dengan baik. Masih ada faktor lain yang 

mempengaruhi keberhasilan belajar seseorang. Aktivitas lain diluar sekolah 

dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar seseorang. 
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2.6 Keterlibatan Perkuliahan Auditing 

Keterlibatan dalam perkuliahan Auditing merupakan partisipasi aktif 

mahasiswa dalam proses perkuliahan, baik aktif secara psikologis maupun fisik. 

Perkuliahan Auditing pada penelitian ini mencakup perkuliahan mata kuliah 

Auditing 1, Auditing 2, dan Praktikum Auditing.  

Dalam hal ini keterlibatan dalam perkuliahan Auditing diproksikan dengan 

salah satu komponen dari Student Engagement yaitu Active Learning. Menurut 

AUSSE (2010) ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

active learning antar lain sebagai berikut : 

a. Seberapa besar keaktifan mahasiswa mengikuti setiap perkuliahan. 

b. Seberapa besar keaktifan mahasiswa dalam bertanya atau berkontribusi dalam 

diskusi dikelas. 

c. Seberapa besar keaktifan mahasiswa belajar dengan giat baik di dalam atau di 

luar kelas. 

d. Seberapa besar keaktifan mahasiswa saat dilakukan diskusi atau pengerjaan 

tugas kelompok 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

2.7.1  Pengaruh Motivasi Mahasiswa Terhadap Keterlibatan  Perkuliahan 

Auditing   

 Motivasi merupakan proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya (Robbins, 2009:222). 

Seseorang yang tekun dalam mengerjakan sesuatu mempunyai maksud agar 
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tujuannya tercapai, berarti bahwa harapan akan akan memotivasi seseorang untuk 

berusaha lebih giat untuk mencapai tujuan. Hal tersebut sesuai dengan teori 

harapan (expectancy theory) yang menyebutkan bahwa kekuatan dari suatu 

kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari 

suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan 

pada daya tarik hasil itu terhadap individu tersebut (Robbins, 2009:253). 

 Berdasarkan expectancy theory, bahwa kekuatan motivasi untuk perilaku, 

tindakan, atau tugas merupakan fungsi dari tiga persepsi yang berbeda yaitu 

harapan, instrumentalitas, dan valensi (Chiang et al., 2008). Berarti selain adanya 

harapan atau ekspektasi, pencapaian yang lebih tinggi setelah mencapai tujuan dan 

pilihan reward juga memotivasi seseorang untuk mencapai tujuannya. 

Keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan Auditing merupakan partisipasi 

aktif mahasiswa baik secara fisik maupun psikologis pada perkuliahan Auditing. 

Keterlibatan mahasiswa didukung dari adanya motivasi mahasiswa untuk aktif 

dalam proses pembelajaran. Yanto et al (2011) menyebutkan bahwa berdasarkan 

model IEO, motivasi mahasiswa diukur dengan expectancy theory sebagai input, 

secara signifikan mempengaruhi Student Engagement  sebagai proksi untuk proses 

pendidikan. Pada penelitian ini, active learning sebagai salah satu komponen dari 

student engagement menjadi proksi dari keterlibatan perkuliahan Auditing, hal ini 

berarti motivasi mahasiswa akan mempengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam 

perkuliahan Auditing. 
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Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka semakin tinggi motivasi 

mahasiswa dalam perkuliahan, maka semakin tinggi pula tingkat keterlibatan 

mahasiswa dalam perkuliahan Auditng. 

 

2.7.2 Pengaruh Prestasi Akademik Terhadap Keterlibatan Perkuliahan 

Auditing 

Prestasi akademik adalah proses belajar yang dialami siswa untuk 

menghasilkan perubahan dalam bidang pengetahuan, pemahaman, penerapan, 

daya analisis, dan evaluasi (Winkle, 1996). Prestasi akademik dapat 

mengungkapkan tingkat keberhasilan dari suatu proses pendidikan akademik. 

Artinya bahwa prestasi akademik dari suatu mahasiswa dapat menggambarkan 

tingkat keaktifan dalam proses pembelajaran. 

Keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan Auditing merupakan partisipasi 

aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa prestasi akademik sebelumnya dapat menjadi prediktor performance 

academic (Crede and Kucel, 2008 dalam Yanto et al, 2010). Berarti bahwa 

prestasi akademik dapat memprediksi tingkat keaktifan mahasiswa dalam proses 

perkuliahan.  

Yanto et al (2011) mengidentifikasi pengaruh prestasi akademik mahasiswa 

sebelumnya di Student Engagement, dengan mempertimbangkan beberapa 

proposisi. Pertama, Alvermann (2001) dalam Yanto et al (2011) menyebutkan 

bahwa tingkat keterlibatan  mahasiswa adalah faktor mediasi melalui instruksi 

kelas hasil pengaruh siswa. Kedua, ditegaskan oleh peneliti dari University of 
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Victoria, Kanada Student Engagement bisa menjadi proksi yang baik untuk 

kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ini berarti bahwa prestasi mahasiswa 

sebelumnya dapat mempengaruhi Student Engagement. Ketika prestasi akademik 

mahasiswa yang diukur dengan IPK menunjukkan nilai yang tinggi berarti tingkat 

keterlibatan mahasiswa dalam proses perkuliahan tinggi.  

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi prestasi akademik mahasiswa maka semakin tinggi pula  tingkat 

keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan Auditing. 

 

2.7.3 Pengaruh Keterlibatan Perkuliahan Auditing terhadap Kemampuan 

Mahasiswa Mendeteksi Kecurangan (Fraud) 

Involvement theory menjelaskan tentang keterlibatan seseorang dalam 

suatu kondisi, bahwa besarnya energi fisik dan kekuatan psikologis yang 

digunakan untuk memperoleh pengalaman akademis (Astin, 1999). Bahwa 

semakin seseorang banyak terlibat dalam suatu kondisi maka akan banyak 

pengalaman yang diperolehnya. Begitu pula dengan keterlibatan mahasiswa dalam 

perkuliahan Auditing, semakin tinggi tingkat keterlibatan mahasiswa maka 

semakin tinggi pula pengalaman yang diperolehnya dari perkuliahan. 

Kemampuan mendeteksi kecurangan berarti proses menemukan atau 

menentukan suatu tindakan illegal yang dapat mengakibatkan salah saji dalam 

pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja (Widayastuti dan Sugeng, 

2009). Kemampuan mahasiswa mendeteksi kecurangan adalah seberapa besar 
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pemahaman mahasiswa tentang cara-cara yang digunakan untuk mendeteksi 

kecurangan (fraud) yang telah dipelajari dalam perkuliahan Auditing. 

Menurut Sanusi, dkk (2015), pengalaman juga memiliki peran bagi auditor 

dalam menilai kemungkinan risiko kecurangan. Berarti mahasiswa dengan 

pengalaman perkuliahan Auditing yang lebih banyak akan lebih paham tentang 

cara-cara pendeteksian fraud. Hal ini juga sesuai dengan involvement theory yang 

menjelaskan tentang keterlibatan seseorang dalam suatu kondisi. Pada teori model 

IEO Astin (1993) keterkaitan antar komponen akan saling memengaruhi, 

keterlibatan mahasiswa yang diasumsikan sebagai environment dan kemampuan 

mendeteksi kecurangan diasumsikan sebagai output akan saling memengaruhi 

satu sama lain. 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan Auditing maka 

semakin tinggi pula kemampuan mahasiswa dalam mendeteksi kecurangan 

(fraud). 

 

2.7.4 Pengaruh Motivasi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Mahasiswa 

Mendeteksi Kecurangan (Fraud) 

 Proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu 

untuk mencapai tujuannya disebut motivasi (Robbins, 2009:222). Motivasi 

mahasiswa merupakan dorongan mahasiswa yang berkaitan dengan seberapa giat 

mahasiswa itu dalam mencapai prestasi. Expectancy theory menjelaskan 

hubungan usaha dan kinerja, kemungkinan yang dirasakan oleh individu yang 
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mengeluarkan sejumlah usaha akan menghasilkan kinerja (Robbins, 2009:253). 

Semakin besar usaha yang dilakukan mahasiswa dalam perkuliahan maka akan 

semakin banyak pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh. 

Kemampuan mahasiswa mendeteksi kecurangan merupakan pengetahuan 

yang didapatkan mahasiswa tentang teknik-teknik mendeteksi kecurangan (fraud) 

yang diperoleh dari perkuliahan Auditing. Nasution dan Fitriany (2012) 

menjelaskan bahwa dalam melakukan pendeteksian kecurangan auditor harus 

memiliki kemampuan/keterampilan yang mendukung  dalam melakukan tugas 

pendeteksian. Kemampuan/keterampilan pendeteksian yang diperoleh mahasiswa 

dari perkuliahan Auditing akan menambah pengetahuannya tentang tenik 

mendeteksi kecurangan. 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi motivasi mahasiswa maka semakin tinggi pula kemampuan 

mahasiwa dalam mendeteksi kecurangan (fraud). 
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Gambar 2.4 Kerangka Berpikir 

2.8 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah disajikan, hipotesis 

yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : motivasi mahasiswa berpengaruh positif terhadap keterlibatan dalam 

perkuliahan Auditing. 

H2 : prestasi akademik berpengaruh positif terhadap keterlibatan dalam 

perkuliahan Auditing. 

H3 : keterlibatan dalam perkuliahan Auditing berpengaruh positif terhadap 

kemampuan mahasiswa mendeteksi kecurangan (fraud). 

H4 : motivasi mahasiswa berpengaruh positif terhadap kemampuan mahasiswa 

mendeteksi kecurangan (fraud). 

