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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi yang semakin pesat, 

Penggunaan komputer akan mendominasi seluruh kegiatan yang berhubungan 

dengan kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya teknologi 

yang semakin canggih saat ini akan membawa dampak positif bagi yang 

mengimplementasikan teknologi tersebut. Manfaat yang dapat dirasakan dengan 

kehadiran kemajuan teknologi salah satunya adalah auditor.  

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara klien dalam 

mengumpulkan data, memproses dan melaporkan informasi keuangan. Oleh 

karena itu auditor akan banyak menemukan lingkungan dimana data tersimpan 

lebih banyak dalam media elektronik dibandingkan dengan media kertas. Auditor 

harus menentukan bagaimana perusahaan menggunakan system teknologi 

informasi untuk meng-inisiasi, mencatat, memproses dan melaporkan transaksi 

dalam laporan keuangan (Mahyuni, 2010). 

Di bidang audit, penggunaan komputer untuk melakukan pengauditan 

dengan bantuan teknologi audit pun akan meningkatkan di masa-masa mendatang 

(Lovata, (1990) mengungkapkan bahwa teknologi komputer dapat berguna 

sebagai alat bantu dalam berbagai teknik audit, bahkan kemampuan auditor dalam 

melakukan analisis semakin kompleks karena meningkatnya dukungan teknologi 

komputer dalam menyediakan informasi yang bermanfaat.
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Penggunaan teknologi audit baru selain memberikan manfaat juga dapat 

menimbulkan masalah yang tidak dapat dihindari dan masalah utamanya yaitu 

sosialisasi terhadap penggunaan teknologi audit tersebut. Sampai saait ini masih 

banyak pemikiran mengenai dampak-dampak negatif penggunaan komputer pada 

kehidupan manusia (Weber, 1999:10). Oleh sebab itu penggunaannya harus di 

persiapkan untuk menjalankan teknologi tersebut, jika tidak, pengguna akan tidak 

optimal dalam memanfaatkan sistem yang baru (Sylvia, 2001)  

Teknik audit modern atau yang dikenal dengan Teknik Audit Berbantuan 

Komputer (TABK) atau Computer Audit techniques (CAATs) akan meningkatkan 

efisiensi dan efetivitas dalam melaksanakan audit dengan memanfaatkan segala 

kemampuan yang dimiliki oleh komputer. TABK yang digunakan oleh Kantor 

Akuntan Publik ini dapat membantu auditor untuk melakukan pengujian data 

dengan sampling data yang besar. Banyaknya komponen TABK yang digunakan 

oleh para auditor dapat memudahkan pekerjaan mereka antara lain Audit 

Command Language (ACL), Interactive Data Analysis Software (IDEA) dan 

Microsoft Excel.  

Menghadapi perkembangan baruteknologi informasi tersebut, seperti adanya  

Teknologi Audit Berbantuan Komputer (TABK) yang baru berkembang di 

Indonesia, seseorang dapat menyikapi kehadiran komputer secara berbeda dan tak 

jarang disikapi dengan penolakan. Penolakan tersebut mungkin disebabkan oleh 

ketidaktahuan sederhana tentang komputer atau mungkin juga disebabkan oleh 

kegelisahan yang mendalam atau ketakutan berlebih terhadap teknologi komputer 
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yang sering disebut dengan “Computer Phobia”. Adanya perubahan baru 

terkadang menimbulkan tekanan (stress). Tekanan yang timbul dapat berupa 

kecemasan (anxiety) namun ada pula yang menghadapinya sebagai tantangan. 

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja organisasional 

jika didukung dengan keahlian pemakaian komputer. Seperti yang dikemukakan 

oleh Nelson (1990), bahwa diterimanya teknologi komputer tergantung pada 

karakteristik teknologi komputer dan tingkat skill atau expertise dari individu 

pemakai komputer. Keahlian yang dimiliki pemakai komputer, tidak saja 

meningkatkan kinerja organisasional secara keseluruhan, melainkan juga dapat 

meningkatkan kinerja individual (Harrison dan Rainer, 1992). Oleh sebab itu, 

untuk tercapainya peningkatan kinerja membutuhkan dukungan dari berbagai 

level manajemen dan pemakai komputer secara individual. Dengan adanya 

perbedaan karakteristik pemakai individual, misal: faktor sikap (kecemasan), 

demografi, dan cara berfikir, dapat menyebabkan perbedaan perilaku kerja dan 

pencapaian kinerja individual. 

