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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 Akuntan Publik merupakan sebuah organisasi yang memberikan 

pelayanan jasa audit keuangan bagi perusahaan. Dimana perusahaan 

tersebut membutuhkan sebuah keyakinan dan kepercayaan bahwa dengan 

menyerahkan laporan keuangan perusahaannya kepada akuntan publik. 

Keyakinan dan kepercayan ini didukung dengan cara kerja akuntan publik 

dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Akuntan Publik harus 

dapat melakukan proses akuntansi secara benar dan sesuai dengan standar 

audit. Standar audit ini dibuat dan diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) dengan tujuan agar para auditor termasuk akuntan publik dapat 

melaksanakan pekerjaannya dengan baik. 

Profesi akuntan publik ini sangat dipengaruhi adanya teknologi 

informasi yang telah berkembang sekarang ini. Dimana perusahan-

perusahan menginginkan agar akuntan publik dapat mengikuti 

perkembangan zaman ke era digital (eletronik) dengan memanfaatkan 

teknologi informasi sekarang ini menggunakan audit sistem informasi 

(software audit) dalam mengaudit laporan keuangan klien. Menurut Ales, 

Kogan, dan Vasarhelyi (2000) dalam buku Halim (2004) mengatakan bahwa 

profesi akuntansi ada untuk melindungi pemegang saham dari pencurian 

keuangan yang disebabkan kesalahan informasi dan fraud. 

1 



2 

 

 

Menurut legowo (2014) dalam Surya dan Widhiyani (2016) 

meningkatnya penggunaan akan suatu teknologi informasi tidak hanya 

dirasakan oleh perusahaan secara keseluruhan, tetapi jasa audit keuangan 

seperti Kantor Akuntan Publik khususnya auditor yang bekerja didalamnya. 

Dengan adanya tingkat penggunaan akan audit sistem informasi (software 

audit) oleh auditor ini, maka kemampuan auditor dalam melakukan analisis 

akan semakin meningkat dan kompleks.  

Munculnya berbagai kasus yang menimpa akuntan publik diakibatkan 

tuntutan dari klien yang meningkat terhadap akuntan publik untuk dapat 

bekerja lebih maksimal dalam mengaudit laporan keuangan klien dengan 

memanfaatkan penggunaan audit sistem informasi (software audit).Tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor ini dapat menggunakan 

suatu perangkat lunak audit seperti software paket atau general audit 

software (GAS) seperti ACL, IDEA, APPLAUD, CAPANAUDIT, 

FOCAUDIT, maupun application software atau bahkan memanfaatkan 

paket aplikasi dari Microsoft, misalnya Active data dari Excell (Sasongko, 

2012). 

Fenomena penggunaan teknologi informasi mampu dapat mengubah 

secara drastis cara seseorang berpikir dan bertindak dalam 

melakukan sesuatu. Auditor perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman 

akan teknologi informasi yang terus berkembang. Perkembangan ini akan 

berdampak pada cara kerja auditor dalam memberikan informasi kepada 

klien. Apabila seorang auditor tidak melakukan peningkatan kemampuan, 
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pemahaman dan pengetahuan cukup akan teknologi informasi, maka ia akan 

ditinggalkan oleh auditor yang lebih siap. Tingkat penggunaan audit sistem 

informasi oleh auditor ini akan sangat membantu auditor untuk menunjang 

kelancaran kegiatan pengauditan dan menghasilkan laporan audit yang lebih 

baik. Teknologi tidak hanya merubah bagaimana auditor bekerja tapi juga 

merubah apa yang dikerjakan oleh auditor. Pemahaman terhadap sistem 

informasi memberikan kemudahan bagi auditor untuk menentukan prosedur 

audit yang dipilih (untuk mengurangi pekerjaan audit), mempelancar 

kegiatan pengauditan, dan menghasilkan laporan keuangan audit yang 

berkualitas (Bierstaker,2001). 

Dalam operasinya, sebuah Kantor Akuntan Publik akan mengalami 

perkembangan baik dalam usahanya, organisasinya, maupun kematangan 

berpikir para pimpinannya. Perkembangan merupakan suatu urutan 

kemajuan dan perubahan-perubahan yang saling berkaitan untuk mencapai 

kedewasaan (Herbert, 1974) dalam sasongko (2002) atau perkembangan 

adalah perubahan ke arah lebih maju, lebih dewasa (Suryabrata, 1973) 

dalam sasongko (2002). Perkembangan perusahaan tidak terlepas dari 

pertambahan umur perusahaan, sedang pertambahan umur sendiri akan 

diikuti oleh perubahan perilaku. 