Motivasi 

Mahasiswa 

Prestasi 

Akademik 

Keterlibatan  

Perkuliahan 

Auditing 

Kemampuan 

Mendeteksi 

Fraud 
H3 

H1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang bersumber dari 

kuesioner yang telah disebar dan diisi oleh mahasiswa akuntansi angkatan 2012 

yang telah menempuh mata kuliah auditing di beberapa universitas di Semarang. 

Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif 

dalam metodologi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai 

pengaruh prestasi akademik dan motivasi mahasiswa melalui keterlibatan 

mahasiswa dalam perkuliahan auditing terhadap kemampuan mahasiswa dalam 

mendeteksi kecurangan (fraud). 

 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.2.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal 

atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian 

seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian 

(Ferdinand,2014:171). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:80) populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan akuntansi S1 pada universitas di 

Semarang. 

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi 

(Ferdinand, 2014:171). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:81) sampel adalah 

sebagian dari jumlah dan karaketrikstik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Kemudian Sudjana (2005:6) juga mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian 

yang diambil dari populasi. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa jurusan akuntansi S1 di Semarang angkatan 2012 yang terpilih dari 

beberapa universitas di Semarang.  

Tabel 3.1. Tabel populasi penelitian 

No Universitas Akreditasi Populasi 

1 Universitas Diponegoro A 1.034 

2 Universitas Negeri Semarang A 820 

3 Universitas Islam Sultan Agung A 1.346 

4 Universitas Semarang B 2.606 

5 Universitas  Dian Nuswantoro B 797 

6 
Universitas Muhammadiyah 

Semarang 
C 74 

7 Universitas Pandanaran C 522 

Jumlah Populasi 7.199 

Sumber : Ban-PT (2016) dan DIKTI (2016) 

 

3.2.2 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Dalam purposive sampling,  terdapat dua jenis  sampling 

purposif yaitu judgement sampling dan quota sampling (Ferdinand, 2014:179). 

Pemilihan sampel dengan teknik ini adalah dengan memperhatikan kriteria–

kriteria tertentu. Kriteria–kriteria yang dipertimbangkan dalam pemilihan sampel 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Mahasiswa jurusan akuntansi S1 dari Universitas Negeri Semarang, 

Universitas Diponegoro, Universitas Dian Nuswantoro, dan Universitas 

Semarang. 

2. Mahasiswa jurusan akuntansi S1 angkatan 2012. 

3. Mahasiswa jurusan akuntansi yang telah menempuh mata kuliah Auditing 1, 

Auditing 2, dan Praktikum Auditing. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2010:161). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:38) variabel 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini ada tiga variabel yaitu variabel dependen, 

variabel independen, dan variabel intervening. 

 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan mendeteksi 

kecurangan (fraud). Kemampuan mendeteksi kecurangan (fraud) adalah 

kemampuan yang dimiliki untuk mengidentifikasi dan mendeteksi kecurangan 

(fraud) yang terdapat dalam laporan keuangan. Variabel ini diukur menggunakan 

skala likert 1 sampai 5. 1 = Kurang Sekali, 2 = Kurang, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = 

Sangat Baik.  
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Kemampuan mendeteksi kecurangan (fraud) dalam penelitian ini diukur 

dengan pernyataan–pernyataan dari teknik mendeteksi kecurangan (fraud) yang 

terdapat dalam Tuanakotta (2014:295) sebagai berikut : 

1. Penggunaan teknik–teknik audit yang dilakukan oleh internal maupun 

eksternal auditor dalam mengaudit laporan keuangan, namun secara lebih 

dalam dan luas. 

2. Pemanfaatan teknik audit investigatif dalam kejahatan terorganisir dan 

penyelundupan pajak penghasilan, yang juga dapat diterapkan terhadap data 

kekayaan pejabat negara. 

3. Penelusuran jejak–jejak arus uang. 

4. Penerapan teknik analisis dalam bidang hukum. 

5. Penggunaan teknik audit investigatif untuk mengungkap fraud dalam 

pengadaan barang. 

6. Penggunaan computer forensics. 

7. Penggunaan teknik interogatif. 

8. Penggunaan operasi penyamaran. 

9. Pemanfaatan whistleblower. 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen yang digunakan dalam peneltian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Prestasi Akademik 

Prestasi akademik merupakan capaian nilai akademik mahasiswa yang 

diperoleh dalam selama perkuliahan. Indikator prestasi akademik 

menggunakan IPK terakhir yang diperoleh mahasiswa Akuntansi selama 

mengikuti perkuliahan karena IPK mencakup semua nilai mahasiswa baik 

teori maupun praktik yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan 

proses belajar.  

2. Motivasi Mahasiswa 

Motivasi merupakan suatu proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Variabel ini diukur 

menggunakan skala likert 1 sampai 5. 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak 

Setuju, 3 = Rata-rata, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju. 

Motivasi mahasiswa dalam penelitian ini diukur dengan kuesioner 

yang terdiri dari faktor expectancy, extrinsic instrumentaly, instrinsic 

instrumentaly, extrinsic valence, dan instrinsic valence (Chiang dan Jang, 

2008). 

3.3.3 Variabel Intervening 

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah Keterlibatan dalam 

Perkuliahan Auditing. Variabel ini diproksikan sebagai Active Learning, yang 

merupakan salah satu komponen dari Student Engagement (AUSSE, 2010). 

Variabel ini diukur menggunkan skala likert 1 sampai 5. 1 = Tidak Pernah, 2 = 

Jarang, 3 = Kadang-kadang, 4 = Sering, 5 = Selalu. 
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Keterlibatan dalam Perkuliahan Auditing dalam penelitian ini diukur dengan  

Active Learning (AUSSE,2010) yang terdiri dari indikator sebagai berikut : 

1. Seberapa besar keaktifan mahasiswa mengikuti setiap perkuliahan. 

2. Seberapa besar keaktifan mahasiswa dalam bertanya atau berkontribusi dalam 

diskusi di kelas. 

3. Seberapa besar keaktifan mahasiswa belajar dengan giat baik didalam atau 

diluar kelas. 

4. Seberapa besar keaktifan mahasiswa saat dilakukan diskusi atau pengerjaan 

tugas kelompok. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal–hal atau variabel 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010:274). Peneliti menggunakan 

metode dokumentasi ini untuk mengetahui data tentang fenomena–fenomena 

tentang tema penelitian dan data tentang sampel penelitian. 

2. Metode Kuesioner 

Kuesiner yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar 

pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respon 

terhadap pertanyaan tersebut (Umar, 2003:92). Kuesioner ini akan dibagikan 
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kepada mahasiswa jurusan akuntansi S1 di beberapa universitas di Semarang yaitu 

Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Dian 

Nuswantoro, dan Universitas Semarang.  

Dalam penyusunan kuesioner ini menggunakan skala likert. Adapun 

alternatif jawaban yang disediakan meliputi lima kategori sebagai berikut : 

a. Skor 5 = sangat setuju/selalu/sangat baik 

b. Skor 4 = setuju/sering/baik 

c. Skor 3 = rata-rata/kadang-kadang/cukup 

d. Skor 2 = tidak setuju/jarang/kurang 

e. Skor 1 = sangat tidak setuju/tidak pernah/kurang sekali  

3. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Sanusi, 2014:105). Wawancara 

peneliti lakukan untuk memperoleh data awal yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada beberapa mahasiswa akuntansi 

2012 di Universitas Negeri Semarang.  

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Pada bagian ini akan dijelaskan jenis dan teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan 

program IBM SPSS AMOS 21 untuk uji hipotesis dan normalitas serta dibantu 

dengan program IBM SPSS 21 untuk uji validitas dan relibilitas.  

 



46 

 

 

3.5.1 Analisis Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006:144). Suatu intrumen dikatakan 

mampu mengukur dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti manakala 

mempunyai tingkat validitas yang tinggi. Dalam penelitian ini uji validitas 

dilakukan dengan program SPSS 21, nilai dari corrected item total correlation 

dapat dikatakan valid jika skor pertanyaan >0,3. Sebaliknya jika skor pertanyaan 

<0,3 instrumen dinyatakan tidak valid. 

2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat 

dipercaya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen sudah cukup baik (Arikunto, 2006:178). Dalam penelitian ini uji 

reliabilitas dilakukan dengan program SPSS 21 menggunakan uji statistik 

cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

cronbach alpha >0,70 (Ghozali, 2011:42). 

 

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan  cara 

menggambarkan sampel data yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam 

kondisi yang sebenarnya  tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku 

umum dan generalisasi. Dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang 
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diperoleh akan tersaji dengan ringkas, rapi serta dapat memberikan informasi inti 

dari kumpulan data yang ada. 

      Untuk menggambarkan kondisi per variabel dari data penelitian yang ada, 

maka dibuat kategori-kategori berikut : 

1. Kategori Variabel Kemampuan Mendeteksi Kecurangan (Fraud)  

Tabel 3.2 Kategori Variabel Kemampuan Mendeteksi Fraud 

No Interval Kategori 

1 12 – 21  Kurang sekali 

2 22 – 31 Kurang 

3 32 – 41 Cukup 

4 42 – 51 Baik  

5 52 – 61  Sangat baik 

 

2. Kategori Variabel Keterlibatan Perkuliahan Auditing 

Tabel 3.3 Kategori Variabel Keterlibatan Perkuliahan Auditing 

No Interval Kategori 

1 12 – 24  Tidak aktif 

2 25 – 37  Jarang  

3 38 – 50  Rata-rata  

4 51 – 63  Aktif  

5 64 – 76  Sangat aktif 
 

 

3. Kategori Variabel Motivasi Mahasiswa 

Tabel 3.4 Kategori Variabel Motivasi Mahasiswa 

No Interval Kategori 

1 12 – 24  Sangat rendah 

2 25 – 37  Rendah  

3 38 – 50  Rata-rata  

4 51 – 63  Tinggi  

5 64 – 76  Sangat tinggi 
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3.5.3 Uji Hipotesis Penelitian 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya 

distribusi penelitian masing-masing variabel (Ghozali, 2011:160). Pada Amos, uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel Assesement of Normality. Assesement of 

Normality merupakan output untuk menguji apakah data kita normal secara 

multivariate sebagai syarat yang harus dipenuhi dikatakan berdistribusi normal 

apabila nilai critical skewness critical kurtosis kurang dari  2,50.  

