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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi informasi merupakan suatu hal yang sangat 

berharga. Informasi yang akurat dan up to date sangat dibutuhkan oleh para 

praktisi dalam melaksanakan kegiatannya. Perkembangan teknologi informasi 

sangatlah membantu untuk dapat menyediakan informasi yang akurat, tepat 

dan selalu up to date.Perkembangan teknologi informasi sekarang ini sangat 

identik dengan perkembangan komputer. Komputer merupakan alat bantu 

untuk berbagai aktivitas, bahkan sampai kehidupan rumah tangga. Dengan 

adanya komputer di berbagai aktivitas menyebabkan terjadinya banyak 

perubahan dan kemudahan. 

Sistem informasi akuntansi yang canggih merupan produk dua disiplin 

yaitu akuntansi dan komputer. Komputer memiliki keahlian yang luar biasa 

untuk memproses data akuntansi menjadi informasi. Jika suatu transaksi 

dimasukkan untuk di proses, maka komputer akan membawa transaksi 

tersebut keseluruh komponen sistem yang berhubungan secara otomatis. 

Komputer dapat mem-posting informasi yang  cepat sehingga setiap rekening 

akan selalu diperbaharui. Informasi dapat disediakan secepatnya sesuai dengan 

kebutuhan pemakai (Agus, 2004:38). 

Penggunaan komputer pada saat ini merupakan suatu keniscayaan, baik 

untuk individu maupun kelompok (perusahaan). Tidak dipungkiri bahwa hal 



   

tersebut adalah indikasi dari teknologi informasi (TI) yang semakin 

berkembang. Dalam waktu yang relatif singkat, komputer yang dikenal 

dengan personal computer (PC), telah mencapai penetrasi sosial yang tinggi 

seperti halnya telepon, televisi dan alat elektronik lainnya yang menyebabkan 

terjadinya perubahan-perubahan, seperti pencatatan tenaga kerja digantikan 

dengan sistem database, mesin ketik digantikan dengan word processor, 

mesin hitung digantikan lotus atau excel dan perubahan-perubahan lainnya 

(Rina Trisnawati dan Shinta Permata Sari, 2000:86). 

Meskipun banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan dengan adanya 

komputer namun demikian ada sebagian orang yang merasa cemas atau 

gelisah dengan adanya komputer yang dewasa ini hampir dapat dijumpai 

dalam berbagai kehidupan (computer anxiety). Sebagian orang merasa 

khawatir dan takut (fear) dengan adanya komputer karena mereka belum 

banyak menguasai teknologi komputer, sehingga mereka belum bisa 

mendapatkan manfaat dengan kehadiran kompute (Nur Indriantoro, 2000). 

Berbagai sikap yang muncul dan ditujukan oleh individu terhadap 

kehadiran komputer di dunia mereka atau yang lebih dikenal dengan istilah 

computer attitude. Computer attitude menunjukan reaksi atau penilaian 

seseorang terhadap komputer berdasarkan kesenangan atau ketidak 

senangannya terhadap komputer. Dengan kata lain secara umum attitude 

menunjukkan perasaan kesenangan atau ketidaksenangan seseorang terhadap 

objek stimulus (Rifa dan Gudono, 1999:193) Sebagian orang merasa optimis 

atas kehadiran komputer, mereka merasa bahwa kehadiran komputer mampu 



   

meringankan setiap pekerjaan dan memberikan berbagai manfaat. Sebagian 

lagi merasa pesimis terhadap kehadiran komputer, mereka menganggap 

dengan adanya komputer akan mengendalikan dan mendominasi kehidupan 

manusia. Dan terlebih lagi terdapat kemungkinan timbulnya perasaan 

terintimidasi dengan adanya komputer yang mungkin bagi sebagian orang 

komputer adalah alat yang sangat komplek, rumit dan sulit untuk 

mengendalikannya. Sikap pemakai komputer merupakan faktor yang 

mempengaruhi kinerja (keahlian) individual dalam penggunaan komputer 

(Webster et. al dalam Nur Indriantoro, 2000). 

Fenomena yang muncul adalah sikap seseorang terhadap adanya 

komputer (computer attitude) dan kegelisahan seseorang terhadap komputer 

(computer anxiety) dapat mempengaruhi keahlian seseorang dalam 

menggunakan atau megoperasikan komputer. Beberapa penelitian yang 

meneliti mengenai fenomena tersebut telah banyak dilakukan. Rifa dan 

Gudono (1999) melakukan penelitian yaitu meneliti pengaruh faktor 

demografi dan personality terhadap keahlian komputer pada karyawan 

perusahaan perbankan. Rina Trisnawati dan Shinta Permata Sari (2000) 

meneliti mengenai pengaruh faktor personality ( computer anxiety, computer 

attitude dan math anxiety) terhadap keahlian komputer pada karyawan 

administrasi UMS Surakarta. Nur Indriantoro (2000) melakukan penelitian 

dengan sampel dosen pada universitas swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY), tentang pengaruh computer anxiety terhadap keahlian dosen dalam 

penggunaan komputer. 



