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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian terdahulu 

Computer anxiety merupakan permasalahan yang muncul seiring dengan 

berkembangnya teknologi informasi, dimana pengguna komputer merupakan 

suatu hal yang sudah biasa dan wajar dalam kehidupan ini. Beberapa penelitian 

terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam penelitian ini menurut Indriantoro 

(2000) Penelitian ini menggunakan metode statistik regresi sederhana sebagai alat 

analisa yang bertujuan untuk menganalisis apakah faktor computer anxiety 

mempunyai pengaruh terhadap keahlian dosen dalam menggunakan komputer. 

Hasil penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa computer anxiety mempunyai 

hubungan negatif yang signifikan terhadap keahlian seseorang dalam 

menggunakan komputer persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah sama-sama menguji pengaruh computer anxiety dalam penggunaan 

komputer.Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada 

sampel yang digunakan adalah dosen, sedangkan pada penelitian ini sampel yang 

digunakan adalah karyawan perusahaan. 

Selain itu menurut Prima (2003), Dalam penelitian ini penulis melakukan 

penelitian pengaruh faktor-faktor individual terhadap keahlian auditor dalam 

menggunakan teknik audit berbantuan komputer. Dalam penelitian ini 

menunjukkan terdapat perbedaan tingkat computer anxiety (kekhawatiran atau 

ketakutan menggunakan komputer) pada setiap kelompok jabatan di kantor 
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Akuntan publik (KAP) dalam menggunakan teknik audit berbantuan komputer 

(TABK). Selain itu terdapat perbedaan keahlian menggunakan TABK pada setiap 

kelompok jabatan yang ada di KAP. Keahlian tertinggi dimiliki oleh manajer, 

diikuti oleh auditor senior, kemudian auditor yunior memiliki computer anxiety 

terendah. 

Pertiwi (2007) dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel mahasiswa 

S1 jurusan akuntansi yang ada di Surabaya untuk menguji pengaruh computer 

anxiety terhadap keahlian dan kinerja mahasiswa dalam menggunakan komputer. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa computer anxiety berpengaruh 

negatif terhadap keahlian dan kinerja mahasiswa dalam menggunakan komputer. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel 

yang digunakan, yaitu sama-sama menguji pengaruh computer anxiety terhadap 

penggunaan komputer. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian 

ini terletak pada sampel yang digunakan adalah mahasiswa S1 jurusan akuntansi 

yang ada di Surabaya, sedangkan pada penelitian ini sampel yang digunakan 

adalah auditor yang bekerja di KAP Malang. 

Penelitian ini tertarik menguji sejauh mana tingkat kecemasan seorang auditor 

terhadap keahlian mereka dalam menggunakan alat bantu audit atau TABK. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah terletak pada 

variabel dependen yaitu keahlian dan kinerja auditor dalam menggunakan 

Teknologi Audit Berbantuan Komputer (TABK). 
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B. Landasan Teori 

1. Teori Perilaku Terencana  

Sarwoko (2011) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang mendahulukan 

niat. Faktor pertama mencerminkan keinginan yang dirasakan untuk melakukan 

suatu perilaku. Sikap pribadi (personal attitude) terhadap hasil perilaku dan 

norma-norma sosial (Subjective Norm) yang dirasakan. Faktor kedua berupa 

kontrol perilaku yang dirasakan (perceived feasibility), mencerminkan persepsi 

bahwa perilaku dikontrol secara pribadi. Sedangkan kontrol perilaku sendiri 

merupakan cerminan dari suatu kelayakan yang dirasakan dalam melaksanakan 

suatu perilaku sehingga akan menimbulkan keterkaitan dengan persepsi 

kompetensi situasional. 

Ajzen (2005) menjelaskan  bahwa Behavior Intention dalam teori perilaku 

terencana merupakan fungsi dari tiga dasar, yaitu : Pertama, sikap terhadap 

perilaku (attitude towards behavioral) merupakan dasar bagi pembentukan suatu 

intensi. Determinan ini memiliki dua aspek pokok yaitu keyakinan individu yang 

menampilkan atau tidak menampilkannya perilaku tertentu dan dapat berdampak 

pada hasil-hasil tertentu, aspek lainnya yaitu pengetahuan individu terkait dengan 

objek sikap atau opini individu mengenai hal-hal yang belum tentu sesuai dengan 

kenyataan yang ada. Semakin positif keyakinan individu yang bersumber dari 

suatu objek sikap maka akan semakin positif pula dengan sikap individu terhadap 

objek sikap tersebut. 