 

3.5.3.2 Uji Kesesuaian (Goodness of Fit) 

Goodness of fit digunakan untuk menilai seberapa fit model yang dibangun 

terhadap data yang dimiliki. Menurut Ghozali (2011:66) ada tiga jenis ukuran 

goodness of fit yaitu absolute fit measures, incremental fit measures, dan 

parsimonius fit measures. Absolute fit measures mengukur model fit secara 

keseluruhan (baik model struktural maupun model pengukuran secara bersama), 

sedangkan incremental fit measures ukuran untuk membandingkan proposed 

model dengan model lain yang dispesifikasi oleh peneliti, dan parsimonius fit 

measures melakukan adjustment terhadap pengukuran fit untuk dapat 

diperbandingkan antar model dengan jumlah koefisien yang berbeda. Beberapa 

indeks fit yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Chi-Square Statistic  

Ukuran fundamental dari overall fit adalah likehood-ratio chi-square (x
2
). 

Nilai chi-square yang tinggi relative terhadap degree of freedom 
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menunjukkan bahwa matrik kovarian atau korelasi yang diobservasi dengan 

yang diprediksi berbeda secara nyata dan ini menghasilkan probabilitas (p) 

lebih kecil dari tingkat signifikansi (α). Sebaliknya nilai chi square yang kecil 

akan menghasilkan probabilitas (p) lebih besar dari tingkat signifikansi (α) 

dan ini menunjukkan bahwa input matrik kovarian antara prediksi dengan 

observasi sesungguhnya tidak berbeda secara signifikan. Dalam hal ini 

peneliti harus mencari nilai chi-square yang tidak signifikan karena 

mengharapkan bahwa model yang diusulkan cocok atau fit dengan data 

observasi (Ghozali, 2014:66). 

2. CMIN 

Adalah menggambarkan perbedaan antara unrestricted sample covariance 

matrix S dan restricted covariance matrix ∑(ϴ) atau secara esensi 

menggambarkan likelihood ratio test statistic yang umumnya dinyatakan 

dalam chi-square (x
2
) statistik. Nilai statistik ini sama dengan (N-1) Fmin 

(ukuran sampel dikurangi 1 dan dikalikan dengan minimum fit function). Jadi 

nilai chi-square sangat sensitif terhadap besarnya sampel. Ada kecenderungan 

nilai chi-square akan selalu signifikan. Oleh karena itu, jika nilai chi-square 

signifikan, maka dianjurkan untuk mengabaikannya dan meilaht ukuran 

goodness of fit lainnya (Ghozali, 2014:67). 

3. CMIN/DF 

Adalah chi-square dibagi dengan dgree of freedom. Beberapa pengarang 

menganjurkan menggunakan ratio ukuran ini untuk mengukur fit. Byrne 
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(1988) dalam Ghozali (2014:67) mengusulkan nilai rasio ini < 2 merupakan 

ukuran yang fit. 

4. GFI 

GFI (goodness of fit index) dikembangkan oleh Joreskog dan Sorbom (1984) 

dalam Ghozali (2014:67) yaitu ukuran non-statistik yang nilainya berkisar 

dari nilai 0 (poor fit) sampai 1,0 (perfect fit). Nilai GFI tinggi menunjukkan 

fit yang lebih baik dan berapa nilai GFI yang dapat diterima sebagai nilai 

yang layak belum ada standarnya, tetapi banyak peneliti menganjurkan nilai 

diatas 90% sebagai ukuran good fit. 

5. RMSEA  

Root mean square error of approximation (RMSEA) merupakan ukuran yang 

mencoba memperbaiki kecenderungan statistic chi square menolak model 

dengan jumlah sampel yang besar. Nilai RMSEA antara 0,05 sampai 0,08 

merupakan ukuran sampel yang dapat diterima (Ghozali, 2014:67). 

6. AGFI 

Adjusted goodness of fit merupakan pengembangan dari GFI yang 

disesuaikan dengan ratio degree of freedom untuk proposed model dengan 

degree of freedom untuk null model. Nilai yang direkomendasikan adalah 

sama dengan atau >0,90 (Ghozali, 2014:68) 

7. TLI 

Tucker Lewis Index atau dikenal dengan nonnormed fit index (NNFI). 

Ukuran ini menggabungkan ukuran parsimony kedalam indek komparasi 
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antara proposed model dan null model dan nilai TLI yang direkomendasikan 

adalah sama dengan atau >0,90 (Ghozali, 2014:68). 

Tabel 3.5 Indeks Fit Model dan Nilai Batas Penerimaan 

Goodness of Fit Index Cut of Value 

X
2
-Chi Square 0: fit sempurna; semakin besar semakin 

tidak fit 

Significance Probability ≥  0,05 dinyatakan fit 

RMSEA 0,05 – 0,08 : fit 

GFI ≥ 0,90 : fit, 1 : fit sempurna 

AGFI ≥ 0,90 : fit, 1 : fit sempurna 

CMIN/DF ≤ 2,00 dinyatakan fit 

TLI ≥ 0,90 : fit, 1 : fit sempurna 

CFI ≥ 0,90 : fit, 1 : fit sempurna 

 

3.5.3.3 Analisis Jalur 

 Analisis jalur merupakan pengembangan dari model regresi yang digunkan 

untuk menguji kesesuaian (fit) dari matrik korelasi dari dua atau lebih model 

yang dibandingkan oleh si peneliti (Ghozali, 2014:21). Untuk dapat melakukan 

analisis jalur diperlukan diagram jalur (path diagram) yang menggambarkan 

relasi antar variabel yang terlibat. Model biasanya digambarkan dengan persegi 

panjang dan anak panah yang menunjukkan hubungan kausalitas. Nilai regresi 

diprediksi oleh model yang dibandingkan dengan matrik korelasi hasil observasi 

variabel dan nilai goodness of fit dihitung. Model terbaik dipilih berdasarkan 

nilai goodness of fit. Tahapan dalam melakukan analisis jalur (path analysis) 

adalah sebagai berikut : 

Tahap 1 : Membangun Diagram Jalur 

Dalam menbangun diagram jalur (path diagram), hubungan antar konstruk 

ditunjukan dengan garis dengan satu anak panah yang menunjukkan hubungan 
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kauslaitas (regresi) dari satu konstruk ke konstruk yang lain. Garis dengan dua 

anak panah menunjukkan hubungan korelasi atau kovarian antar konstruk. 

 
Gambar 3.1 Diagram Jalur 

Dimana SM merupakan student motivation yang digunakan untuk 

menggambarakan variabel motivasi mahasiswa. IPK merupakan prestasi 

akademik, AL merupakan active learning yang digunakan untuk menggambarkan 

keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan auditing, dan AB merupakan ability 

yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan mahasiswa dalam mendeteksi 

kecurangan. 

Tahap 2 : Menterjemahkan Diagram Jalur ke Persamaan Struktural 

Setelah mengembangkan model teoritis dan dituangkan dalam diagram jalur, 

maka peneliti siap untuk menerjemahkan model tersebut ke dalam persamaan 

struktural. Berdasarkan diagram jalur diatas, maka dapat di susun persamaan 

sebagai berikut : 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Data 

 Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data. 

Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dengan mendatangi mahasiswa 

yang ada di masing-masing unversitas yaitu Universitas Negeri Semarang, 

Universitas Diponegoro, Universitas Dian Nuswantoro, dan Universitas 

Semarang. Kuesioner dibagikan berdasarkan teknik purposive sampling. 

Keseluruhan kuesioner yang disebar kepada responden berjumlah 240 kuesioner. 

Dari penyebaran  240 kuesioner, jawaban responden yang dapat diolah hanya 205 

jawaban, sedangkan 35 jawaban responden tidak dapat diolah karena jawaban 

responden kurang lengkap atau dianggap rusak. 

Tabel 4.1 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan  Jumlah Presentase 

Total kuesioner yang dibagikan 240 100% 

Total kuesioner yang kembali 240 100% 

Total kuesioner yang tidak lengkap atau rusak 35 15% 

Total kuesioner yang lengkap 205 85% 

Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa tingkat pengembalian 

kuesioner sebesar 100% tetapi tidak semua kuesioner dapat diolah. Kuesioner 

yang lengkap dan dapat digunakan untuk penelitian berjumlah 205 kuesioner atau 
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sebesar 85% dari total kuesioner yang dibagikan. Sedangkan yang tidak dapat 

diolah sebanyak 35 kuesioner atau 15%  dari total kuesioner yang dibagikan. 

 

4.1.2 Analisis Deskripsi Responden 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan 

membagikan kuesioner kepada mahasiswa di beberapa universitas di Semarang, 

yaitu Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Dian 

Nuswantoro, dan Universitas Semarang. Kuesiner yang dapat diolah sebanyak 205 

kuesioner dari total kuesioner yang dibagikan. Data responden dalam penelitian 

ini dibutuhkan untuk mengetahui latar belakang responden yang dapat dijadikan 

untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian.   

