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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja 

Ali Haji terhadap kecurangan (fraud). Penelitian ini 

menggunakan data primer yang diperoleh dengan 

menyebarkan kuesioner kepada responden yang terpilih. 

Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 140 sampel. 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

semester 2 dan mahasiswa semester 8. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan analisis statistik yaitu Independent 

Sample T-test dengan bantuan program SPSS. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa semester 2 dan 8 terhadap 

fraud dari perspektif fitrah manusia, terdapat 

perbedaan persepsi antara mahasiswa semester 2 dan 8 

terhadap fraud dari perspektif sosia ekonomi, tidak 

terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa semester 2 

dan 8 terhadap fraud dari perspektif hukum dan tidak 

terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa semester2 

dan 8 terhadap fraud dari perspektif akuntansi dan 

audit. 

Kata kunci : persepsi, mahasiswa akuntansi, kecurangan. 

 

I PENDAHULUAN 

Manusia sebagai mahluk hidup dan sosial tentunya 

memiliki beragam kebutuhan yang harus di penuhi. Maslow 

(1943) dalam Musryadi (2010) dalam teorinya 

mendefinisikan kebutuhan manusia menjadi lima. Pertama, 

kebutuhan psikologis manusia yaitu kebutuhan akan 

makanan, minuman, tempat berlindung (rumah) dan 

pertolongan dari kesusahan. Kedua, kebutuhan akan 

keamanan yaitu kebutuhan manusia akan kebebasan dari 

ancaman atau keamanan atas kejadian atau lingkungan 

yang mengancam. Ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki, 

sosial, dan kasih sayang yang meliputi kebutuhan akan 

persahabatan, persatuan, interaksi dan kasih sayang. 

Keempat, kebutuhan manusia akan penghargaan baik 

terhadap diri sendiri maupun dari orang lain. Kelima, 



kebutuhan akan penunjukkan diri yang sebenarnya yaitu 

kebutuhan manusia untuk memenuhi diri sendiri dengan 

memaksimalkan penggunaan dari kemampuan, keahlian, dan 

potensi diri. 

Kecurangan, sebagaimana yang umumnya dimengerti 

dewasa ini, berarti ketidakjujuran dalam bentuk suatu 

penipuan yang disengaja atau suatu kesalahan penyajian 

yang dikehendaki atas suatu fakta yang material. 

Berbohong, penyampaian yang disengaja atas suatu 

ketidakbenaran, dan penipuan perolehan sesuatu 

keuntungan yang tidak adil atau tidak pantas terhadap 

orang lain, dapat digunakan lebih lanjut untuk 

menjelaskan kata kecurangan, karena 2 (dua) kata 

tersebut menunjukkan kesengajaan atau keinginan untuk 

menipu. 

Kecurangan terdiri atas pemaksaan orang untuk 

bertindak yang bertentangan dengan kepentingan utama 

mereka. Meskipun penipuan dapat dimaksudkan memaksa 

orang untuk bertindak yang bertentangan dengan 

keinginan pribadi mereka, penipuan dapat juga digunakan 

untuk pertahanan atau penyelamatan diri seseorang. 

Melihat dari latar belakang yang telah diuraikan 

diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji Terhadap  Kecurangan  

(Fraud)”. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka 

permasalahan yang akan dikemukakan pada penelitian ini 

adalah:  

Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa semester 2 

dan 8  Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali 

Haji terhadap fraud? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan persepsi mahasiswa semester 2 dan 8 Jurusan 

Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji terhadap 

fraud? 

 

II TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Menurut Arfan (2010), Persepsi adalah bagaimana 

orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, 

objek, serta manusia. 

Menurut Riahi dan Belkaoui (2006 : 79), Kecurangan 

(fraud) memiliki banyak definisi. Ini merupakan suatu 

tindakan criminal. Undang-undang kriminal Michigan 

menyatakan bahwa: 

1.Kecurangan adalah istilah generic, dan merangkum 

seluruh ragam cara yang dapat diciptakan oleh 



kecerdasan manusia, yang dilakukan oleh seseorang untuk 

meraih keuntungan dari orang lain melalui penyajian 

yang salah. 

