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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Theory of Planned Behavior Fishbein dan Ajzen

Theory of planned behaviour merupakan pengembangan lebih lanjut dari

Theory of Reasoned Action (Fishbein dan Ajzen, 1980; Fishbein dan Ajzen, 1975)

yang dirasa perlu dilakukan karena terdapat keterbatasan pada model asli dalam

memprediksi perilaku di mana seseorang memiliki kehendak atau kemauan yang

tidak lengkap (Ajzen, 1991). Ajzen (1998) menambahkan sebuah konstruk yang

belum ada dalam model theory of reasoned action, yaitu kontrol perilaku yang

dipersepsikan (perceived behavioural control).

Intensi diasumsikan menangkap faktor-faktor motivasional yang

mempengaruhi perilaku, yang mengindikasikan seberapa keras orang bersedia

untuk mencoba dan berapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk

dikerahkan dalam rangka untuk melakukan perilaku (Fishbein dan Ajzen, 1991).

Intensi untuk terlibat dalam perilaku tertentu dipengaruhi oleh (a) sikap terhadap

perilaku (attitude toward behaviour), yaitu keyakinan tentang perilaku tertentu

beserta konsekuensinya, (b) norma subjektif (subjective norm) adalah harapan

yang bersifat normatif (menurut norma atau kaidah-kaidah yang berlaku) dari

orang lain yang dianggap penting oleh pelaku perilaku tertentu, (c) kontrol

perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control) adalah pemahaman

akan kemudahan atau kesulitan dalam menampilakan perilaku tertentu.
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B. Intensi

1. Definisi Intensi

Fishbein dan Ajzen (1975), intensi dapat didefinisikan sebagai lokasi

seseorang pada dimensi probabilitas subjektif yang mencakup hubungan

antara dirinya dan beberapa tindakan. Oleh karena itu, sebuah intensi perilaku

merujuk pada probabilitas subjektif seseorang yang akan menampilkan suatu

perilaku.

Ajzen (1988) mengatakan bahwa intensi diasumsikan untuk

menggambarkan faktor-faktor motivasional yang memiliki dampak pada

perilaku seseorang, yakni merupakan indikasi seberapa kuat seseorang

berusaha keras untuk mencoba dan seberapa jauh ia merencanakan usahanya

untuk menampilkan perilaku.

Fishbein dan Ajzen (1975) mengindikasikan intensi sebagai kesiapan

seseorang untuk mewujudkan perilaku tertentu dan dianggap anteseden

langsung dari sebuah perilaku. Jika suatu perilaku berada dibawah kendali

kemauan, maka usaha orang tersebut akan terwujud sebagai tindakan. Hal ini

berarti bahwa disposisi yang paling dekat berhubungan dengan kecenderungan

untuk berperilaku secara khusus adalah intensi untuk menampilkan perilaku

yang dimaksud.

2. Spesifikasi Intensi

Fishbein dan Ajzen (1975) menyebutkan bahwa intensi merupakan

predisposisi yang sifatnya spesifik dan mengarah pada terwujudnya perilaku

yang spesifik.
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3. Pengukuran intensi

Berdasarkan theory of planned behaviour, maka pengukuran intensi

dapat dilakukan melalui:

      321 WPBCWSNWAB ~ I B 

Pada rumus di atas, B (behavior) adalah perilaku; I adalah intensi

untuk mewujudkan perilaku BI; AB(attitude) adalah sikap terhadap

terwujudnya perilaku B; SN (subjective norm) adalah norma subjektif; PBC

(perceived behavioral control) adalah control perilaku yang dipersepsikan;

W1, W2 dan W3 adalah pertimbangan yang menentukan secara empiris (Ajzen,

2005).

Secara keseluruhan, intensi dapat diukur secara langsung dengan

menanyakan subjek untuk mengindikasikan apakah ia akan menampilkan

perilaku yang positif atau negatif terhadap objek sikap tertentu, situasi dan

waktu di mana perilaku tersebut diwujudkan.