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki-laki 94 46% 

Perempuan 111 54% 

Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin 

perempuan lebih banyak dari responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sejumlah 111 responden (54%), sedangkan responden yang berjenis kelamin laki-

laki sejumlah 94 responden (46%). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih 

mendominasi terhadap proporsi sampel yang terlibat dalam penelitian. 
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4.1.3 Uji Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu instrumen 

penelitian. Suatu instrument penelitian dikatakan valid apabila dapat mewakili 

atau mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dari kuesioner tersebut. Pengujian 

ini dilakukan dengan melihat nilai dari corrected item total correlation. Jika 

diketahui nilai corrected item total correlation kurang dari 0,30 maka intrumen 

dinyatakan tidak valid. Dan sebaliknya, jika diketahui nilai corrected item total 

correlation lebih besar dari 0,3 maka intrumen dinyatakan valid. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Variabel Motivasi 

Mahasiswa 

Item 

Pertanyaan 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Keterangan 

SM1 0,528 Valid 

SM2 0,357 Valid 

SM3 0,464 Valid 

SM4 0,726 Valid 

SM5 0,511 Valid 

SM6 0,632 Valid 

SM7 0,447 Valid 

SM8 0,691 Valid 

SM9 0,608 Valid 

SM10 0,499 Valid 

SM11 0,480 Valid 

SM12 0,474 Valid 

SM13 0,622 Valid 

SM14 0,348 Valid 

SM15 0,318 Valid 

Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan perhitungan uji validitas variabel motivasi mahasiswa yang 

ditunjukkan pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dari 15 soal semuanya mempunyai 
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nilai corrected item total correlation diatas 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa 

intrumen variabel motivasi mahasiswa dinyatakan valid. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Keterlibatan Mahasiswa 

dalam Perkuliahan Auditing 

Item 

Pertanyaan 

Corrected Item 

Total 

Correlation 

Keterangan 

AL1 0,320 Valid  

AL2 0,386 Valid 

AL3 0,455 Valid 

AL4 0,306 Valid 

AL5 0,456 Valid 

AL6 0,588 Valid 

AL7 0,427 Valid 

AL8 0,532 Valid 

AL9 0,432 Valid 

AL10 0,449 Valid 

AL11 0,477 Valid 

AL12 0,409 Valid 

AL13 0,482 Valid 

AL14 0,653 Valid 

AL15 0,445 Valid 

Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan perhitungan uji validitas variabel keterlibatan mahasiswa 

dalam perkuliahan auditing yang ditunjukkan pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa 

dari 15 soal semuanya mempunyai nilai corrected item total correlation diatas 

0,30. Hal ini menunjukkan bahwa intrumen variabel keterlibatan mahasiswa 

dalam perkuliahan auditing dinyatakan valid. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Intrumen Penelitian Variabel Kemampuan 

Mahasiswa Mendeteksi Kecurangan (Fraud) 

Item 

Pertanyaan 

Corrected Item 

Total Correlation 
Keterangan 

1 0,378 Valid 

2 0,661 Valid 

3 0,658 Valid 

4 0,753 Valid 

5 0,757 Valid 

6 0,414 Valid 

7 0,446 Valid 

8 0,584 Valid 

9 0,659 Valid 

10 0,367 Valid 

11 0,705 Valid 

12 0,322 Valid 

Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan perhitungan uji validitas variabel kemampuan mahasiswa 

mendeteksi kecurangan (fraud) yang ditunjukkan pada tabel 4.5 Dapat dilihat 

bahwa dari 12 soal semuanya mempunyai nilai corrected item total correlation 

diatas 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa intrumen variabel kemampuan 

mahasiswa mendeteksi kecurangan (fraud) dinyatakan valid. 

2. Uji Reliabitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kehandalan dari suatu 

instrumen penelitian. Suatu kuesioner dapat dikatakan handal ketika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan kuesioner konsisten atau stabil. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik cronbach alpha. 

Suatu variabel dikatakan reliabel jika mempunyai nilai cronbach alpha lebih besar 

dari 0,70.  
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Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas Intrumen Penelitian 

Variabel 
Nilai Cronbach’s 

Alpha 

Kriteria 

Reliabel 

Motivasi mahasiswa 0,867 

>0,70 

Keterlibatan Mahasiswa dalam 

Perkuliahan Auditing 
0,832 

Kemampuan Mahasiswa Mendeteksi 

Kecurangan (Fraud) 
0,871 

Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarakan tabel 4.6 diatas, nilai cronbach alpha untuk variabel motivasi 

mahasiswa sebesar 0,867. Untuk variabel keterlibatan mahasiswa dalam 

perkuliahan auditing menunjukkan nilai cronbach alpha sebesar 0,832. Dan untuk 

variabel kemampuan mahasiswa mendeteksi kecurangan (fraud) menunjukkan 

nilai cronbach alpha sebesar 0,871.  Dari masing-masing variabel penelitian 

diketahui nilai cronbach alpha lebih dari 0,70. Dengan demikian dapat dikatakan 

variabel motivasi mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam perkuliahan auditing, 

dan kemampuan mahasiswa mendeteksi kecurangan reliabel dan dapat digunakan 

untuk penelitian. 

 

4.1.4 Analisis Deskriptif Statistik 

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, data minimal, 

dan maksimal. Dari data penelitian yang diperoleh kemudian ditabulasi. Data 

tabulasi merupakan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang kembali. Uji 

analisis deskriptif dilakukan terhadap data motivasi mahasiswa (SM), keterlibatan 

perkuliahan Auditing (AL), kemampuan mendeteksi fraud (AB), dan prestasi 
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akademik (IPK). Analisis deskriptif ini diperoleh dari pengolahan hasil SPSS 

versi 21. Tabel 4.7 merupakan hasil pengolahan statistik deskriptif yang diolah 

menggunakan SPSS 21. 

Tabel 4.7 Statistik deskriptif 

 N Minimum Maksimum Mean Std. Deviation 

SM 205 44.00 75.00 59.5854 6.79812 

AL 205 33.00 72.00 52.1805 7.49193 

AB 205 24.00 60.00 42.9610 7.79256 

IPK 205 2.78 3.88 3.3882 .20505 

Valid N 

(listwise) 
205     

Sumber : Data Primer (2016) 

 

4.1.4.1 Analisis Deskriptif Motivasi Mahasiswa 

Motivasi mahasiswa diukur dengan menggunakan 15 butir pertanyaan 

dengan menggunakan skala likert 5. Oleh karena itu, skor tertinggi mencapai 75 

dan skor terendah 5. Berdasarkan tabel 4.7 skor terendah variabel motivasi 

mahasiswa adalah 44 dan skor tertinggi 75. Rata-rata variabel motivasi mahasiswa 

adalah 59,58 dan standar deviasi sebesar 6,798. Maka dapat disimpulkan bahwa 

pada penelitian ini variabel motivasi mahasiswa tinggi. Berikut disajikan tabel 4.8 

untuk melihat kategori variabel motivasi mahasiswa. 

Tabel 4.8 Kategori Variabel Motivasi Mahasiswa 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

12 – 24  Sangat rendah 0 0% 

25 – 37  Rendah 0 0% 

38 – 50  Cukup tinggi  25 12% 

51 – 63  Tinggi 127 62% 

64 – 76  Sanga tinggi 53 26% 

Sumber : Data Primer (2016) 
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 Berdasarkan tabel 4.8 sebagian besar responden di beberapa universitas di 

Semarang pada variabel motivasi mahasiswa berada pada kategori tinggi dengan 

jumlah responden sebanyak 127 responden (62%). Sedangkan pada kategori 

sangat tinggi sebanyak 53 responden (26%) dan pada kategori cukup tinggi 

sebanyak 25 responden (12%). Sedangkan pada kategori rendah dan sangat rendah 

tidak ada. 

 

4.1.4.2 Analisis Deskriptif Keterlibatan Perkuliahan Auditing 

Keterlibatan perkuliahan Auditing diukur dengan menggunakan 15 butir 

pertanyaan dengan menggunakan skala likert 5. Oleh karena itu, skor tertinggi 

mencapai 75 dan skor terendah 5. Berdasarkan tabel 4.7 skor terendah variabel 

keterlibatan perkuliahan Auditing adalah 33 dan skor tertinggi 72. Rata-rata 

variabel keterlibatan perkuliahan Auditing adalah 52,18 dan standar deviasi 

sebesar 7,491. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini variabel 

keterlibatan perkuliahan  Auditing tinggi. Berikut disajikan tabel 4.8 untuk 

melihat kategori variabel keterlibatan perkuliahan Auditing. 

Tabel 4.9 Kategori Variabel Keterlibatan Perkuliahan Auditing 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

12 – 24  Tidak Pernah 0 0% 

25 – 37  Jarang  6 3% 

38 – 50  Kadang-kadang 85 41% 

51 – 63  Sering 99 48% 

64 – 76  Selalu 15 8% 

Sumber : Data Primer (2016) 
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Berdasarkan tabel 4.9 kategori sering paling banyak yaitu berjumlah 99 

responden (48%) hal ini berarti tingkat keterlibatan mahasiswa pada perkuliahan 

Auditing tinggi. Pada kategori selalu sebanyak 15 responden (8%), kemudian 

untuk kategori kadang-kadang sebanyak 85 responden (41%) serta pada kategori 

jarang sebanyak 6 responden (3%) dan pada kategori tidak pernah sebesar 0%. 

