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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Teknologi computer merupakan komponen penting dari system informasi. 

Tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka system informasi tidak akan dapat 

menghasilkan informasi tepat waktu. Komponen teknologi mempercepat sistem 

informasi dalam pengolahan data. Oleh karena itu teknologi dapat memberikan nilai 

tambah untuk organisasi. 

Praktik akuntansi dalam dunia bisnis telah bergeser secara radikal sebagai 

akibat kemajuan teknologi informasi. Salah satu bentuk dari perubahan tersebut 

adalah terjadinya perubahan dalam pemrosesan data transaksi dari media kertas ke 

media elektronik seperti system informasi akuntansi terkomputerisasi. 

Dengan perubahan ini muncul berbagai macam perangkat lunak (software) 

akuntansi yang dapat membantu mempermudah pengolahan data transaksi keuangan 

suatu perusahaan tersebut. Berbagai macam perangkat lunak (software) akuntansi 

yang sudah dikenal saat ini antara lain DacEasy Accounting, M.Y.O.B Accounting 

Plus, Zahir Small Business, Accurate Accounting dan berbagai software akuntansi 

lainnya. Pengguna software akuntansi akan mempersingkat waktu pengolahan data 

dan memiliki tingkat keakuratan yang jauh lebih baik. 

Mahasiswa akuntansi mengikuti mata kuliah Komputer Akuntansi mempelajari 

software akuntansi secara teori dan praktek .Software akuntansi yang dipelajari 

memiliki manfaat yang terkadang kurang disadari oleh mahasiswa akuntansi, 

sebagian dari mereka mengikuti mata kuliah Komputer Akuntansi hanya karena 
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sebuah kewajiban untuk mempelajarinya. Banyak manfaat yang diperoleh mahasiswa 

akuntansi dalam mempelajari dan menggunakan software akuntansi, keahlian dan 

pengetahuan teoritis mahasiswa akan semakin lengkap sehingga kelak saat lulus akan 

mempunyai bekal kerja yang cukup untuk masuk ke dunia bisnis. 

Tabel 1. Kecemasan Mahasiswa Akuntansi dalam computer akuntansi menggunakan 

software akuntasi 

No  Angkatan  Jumlah 

Mahasiswa 

Cemas  Sedang  Tidak 

Cemas  

1 2014 40 orang - 26 orang 14 orang 

2 2015 40 orang 1 orang 21 orang 18 orang 

 Jumlah  80 orang 1 orang 47 orang 32 orang 

 Prosentase (%) - 1.25% 58.75% 40% 

 Sumber : mahasiswa akuntansi angkatan 2014 dan 2015 Universitas Wahid Hasyim 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sebanyak 80 orang mahasiswa 

akuntansi dapat diketahui bahwa responden tersebut tidak mengalami kecemasan 

dalam berkomputer. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa mahasiswa angkatan 

tahun 2014 tidak mengalami kecemasan dalam berkomputer, sebanyak 26 orang 

mahasiswa berpendapat sedang dan 14 orang mahasiswa mengalami tidak cemas 

dalam berkomputer menggunakan software akuntansi. Sedangkan pada mahasiswa 

pada angkatan tahun 2015 terdapat 1 orang mahasiswa yang mengalami kecemasan 

berkomputer dan sebanyak 21 orang mahasiswa yang berpendapat sedang dan 18 

orang mahasiswa mengalami tidak cemas dalam berkomputer menggunakan software 

akuntansi. Jadi prosentase dari kecemasan berkomputer menggunakan software 

akuntansi mahasiswa akuntansi Universitas Wahid Hasyim Semarang angkatan tahun 

2014 dan tahun 2015 dengan responden sebanyak 80 orang mahasiswa dengan 
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kategori Cemas sebanyak 1 orang mahasiswa dengan prosentase sebesar 1.25%, 

untuk kategori Sedang dengan jumlah 47 orang mahasiswa dengan prosentase sebesar 

58.75%, dan untuk kategori Tidak Cemas dengan jumlah 32 orang mahasiswa dengan 

prosentase 40%.  