Kedua, Norma Subjektif (Subjective Norm) merupakan keyakinan seorang 

individu terkait dengan norma, orang sekitar serta motivasi seorang individu 
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tersebut untuk melaksanakan norma tersebut. Dalam norna subjektif terdapat dua 

aspek pokok yang meliputi keyakinan terhadap suatu harapan yang didalamnya 

berisikan pandangan-pandangan pihak lain yang dianggap penting oleh individu 

dan digunakan untuk menampilkan perilaku tertentu. Aspek lain dalan norma 

subjektif  meliputi motivasi kesediaan seorang individu untuk melaksanakan atau 

tidaknya pendapat maupun pikiran orang lain yang dianggap penting bagi 

pedoman individu dalam berperilaku. 

Ketiga, Kontrol perilaku persepsian (Perceived Behavioral Control) 

merupakan dasar bagi pembentukan kontrol perilaku terhadap kekuatan faktor-

faktor yang dapat mempermudah maupun mempersulit suatu perilaku. Control 

perilaku sendiri dapat dioperasionalkan dalam bentuk efikasi diri. Keempat, Minat 

perilaku (Behavioral Intention) merupakan suatu kecenderungan seseorang 

memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu pekerjaan yang ditentukan 

oleh sejauh mana seorang individu memiliki sikap positif dalam perilaku tertentu 

serta mendapatkan dukungan dari orang lain yang berpengaruh pada 

kehidupannya. 

2. Definisi Anxiety 

Kecenderungan seseorang menjadi khawatir, atau ketakutan mengenai 

penggunaan komputer di masa sekarang dan masa mendatang (igbaria dan 

Parasuraman, 1989). Anxiety merupakan bagian alami dari hidup seseorang, dan 

kebanyakan dari kita mengalaminya dari waktu ke waktu. 

Anxiety biasanya muncul ketika adanya sesuatu hala yang baru yang 

sedang ataupun dipelajari. Hal ini dapat menyebabkan adanya semacam 
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penolakan terhadap perubahan dan dapat berdampak negatif terhadap kinerja 

(Dupin-Bryant, pam 2002). 

Beberapa faktor dianggap sebagai suatu penyebab kenapa anxiety timbul 

pada diri seseorang antara lain adalah faktor genetik, biokimia otak, suatu respon 

yang berlebihan terhadap suatu pertengkaran maupun keadaan hidup. 

3. Definisi Computer Anxiety 

Definisi computer anxiety menurut Igbaria dan Parasuraman (1989) dalam 

Sudaryono dan Astuti adalah sebagai suatu kecenderungan seseorang menjadi 

susah, khawatir atau ketakutan mengenai penggunaan teknologi informasi 

(komputer) pada masa sekarang atau pada masa yang akan datang. Dalam meta-

analisis, istilah-istilah seperti ketakutan, kecemasan, ketidaknyamanan dan 

computer-phobia digunakan secara bergantian untuk menggambarkan computer 

anxiety (Chua et al, 1999) 

Menurut Linda V. Orr (2000) computer anxiety merupakan salah satu 

technophobia, dimana komputer merupakan salah satu teknologi yang 

berkembang dalam kehidupan manusia. Technophobia sendiri dapat digolongkan 

menjadi 3 tingkatan. 

a. Anxious technophobe 

Seseorang yang termasuk dalam tingkatan ini akan menunjukan tanda-

tanda klasik yang merupakan reaksi kekhawatiran (anxiety reaction) ketika 

menggunakan suatu teknologi, tanda-tanda tersebut dapat berupa munculnya 

keringat ditelapak tangan, detak jantung yang keras atau sakit kepala. 

b. Cognitive technophobe 
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Seseorang yang termasuk dalam tingkatan ini pada mulanya merasa tenang 

dan relaks, mereka sebenarnya menerima suatu teknologi baru tetapi muncul 

beberapa pesan negatif seperti “saya akan menekan tombol yang salah dan 

mengacaukan mesin itu”. 

c. Uncomfortable User 

Seseorang yang termasuk dalam tingkatan ini dapat dikatakan sedikit 

khawatir dan masih muncul pertanyaan negatif, tetapi secara umum tidak 

membutuhkan one-on-one-conselling. 

Definisi computer anxiety menurut Igbaria dan Parasuraman (1989) adalah 

sebagai suatu kecenderungan seseorang menjadi susah, khawatir atau ketakutan 

mengenai penggunaaan teknologi informasi pada masa sekarang atau masa 

yang akan datang. Sebenarnya computer anxiety memunjukkkan suatu tipe 

stress tertentu karena computer anxiety itu berasosiasi dengan kepercayaan 

yang negatif mengenai komputer, masalah-masalah dalam menggunakan 

komputer dan penolakan terhadap komputer, kecemasan dalam berkomputer 

dapat menimbulkan dua hal, yaitu: 

1. Fear (takut) 

Seseorang yang merasa takut dengan adanya komputer karena 

mereka belum banyak menguasai teknologi komputer, sehingga 

mereka belum bisa mendapatkan manfaat dengan kehadiran 

komputer. 