4.1.4.3 Analisis Deskriptif Kemampuan Mendeteksi Kecurangan 

Kemampuan mendeteksi kecurangan (fraud)  diukur dengan menggunakan 

12 butir pertanyaan dengan menggunakan skala likert 5. Oleh karena itu, skor 

tertinggi mencapai 60 dan skor terendah 5. Berdasarkan tabel 4.7 skor terendah 

variabel kemampuan mendeteksi kecurangan (fraud)  adalah 24 dan skor tertinggi 

60. Rata-rata variabel kemampuan mendeteksi kecurangan (fraud)  adalah 42,96 

dan standar deviasi sebesar 7,792. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian 

ini variabel keterlibatan perkuliahan  Auditing baik. Berikut disajikan tabel 4.9 

untuk melihat kategori variabel kemampuan mendeteksi kecurangan (fraud). 

Tabel 4.10 Kategori Variabel Kemampuan Mendeteksi Kecurangan  

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

12 – 21  Kurang sekali 0 0% 

22 – 31 Kurang 19 9% 

32 – 41 Cukup 61 30% 

42 – 51 Baik  95 46% 

52 – 61 Sangat baik 30 15% 

Sumber : Data Primer (2016) 

 Berdasarkan tabel 4.10 kategori variabel kemampuan mendeteksi 

kecurangan (fraud) responden yang menjawab pada kategori baik paling banyak 

disbanding kategori lainnya yaitu sejumlah 95 responden (46%). Kemudian untuk 
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kategori sangat baik sebanyak 30 responden (15%), untuk kategori cukup 

sebanyak 61 responden (30%). Sedangkan untuk kategori kurang sebanyak 19 

responden (9%) dan untuk kategori kurang sekali tidak ada. 

 

4.1.5 Uji Hipotesis 

4.1.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil 

dalam penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Dalam 

analisis Amos, uji normalitas dapat dilihat pada tabel Assesement of Normality. 

Assesement of Normality merupakan output untuk menguji apakah data kita 

normal secara multivariate sebagai syarat yang harus dipenuhi dikatakan 

berdistribusi normal apabila nilai critical skewness dan critical kurtosis kurang 

dari  2,50. 

Tabel 4.11 Assessment of Normality 

Variable min max Skew c.r. kurtosis c.r. 

IPK 2.780 3.880 -.099 -.581 -.094 -.275 

SM 44.000 75.000 -.115 -.671 -.273 -.798 

AL 33.000 72.000 .122 .712 -.171 -.499 

AB 24.000 60.000 -.360 -2.102 -.343 -1.001 

Multivariate  
    

.034 .035 

Sumber : Data Primer (2016) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai critical skewness dan critical 

kurtosis dari variabel prestasi akademik (IPK), Motivasi Mahasiswa (SM), 

Keterlibatan Perkuliahan Auditing (AL), dan Kemampuan Mahasiswa dalam 
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Mendeteksi Fraud (AB) kurang dari  2,50 maka data penelitian berdistribusi 

normal. 

 

4.1.5.2 Uji Kesesuaian (Goodness of  Fit) 

Kriteria taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 7% 

(a=0,05) yakni kepercayaan sebesar 93%. Tabel 4.12 merupakan hasil perhitungan 

indeks goodness of fit yang menunjukkan apakah model yang digunakan telah 

sesuai dengan cut-off valuenya sehingga dapat diketahui apakah model akan 

ditolak atau diterima. 

Tabel 4.12 Hasil Perhitungan Indeks Goodness of Fit 

No Goodness of Fit Index Cut-off Value Hasil Putusan 

1 X²-Chi Square Kecil 0,249 fit 

2 Significance Probability ≥ 0,05 0,618 fit 

3 RMSEA ≤ 0,08 0,000 fit 

4 GFI ≥ 0,90 0,999 fit 

5 AGFI ≥ 0,90 0,994 fit 

6 CMIN/DF ≤ 2,00 0,249 fit 

7 TLI ≥ 0,95 1,075 fit 

8 CFI ≥ 0,95 1,000 fit 

Sumber : Data Primer (2016) 

Hasil dari perhitungan indeks goodness of fit dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. X²- chi square sebesar 0,249 sehingga model penelitian secara keseluruhan 

dinyatakan fit atau memuaskan. Pengujian chi-square bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan populasi yang diestimasi dengan sampel yang diteliti. 

Nilai chi-square yang rendah dan tidak signifikan menunjukkan tidak ada 

perbedaan antara populasi dengan sampelnya. 
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b. Probability levelnya sebesar 0,618 ≥ 0,05 sehingga model penelitian secara 

overall dinyatakan fit yang berarti bahwa secara signifikan model teoritis 

dengan data penelitian memiliki kesesuaian yang baik. 

c. Nilai RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) sebesar 0,000 

sehingga dapat dilihat bahwa model fit. 

d. Nilai GFI (Goodness of Fit Index) sebesar 0,999 ≥ 0,90 sehingga model 

penelitian secara overall dinyatakan fit. Hal ini berarti bahwa 99% keberadaan 

model mampu dijelaskan oleh variabel-variabel penelitian yang dianalisis. 

Nilai GFI menunjukkan bahwa variabel penelitian mempunyai kontribusi yang 

relatif besar terhadap keberadaan model. 

e. Nilai AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) sebesar 0,994 ≥ 0,90 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model fit. 

f. Nilai CMIN/DF sebesar 0,249 ≤ 2,00. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa model sangat fit. 

g. Nilai TLI (Tucker Lewis Index) sebesar 1,075 ≥ 0,95 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan fit. 

h. Nilai CFI (Comparative Fit Index) sebesar 1.000 ≥ 0,95 sehingga dapat 

disimpulkan model penelitian yang digunakan fit. 

Berdasarkan nilai RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) 

model dinyatakan memiliki kesesuaian yang baik. Akan tetapi berdasarkan X²- chi 

square, probability level, goodness of fit index (GFI), adjusted goodness of fit 

index (AGFI), CMIN/DF, tucker lewis index (TLI), dan comparative fit index 
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(CFI) relatif baik maka secara overall model dinyatakan good fit. Dengan 

demikian maka dinyatakan bahwa secara signifikan tidak terdapat perbedaan 

antara model teoritis yang dikembangkan dengan data penelitian, bahkan memiliki 

kesesuaian yang baik seperti yang disyaratkan dalam model path analysis. 

 

4.1.5.3 Analisis Jalur 

Analisis jalur (path analisis) digunakan untuk menguji persamaan regresi 

yang melibatkan beberapa variabel eksogen dan endogen sekaligus 

memungkinkan pengujian terhadap variabel intervening atau variabel antara. 

Selain itu, analisis jalur juga dapat digunakan untuk mengukur hubungan 

langsung antar variabel dalam model maupun hubungan tidak langsung antar 

variabel dalam model. Berikut adalah gambar pengujian hipotesis menggunakan 

analisis jalur : 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Path Diagram  

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa hipotesis yang diterima 

ditunjukkan dengan garis lurus dan dapat dinyatakan berpengaruh adalah 

hubungan antara Motivasi Mahasiswa tehadap Keterlibatan Perkuliahan Auditing, 

Keterlibatan Perkuliahan Auditing terhadap Kemampuan Mendeteksi Fraud, dan 

pengaruh Motivasi Mahasiswa terhadap Kemampuan Mendeteksi Fraud. 
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Sedangkan hipotesis yang ditolak ditunjukkan dengan garis putus-putus dan yang 

tidak terbukti berpengaruh adalah Prestasi Akademik terhadap Keterlibatan 

Perkuliahan Auditing. 

Standardized direct effect digunakan untuk menjelaskan besarnya 

pengaruh langsung dari Student Motivation (SM) dan Prestasi Akademik (IPK) 

terhadap Active Learing (AL) atau keterlibatan mahasiswa pada perkuliahan 

Auditing. Serta pengaruh langsung dari Student Motivation (SM) terhadap 

kemampuan mahasiswa mendeteksi fraud (AB).  

Tabel 4.13 Standardized Direct Effects  

 
IPK SM AL 

AL .110 .346 .000 

AB .000 .192 .270 

Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa pengaruh langsung dari variabel 

motivasi mahasiswa (SM) sebesar 0,346 terhadap keterlibatan perkuliahan 

Auditing (AL) sedangkan variabel prestasi akademik (IPK) mempunyai pengaruh 

langsung yang lebih kecil terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing (AL) 

sebesar 0,110. Kemudian untuk pengaruh langsung dari motivasi mahasiswa (SM) 

terhadap kemampuan mendeteksi fraud yaitu sebesar 0,192 sedangkan untuk 

pengaruh langsung dari keterlibatan perkuliahan Auditing (AL) terhadap 

kemampuan mendeteksi fraud (AB) lebih besar yaitu sebesar 0,270. 

Tabel 4.14 Standardized Indirect Effects  

 
IPK SM AL 

AL .000 .000 .000 

AB .030 .093 .000 

Sumber : Data Primer (2016) 
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Tabel 4.14 menjelaskan pengaruh tidak langsung variabel motivasi 

mahasiswa (SM) terhadap kemampuan mendeteksi fraud (AB) dan pengaruh tidak 

langsung variabel prestasi akademik (IPK) terhadap kemampuan mendeteksi 

fraud (AB). Besarnya pengaruh tidak langsung variabel motivasi mahasiwa (SM) 

terhadap kemampuan mendeteksi fraud (AB) sebesar 0,093 lebih besar dibanding 

pengaruh tidak langsung variabel presatsi akademik (IPK) terhadap kemampuan 

mendeteksi fraud (AB) sebesar 0,030. 