2.Kecurangan merupakan pengelabuan yang disengaja yang 

dilakukan oleh orang lain melalui kebohongan dan 

penipuan untuk tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, 

pribadi, sosial, atau politik yang tidak adil atsa 

orang tersebut. 

Menurut tunggal (2009: 4-5), unsur-unsur kecurangan  

terdiri atas: 

1.Motivasi (motivator), yaitu tekanan (pressure) yang 

dialami oleh seseorang yang tidak dapat berbagi kepada 

teman atau orang yang dapat dipercaya. 

2.Peluang (Kesempatan/ opportunity), yaitu kesempatan 

memecahkan suatu masalah yang tidak dapat berbagi 

dengan melanggar kepercayaan. 

3.Rasionalisasi atau kekurangna integritas 

(Rationalization or jack of intergrity). 

Berikut ini adalah berbagai perspekif fraud menurut 

bologna yang dikutip oleh tunggal (2001:7) dalam 

mursyadi (2010). 

 

1.Fraud Perspektif Manusia. 

Fraud bagi orang awam, adalah kecurangan yang 

direncanakan yang dilakukan pada orang lain untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi, sosial atau politik. 

Sebagai penyimpangan kemanusiaan, fraud adalah 

kelemahan manusia yang paling menyolok. Fraud adalah 

penyimpangan persepsi moral yang kita sebut kebenaran, 

kebenaran hukum, keadilan dan kesamaan. Oleh sebab itu 

fraud adalah perilaku yang tidak dapat diterima secara 

moral, maka kita membuat perilaku yang tidak dapat 

diterima secara sosial dengan melawan hukum. Intinya 

fraud adalah pelanggaran kepercayaan diri, kepercayaan 

atau “fiduciary duty”. 

 

2.Fraud Perspektif Sosial dan Ekonomi 

Fraud dianggap perilaku yang yang tidak dapat diterima 

secara sosial karena fraud dapat menghancurkan hubungan 

manusia dan meracuni interaksi manusia: yaitu fraud 

dapat menghancurkan kepercayaan antar manusai. Tanpa 

kepercayaan, interaksi manusia tersendat dan hubungan 

manusia tidak dapat berkembang. Oleh sebab itu fraud 

dapat membahayakan dua kebutuhan manusia yang paling 

mendasar: kebutuhan untuk kehidupan ekonomi dan 

kebutuhan untuk kehidupan sosial. Jadi kebenaran dan 



kejujuran adalah imbalan mereka. Tanpa kebenaran dan 

kejujuran kehidupan kita sebagai spesies dalam risiko. 

 

3.Fraud Perspektif Hukum 

Fraud dalam arti hukum, adalah penggambaran kenyataan 

materi yang salah yang disengaja untuk tujuan 

membohongi orang lain sehingga orang lain mengalami 

kerugian ekonomi. Fraud dalam hukum kriminal disebut 

dengan banyak nama, misalnya penipuan dan kebohongan, 

pencurian dengan akal, kupon palsu, pura-pura, masukan 

yang salah, penggelapan, penggambaran yang salah dan 

menipu, pemalsuan, tiruan, kecurangan yang umum, 

penipuan kebangkrutan, penipuan pajak, berat dan ukuran 

yang palsu, periklanan yang palsu, penetapan harga, 

sumpah palsu dan sebagainya. 

 

4.Fraud Perspektif Akuntansi dan Audit 

Dari sudut pandang akuntansi dan audit, fraud adalah 

penggambaran yang salah dari fakta material dalam buku 

besar atau laporan keuangan. Pernyataan yang salah 

dapat ditujukan pada pihak luar organisasi seperti 

pemegang saham atau kreditor, atau pada organisasi itu 

sendiri dengan cara menutupi atau menyamarkan 

penggelapan uang, ketidakcakapan, penerapan dana yang 

salah atau pencurian atau penggunaan aktiva organisasi 

yang tidak tepat oleh petugas, pegawai dan agen. 

