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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi tidak terlepas dari masalah 

komputer. Alat bantu ini sudah digunakan dalam berbagai aktivitas, bahkan 

sampai pada kehidupan rumah tangga. Penggunaan komputer yang dikenal 

dengan Personal Computer (PC) telah mencapai penetrasi sosial yang tinggi 

seperti halnya telepon, televisi dan alat elektronik lainnya. Adanya 

penggunaan komputer di berbagai bidang menyebabkan terjadinya perubahan, 

(Rina Trisnawati dan Shinta Permata Sari, 2000:83) sehingga menimbulkan 

fenomena baru yang kemudian di kenal dengan istilah End-User Computing 

(EUC).  

End-User Computing menurut Raymond Mc Leod (2001:21) adalah 

pengembangan seluruh atau sebagian sistem berbasis komputer oleh pemakai. 

Pemakai akan bekerja sama dengan para spesialis informasi untuk 

mengembangkan sistem. Oleh karena itu konsep EUC tidak berarti bahwa 

para spesialis informasi tidak dibutuhkan lagi, sebaliknya ini berarti  bahwa 

para spesialis akan lebih banyak melaksanakan peran konsultasi dari pada  

sebelumnya (Raymond Mc Leod, 2001:22). 

End-User Computing akan memberikan manfaat baik bagi perusahaan 

maupun bagi personil End-User Computing (EUC) itu sendiri, diantaranya 

memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan peningkatan kinerja 
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personilnya (Gerrity dan Rockart dalam Dandes Rifa dan M. Gudono, 

1999:21). Dalam konteks EUC, keahlian dalam menggunakan komputer 

sangat penting dalam penentuan kinerja (Terborg, dalam Dandes Rifa dan M. 

Gudono, 1999:21). Oleh karena pentingnya keahlian dalam mengoperasikan 

komputer, maka dukungan yang efektif terhadap EUC suatu organisasi harus 

lebih memperhatikan hubungan individual dengan keahlian yang dimiliki oleh 

personil EUC. Untuk dapat memberikan dukungan formal terhadap EUC 

sangat sulit dan kompleks. Hal ini disebabkan oleh karena personil EUC 

berbeda satu sama lainnya baik karakteristik individu, sikap (attitudes), 

kecemasan (anxiety), maupun cara berfikir (cognitive style). Perbedaan 

karakteristik individu yang diteliti meliputi factor personality. 

Personality menurut Dandes Rifa dan M. Gudono (1999) yang mengutip 

dari Harrison dan Rainer (dalam Rina Trisnawati dan Shinta Permata Sari, 

2000:84) sendiri meliputi computer anxiety, computer attitudes, math anxiety. 

Variabel-variabel ini juga akan mempengaruhi EUC dimana computer anxiety 

merupakan kecenderungan seseorang untuk menjadi susah, khawatir, atau 

ketakutan mengenai penggunaan komputer  dimasa sekarang atau dimasa yang 

akan datang. Computer anxiety sendiri terdiri dari fear (khawatir atau takut 

dalam menggunakan komputer) dan anticipation (yakin dan senang dengan 

ide pembelajaran dan penggunaan keahlian komputer). Computer attitudes 

menunjukkan reaksi atau penilaian seseorang terhadap komputer berdasarkan 

kesenangan atau ketidaksenangan terhadap komputer. Computer attitudes 

dapat ditinjau menjadi pesimism (percaya bahwa komputer mendominasi dan 
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mengendalikan manusia), optimism (percaya bahwa komputer sangat 

membantu dan bermanfaat) dan intimidation (percaya bahwa komputer 

menakutkan). Math anxiety merupakan ketakutan, kecemasan dan 

kekhawatiran yang berhubungan secara khusus dengan matematika (Igbaria 

dan Parasuraman dalam Dandes Rifa dan M. Gudono, 1999:24). 

Adanya keahlian yang memadai dari personil EUC menyebabkan 

aktivitas EUC yang meliputi pengolahan kata (word processing), komunikasi 

elektronik (electronic communication) dan aktivitas otomasi kantor lainnya 

dapat berjalan dengan baik, sehingga aplikasi teknologi yang berbasis 

komputer dapat memberikan manfaat bagi perusahaan (Dandes Rifa dan M. 