Tabel 4.15 Standardized Total Effects  

 
IPK SM AL 

AL .110 .346 .000 

AB .030 .285 .270 

Sumber : Data primer (2016) 

Tabel 4.15 menunjukkan pengaruh total (total effects) dari variabel 

eksogen terhadap variabel endogen. Pengaruh total prestasi akademik (IPK) 

terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing (AL) memiliki nilai yang sama dengan 

pengaruh langsung (direct effect) yakni sebesar 0,110 karena tidak ada hubungan 

lain yang mempengaruhi variabel tersebut. Pengaruh total motivasi mahasiswa 

(SM) terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing (AL) memiliki nilai yang sama 

dengan pengaruh langsung (direct effect) yakni sebesar 0,346 karena tidak ada 

hubungan lain yang mempengaruhi variabel tersebut. 

Pengaruh total prestasi akademik (IPK) terhadap kemampuan mendeteksi 

fraud (AB) memiliki nilai sebesar 0,000 dari pengaruh langsung dan 0,030 dari 

pengaruh tidak langsung melalui keterlibatan perkuliahan Auditing (AL). 

Sehingga pengaruh total prestasi akademik (IPK) terhadap kemampuan 
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mendeteksi fraud (AB) memiliki nilai sebesar 0,030. Pengaruh total prestasi 

akademik (IPK) terhadap kemampuan mendeteksi fraud (AB) memiliki nilai yang 

sama dengan pengaruh langsung yakni 0,030 karena tidak ada hubungan lain yang 

mempengaruhi. 

Pengaruh total motivasi mahasiswa (SM) terhadap kemampuan 

mendeteksi fraud (AB) memiliki nilai 0,192 dari pengaruh langsung dan 0,93 dari 

pengaruh tidak langsung melalui keterlibatan perkuliahan Auditing (AL). 

Sehingga total pengaruh motivasi mahasiswa (SM) terhadap kemampuan 

mendeteksi fraud (AB) memiliki nilai sebesar 0,285. Pengaruh total motivasi 

mahasiswa (SM) terhadap kemampuan mendeteksi fraud (AB) memiliki nilai 

yang berbeda dengan pengaruh langsung karena ada hubungan lain yang 

mempengaruhi. 

Pengaruh total keterlibatan perkuliahan Auditing (AL)  terhadap 

kemampuan mendeteksi fraud (AB) memiliki nilai 0,270 sama dengan nilai dari 

pengaruh langsung karena tidak ada hubungan lain yang mempengaruhi. 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 4.2 Path diagram 
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Berdasarkan gambar diatas maka hipotesis pada penelitian adalah pengaruh 

motivasi mahasiswa (SM) terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing (AL), 

pengaruh prestasi akademik (IPK) terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing 

(AL), pengaruh keterlibatan perkuliahan Auditing (AL) terhadap kemampuan 

mendeteksi fraud (AB), dan pengaruh motivasi mahasiswa (SM) terhadap 

kemampuan mendeteksi fraud (AB).  

Tabel 4.16 Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

AL <--- SM .382 .072 5.300 *** par_3 

AL <--- IPK 4.025 2.387 1.686 .092 par_4 

AB <--- AL .281 .072 3.896 *** par_1 

AB <--- SM .220 .079 2.766 .006 par_5 

Sumber : Data Primer (2016) 

Tabel 4.17 Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

AL <--- SM .346 

AL <--- IPK .110 

AB <--- AL .270 

AB <--- SM .192 

Sumber : Data Primer (2016) 

Tabel 4.16 dan 4.17 menunjukkan hasil dari pengujian hipotesis penelitian. 

Pengaruh variabel motivasi mahasiswa (SM) terhadap keterlibatan perkuliahan 

Auditing (AL) memiliki nilai estimasi parameter 0,346 dengan tingkat signifikansi 

0,001. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama motivasi mahasiswa (SM) 
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berpengaruh secara signifikan positif terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing 

(AL) diterima. Pengaruh prestasi akademik (IPK) terhadap keterlibatan 

perkuliahan Auditing (AL) memiliki nilai estimasi 0,110 dengan p value 0,092. 

Nilai p value lebih besar dari 0,05, hal ini berarti  bahwa hipotesis kedua prestasi 

akademik (IPK) berpengaruh positif terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing 

(AL) ditolak. 

Kemudian pengaruh keterlibatan perkuliahan Auditing (AL) terhadap 

kemampuan mendeteksi fraud (AB) memiliki nilai estimasi parameter 0,270 

dengan tingkat signifikansi 0,001. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga 

keterlibatan perkuliahan Auditing (AL) berpengaruh positif terhadap kemampuan 

mendeteksi fraud (AB) diterima. Pengaruh motivasi mahasiswa (SM) terhadap 

kemampuan mendeteksi fraud (AB) memiliki nilai estimasi parameter 0,192 

dengan p value 0,06. Nilai p value lebih besar dari 0,05, hal ini berarti bahwa 

hipotesis keempat motivasi mahasiswa (SM) berpengaruh positif terhadap 

kemampuan mendeteksi fraud (AB) diterima.  

Tabel 4.18 Squared Multiple Correlations 

   
Estimate 

AL 
  

.141 

AB 
  

.147 

Sumber : Data Primer (2016) 

Tabel 4.18 menunjukkan nilai koefisien determinasi (R-square) untuk 

variabel keterlibatan perkuliahan Auditing (AL) yaitu sebesar 0,141 atau 14,1%. 

Nilai koefisien 14,1% dapat diartikan bahwa variabel keterlibatan perkuliahan 

Auditing (AL) dapat dijelaskan sebesar 14,1% oleh variabel eksogen yaitu 
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motivasi mahasiswa (SM) dan prestasi akademik (IPK). Sedangkan sisanya yaitu 

85,9% dipengaruhi oleh variabel lain.  

Nilai koefisien determinasi untuk variabel kemampuan mendeteksi fraud 

(AB) dinyatakan dalam Squared Multiple Correlations dengan nilai 0,147 atau 

14,7%. Nilai koefisien determinasi 14,7% menunjukkan bahwa variabel 

kemampuan mendeteksi fraud dapat dijelaskan oleh variabel eksogen yaitu 

motivasi mahasiswa (SM) dan prestasi akademik (IPK) sebesar 14,7% sedangkan 

sisanya 85,3% dipengaruhi oleh variabel lain.  

Tabel 4.19 Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 

Motivasi mahasiswa (SM) berpengaruh secara 

signifikan positif terhadap keterlibatan 

perkuliahan Auditing (AL) 

Diterima  

H2 
Prestasi akademik (IPK) berpengaruh positif 

terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing (AL) 
Ditolak  

H3 

Keterlibatan perkuliahan Auditing (AL) 

berpengaruh positif terhadap kemampuan 

mendeteksi fraud (AB) 

Diterima  

H4 
Motivasi mahasiswa (SM) berpengaruh positif 

terhadap kemampuan mendeteksi fraud (AB) 
Diterima  
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Motivasi Mahasiswa Terhadap Keterlibatan  Perkuliahan 

Auditing 

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah motivasi mahasiswa 

berpengaruh positif terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan pengaruh motivasi mahasiswa terhadap 

keterlibatan perkuliahan Auditing memiliki nilai estimasi parameter 0,346 dengan 

tingkat signifikansi 0,001. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama motivasi 

mahasiswa berpengaruh secara signifikan positif terhadap keterlibatan perkuliahan 

Auditing diterima. 

Hasil pengujian hipotesis pertama diterima yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi motivasi mahasiswa maka akan semakin meningkat pula tingkat 

keterlibatannya pada perkuliahan Auditing. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

adanya motivasi mahasiswa yang tinggi dapat meningkatkan keaktifannya pada 

perkuliahan Auditing. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Chiang et al 

(2008) yang menyebutkan bahwa seseorang akan yang mempunyai motivasi yang 

tinggi cenderung akan giat dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain itu hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan expectancy theory yang digunakan Chiang et al 

(2008) dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa seseorang yang termotivasi 

untuk melakukan sesuatu maka akan melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. 

Hasil dari penelitian ini juga membuktikan bahwa motivasi mahasiswa 

sebagai input penelitian dalam teori model Astin mempengaruhi keterlibatan 

perkuliahan Auditing sebagai environment diterima pada teori model Astin IEO. 
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4.2.2 Pengaruh Prestasi Akademik Terhadap Keterlibatan Perkuliahan 

Auditing 

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah prestasi akademik berpengaruh 

positif terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing. Berdasarkan hasil pengolahan 

data yang telah dilakukan pengaruh prestasi akademik terhadap keterlibatan 

perkuliahan Auditing memiliki nilai estimasi 0,110 dengan p value 0,092. Nilai p 

value lebih besar dari 0,05, hal ini berarti  bahwa hipotesis kedua prestasi 

akademik berpengaruh positif terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing ditolak. 

Hasil pengujian hipotesis kedua ditolak menyatakan bahwa semakin tinggi 

prestasi akademik seorang mahasiswa maka akan semakin tinggi tingkat 

keterlibatannya dalam perkuliahan Auditing. Artinya prestasi akademik yang 

diperolah mahasiswa tidak dapat mempengaruhi tingkat keterlibatannya pada 

perkuliahan Auditng. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan teori model 

Astin IEO, kemungkinan besar disebabkan karena nilai IPK yang menjadi 

indikator prestasi akademik pada penelitian ini mempunyai nilai rata-rata dan nilai 

minimum yang relatif rendah yaitu 3,38 dan nilai minimum 2,78 

Teori model Astin IEO menjelaskan bahwa input dalam proses 

pembelajaran akan mempengaruhi proses pembelajaran. Prestasi akademik 

sebagai input dari model Astin tidak dapat mempengaruhi keterlibatan 

perkuliahan auditing sebagai environment pada model Astin pada penelitian ini.  
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4.2.3 Pengaruh Keterlibatan Perkuliahan Auditing terhadap Kemampuan 

Mahasiswa Mendeteksi Kecurangan (Fraud) 

 Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah keterlibatan perkuliahan 

Auditing berpengaruh positif terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan 

(fraud). Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pengaruh 

keterlibatan perkuliahan Auditing terhadap kemampuan mendeteksi fraud  

memiliki nilai estimasi parameter 0,270 dengan tingkat signifikansi 0,001. Hal ini 

berarti bahwa hipotesis ketiga keterlibatan perkuliahan Auditing berpengaruh 

positif terhadap kemampuan mendeteksi fraud diterima. 