Kemampuan menggunakan computer sangat tergantung pada karakteristik 

individual. Stiap individual akan bersikap positif terhadap kehadiran teknologi 

computer, jika mereka merasakan manfaat teknologi tersebut untuk meningkatkan 

kinerja dan produktivitas. Manfaat yan dirasakan oleh pemakai computer disebabkan 

oleh kemampuan setiap individu mengoperasikan computer dank arena adanya 

dukungan organisasional. Sikap positif seseorang untuk menerima keberhasilan 

teknologi computer karena dilandasi oleh keyakinan bahwa computer dapat 

membantu pekerjaannya sehingga timbul rasa suka pada computer. Ketidaksukaan 

seseorang terhadap computer dapat disebabkan oleh ketakutan dan kekhawatiran yang 

bersangkutan terhadap teknologi computer (Igbaria dan Pasuraman, 1986). 

Setiap individu yang mengalami kecemasan berkomputer (computer anxiety) 

akan merasakan manfaat computer yang lebih sedikit dibandingkan dengan mereka 

yang tidak mengalami kegelisahan terhadap kehadiran computer. Kegelisahan dan 

ketakutan seseoarang terhadap kehadiran teknologi baru umummnya akan mendorong 

sikap negative untuk menolak penggunaan teknologi informasi (Benbasat, 1992 

dalam Sudaryono, 2004). Menurut Rifa dan Gudono (1999) kecemasan berkomputer 

mempunyai hubungan yang negative terhadap keahlian seseorang dalam 

menggunakan computer.  
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. Mahasiswa yang memiliki IPK tinggi akan akan lebih siap menerima hal baru 

yang membuat kecemasan mereka terhadap komputer akan lebih rendah 

dibandingkan dengan mahasiswa yang mempunyai IPK rendah. Sehingga perolehan 

IPK oleh mahasiswa dapat mempengaruhi tingkat kecemasan berkomputer 

mahasiswa.  

Tabel 2. Rata-rata Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa Prodi Akuntansi 

Universitas Wahid Hasyim Semarang  

No  Angkatan  Jumlah 

Mahasiswa 

Rata-rata 

IPK 

IPK 2.5-

3.0 

IPK 3.01-

3.5 

IPK 3.51-

4.0 

1 2014 40 orang 3.28 3 orang 32 orang 5 orang 

2 2015 40 orang 3.32 4 orang 27 orang 9 orang 

 Jumlah 80 orang  7 orang 59 orang 14 orang 

 Prosentase (%)   8.75% 73.75% 17.5% 

 Sumber : Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang 

Dari table diatas dapat diketahui bahwa rata-rata IPK  Program Studi Akuntansi 

angkatan tahun 2014 mencapai 3.28 dengan rincian IPK 2,5 sampai 3.0 sebanyak 3 

orang, IPK 3.01 samapai 3.5 sebanyak 32 orang dan IPK 3.51 sampai 4.0 sebanyak 5 

orang sedangkan rata-rata IPK angkatan tahun 2015 mencapai 3.32 dengan rincian 

IPK 2.5 sampai 3.0 sebanyak 4 orang, IPK 3.01 sampai 3.5 sebanyak 27 orang, dan 

IPK 3.51 sampai 4.0 sebanyak 9 orang. Jadi prosentase IPK angkatan tahun 2014 dan 

tahun 2015 dengan IPK 2.5 sampai 3.0 sebesar 8.75%, IPK 3.01 sampai 3.5 sebesar 

73.75%, dan IPK  3.51 sampai 4.0 sebesar 17.5%. 

Prestasi mahasiswa di perguruan tinggi khususnya dalam bidang akademik 

ditandai dengan Indeks Prestasi yang diperoleh mahasiswa pada suatu mata kuliah 

dan secara keseluruhan dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa. 
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Menurut Reno dan Wiwik (2003) mahasiswa dengan IPK yang tinggi akan lebih 

mampu mengikuti mata kuliah yang harus ditempuh dan mereka lebih siap dalam 

menerima materi baru. Menurut Syaiful Ali dan Fadila (2008) penjelasan mengenai 

sikap terhadap computer pada mahasiswa adalah bila mahasiswa semakin cerdas, 

seperti yang diukur dengan IPK, maka mahasiswa akan semakin memiliki rasa ingin 

tahu, sehingga cenderung mencoba hal-hal baru dan menjadi lebih ingin 

menggunakan komputer sebagai wujud kemajuan teknologi yang menantang 

perkembangan intelektual mereka.  