2. Anticipation (antisipasi) 
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Seseorang perlu melakukan antisipasi terhadap kegelisahan yang 

muncul dengan adanya komputer. Antisipasi tersebut dapat 

dilakukan dengan menerapkan ide-ide pembayaran yang 

menyenangkan (anticipation) terhadap komputer.   

4. Keahlian Auditor Dalam Menggunakan Teknik Audit Berbantuan 

Komputer (TABK) 

Keahlian menggunakan komputer menurut Ighbaria (1994) adalah suatu 

kombinasi antara pengalaman user dalam menggunakan komputer, latihan yang 

telah diperoleh dan keahlian komputer secara menyeluruh. Menurut Harrison dan 

Rainer (1992) keahlian adalah suatu perkiraan atas suatu kemampuan seseorang 

untuk melakukan pekerjaan dengan sukses, seseorang yang menganggap dirinya 

mampu untuk melaksanakan tugas cenderung akan sukses. Seseorang yang 

menganggap dirinya mampu untuk melaksanakan tugas cenderung akan sukses. 

Menurut Mayangsari (2003) ukuran keahlian tidak cukup hanya pengalaman 

tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan suatu 

keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain 

disamping pengalaman. Komponen keahlian untuk auditor di Indonesia terdiri 

atas: 

1. Komponen pengetahuan yang merupakan komponen penting dalam 

suatu keahlian. Komponen ini meliputi pengetahuan terhadap fakta-

fakta, prosedur-prosedur dan pengalaman. 

2. Ciri-ciri psikologi, seperti kemampuan berkomunikasi, kreativitas, 

kemampuan bekerja sama dengan orang lain. 
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5. Kinerja Auditor 

Menurut Ristio dkk (2014), kinerja auditor merupakan hasil dari kerja 

auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab auditor 

tersebut. Kinerja auditor menjadi tolak ukur dari kerja auditor, apakah sudah baik 

atau belum. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu 

(standar), dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, 

sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu 

tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan 

(Trisnaningsih, 2007). 

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan 

yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kriteria 

penilaian kinerja auditor dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan: 

efektifitas, kreatifitas, produktifitas, kualitas, target kerja. 

6. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) 

Salah satu perkembangan yang terjadi dalam bidang auditing sehubungan 

dengan pemakain teknologi informasi adalah dengan adanya Teknik Audit 

Berbantuan Komputer-TABK (Computer assisted audittechniques-CAATS). 

Penerapan teknologi baru dalam suatu organisasi akan berpengaruh pada 

keseluruhan organisasi, terutama pada sumber daya manusia. Faktor pengguna 

sangat penting untuk diperhatikan dalam penerapan sistem baru, karena tingkat 

kesiapan pengguna untuk menerima sistem baru mempunyai pengaruh besar 

dalam menentukan sukses tidaknya pengembangan atau penerapan sistem tersebut 

(Tangke, 2004). 
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Penggunaan TABK atau CAATs akan meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas auditor dalam melaksanakan audit dengan memanfaatkan segala 

kemampuan yang dimiliki oleh komputer. Untuk itu mengkombinasikan 

pemahaman mengenai pentingnya keahlian audit dengan pengetahuan sistem 

informasi berbasis komputer akan menghasilkan peningkatan yang sangat 

signifikan dalam proses audit sistem informasi. Persiapan auditor sistem informasi 

untuk memiliki keahlian tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk dapat 

melakukan tugas sebuah audit sistem informasi. Keuntungan menggunakan 

TABK adalah: 

1. Increased or wider scope of investigation, which cannot be done 

manually, untuk database yang berisikan ribuan transaksi, yang 

tidak mungkin dilakukan dengan cara manual, maka TABK sangat 

membantu untuk memfokuskan audit. 

2. Increased coverage (covering 100% of the transaction for a year or 

more), TABK mampu memeriksa 100% seluruh transaksi dalam 

sebuah database. 

3. Better information, such as extra analysis or profiling of data: 

TABK mampu memberikan informasi untuk analisis data dan 

melihat profil data. 

4. Saving time, waktu untuk proses audit lebih tepat dengan bantuan 

TABK ini.  

Teknik audit berbantuan komputer (TABK) atau Computer Assisted Audit 

Technique Tools (CAATS) adalah sebagai alat bantu dalam kegiatan audit. 
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TABK/CAATs dapat juga didefinisikan sebagai penggunaan perangkat dan teknik 

untuk mengaudit aplikasi komputer serta mengambil dan menganalisa data. 