Hasil pengujian hipotesis ketiga diterima menyatakan bahwa semakin 

tinggi keterlibatan mahasiswa pada perkuliahan Auditing maka semakin tinggi 

pula kemampuan mahasiswa dalam mendeteksi fraud. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa dengan adanya keaktifan yang tinggi dari mahasiswa pada proses 

perkuliahan Auditing akan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam 

mendeteksi adanya fraud.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan involvement theory yang menyebutkan 

bahwa semakin tinggi kuantitas dan kualitas siswa terlibat dalam proses 

pembelajaran maka akan menghasilkan output yang baik. Hasil ini juga 

mendukung model penelitian yang menyatakan bahwa keterlibatan perkuliahan 

Auditing sebagai environment mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam 

mendeteksi kecurangan sebagai output. 
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4.2.4 Pengaruh Motivasi Mahasiswa Terhadap Kemampuan Mahasiswa 

Mendeteksi Kecurangan (Fraud) 

Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah motivasi mahasiswa 

berpengaruh positif terhadap kemampuan mahasiswa mendeteksi kecurangan 

(fraud). Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pengaruh 

motivasi mahasiswa terhadap kemampuan mendeteksi fraud memiliki nilai 

estimasi parameter 0,192 dengan p value 0,06. Nilai p value lebih besar dari 0,05, 

hal ini berarti bahwa hipotesis keempat motivasi mahasiswa berpengaruh positif 

terhadap kemampuan mendeteksi fraud diterima. 

Hasil pengujian hipotesis keempat diterima menyatakan bahwa semakin 

tinggi motivasi mahasiswa dalam perkuliahannya maka akan semakin tinggi pula 

kemampuan mahasiswa dalam mendeteksi adanya fraud. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dengan adanya motivasi yang kuat dari mahasiswa dalam 

perkuliahan akan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mendeteksi adanya 

kecurangan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan expectancy theory yang menyebutkan 

bahwa seseorang yang termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan maka akan 

memeperoleh hasil yang baik dalam pekerjaannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

      Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh motivasi mahasiswa (student 

motivation) dan prestasi akademik terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan 

(fraud)  dengan keterlibatan perkuliahan Auditing (active learning) sebagai 

variabel intervening pada mahasiswa jurusan Akuntansi di beberapa Universitas di 

Semarang. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, dapat disimpulkan hasil 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Motivasi mahasiswa berpengaruh terhadap keterlibatan perkuliahan Auditing. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya motivasi mahasiswa yang tinggi 

dapat meningkatkan keaktifannya pada perkuliahan Auditing. 

2. Prestasi akademik tidak berpengaruh terhadap keterlibatan perkuliahan 

Auditing. Artinya prestasi akademik yang diperolah mahasiswa tidak dapat 

mempengaruhi tingkat keterlibatannya pada perkuliahan Auditng. 

3. Keterlibatan perkuliahan Auditing berpengaruh terhadap kemampuan 

mahasiswa mendeteksi kecurangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan 

adanya keaktifan yang tinggi dari mahasiswa pada proses perkuliahan 

Auditing akan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam mendeteksi 

adanya fraud. 

4. Motivasi mahasiswa berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa 

mendeteksi kecurangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya 
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motivasi yang kuat dari mahasiswa dalam perkuliahan akan meningkatkan 

kompetensi mahasiswa dalam mendeteksi adanya kecurangan. 

4.2 Saran 

      Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, terdapat beberapa saran yang dapat 

diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling namun tidak 

memasukkan kriteria mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah akuntansi 

forensik. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan kriteria mahasiswa yang 

telah menempuh mata kuliah akuntansi forensik sehingga sampel yang 

diambil dapat lebih menggambarkan populasi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa keterlibatan perkuliahan 

Auditing kurang bisa memediasi antara input dan output yang dihasilkan. 

Maka untuk penelitian selanjutnya untuk bisa memasukkan seluruh 

komponen student engagement sehingga bisa memediasi antara input dan 

output yang dihasilkan.  
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Yang Terhormat 

Bapak/Ibu/Sdr/i Responden 

      Dalam rangka menyelesaikan Skripsi, saya bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan Mahasiswa dalam 

Mendeteksi Kecurangan (Fraud) dengan Model Astin I-E-0 (Studi Empiris 

pada Mahasiswa Akuntansi di Beberapa Universitas di Semarang)”. 

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr/i 

Responden untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini.  

      Besar harapan saya agar Bapak/Ibu/Sdr/i Responden dapat 

memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan mohon 

untuk menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini secara lengkap, 

sehingga kuesioner ini dapat digunakan untuk penelitian. Hasil dari 

kuesioner ini tidak dipublikasikan, melainkan untuk kepentingan penelitian 

semata. 

      Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.  

Hormat Saya 

 

Eva Rosalia Ulfa 

No. HP : 081901051899
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Identitas Responden 

Untuk keperluan keabsahan data penelitian ini, saya mengharapkan 

kepada Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi data-data berikut : 

No. Responden :……………………………………….(*diisi oleh peneliti) 

Nama   : ………………………………………(*boleh tidak diisi) 

Jenis Kelamin : Laki-laki/  Perempuan 

Asal Universitas :………………………………………...... 

Angkatan  :………………………………………….. 

IPK terakhir  :………………………………………….. 

Telah mengikuti mata kuliah Auditing :          Ya           Tidak 

 

 

 

Petunjuk Pengisisan 

Untuk mengisi daftar pernyataan ini, Bapak/Ibu/Sdr/i Responden cukup 

memberikan tanda checklist ( ) pada pilihan jawaban yang tersedia yang 

menurut Bapak/Ibu/Sdr/i paling tepat atau paling sesuai dengan kondisi 

Bapak/Ibu/Sdr/i Responden. 
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 Bagaimana persetujuan Anda tentang hal-hal sebagai berikut. 

 

 

 

Jika saya belajar dengan giat, maka masa depan saya 
cerah 

     

Jika saya belajar dengan rajin, maka pengetahuan saya 
bertambah 

     

Jika saya belajar dengan rajin, maka kemampuan saya 
meningkat 

     

Belajar dengan giat, membuat nilai saya tinggi      

Belajar dengan rajin, saya bisa menjadi mahasiswa 
berprestasi 

     

Belajar dengan giat, saya bisa menerima beasiswa 
unggulan 

     

Belajar dengan rajin, meningkatkan tanggungjawab dalam 
belajar 

     

Belajar dengan rajin, meningkatkan motivasi 
pengembangan diri 

     

Belajar dengan giat, membuat saya lebih teliti dalam 
berbagai hal 

     

Motivasi dari dosen membuat saya belajar lebih rajin      

Dorongan dari orang tua membuat saya belajar lebih giat      

Tugas kuliah yang sulit membuat saya termotivasi untuk 
belajar 

     

Belajar dengan rajin akan membuat saya lebih percaya diri      

Belajar dengan rajin akan membuat saya lebih disiplin      

Belajar akan membuat saya lebih menghargai pendapat 
orang lain 

     

 

  

Sangat 

setuju Setuju 
Rata- 

rata 

Sangat 

tidak 

setuju  

 

Tidak 

setuju 

1 
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Seberapa seringkah Anda melakukan hal-hal sebagai berikut dalam 

perkuliahan Auditing. 

 

 

Mengikuti perkuliahan Auditing sesuai jadwal      

Membuat catatan kuliah  Auditing dengan rapi      

Memperhatikan  materi pada saat perkuliahan Auditing      

Berpartisipasi aktif dalam setiap diskusi dikelas      

Bertanya dengan teman sekelas tentang materi 
perkuliahan Auditing 

     

Memperhatikan teman yang presentasi di depan kelas      

Mempelajari materi sebelum perkuliahan berlangsung      

Membaca ulang catatan atau buku pelajaran yang 
telah dijelaskan sebelumnya 

     

Membaca referensi yang ada hubungannya dengan 
materi perkuliahan Auditing 

     

Belajar kelompok di luar perkuliahan Auditing      

Berdiskusi dengan teman tentang tugas perkuliahan 
Auditing 

     

Mengerjakan tugas kuliah Auditing tepat waktu      

Mengerjakan soal latihan Auditing      

Mempelajari kasus Auditing      

Menambah bacaan materi Auditing      

 

 

 

2 

Selalu Sering 

Kadang

-kadang Jarang  

Tidak 

pernah 
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Cukup 

Setelah mengikuti perkuliahan Auditing, bagaimana pemahaman saudara 

tentang hal-hal sebagai berikut. 