C. Perilaku Menggunakan Jasa Pembuatan Skripsi

Perilaku menggunakan jasa pembuatan skripsi adalah salah satu

tindakan plagiarisme. Seperti yang dijelaskan oleh Wray dan Bloomer (2006)

tindakan seseorang yang menyuruh orang lain menulis artikel atau karya

intelektual lainnya dan kemudian mengatakan bahwa karya tersebut adalah

miliknya atau mengkopi sebagian teks dari suatu sumber dan memasukkan ke

dalam karyanya tanpa menginformasikan bahwa bagian teks tersebut adalah

milik orang lain merupakan contoh plagiarisme sengaja. Jadi perilaku

menggunakan jasa pembuatan skripsi merupakan tindakan penjiplakan
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terhadap karya tulis orang lain dan juga tindakan manipulasi yang dilakukan

mahasiswa terhadap karya tulis pesanannya.

D. Sikap

1. Definisi Sikap

Fishbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan sikap sebagai  perasaan

umum seseorang yang berupa perasaan positif atau negatif terhadap suatu

objek sikap.

Menurut Sarlito W. Sarwono (2009), sikap merupakan proses evaluasi

yang sifatnya internal atau subjektif, yang berlangsung dalam diri seseorang

dan tidak dapat diamati secara langsung. Sikap dapat diketahui melalui

pengetahuan, keyakinan, perasaan dan kecenderungan tingkah laku seseorang

terhadap objek sikap.

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), sikap merupakan konsep yang

dibentuk oleh tiga komponen, adapun komponen tersebut yaitu:

a. Kognisi, yaitu sebagai tempat pengetahuan, pendapat, keyakinan dan

pikiran tentang suatu objek, meliputi opini dan keyakinan (beliefs).

b. Afek, yaitu suatu perasaan atau evaluasi seseorang terhadap objek sikap.

c. Konasi, yaitu kecenderungan tingkah laku, intensi, komitmen dan tindakan

yang berkaitan dengan objek sikap.

Sikap dikatakan sebagai suatu respon evaluatif. Respon hanya akan

timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki

adanya reaksi individual. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang

dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam
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diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai

dalam bentuk baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan

yang kemudian terbentuk sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap (Azwar,

2011).

Jadi, bila seseorang yakin bahwa dilakukannya suatu tingkah laku

tertentu akan menciptakan hasil yang positif, maka pada orang yang

bersangkutan akan terbentuk sikap favorable terhadap tingkah laku tersebut.

Sebaliknya, bila suatu tingkah laku diyakini akan menciptakan hasil yang

negative, maka orang tersebut akan mempunyai sikap yang unfavorable

terhadap tingkah laku itu.

2. Aspek-aspek Sikap

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), aspek-aspek sikap terdiri atas:

a. Behavioral belief, yaitu keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang

terhadap suatu perilaku tertentu dan merupakan keyakinan yang akan

mendorong munculnya sikap. Sikap behavioral belief terhubung dengan

perilaku terhadap suatu hasil tertentu atau terhadap sifat lainnya.

b. Outcome evaluation, yaitu evaluasi yang berbentuk positif atau negatif

terhadap perilaku yang diminati atau yang akan dipilih untuk ditampilkan

berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dimilikinya. Evaluasi masing-

masing hasil yang menonjol memberikan sumbangan terhadap sikap dalam

proporsi terhadap kemungkinan subjektifitas seseorang bahwa perilaku

akan menghasilkan hasil tertentu.
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3. Pengukuran Sikap

Proses terbentuknya sikap terhadap tingkah laku dijelaskan melalui

expectancy value model. Model ini merupakan model deskriptif yang

menggambarkan bagaimana belief yang berbeda-beda dan evaluasi terhadap

atribut-atributnya dikombinasikan dan diintegrasikan sehingga menjadi suatu

evaluasi tentang objek (Fishbein dan Ajzen, 1975).

Dalam hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sheli Rosdiana

(2011) memaparkan model expectancy-value dideskripsikan secara simbolis

dengan rumus:

 iiB ebA

Di mana A adalah sikap terhadap perilaku B; bὶ adalah behavioral

beliefs (kemungkinan subjektif) yang mewujudkan perilaku B yang akan

menghasilkan ὶ; eὶ adalah evaluation outcome (hasil evaluasi) ὶ; dan

jumlahnya datang dari behavioral beliefs(kepercayaan perilaku) yang dapat

diperoleh pada saat itu.

