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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Adanya perkembangan baru teknologi informasi, seorang mahasiswa 

dapat menyikapi kehadiran komputer secara berbeda dan kadang mahasiswa  

menyikapi dengan penolakan. Penolakan ini juga disebabkan oleh kegelisahan 

yang mendalam atau ketakutan berlebih terhadap teknologi komputer yang 

sering disebut computerphobia. 

Sifat individu yang mengalami kurang percaya diri, kecemasan 

terhadap adanya komputer, dapat menjadi penghalang untuk mahasiswa dalam 

mengembangkan dirinya untuk lebih memahami teknologi informasi termasuk 

didalamnya software akuntansi.  

Kendala mengenai tidak semua mahasiswa nantinya dapat bekerja 

dengan nyaman menggunakan software akuntansi juga justru akan terus 

bertambah dan sulit diatasi. Masalah ini terjadi karena kurangnya kemampuan 

dan minat yang dimiliki para mahasiswa akuntansi dalam menguasai software 

komputer. Ini dikarenakan para mahasiswa kurang mendapat materi mengenai 

komputer akuntansi dan lebih banyak mempelajari akuntansi metode 

pencatatan manual pada saat kuliah, padahal di dunia kerja banyak yang sudah 

menggunakan software akuntansi apalagi dengan era digital saat ini. 

Ketika mahasiswa sudah terpaku dengan cara pencatatan manual dalam 

menyusun laporan keuangan, maka ketika memasuki dunia kerja dimana 

perusahaan telah menggunakan software dalam metode pencatatannya, mereka 

akan merasa terkejut dan tidak nyaman dalam menggunakannya. Hal itu 
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mengakibatkan mahasiswa lebih terbiasa menggunakan metode akuntansi 

manual dibandingkan dengan bantuan software aplikasi. Di Universitas Wahid 

Hasyim Semarang sebenarnya sudah mengantisipasi kejadian seperti itu 

dengan memasukan mata kuliah komputer akuntansi kepada mahasiswa prodi 

akuntansi. Pada mata kuliah ini mahasiswa diajarkan menggunakan software 

akuntansi yang secara tidak langsung mahasiswa dituntut untuk memiliki 

keahlian serta menguasai software akuntansi. 

Mahasiswa menganggap mata kuliah tersebut tidak begitu penting dan 

menomorduakan mata kuliah tersebut. Akibatnya mahasiswa menjalani 

perkuliahan tersebut hanya sebatas mencari nilai atau sebatas formalitas saja 

tanpa harus bersungguh-sungguh mengikuti perkuliahan dan mengambil 

ilmunya. Hal ini bisa disebabkan karena mahasiswa kurang menyadari fungsi 

serta kegunaan dari software akuntansi untuk masa mendatang. 

Bodnar dan Hopwood dalam Fahmi N. Nasution (2004): menyatakan 

dalam penerapan sistem informasi setidaknya diperlukan tiga hal yaitu 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan pengguna 

(brainware). Hardware dan software yang baik sekalipun tanpa diiringi 

brainware yang berkompeten suatu sistem informasi tidak akan berjalan secara 

optimal. Sama halnya dengan menggunakan software akuntansi, mahasiswa 

sebagai pengguna harus berkompeten agar dapat mengoperasikan software 

akuntansi. 

Namun banyak mahasiswa yang mengalami kegelisahan dan kecemasan 

dalam menggunakan komputer sehingga mereka beranggapan menggunakan 

software akuntansi menjadi sesuatu yang sulit. Dengan timbulnya kecemasan 
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berkomputer dikalangan mahasiswa, berdampak pada minat mereka untuk 

menggunakan software akuntansi. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi keahlian berkomputer seseorang yang dapat mempengaruhi 

minat seseorang menggunakan software akuntansi. Faktor-faktor tersebut 

antara lain computer attitude, computer self afficacy dan computer anxiety.  

Berdasarkan hasil survey pada mahasiswa akuntansi reguler pagi 

Universitas Wahid Hasyim Semarang angkatan tahun 2014-2015 dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Data Persentase Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Wahid 

Hasyim Semarang Angkatan Tahun 2014-2015 dalam Menggunakan 

Software Akuntansi. 