Kemajuan akan dialami secara bertahap sesuai dengan umur dari 

perusahaan dan saling berkaitan antara tahap-tahap kemajuan. (Crow, 1972) 

dalam sasongko (2002) menyatakan bahwa usia merupakan indikator umum 

bagi tingkat kedewasaan atau kematangan. Dengan demikian pertambahan 
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usia akan meningkatkan kematangan dalam melaksanakan tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. 

Terdapat berbagai hal yang mempengaruhi tingkat penggunaan audit 

sistem informasi oleh auditor, diantaranya adalah umur KAP. Semakin lama 

Kantor Akuntan Publik berdiri mengindikasikan bahwa KAP tersebut telah 

berkembang dalam melakukan proses audit sistem informasi dan memiliki 

lebih banyak klien, sehingga memiliki pengalaman lebih baik dibandingkan 

dengan KAP lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa umur KAP 

memiliki pengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor. 

Kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi 

menunjukkan semakin tinggi adanya kebutuhan dan dorongan serta 

kesadaran dalam teknologi informasi untuk tingkat penggunakan audit 

sistem informasi  oleh auditor dengan asumsi bahwa dengan tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor tersebut maka auditor yang 

bekerja di KAP memiliki motivasi untuk bekerja lebih baik, cepat  dan 

efisien. 

Pengetahuan atau pendidikan khusus dari auditor merupakan seberapa 

tinggi pengetahuan atau pendidikan khusus dari auditor yang bekerja dalam 

sebuah KAP. Semakin tinggi pengetahuan dan pendidikan khusus  dari 

auditor, menunjukkan bahwa auditor yang bekerja dalam KAP semakin 

paham untuk menjalankan tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor. 
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Ketaatan terhadap standar SPAP  merupakan pernyataan standar audit 

dan aturan etika. Semakin taat auditor untuk menerapkan ketaatan terhadap 

standar SPAP  berarti semakin banyak pula aturan yang harus dipahami dan 

diterapkan, hal ini akan mendorong auditor yang bekerja di KAP untuk 

semakin meningkatkan akan penggunaan audit sistem informasi oleh auditor 

dalam rangka membuat kerjanya semakin efisien. 

Teknik audit berbasis sistem informasi yang dilakukan oleh KAP 

berhubungan dengan keterlibatan audit dalam mengumpulkan, meninjau, 

dan  mengevaluasi bukti audit yang ada. Semakin kompleks teknik audit 

berbasis sistem informasi maka akan semakin membutuhkan tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. 

Apabila seorang auditor semakin tinggi kerahasiaan informasi dalam 

teknologi informasi, maka semakin ia membutuhkan tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor yang memungkinkan kerahasiaan 

informasi dalam teknologi informasi ini lebih terjamin melalui berbagai 

security atau kode keamanan, seperti adanya password, kata sandi dan 

sebagainya. 

Lama audit mempengaruhi tingkat penggunaan audit sistem informasi 

oleh auditor, karena semakin lama audit maka semakin dibutuhkan tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor agar pekerjaan audit cepat 

dan efisien.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2002) menyimpulkan 

bahwa umur KAP, kebutuhan dorongan dan kesadaran KAP, pengetahuan 
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atau pendidikan khusus dari personalia, adanya petunjuk/aturan SPAP/PSA 

serta teknis audit sistem informasi berpengaruh terhadap tingkat penerapan 

audit sistem informasi di Kantor Akuntan Publik (KAP) Indonesia.  

Penelitian  yang dilakukan oleh Navratilova (2012) yang diadaptasi dari 

penelitian Sasongko (2002) menyimpulkan bahwa umur KAP, kebutuhan 

dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi, pengetahuan atau 

pendidikan khusus dari auditor, ketaatan terhadap standard SPAP, teknis 

audit berbasis sistem informasi, kerahasiaan informasi dalam teknologi 

informasi berpengaruh terhadap  tingkat penggunaan audit sistem informasi 

untuk mengaudit klien pada KAP di Semarang. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sharairi (2011) menyatakan 

bahwa pengetahuan dan keterampilan, kerahasiaan informasi dalam 

teknologi informasi  berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit sistem 

informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Kristian dan Imelda (2015) 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara lama audit 

terhadap pelaksanaan audit berbasis sistem informasi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sasongko (2002) yang diadaptasi oleh Navratilova (2012) 

adalah variabel kerahasiaan informasi dalam teknologi informasi  (Sharairi, 

2011) yang mempengaruhi pelaksanaan audit sistem informasi, serta 

menambahkan variabel lama audit (Kristian dan Imelda,2015) .  