Pengukuran sikap dapat dilakukan dengan mengalihkan kekuatan

kepercayaan (belief strength) seseorang bahwa perilaku yang dilakukannya

menghasilkan konsekuensi tertentu dengan evaluasinya terhadap setiap

konsekuensi tersebut dan menjumlahkan agar diperoleh nilai total seperangkat

belief.

Jadi, sikap seseorang terhadap tingkah laku tersebut merupakan fungsi

dari belief-belief-nya, bahwa dilakukannya tingkah laku tersebut akan

menghasilkan konsekuensi-konsekuensi tertentu (behavioral belief) dan juga

oleh evaluasinya tentang konsekuensi-konsekuensi tersebut (evaluation

outcome).
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E. Norma Subjektif

1. Definisi norma subjektif

Fisbein dan Ajzen (1975) mendefinisikan norma subjektif sebagai

keyakinan seseorang mengenai pengaruh lingkungan sosial terhadap dirinya

untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu.

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), norma subjektif merupakan

keyakinan-keyakinan terhadap pemikiran referen atau rujukan dalam

menampilkan atau tidak menampilkan perilaku yang dipertanyakan.

Keinginan individu untuk menuruti pendapat orang-orang yang membentuk

tekanan normatif disebut dengan norma subjektif, sejauh mana individu

bersedia melakukan suatu perilaku berdasarkan orang-orang yang berarti bagi

individu.

Dengan demikian, untuk menentukan keyakinan normatifnya maka

individu mempertimbangkan pendapat orang lain tentang perilakunya. Jadi,

norma subjektif inisangat berkaitan erat dengan pengaruh lingkungan sosial

individu terhadap perilaku seseorang.

2. Aspek-aspek norma subjektif

Aspek norma subjektif menurut Fishbein dan Ajzen (1975) terbagi

menjadi:

a. Keyakinan normatif (normative belief), yaitu keyakinan yang berhubungan

dengan harapan dan keinginan dari referen yang dianggap penting baginya

mengenai sebuah perilaku yang mempengaruhi seorang individu untuk

melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut.
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b. Motivasi untuk mematuhi (motivation to comply), yaitu motivasi seorang

individu untuk mengikuti harapan orang lain atau sekelompok orang atau

referen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku.

3. Terbentuknya norma subjektif

Menurut Fishbein dan Ajzen (1975), pembentukan norma subjektif

pada individu didasari pada keyakinan bahwa kebanyakan orang yang

dianggap penting olehnya mengharapkan individu melakukan suatu perilaku

tertentu, maka individu akan terdorong melakukan perilaku tersebut.

Sebaliknya, ketika orang-orang yang dianggap penting baginya mengharapkan

individu untuk tidak melakukan suatu perilaku tertentu, maka individu tidak

akan melakukan atau menghindari perilaku tersebut.

Pada kenyataannya sering kita temukan dalam lingkungan sekitar

bahwa kebanyakan orang termotivasi untuk melakukan suatu perilaku tertentu

berdasarkan referen atau rujukan dari orang-orang yang mereka anggap

penting dalam kehidupannya, seperti dari orang tua, teman terdekat, rekan

kerja, sesuai dengan perilaku yang dituju.

4. Pengukuran norma subektif

Hubungan antara kepercayaan normatif dan norma subjektif

diekspresikan secara simbolis dalam rumus di bawah ini

 iimnSN

Di mana SN adalah subjective norm (norma subjektif); nὶ adalah

norma subjektif yang dirujuk oleh ὶ; mὶ adalah motivasi seseorang untuk
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mengikuti rujukan ὶ; dan jumlahnya adalah jumlah norma subjektif yang dapat

diukur.

Norma subjektif dapat diukur secara langsung dengan meminta

responden untuk mengukur bagaimana kebanyakan orang yang penting bagi

mereka akan setuju terhadap perilaku yang dilakukan.