 

 

Teknik-teknik audit investigatif yang dilakukan oleh 
internal auditor 

     

Teknik-teknik audit investigatif yang dilakukan oleh 
eksternal auditor 

     

Teknik-teknik audit investigatif yang digunakan dalam 
kasus korupsi 

     

Teknik audit investigatif yang digunakan dalam kasus 
penggelapan pajak penghasilan 

     

Teknik jejak-jejak arus uang digunakan untuk 
mengungkapkan aliran dana 

     

Prosedur hukum dalam menyelesaikan masalah 
kecurangan (fraud) 

     

Bukti dan barang bukti setiap unsur tindak pidana      

Teknik audit investigatif untuk mengungkap kasus 
penyalahgunaan aset 

     

Penggunaan teknik komputer forensik dalam 
pelaksanaan audit investigasi 

     

Teknik wawancara dalam pelaksanaan audit 
investigasi 

     

Teknik penyadapan dalam pelaksanaan audit 
investigasi 

     

Peran whistleblower dalam mengungkapkan 
kecurangan 

     

 

 

 

3 

Sangat 

baik Baik Kurang  

Kurang 

sekali 
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Lampiran 2 Hasil Wawancara Observasi Awal 

 

 

Responden : Mahasiswa jurusan Akuntansi S1 Universitas Negeri 

Semarang 

Pertanyaan : 
Bagaimana pendapat Anda tentang perkuliahan Auditing 

yang telah Anda laksanakan ? 

Responden 1 : 
Perkuliahan berjalan cukup baik, hanya saja penerapan untuk 

praktik audit cenderung masih minim. 

Responden 2 : 
Materi perkuliahan yang kurang terbarui, aplikasi antara 

teori dan praktik berbeda, dan belum adanya praktik audit 

dengan komputer masih menggunakan manual. 

Responden 3 : 
Materi yang diberikan pada perkuliahan auditing sudah 

cukup baik tetapi dalam praktikum audit masih susah untuk 

dipahami. 

Responden 4 : 
Teori dasar tentang auditing sudah dijelaskan dengan baik 

tetapi kurang mendalam dan praktikum auditing masih 

manual belum menggunakan komputer. 

Responden 5 : 
Teori dasar tentang auditing dipahami dengan baik dan 

praktikum auditing memberikan gambaran tentang praktik 

audit sebenarnya. 

Responden 6 : 
Perkuliahan ini memadukan ilmu akuntansi dan analisis, 

tetapi alokasi untuk praktik lebih sedikit dibanding teori. 

Responden 7 : 
Materi perkuliahan yang disampaikan lewat presentasi 

kelompok masih kurang, seharusnya dosen perlu 

memberikan contoh kasus yang nantinya bisa dianalisis 

bersama. 

Responden 8 : 
Materi yang disampaikan pada perkuliahan sudah cukup 

tetapi aplikasinya masih kurang. 

 

Lampiran 3 Hasil Uji Reliabilitas dan Uji Validitas 

 

 

1. Hasil uji reliabilitas dan validitas variabel motivasi mahasiswa 

Case Processing Summary 

 N % 
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Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.869 .867 15 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SM1 54.2667 37.375 .528 .867 .860 

SM2 53.9667 38.723 .357 .754 .868 

SM3 54.1000 38.576 .464 .706 .863 

SM4 54.5000 35.086 .726 .758 .850 

SM5 54.6000 36.731 .511 .579 .861 

SM6 54.7667 35.495 .632 .537 .854 

SM7 54.2333 37.564 .447 .624 .864 

SM8 54.2000 35.683 .691 .795 .852 

SM9 54.6000 34.869 .608 .690 .856 

SM10 54.7000 37.045 .499 .671 .862 

SM11 53.7667 38.599 .480 .742 .863 

SM12 54.8667 37.292 .474 .825 .863 

SM13 54.4667 36.878 .622 .732 .856 

SM14 54.5667 39.082 .348 .880 .868 

SM15 54.1333 39.430 .318 .590 .869 

 

2. Hasil uji reliabiltas dan validitas variabel klelibatan perkuliahan Auditing 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 



89 

 

 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.833 .832 15 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

AL1 48.2667 44.409 .320 .680 .831 

AL2 49.6000 41.766 .386 .559 .828 

AL3 48.8667 42.120 .455 .691 .824 

AL4 49.5667 44.116 .306 .818 .831 

AL5 49.1333 40.740 .456 .618 .823 

AL6 49.1000 40.162 .588 .775 .815 

AL7 49.9333 40.892 .427 .489 .825 

AL8 50.1333 39.637 .532 .845 .818 

AL9 49.8000 40.648 .432 .813 .825 

AL10 49.8667 40.671 .449 .849 .824 

AL11 49.4000 41.007 .477 .820 .822 

AL12 48.8000 41.683 .409 .829 .826 

AL13 49.4000 39.559 .482 .847 .822 

AL14 49.5667 38.668 .653 .897 .810 

AL15 49.6333 41.206 .445 .549 .824 
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3. Hasil uji reliabiltas dan validitas variabel klelibatan perkuliahan Auditing 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.866 .871 12 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

AB1 36.8667 39.292 .378 .561 .865 

AB2 36.9333 36.547 .661 .760 .850 

AB3 37.1000 35.334 .658 .592 .849 

AB4 37.3000 35.183 .753 .751 .844 

AB5 37.4000 35.972 .757 .762 .845 

AB6 37.2000 38.303 .414 .475 .864 

AB7 37.3000 37.321 .446 .357 .862 

AB8 36.9000 36.852 .584 .477 .854 

AB9 37.7000 33.183 .659 .595 .848 

AB10 37.2667 38.064 .367 .554 .867 

AB11 37.6667 32.782 .705 .566 .844 

AB12 36.6000 38.041 .322 .357 .872 
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Lampiran 4 Hasil Uji Analisis Jalur  

 

Notes for Model (Default model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 10 

Number of distinct parameters to be estimated: 9 

Degrees of freedom (10 - 9): 1 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = .249 

Degrees of freedom = 1 

Probability level = .618 
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Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

IPK 2.780 3.880 -.099 -.581 -.094 -.275 

SM 44.000 75.000 -.115 -.671 -.273 -.798 

AL 33.000 72.000 .122 .712 -.171 -.499 

AB 24.000 60.000 -.360 -2.102 -.343 -1.001 

Multivariate  
    

.034 .035 

 

 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

AL <--- SM .382 .072 5.300 *** par_3 

AL <--- IPK 4.025 2.387 1.686 .092 par_4 

AB <--- AL .281 .072 3.896 *** par_1 

AB <--- SM .220 .079 2.766 .006 par_5 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

AL <--- SM .346 

AL <--- IPK .110 

AB <--- AL .270 

AB <--- SM .192 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SM <--> IPK .163 .098 1.667 .096 par_2 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 
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Estimate 

SM <--> IPK .117 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SM 
  

45.989 4.554 10.100 *** par_6 

IPK 
  

.042 .004 10.100 *** par_7 

e1 
  

47.979 4.751 10.100 *** par_8 

e2 
  

51.556 5.105 10.100 *** par_9 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

AL 
  

.141 

AB 
  

.147 

Matrices (Group number 1 - Default model) 

Implied (for all variables) Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
IPK SM AL AB 

IPK .042 
   

SM .163 45.989 
  

AL .231 18.207 55.855 
 

AB .101 15.218 19.685 60.428 

Implied (for all variables) Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
IPK SM AL AB 

IPK 1.000 
   

SM .117 1.000 
  

AL .151 .359 1.000 
 

AB .063 .289 .339 1.000 

Implied Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
IPK SM AL AB 

IPK .042 
   

SM .163 45.989 
  

AL .231 18.207 55.855 
 

AB .101 15.218 19.685 60.428 
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Implied Correlations (Group number 1 - Default model) 

 
IPK SM AL AB 

IPK 1.000 
   

SM .117 1.000 
  

AL .151 .359 1.000 
 

AB .063 .289 .339 1.000 

Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
IPK SM AL AB 

IPK .000 
   

SM .000 .000 
  

AL .000 .000 .000 
 

AB -.051 .000 .000 .000 

Standardized Residual Covariances (Group number 1 - Default model) 

 
IPK SM AL AB 

IPK .000 
   

SM .000 .000 
  

AL .000 .000 .000 
 

AB -.454 .000 .000 .000 

Factor Score Weights (Group number 1 - Default model) 

Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
IPK SM AL 

AL 4.025 .382 .000 

AB 1.130 .327 .281 

Standardized Total Effects (Group number 1 - Default model) 

 
IPK SM AL 

AL .110 .346 .000 

AB .030 .285 .270 

Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
IPK SM AL 
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IPK SM AL 

AL 4.025 .382 .000 

AB .000 .220 .281 

Standardized Direct Effects (Group number 1 - Default model) 

 
IPK SM AL 

AL .110 .346 .000 

AB .000 .192 .270 

Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
IPK SM AL 

AL .000 .000 .000 

AB 1.130 .107 .000 

Standardized Indirect Effects (Group number 1 - Default model) 

 
IPK SM AL 

AL .000 .000 .000 

AB .030 .093 .000 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 9 .249 1 .618 .249 

Saturated model 10 .000 0 
  

Independence model 4 66.483 6 .000 11.081 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .016 .999 .994 .100 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model 9.750 .846 .743 .507 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 
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Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .996 .978 1.011 1.075 1.000 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .167 .166 .167 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model .000 .000 4.410 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 60.483 37.899 90.523 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model .001 .000 .000 .022 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model .326 .296 .186 .444 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .000 .000 .147 .698 

Independence model .222 .176 .272 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 18.249 18.701 48.156 57.156 

Saturated model 20.000 20.503 53.230 63.230 

Independence model 74.483 74.684 87.775 91.775 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
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Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model .089 .093 .115 .092 

Saturated model .098 .098 .098 .101 

Independence model .365 .254 .512 .366 

 

 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 3148 5437 

Independence model 39 52 
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Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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