 

Angkatan Jumlah 

Mahasiswa 

Tinggi Sedang Rendah (Tidak 

Berminat) 

2014 67 Mahasiswa 9,5% 11,2% 79,3% 

2015 78 Mahasiswa 39% 6,5% 54,5% 

 Sumber : Data Primer Mahasiswa Akuntansi Regular Pagi Universitas Wahid  

Hasyim Semarang Angkatan Tahun 2014-2015 yang diolah, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa persentase minat 

mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software akuntansi setiap tahunnya 

mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun angkatan 2014 jumlah 

mahasiswa akuntansi regular pagi yang memiliki minat tinggi dalam 

menggunakan software akuntansi sebesar 9,5%, yang berminat sedang 

mencapai 11,2%, dan yang tidak berminat atau mempunyai minat rendah 

terhadap penggunaan software akuntansi sebesar 79,3%.  
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Hasil berbeda juga di dapat pada angkatan tahun 2015 bahwa, jumlah 

mahasiswa akuntansi regular pagi yang memiliki minat tinggi terhadap 

penggunaan software akuntansi mengalami kenaikan mencapai 39%, namun 

mahasiswa yang mempunyai minat sedang turun menjadi  6,5%, dan pada 

tahun angkatan ini jumlah mahasiswa yang tidak berminat atau mempunyai 

minat rendah dalam mengaplikasikan software akuntansi turun sebesar 54,5%. 

Jumlah presentase minat mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software 

akuntansi yang mengalami kenaikan atau penurunan pada setiap tahunnya 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut. 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti 

melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor-faktor 

yang telah dijelaskan dalam mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi 

menggunakan software akuntansi. Berkaitan dengan hal itu maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Computer 

Attitude, Computer Self Efficacy dan Computer Anxiety Terhadap Minat 

Mahasiswa Akuntansi Menggunakan Software Akuntansi (Studi Kasus 

Pada Mahasiswa Akuntansi di Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi  Universitas Wahid Hasyim Semarang Angkatan Tahun 2014-

2015)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Atas dasar pemaparan latar belakang masalah yang telah di paparkan 

sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Computer Attitude berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa 

menggunakan Software Akuntansi pada Mahasiswa Program Studi 

Akuntansi Universitas Wahid Hasyim Semarang ? 

2. Apakah Computer Self Efficacy berpengaruh terhadap Minat 

Mahasiswa menggunakan Software Akuntansi pada Mahasiswa 

Program Studi Akuntansi Universitas Wahid Hasyim Semarang ? 

3. Apakah Computer Anxiety berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa 

menggunakan Software Akuntansi pada Mahasiswa Program Studi 

Akuntansi Universitas Wahid Hasyim Semarang ? 

4. Apakah Computer Attitude, Computer Self Efficacy, dan Computer 

Anxiety berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa menggunakan 

Software Akuntansi pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi 

Universitas Wahid Hasyim Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menganalisis dan  membuktikan apakah Computer Attitude 

berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa menggunakan Software 

Akuntansi pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas 

Wahid Hasyim Semarang ? 
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2. Untuk menganalisis dan membuktikan apakah Computer Self Efficacy 

berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa menggunakan Software 

Akuntansi pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas 

Wahid Hasyim Semarang ? 

3. Untuk menganalisis dan membuktikan apakah Computer Anxiety 

berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa menggunakan Software 

Akuntansi pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas 

Wahid Hasyim Semarang ? 

4. Untuk menganalisis dan membuktikan apakah Computer Attitude, 

Computer Self Efficacy, dan Computer Anxiety berpengaruh terhadap 

Minat Mahasiswa menggunakan Software Akuntansi pada Mahasiswa 

Program Studi Akuntansi Universitas Wahid Hasyim Semarang ? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian-penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan akuntansi, khususnya sistem 

informasi akuntansi.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya untuk pengembangan ilmu akuntansi. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan terhadap literatur-literatur maupun penelitian di bidang 

akuntansi, khususnya bidang sistem informasi akuntansi. 
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2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Almamater 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

mengenai masalah yang dihadapi mahasiswa dalam meningkatkan 

keahlian komputer dimana hal itu penting untuk kelanjutan di masa 

depan. 

2. Bagi Akademisi  

Dengan adanya  penelitian ini dapat menambah wawasan mahasiswa 

serta menjadi referensi bahan penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan serta 

wawasan baru untuk mampu menerapkan teori yang didapat di 

perkuliahan dengan kenyataan sebenarnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung 

dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan proposal ini disajikan 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan  

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan proposal. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori penelitian, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Dalam bab ini diuraikan tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis. 

BAB IV     Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis 

data, dan pembahasan. 

BAB V  Penutup 

Dalam bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