F. Perceived Behavioral Control

1. Definisi perceived behavioral control

Ajzen (1991) mendefinisikan perceived behavioral control atau

kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai dorongan atau hambatan yang

dipersepsikan seseorang untuk menampilkan tingkah laku.

Menurut Sarlito W. Sarwono (2009), perceived behavioral control

diasumsikan mencerminkan pengalaman masalalu dan antisipasi terhadap

hambatan yang mungkin terjadi.

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan perceived

behavioral control merupakan persepsi individu mengenai kemudahan atau

kesulitan dalam menampilkan suatu perilaku yang merupakan bagian dari

pengalaman masa lalu dan antisipasi terhadap hambatan yang mungkin terjadi.

2. Aspek-aspek perceived behavioral control

Adapun komponen dan aspek perceived behavioral control (Francis,

2004 dalam Sheli Rosdiana, 2011) adalah:

a. Control beliefs, yaitu seberapa besar kontrol terhadap perilaku yang

dimiliki individu untuk menghalangi atau memfasilitasi dalam

menampilkan perilaku.
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b. Power of control beliefs, yaitu seberapa besar atau kecil kemungkinan

pengaruh kontrol keyakinan seseorang untuk menampilkan atau tidak

menampilkan perilaku.

3. Terbentuknya perceived behavioral control

Perceived behavoral control terbentu dari belief-belief individu

mengenai kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya untuk melakukan

tingkah laku tertentu serta persepsi individu yang lebih menekankan atau

mempertimbangkan beberapa hambatan realistis yang ada dalam menampilkan

tingkah laku.

Perceived behavioral control mencerminkan pengalaman masa lalu

dan rintangan-rintangan yang diantisipasikan dalam menampilkan tingkah

laku.Perceived behavioral control biasanya juga dipengaruhi oleh informasi

dari orang kedua tentang perilaku tertentu, dengan mengobservasi pengalaman

dari rekan-rekan dan teman, serta faktor lainnya yang meningkatkan atau

menurunkan persepsi tentang kesulitan dalam perwujudan perilaku tertentu.

Semakin banyak sumber yang dibutuhkan dan kesempatan seseorang

yang dimiliki dan lebih sedikit penghalang atau penghambat yang mereka

antisipasi, semakin baik perceived behavioral control.

4. Pengukuran perceived behavioral control

Menurut Ajzen (2005), perceived behavioral control dapat diukur

melalui dua cara, yaitu dengan mengukur belief-belief individu tentang

kemampuan dan kesempatan yang dimiliki untuk menampilkan tingkah laku

tertentu. Cara kedua adalah dengan mengukur secara langsung kontrol yang

dimiliki individu dalam menampilkan perilaku tertentu.
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Untuk mengetahui pengaruh perceived behavioral control terhadap

tingkah laku secara tidak langsung, yaitu melalui intensi, maka yang akan

digunakan adalah belief-belief individu tentang faktor-faktor yang

menghambat atau mendorong mereka untuk melakukan perilaku tertentu.

Perceived behavioral control dapat diukur dengan rumus berikut ini:

 ii pcPBC

Dimana PBC adalah perceived behavioral control (kontrol perilaku

yang dipersepsikan); cὶ adalah control belief yang diberikan oleh faktor ὶ;
pὶadalah kekuatan dari faktor ὶ untuk memfasilitasi atau menghambat

terjadinya perilaku dan hasilnya dapat dilihat dari jumlah control belief yang

dapat diukur.

Pengukuran langsung perceived behavioral control dapat dilakukan

dengan cara lain, yaitu dengan menanyakan responden apakah mereka yakin

bahwa mereka sanggup untuk mewujudkan perilaku yang diminatinya.