   

Adanya penggunaan komputer diberbagai bidang menyebabkan 

terjadinya perubahan, sehingga menimbulkan fenomena baru yang kemudian 

dikenal dengan istilah End User Computing (EUC). Definisi mengenai 

keahlian dalam menggunakan komputer (End User Computing) harus 

dibedakan dengan penelitian End User. End User sinonim dengan pemakai 

produk akhir sistem berbasis komputer. End User Computing (EUC) adalah 

pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh pemakai 

akhir (Mc. Leod dalam Rina Trisnawati dan Shinta Permata Sari, 2000:84). 

Pertumbuhan EUC memberi manfaat baik bagi perusahaan maupun 

personil EUC itu sendiri (Gerrity dan Rokcrat dalam Rifa dan Gudono, 

1999:21). Manfaat tersebut diantaranya adalah memberikan keunggulan 

kompetitif bagi perusahaan dan peningkatan kinerja personilnya. Disamping 

memberi manfaat, pertumbuhan EUC ini juga menimbulkan beberapa masalah 

terutama yang berkaitan dengan pengawasan dan standarisasi pengembangan 

aplikasi yang akan digunakan (Harrison dan Rainer dalam Rifa dan Gudono, 

999:21). Supaya EUC dapat memberi manfaat pada perusahaan dan 

individunya maka perlu adanya dukungan formal terhadap EUC. 

Pada penelitian Tri Wibowo dan Hardiningsih (2003) menunjukkan 

bahwa profesionalisme tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keahlian di bidang computer audit. Hal tersebut tidak konsisten dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Poznansky dan Bline (dalam 

Nurmawan Yudhiwibowo, 2005:4), yang mengungkapkan bahwa tingginya 

tingkat profesional seseorang akan meningkatkan kinerja dibidang tersebut. 



   

Selain itu, dalam penelitian Sri Trisnaningsih (2003), professional 

commitment berpengaruh terhadap motivasi seseorang untuk bekerja 

khususnya guna mendapatkan predikat sebagai profesional sejati sebagai 

kebanggaan di dalam suatu asosiasi profesi.  

Dengan mempertimbangkan penelitian Tri Wibowo dan Pancawati 

Hardiningsih (2003), penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh 

faktor personality dan professional commitment terhadap keahlian End User 

dalam menggunakan komputer audit. Akan tetapi penelitian ini akan 

menggunakan sampel auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di 

Surakarta dan Yogyakarta. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

topik dengan judul ”PENGARUH COMPUTER ATTITUDE DAN 

PROFESSIONAL COMMITMENT TERHADAP KEAHLIAN AUDITOR 

DALAM MENGGUNAKAN KOMPUTER  (Survey pada Kantor 

Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta)”    

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah computer attitude berpengaruh terhadap keahlian auditor dalam 

penggunaan komputer (EUC)? 

2. Apakah professional commitment berpengaruh terhadap keahlian auditor 

dalam penggunaan komputer (EUC)? 



   

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh computer attitude terhadap keahlian auditor 

dalam menggunakan komputer. 

2. Untuk mengetahui pengaruh professional commitment terhadap keahlian 

auditor dalam menggunakan komputer. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

pengembangan teknologi komputer secara teoritis maupun praktis.  

1. Untuk Auditor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 

pemahaman kepada auditor akan pentingnya penggunaan komputer, 

sehingga dalam menjalankan  tugas audit menjadi lebih efektif dan efisien. 

Selain itu untuk meningkatkan komitmen auditor terhadap profesinya, 

sehingga dapat mengemban amanah profesinya secara profesional.  

2. Untuk Peneliti Selanjutnya / Umum 

Penelitian ini sebagai masukan dan sumber acuan bagi pembaca atau dapat 

digunakan sebagai referensi bagi kalangan akademisi. 

3. Untuk Peneliti 

Bagi peneliti menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga 

dalam menganalisis persoalan-persoalan penerapan teori yang diperoleh 

saat perkuliahan dengan praktek nyata. 



   

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka tentang perkembangan 

teknologi informasi, sistem informasi berbasis komputer, keahlian 

menggunakan komputer, end-user computing (EUC), computer 

attitude, profesional commitment, tinjauan penelitian terdahulu, 

serta kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, definisi oprasional dan pengukuran variabel, teknik pengujian 

data, uji asumsi klasik, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasan dari hasil 

pengolahan data yaitu pengaruh computer attitude dan professional 

commitment terhadap keahlian auditor dalam menggunakan 

komputer. 

 



   

BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran-saran yang mungkin dapat diterima dan bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan hasil 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