Setiap individu akan bersikap positif (attitude) terhadap kehadiran teknologi 

komputer, jika mereka merasakan manfaat teknologi informasi untuk 

meningkatkan kinerja dan produktivitas. Manfaat yang dirasakan oleh pemakai 

komputer disebabkan oleh kemampuan setiap individu mengoperasikan komputer 

(skills) dan karena adanya dukungan (support) organisasional. Setiap individu 

yang mengalami  kecemasan terhadap komputer (computer anxiety) akan 

merasakan manfaat komputer yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka 

yang tidak mengalami kecemasan terhadap kehadiran komputer (Ighbaria, 1995). 
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Computer attitude diukur dengan menggunakan Cmputer Attitude Scale (CAS) 

yang dikembangkan oleh Nickel dan Pinto (1986). 

Anxiety atau kecemasan didentifikasi sebagai perasaan yang kuat berupa 

ketakutan (fear) dan antisipasi keprihatinan yang tidak berhubungan dengan 

situasi khusus yang mengancam. Kecemasan berkomputer dapat diartikan sebagai 

penolakan terhadap perubahan. Penolakan dapat berupa gejala ketakutan akan 

sesuatu yang tidak diketahui akan kegagalan, atau ketidakinginan untuk 

mengubah keadaan sekarang. 

Penelitian yang berhubungan dengan computer anxiety telah banyak 

dilakukan sebelumnya Ighbaria dan Parasuraman (1989), Ighbaria dan 

Chakrabarti (1990), Torkzadeh dan Angulo (1992), Chua et al (1999) serta 

Wibowo dan Pancawati (2003), Ighbaria dan Parasuraman (1989) menemukan 

dalam penelitiannya bahwa kecenderungan seseorang menjadi rumit, khawatir 

atau ketakutan terhadap komputer (computer anxiety) di masa sekarang dan masa 

yang akan datang mempunyai pengaruh terhadap sikap pemakai terhadap 

teknologi komputer. Oleh karena itu sikap negatif pemakai mengakibatkan 

rendahnya tingkat keahlian dalam penggunaan komputer, dengan tingginya 

computer anxiety mempunyai pengaruh negatif terhadap keahlian yang 

bersangkutan dalam menggunakan komputer. 

Penelitian yang dilakukan oleh Torkzadeh dan Angulo (1992) Computer 

Anxiety menunjukkan pengguna takut bahwa mereka akan merusak komputer, 

atau menghancurkan informasi penting. Mereka merasa canggung dan takut 

tampak bodoh. Komputer tampaknya memiliki karakteristik hampir sama dengan 
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manusia dan kecepatan mereka dapat membuat orang merasa bahwa mesin lebih 

pintar dari manusia. 

Karena itulah, penelitian ini tertarik untuk menguji sejauh mana tingkat 

kecemasan seorang auditor terhadap keahlian dan kinerja mereka dalam 

menggunakan alat bantu audit atau TABK. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan keahlian 

dan kinerja auditor dalam menggunakan Teknologi Audit Berbantuan Komputer 

(TABK). Keahlian dalam penelitian ini ditujukan dengan pengalaman dan 

pengetahuan auditor dalam penggunaan TABK untuk menunjang kebutuhan audit 

mereka.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut, apakah computer anxiety berpengaruh terhadap keahlian dan 

kinerja auditor dalam menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer 

(TABK)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh computer anxiety 

terhadap keahlian dan kinerja auditor dalam menggunakan Teknik Audit 

Berbantuan Komputer (TABK). 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Teoritis 
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• Sebagai bahan refrensi untuk peneliti selanjutnya dalam 

mengkaji masalah secara lebih mendalam. 

• Digunakan sebagai refrensi bagi kalangan akademis 

2. Praktis  

• Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

organisasi dan kantor akuntan publik (KAP) yang sedang dan 

akan mengembangkan taknologi audit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