G. Kerangka Berfikir

Maraknya jasa pembuatan skripsi sampai saat ini merupakan suatu

fenomena sosial karena pada kenyataannya  jasa pembuatan skripsi dengan mudah

diakses oleh mahasiswa melalui internet dan dari mulut ke mulut bahkan telah ada

yang berani menyebar brosur dengan berkedok jasa pengetikan. Perilaku

menggunakan jasa pembuatan skripsi merupakan salah satu bentuk plagiarisme,

diketahui terdapat tindakan penjiplakan terhadap karya tulis orang lain dan juga

tindakan manipulasi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap karya tulis

pesanannya (Novera, 2012).Hal ini tentunya menjadi masalah yang cukup serius
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dikalangan perguruan tinggi karena bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap

etika penulisan karya ilmiah, namun juga merupakan tindak pidana.kini jasa

pembuatan skripsi telah menjadi alternatif bagi mahasiswa akhir yang ingin

menuntaskan skripsi.

Dalam prosesnya, perilaku menggunakan jasa pembuatan skripsi tentu

tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Beberapa penelitian terkait perilaku selama ini merujuk pada theory of planned

behaviormilik fishbein dan Ajzen.

Perilaku menggunakan jasa pembuatan skripsi diawali dengan intensi.

Intensi diasumsikan menangkap faktor-faktor mitivasional yang mempengaruhi

perilaku, yang mengindikasikan seberapa keras orang bersedia untuk mencoba

dan berapa banyak upaya yang mereka rencanakan untuk dikerahkan dalam

rangka untuk mewujudkan suatu perilaku (Beck dan Ajzen, 1991). Dalam hal ini

munculnya perilaku menggunakan jasa pembuatan skripsi diawali dengan intensi

ataukeinginan untuk terlibat, intensi ini dipengaruhi oleh sikap.Sikap yang

meliputi behavioral belief dan evaluation of behavioral belief, dapat

menentukanperilaku seseorang untuk berperilaku ((Francis, 2004 dalam Sheli

Rosdiana, 2011). Selain sikap, norma subjektif juga memiliki hubungan dalam

menentukan intensi berperilaku,norma subjektif yang meliputi normative belief

mengenai keyakinan individu terhadap harapan orang lain untuk menampilkan

perilaku dan motivation to comply yaitu keinginan untuk mengikuti   pendapat

orang yang dianggap penting (Fishbein dan Ajzen, 1975).



22

Faktor lain yang juga berpengaruh dalam pembentukan intensi adalah

perceived behavioral control yaitu persepsi individu mengenai kemudahan atau

kesulitan dalam menampilkan perilaku menggunakan jasa pembuatan skripsi dan

diasumsikan merupakan refleksi dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi

sebelumnya serta hambatan-hambatan yang diantisipasi (control belief) dan

kemudahan atau kesulitan dalam memunculkan tingkah laku tersebut (perceived

power)(Francis, 2004 dalam Sheli Rosdiana, 2011).

Berdasarkan pada penjelasan teori yang digunakan dalam penelitian ini,

maka peneliti memutuskan untuk menggunaka theory of planned behavior milik

Fishbein dan Ajzen sebagai landasan dalam penelitian ini. Bagan kerangka

berpikir peneliti adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir

H. Hipotesis

1. Ada hubungan yang signifikan antara sikap dan intensi dalam perilaku

menggunakan jasa pembuatan skripsi.

2. Ada hubungan yang signifikan antara norma subjektifdan intensi dalam

perilaku menggunakan jasa pembuatan skripsi.

Sikap
(Attitude Toward The

Behavior)

Norma Subjektif
(Subjective Norm)

Kontrol Perilaku Yang
Dipersepsikan

(PBC)

Intensi Berprilaku
(behavior Intention)

Perilaku menggunakan
jasa pembuatan skripsi
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3. Ada hubungan yang signifikan antara perceived behavioral controldan intensi

dalam perilaku menggunakan jasa pembuatan skripsi.

4. Ada hubungan yang signifikan intensi dan perilaku menggunakan jasa

pembuatan skripsi.

5. Ada hubungan yang signifikan antara sikap dan perilaku menggunakan jasa

pembuatan skripsi yang dimediasi oleh intensi.

6. Ada hubungan yang signifikan antara norma subjektif dan perilaku

menggunakan jasa pembuatan skripsi yang dimediasi oleh intensi.

7. Ada hubungan yang signifikan antara perceived behavioral control dan

perilaku menggunakan jasa pembuatan skripsi yang dimediasi oleh intensi.