Kekuatan dan kekhawatiran individu muncul akibat konsep cara pandang 

individu terhadap keadaan saat ini. Indriantoro (1993) menyebutkan faktor 

penguasaan dan cara pandang individu sebagai faktor  locus of control. Individu yang 

memiliki locus of control internal berpandangan bahwa peristiwa-peristiwa yang akan 

terjadi diakibatkan oleh keputusan-keputusan yang dimilikinya. Individu dengan tipe 

tersebut menyikapi ketidakpastian lingkungan yang dihadapi dengan memanfaatkan 

teknologi informasi untuk membuat perencanaan. Locus of control eksternal 

menyebabkan individu merasa tidak mampu menguasai keadaan sehingga timbul 

kecemasan yang akan menurunkan keahlian/kinerja individu. 

Ketidaksukaan seseorang terhadap komputer dapat disebabkan oleh ketakutan 

dan kekhawatiran yang bersangkutan terhadap penggunaan TI atau disebut dengan 

computer anxiety (Nur Indriantoro, 2000). Ketakutan dan kekuatiran individu muncul 

akibat konsep cara pandang individu terhadap keadaan saat ini. Indriantoro (1993) 

dalam Ronowati Tjandra (2007) menyebutkan faktor penguasaan dan cara pandang 

individu sebagai faktor locus of control. Individu yang memiliki internal locus of 
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control berpandangan bahwa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi diakibatkan oleh 

keputusan-keputusan yang dimilikinya. Individu dengan tipe tersebut  menyikapi 

ketidakpastian lingkungan yang dihadapi dengan memanfaatkan teknologi informasi 

untuk membuat perencanaan. External locus of control menyebabkan individu merasa 

tidak mampu menguasai keadaan sehingga timbul kecemasan (anxiety). Menurut 

Bralove (1983) dalam Wijaya dan Johan (2005), apabila internal locus of control 

berperan dalam diri individu, kecemasan yang dialami dapat diminimalisasi namun 

apabila yang berperan adalah eksternal locus of control maka kecemasan akan 

meningkat. Jadi variabel locus of control dapat dijadikan variabel moderasi dalam 

menentukan pengaruh karakteristik individu terhadap kecemasan berkomputer 

mahasiswa. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menulis proposal 

dengan judul “Pengaruh Karakteristik Tipe Kepribadian Dan Ipk Terhadap 

Kecemasan Berkomputer Mahasiswa Akuntansi Dalam Menggunakan Software 

Akuntansi Dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Wahid Hasyim Semarang).” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh karakteristik tipe kepribadian terhadap 

kecemasan berkomputer mahasiswa akuntansi dalam menggunakan 

software akuntansi? 
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2. Apakah terdapat pengaruh IPK terhadap kecemasan berkomputer 

mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software akuntansi? 

3. Apakah terdapat pengaruh karakteristik tipe kepribadian dan IPK secara 

bersama sama terhadap kecemasan berkomputer mahasiswa akuntansi 

dalam menggunakan software akuntansi? 

4. Apakah terdapat pengaruh karakteristik tipe kepribadian terhadap 

kecemasan berkomputer mahasiswa akuntansi dalam menggunakan 

software akuntansi dengan locus of control  sebagai variabel moderasi? 

5. Apakah terdapat pengaruh IPK terhadap kecemasan berkomputer 

mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software akuntansi dengan locus 

of control sebagai variabel moderasi? 

6. Apakah terdapat pengaruh karakteristik dan IPK secara bersama-sama 

terhadap kecemasan berkomputer mahasiswa akuntansi dalam 

menggunakan software akuntansi dengan locus of control sebagai variabel 

moderasi? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian, maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh karakteristik tipe kepribadian terhadap kecemasan berkomputer 

mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software akuntansi. 

2. Pengaruh IPK terhadap kecemasan berkomputer mahasiswa akuntansi 

dalam menggunakan software akuntansi. 
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3. Pengaruh karakteristik tipe kepribadian dan IPK secara bersama-sama 

terhadap kecemasan berkomputer mahasiswa akuntansi dalam 

menggunakan software akuntansi. 

4. Pengaruh karakteristik tipe kepribadian terhadap kecemasan berkomputer 

mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software akuntansi dengan  locus 

of control  sebagai variabel moderasi. 

5. Pengaruh IPK terhadap kecemasan berkomputer mahasiswa akuntansi 

dalam menggunakan software akuntansi dengan locus of control  sebagai 

variabel moderasi. 

6. Pengaruh karakteristik dan IPK secara bersama-sama terhadap kecemasan 

berkomputer mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software akuntansi 

dengan locus of control sebagai variabel moderasi. 