 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah: 
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Berdasarkan gambar dari kerangka pemikiran diatas, 

maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa 

semester 2 dan 8 Jurusan Akuntansi Universitas Maritim 

Raja Ali Haji terhadap fraud. 

 

III METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi 

antara mahasiswa semester 2 dan 8, dimana untuk 

mahasiswa semester 2 belum mengambil mata kuliah teori 

akuntansi dan akuntansi keprilakuan sedangkan mahasiswa 

semester 8 sudah mengambil mata kuliah teori akuntansi 

dan akuntansi keprilakuan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

data primer dan data sekunder. Data primer didapat 

langsung dari responden dengan menyebarkan kuesioner. 

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi 

kepustakaan dan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

Peneliti menggunakan sampel dengan cara simple 

random sampel. Dalam penentuan jumlah sampel, peneliti 

menggunakan rumus slovin. 

Rumus Slovin :   
 

     
 

Keterangan :  

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

E = Kemungkinan ketidaktelitian karena kesalahan  

pengambilan sampel yang dapat ditolerir (e = 10%). 

Semester dua :       
   

          
 

                        = 67 responden 

Semester delapan :   
   

           
 

                        = 73 responden 
 

Penyebaran kuesioner diberikan secara langsung 

kepada responden. Kuesioner (angket) merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono, 2009:142). Model 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi 

dan dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

musryadi (2010). Variabel dependen dalam penelitian ini 



adalah persepsi mahasiswa akuntansi semester dua dan 

mahasiswa semester delapan. Sedangkan variabel 

independen dalam penelitian ini terdiri dari 4 

perspektif yaitu perspektif fitrah manusia, perspektif 

sosial ekonomi, perspektif hukum dan perspektif 

akuntansi dan audit. 

 

Uji Validitas 

  

Uji Validitas dilakukan dengan membandingkan nilai 

r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= 

n-2. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Untuk 

menguji apakah masing-masing indikator valid atau 

tidak, dapat dilihat pada output Cronbach Alpha (α) 

pada kolom correlated item-total correlation. Jika r 

hitung > r tabel dan nilai positif, maka pertanyaan 

atau indikator dinyatakan valid (Ghozali, 2006:45). 

 

Uji Reliabilitas 

 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk (Ghozali, 2006). Suatu kuesioner dapat 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliable jika 

memberikan nilai Cronbach Alpa (α) > 0,60. 

 

Uji Normalitas 

 

Analisis selanjutnya untuk menguji persyaratan alat 

uji hipotesis Independent sample T-Test, maka syarat 

yang harus dipenuhi yaitu data kuantitatif dengan 

asumsi data berdistribusi normal (Uyanto, 2009:137). 

Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model 

penelitian tersebut adalah data yang memiliki 

distribusi normal. 

 

Uji Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan T-

Test dengan memanfaatkan program SPSS (Statistical 

Package for Sosial Scince). Pengujian ini menggunakan 

independent sample T Test, digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua 

kelompok sampel yang tidak berhubungan. 

 



IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebanyak 140 kuesioner telah disebar kepada 

responden, dimana 67 kuesioner disebar kepada mahasiswa 

akuntansi semester dua dan 73  kuesioner disebar kepada 

mahasiswa akuntansi semester delapan. 

 

Uji Validitas 

Uji validitas adalah tingkat yang digunakan untuk 

menjawab pertanyaan instrument, apakah mampu mengukur 

yang hendak diukur. Validitas digunakan untuk menguji 

apakah masing-masing indikator valid atau tidak, dapat  

dilihat pada output Cronbach Alpha. Uji Validitas ini 

menggunakan correlated item-total correlation yaitu 

dengan menghitung korelasi antar butir instrumen dengan 

skor total.(Hasil uji validitas pada tabel 4.1). 