Dengan kata lain TABK/CAATs merupakan perangkat dan teknik yang 

digunakan untuk menguji (baik secra langsung maupun tidak langsun) suatu 

aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah data. 

Jika auditor memilih menggunakan Teknik Audit Berbantuan Komputer 

(TABK), maka auditor dapat memilih pendekatan yang digunakannya, yaitu 

apakah untuk melakukan pengujian substantif. Sedangkan apabila auditor memilih 

untuk melakukan pengujian aplikasi, maka ada beberapa pendekatan yang dapat 

dilakukan diantaranya adalah: 

1. Text Data 

Menggunakan data masukan yang telah dipersiapkan auditor dan 

menguji data tersebut dengan salinan (copy) dari perangkat lunak 

aplikasi auditan. 

2. Integrated text faciality (ITF) 

Suatu pendekatan teknik teretomatisasi yang memungkinkan auditor  

secara tersendirimenguji alur logika dan kendali suatu aplikasi pada 

saat operasi normal berlangsung. 

3. Parallel simulation (PS) 

Pendekatan ini mengharuskan auditor untuk membuat suatu 

program yang menyimulasikan fungsi utama tertentu dari aplikasi 

yang sedang diuji. 
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Sedangkan untuk melakukan pengujian substantif (misalnya detail 

transaksi atau saldo perkiraan), maka auditor dapat memilih teknik: 

1. Embadded Audit Module (EAM) 

Suatu teknik dimana satu atau lebih modul program tertentu 

dilekatkan disuatu aplikasi untuk mencatat secara tersendiri 

serangkaian transaksi yang telah di tentukan ke dalam file yang akan 

dibaca oleh auditor. 

2. Generalized Audit Software (GAS) 

Pendekatan yang menggunakan suatau perangkat lunak tertentu yang 

dimanfaatkan untuk menyeleksi, mengakses, mengorganisasi data 

untuk kepentingan pengujian substantif. 

Dalam praktek audit, terutama audit yang menggunakan sistem 

informasi berbasis komputer, auditor yang bisa mengoprasikan 

TABK ini sangat diperlukan. Ada beberapa software yang bisa 

disunakan untuk membantu melakukan pengujian data antara lain: 

Audit Command Langue (ACL), Interactive Data Analysis Software 

(IDEA), Audit Program Generator (APG), Microsoft Excel, EZR 

Stats, QSAQ, Random Audit Assistant, RAT-STATS, Auto Audit dan 

GRC on Demand 

C.  Pengembangan Hipotesis. 

Penelitian yang berhubungan dengan computer anxiety telah banyak 

dilakukan sebelumnya oleh Heinsenn et al (1987), ighbaria dan parasuraman 

(1989), Chakrabarti dan Ighbaria (1990), Angulo dan Torkzadeh (1992), dan Chua 
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et al (1999). Ighbaria dan Parasuraman (1989) menemukan dalam penelitiannya 

bahwa kecenderungan seseorang menjadi susah, khawatir atau ketakutan terhadap 

computer (computer anxiety) di masa sekarang dan masa yang akan datang 

mempunayi pengaruh terhadap sikap pemakai terhadap teknologi komputer. Oleh 

karena itu sikap negatif pemakai mengakibatkan rendahnya tingkat keahlian 

dalam menggunakan komputer, tingginya computer anxiety mempunyai pengaruh 

negatif terhadap keahlian yang bersangkutan dalam menggunakan komputer. 

Menurut Azwar dalam bukunya yang berjudul Sikap Manusia dikatakan 

bahwa (2013;9). Psikologi memandang perilaku manusia sebagai reaksi yang 

dapat bersifat sederhana maupun bersifat kompleks, dimana secara kodratinya 

terdapat bentuk-bentuk perilaku instinktif yang digunakan untuk mempertahankan 

kehidupannya. Teori perilaku terencana merupakan perilaku yang ditimbulkan 

oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Munculnya niat dapat 

dibagi menjadi tiga yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, kontrol 

perilaku persepsian. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kuntardi (2004), menunjukkan 

bahwa computer anxiety mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap 

keahlian akuntan pendidik dalam menggunakan komputer. Goodhue et al, (tjhai, 

2003), menunjukkan bahwa agar suatu teknologi informasi dapat memberikan 

dampak yang positif terhadap kinerja individual. 

H1 : Computer ancxiety memiliki pengaruh negatif tehadap keahlian 

auditor dalam menggunakan TABK. 
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H2 : Computer anxiety memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja 

auditor dalam menggunakan TABK. 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Data Diolah 
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