Maka  berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan topik:” PENGARUH KARAKTERISTIK 
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AUDITOR, KETAATAN TERHADAP STANDAR SPAP, TEKNIK 

AUDIT BERBASIS SISTEM INFORMASI, KERAHASIAAN 

INFORMASI DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN LAMA 

AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGGUNAAN AUDIT SISTEM 

INFORMASI OLEH AUDITOR PADA KAP DI SEMARANG”. 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

1. Apakah umur KAP berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit 

sistem informasi oleh auditor? 

2. Apakah kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi 

berpengaruh  terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor? 

3. Apakah pengetahuan atau pendidikan khusus dari auditor berpengaruh 

terhadap  tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor? 

4. Apakah ketaatan terhadap standar SPAP berpengaruh terhadap tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor? 

5. Apakah teknik audit berbasis sistem informasi berpengaruh terhadap 

tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor? 

6. Apakah kerahasiaan informasi dalam teknologi informasi berpengaruh 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor? 

7. Apakah lama audit berpengaruh terhadap tingkat penggunaan audit 

sistem informasi oleh auditor? 
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1.3. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pengaruh umur KAP terhadap tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kebutuhan dorongan dan kesadaran 

dalam teknologi informasi terhadap  tingkat penggunaan audit sistem 

informasi oleh auditor. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan atau pendidikan khusus dari 

auditor terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan terhadap standar SPAP terhadap  

tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. 

5. Untuk mengetahui pengaruh teknik audit berbasis sistem informasi 

terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor. 

6. Untuk mengetahui pengaruh kerahasiaan informasi dalam teknologi 

informasi terhadap tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh 

auditor. 

7. Untuk mengetahui pengaruh lama audit terhadap tingkat penggunaan 

audit sistem informasi oleh auditor. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Bagi pihak KAP: 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dan informasi dalam mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor  pada KAP 

khususnya di Semarang. 

b) Bagi penelitian berikutnya:  

Sebagai referensi dan pengetahuan bagi penelitian serupa di masa 

mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

1.5. KERANGKA PIKIR 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh umur KAP, kebutuhan 

dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi, pengetahuan atau 

pendidikan khusus dari auditor, ketaatan terhadap standar SPAP, teknik 

audit berbasis sistem informasi, kerahasiaan informasi dalam teknologi 

informasi dan lama audit terhadap tingkat penggunaan audit sistem 
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informasi oleh auditor di KAP Semarang. Semakin lama umur KAP akan 

tingkat penggunakan audit sistem informasi oleh auditor; semakin tinggi 

kebutuhan dorongan dan kesadaran dalam teknologi informasi akan tingkat 

penggunaan audit sistem informasi oleh auditor; semakin tinggi 

pengetahuan/pendidikan khusus dari auditor akan tingkat penggunaan audit 

sistem informasi oleh auditor ; semakin tinggi  ketaatan terhadap standar 

SPAP maka tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor mudah 

dipahami; semakin tinggi teknik audit berbasis sistem informasi 

berpengaruh pada tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor; 

semakin tinggi kerahasiaan informasi dalam teknologi informasi akan 

tingkat penggunaan audit sistem informasi oleh auditor dan semakin cepat 

lama audit akan tingkat penggunakan audit sistem informasi oleh auditor. 
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika Penulisan Penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, serta 

sistematika penulisan. 

2. Bab II Landasan teori berisi laporan keuangan audit, prosedur audit, 

opini audit, Kantor Akuntan Publik (KAP), Teknologi Informasi 

dalam kegiatan auditing, Audit Sistem Informasi, Teori TAM, 

variabel independen yang mempengaruhi tingkat penggunaan audit 

sistem informasi oleh auditor sebagai dasar untuk menganalisis 

permasalahan yang ada, dan pengembangan hipotesis setiap 

variabelnya. 

3. Bab III Metode penelitian berisi populasi sampel, jenis dan sumber 

data, teknik pengambilan sampel, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, pengujian instrument penelitian, dan teknik analisis data. 

4. Bab IV Hasil analisis dan pembahasan berisi karakteristik responden, 

gambaran umum responden, hasil validitas dan reliabilitas, statistik 

deskriptif,hasil pengujian asumsi klasik,uji fit model,uji koefisien 

determinasi, hasil pengujian hipotesis, pembahasan,hasil uji sensitivity 

test,dan pembahasan sensitivity test. 

5. Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan,saran dan keterbatasan . 

 

 