 

Tabel 4.1 

Hasil output pengujian validitas 

NO Pertanyaan Correlated 

item-total 

correlation 

r tabel Keterangan 

 Fitrah Manusia    

1 FM 1 0.328 0.166 Valid 

2 FM 2 0.323 0.166 Valid 

3 FM 3 0.437 0.166 Valid 

4 FM 4  0.352 0.166 Valid 

5 FM 5 0.306 0.166 Valid 

6 FM 6 0.312 0.166 Valid 

 Sosial ekonomi    

1 SE 1 0.408 0.166 Valid 

2 SE 2 0.448 0.166 Valid 

3 SE 3 0.377 0.166 Valid 

4 SE 4 0.408 0.166 Valid 

 Hukum    

1 H 1 0.420 0.166 Valid 

2 H 2 0.419 0.166 Valid 

3 H 3 0.372 0.166 Valid 

4 H 4 0.320 0.166 Valid 

5 H 5 0.448 0.166 Valid 

 Akuntansi dan 

Audit 

   

1 AA 1 0.378 0.166 Valid 

2 AA 2 0.390 0.166 Valid 

3 AA 3 0.365 0.166 Valid 

4 AA 4 0.382 0.166 Valid 

5 AA 5 0.373 0.166 Valid 



6 AA 6 0.284 0.166 Valid 

 Sumber: Hasil pengolahan data kuisioner, 2013 

 

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu variabel dikatakan reliable jika 

memberikan nilai Cronbach Alpa (α) > 0,60. (Hasil uji 

reliabilitas pada tabel 4.2). 

 

Tabel 4.2 

Hasil Output Uji Reliabilitas  

Varibel Cronbach’s 

Alpha 

N of Item Keterangan 

Fitrah 

Manusia 

0.610 6 Reliabel 

Sosial 

Ekonomi 

0.630 4 Reliabel 

Hukum 0.642 5 Reliabel 

Akuntansi 

dan Audit 

0.630 6 Reliabel 

 Sumber: Hasil pengolahan data kuisioner, 2013 

 

Hasil uji reliabel untuk varibel fitrah manusia 

sebesar 0,610, sosial ekonomi sebesar 0,630, variabel 

hukum sebesar 0,642 serta variabel akuntansi dan audit 

sebesar 0,630. Semua variabel  dinyatakan reliabel 

karena nilai cronbach’s alpha > 0,60. 

 

Uji Normalitas 

Analisis selanjutnya untuk menguji persyaratan alat 

uji hipotesis Independent sample T-Test, maka syarat 

yang harus dipenuhi yaitu data kuantitatif dengan 

asumsi data berdistribusi normal. (Hasil uji normalitas 

dapat dilihat pada tabel 4.3). 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 
 

 
Semes

ter 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

 Statistic df Sig. 

Fitrah 

Manusia 

2 .099 67 .171 

8 .100 73 .066 



Sosial 

Ekonomi 

2 .102 67 .080 

8 .098 73 .077 

Hukum 2 .099 67 .174 

8 .100 73 .066 

Akuntansi dan 

Audit 

2 .105 67 .064 

8 .099 73 .071 

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner, 2013 

 

 perspektif  fitrah manusia semester 2 mempunyai 

nilai sig sebesar 0,171 dan semester 8 nilai sig 

sebesar 0,66. Perspektif  sosial ekonomi untuk semester 

2 nilai sig sebesar 0,80 dan semester 8 nilai sig 

sebesar 0,77. Perspektif Hukum semester 2 nilai sig 

sebesar 0,174 dan semester 8 nilai sig sebesar 0,66. 

Perspektif akuntansi dan audit untuk semester 2 nilai 

sig sebesar 0,64 dan semester 8 nilai sig sebesar 0,71. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua 

data berdistribusi normal karena mempunyai nilai sig 

lebih besar dari 0,05.  