Gudono 1999:22). Berbagai penelitian mengenai EUC telah dilakukan. Nur 

Indriantoro (2000) melakukan penelitian mengenai pengaruh computer anxiety 

terhadap keahlian dosen dalam menggunakan komputer. Sampel dalam 

penelitian ini adalah para pemakai komputer yang bekerja sebagai dosen 

fakultas ekonomi pada perguruan tinggi swasta di Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY). Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa computer anxiety 

berpengaruh negatif terhadap keahlian dosen dalam menggunakan komputer. 

Penelitian mengenai pengaruh faktor demografi dan personality 

terhadap keahlian End-User Computing telah dilakukan sebelumnya oleh 

Dandes Rifa dan M. Gudono (1999). Sampel yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah karyawan Perbankan dari mulai tenaga krelikal sampai 

manajemen tingkat atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor 
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demografi (kecuali pendidikan) dan faktor personality (kecuali computer 

attitude) berpengaruh terhadap keahlian EUC. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Rina 

Trisnawati dan Shinta Permata Sari (2000) melakukan penelitian tentang: 

pengaruh faktor personality terhadap keahlian dalam menggunakan komputer. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan administratif 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

hanya variabel computer anxiety yang berpengaruh terhadap keahlian dalam 

menggunakan komputer. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Igbarian (1990), Harrison dan Rainer (1992) 

dan Dandes Rifa (1998).  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Rina 

Trisnawati dan Shinta Permata Sari (2000) akan tetapi terdapat beberapa 

perbedaan, yaitu: 

1. Obyek penelitian terdahulu dilakukan pada karyawan administratif 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, sedangkan obyek penelitian ini 

pada seluruh karyawan Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan 

Yogyakarta. 

2. Penelitian terdahulu dilakukan pada periode tahun 2000, sedangkan 

penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2008. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “PENGARUH FAKTOR PERSONALITY TERHADAP 

KEAHLIAN DALAM MENGGUNAKAN KOMPUTER (Studi Survei 

pada Karyawan Kantor Akuntan Publik di Surakarta dan Yogyakarta)” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah computer anxiety berpengaruh terhadap keahlian dalam 

menggunakan komputer? 

2. Apakah computer attitudes berpengaruh terhadap keahlian dalam 

menggunakan komputer? 

3. Apakah math anxiety berpengaruh terhadap keahlian dalam menggunakan 

komputer? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh computer anxiety terhadap keahlian dalam 

menggunakan komputer. 

2. Untuk mengetahui pengaruh computer attitudes terhadap keahlian dalam 

menggunakan komputer. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh math anxiety terhadap keahlian dalam 

menggunakan komputer. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan antara lain: 

1. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pada dunia ilmu pengetahuan, khususnya sistem informasi akuntansi, 

apabila penelitian ini berhasil membuktikan adanya hubungan antara 

faktor personality terhadap keahlian EUC  karyawan Kantor Akuntan 

Publik (KAP) di Surakarta dan Yogyakarta. 

2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP). 

Dengan adanya EUC diharapkan para karyawan dapat 

memanfaatkan teknologi dengan baik dan memberikan dampak dalam 

peningkatan kinerja. 

3. Bagi penulis. 

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk menerapkan teori 

yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik di dunia nyata. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu: 

BAB      I  PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

 BAB     II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi mengenai landasan teori seperti teknologi komputer, 

end-user, keahlian, end-user computing, tingkat keahlian end-

user computing, manfaat dan resiko EUC bagi perusahaan, 

faktor personality, tinjauan atas penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

 BAB    III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, metode pengujian instrumen, dan teknik analisis data. 

 BAB    IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi mengenai hasil analisis data yang diperoleh dengan 

menggunakan alat analisis yang diperlukan serta 

pembahasanya. 
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 BAB     V PENUTUP 

Berisi mengenai uraian kesimpulan dan saran-saran yang 

diambil berdasar hasil analisis data. 