 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis menggunakan Independent Sample 

T-Test untuk membandingkan dua kelompok mean dari dua 

sampel yang berbeda. Independent sample T-Test yang 

digunakan dalam penelitian ini diolah dengan program 

SPSS versi 17 menguji dan mengetahui apakah terdapat 

perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi semester 

dua dan mahasiswa akuntansi semester delapan Univeritas 

Maritim Raja Ali Haji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.4 

Independent Sample Test dari fitrah manusia 

           Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner 2013 

 
Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian hipotesis 

dapat dijelaskan bahwa nilai sig (probabilitas)> α 

(alpha)yaitu 0,583 > 0,05, menunjukkan bahwa kedua 

varian tersebut adalah identik atau homogen. 

Selanjutnya maka digunakan hasil pengujian dengan equal 

variance assumed, nilai signifikansi pada kolom t-test 

menunjukkan nilai sebesar 0,313. Dengan nilai 

signifikansi yang lebih besar dari 0,05  maka hipotesis 

penelitian ditolak dan hipotesis alternatif diterima. 

Hipotesis alternatif  menyebutkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan persepsi antara mahasiswa semester 2 dan 8 

terhadap fraud dari perspektif fitrah manusia. 

 

Tabel 4.5 

Independent Sample Test dari sosial ekonomi 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

  

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence Lower Upper 

Fitrah 

Manusi

a 

Equal 

variances 

assumed 

.302 .583 -

1.01

3 

138 .313 -.390 .385 -1.152 -.371 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

1.01

6 

137.

950 

.311 -.390 .384 -1.150 -.369 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 



Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner 2013 

 

Hasil penguian homogenitas varians dari kedua 

kelompok sampel diperoleh nilai F sebesar 1,936 dengan 

signifikansi sebesar 0,166. Nilai signifikansi yang 

lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kedua varian 

tersebut adalah identik atau homogen. Selanjutnya maka 

digunakan hasil pengujian dengan equal variance 

assumed, nilai signifikansi pada kolom t-test 

menunjukkan nilai sebesar 0,00. Dengan nilai 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 

penelitian diterima yaitu terdapat perbedaan persepsi 

antara mahasiswa semester 2 dan 8 terhadap fraud dari 

perspektif sosial ekonomi. 
 

Tabel 4.6 

Independent Sample Test dari hukum 

Sumber data: data primer diolah 

 

  

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence Lower Upper 

Sosial 

Ekonom

i 

Equal 

variances 

assumed 

1.936 .166 -

5.88

7 

138 .000 -2.168 .368 -2.896 -1.440 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

5.93

1 

137.

027 

.000 -2.168 .366 -2.890 -1.445 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

  

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence Lower Upper 

Hukum Equal 

variances 

assumed 

.018 .892 -

.463 

138 .644 -.162 .349 -.851 .528 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

.463 

137.

310 

.644 -.162 .349 -.851 .528 



Hasil pengujian homogenitas varians dari kedua 

kelompok sampel diperoleh nilai F sebesar 0,018 dengan 

signifikansi sebesar 0,892. Nilai signifikansi yang 

lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kedua varian 

tersebut adalah identik atau homogen. Selanjutnya maka 

digunakan hasil pengujian dengan equal variance 

assumed, nilai signifikansi pada kolom t-test 

menunjukkan nilai sebesar 0,644. Dengan nilai 

signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 

penelitian ditolak dan hipotesis alternatif diterima. 

Hipotesis alternatif menyebutkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan persepsi antara mahasiswa semester 2 dan 8 

terhadap fraud dari perspektif Hukum. 

 

Tabel 4.7 

Independent Sample Test dari akuntansi dan audit 

Sumber: Hasil Pengolahan data kuesioner, 2013 

 

Hasil penguian homogenitas varians dari kedua 

kelompok sampel diperoleh nilai F sebesar 0,020 dengan 

signifikansi sebesar 0,886. Nilai signifikansi yang 

lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa kedua varian 

tersebut adalah identik atau homogen. Selanjutnya maka 

digunakan hasil pengujian dengan equal variance 

assumed, nilai signifikansi pada kolom t-test 

menunjukkan nilai sebesar 0,890. Dengan nilai 

signifikansi yang lebih besar dari 0,05 maka hipotesis 

penelitian ditolak dan hipotesis alternatif diterima. 

Hipotesis alternatif menyebutkan bahwa tidak terdapat 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

  

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence Lower Upper 

Akunta

nsi 

dan 

Audit 

Equal 

variances 

assumed 

.020 .886 .138 138 .890 .054 .391 -.719 .827 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.138 136.

789 

.890 .054 .391 -.719 .827 



perbedaan persepsi antara mahasiswa semester 2 dan 8 

terhadap fraud dari perspektif Akuntansi dan Audit. 

 

 

V KESIMPULAN 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi 

mahasiswa semester 2 dan 8 jurusan akuntansi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Berdasarkan hasil 

analisis terhadap data yang diolah, maka dapat diambil 

kesimpulan yang dapat menjawab hipotesis penelitian. 

Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian dengan independent sample t-test, 

nilai probabilitas lebih besar dari nilai sig 

(0,313>0,05). Maka dapat disimpulkan tidak terdapat 

perbedaan persepsi antara mahasiswa semester 2 dan 8 

jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji 

terhadap fraud dari perspektif fitrah manusia. 

2. Hasil pengujian dengan independent sample t-test, 

nilai probabilitas lebih kecil dari nilai sig 

(0,00<0,05). Maka dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan persepsi antara mahasiswa semester 2 dan 8 

jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji 

terhadap fraud dari perspektif sosial ekonomi. 

3. Hasil pengujian dengan independent sample t-test, 

nilai probabilitas lebih besar dari nilai sig 

(0,644>0,05). Maka dapat disimpulkan tidak terdapat 

perbedaan persepsi antara mahasiswa semester 2 dan 8 

jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji 

terhadap fraud dari perspektif hukum. 

4. Hasil pengujian dengan independent sample t-test, 

nilai probabilitas lebih besar dari nilai sig 

(0,890>0,05). Maka dapat disimpulkan tidak terdapat 

perbedaan persepsi antara mahasiswa semester 2 dan 8 

jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji 

terhadap fraud dari perspektif akuntansi dan audit. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Agar memperluas objek penelitian (responden) tidak 
hanya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, tetapi 

juga dapat dari Universitas lain. 

2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah populasi 
dan sampel sehingga data yang dihasilkan lebih 

representatif. 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Andi Besse Nurlan. 2011. Persepsi Akuntan dan Mahasiswa   

Jurusan Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan 

Indonesia. Makassar: Skripsi Fakultas Ekonomi, 

Universitas Hasanuddin. 

 

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate 

dengan Program SPSS. Semarang:Universitas Diponegoro. 

 

Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. Akuntansi Keprilakuan. 

Jakarta: Salemba Empat. 

 

Mursyadi. 2010. Persepsi Mahasiswa Terhadap Fraud. 

Makassar: Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas 

Hasanuddin. 

 

Nuraini Jatiningtyas. 2011. Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Fraud Pengadaan barang/Jasa pada 

Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang. 

Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas 

Diponegoro. 

 

Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistik Data 

dengan SPSS. Yogyakarta: Mediakom. 

 

Robbins, Stephen P, dan Judge, Timothy A. 2009. 

Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Sekaran, Uma. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. 

Jakarta: Salemba Empat. 

 

Stanislaus, Suyanto.2009. Pedoman Analisis Data Dengan 

SPSS. Djogjakarta: Graha Ilmu. 

 

Sugiyono. 2009. Metode PenelitianKuantitatif,Kualitatif 

dan R&D. Bandung: ALFABET. 

 

Tunggal, Amin Widjaja. 2009. Pokok-pokok Audit 

Kecurangan. Jakarta: Harvarindo. 

 


