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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendorong kalangan 

pembisnis perorangan maupun perusahaan dibidang apapun berlomba-lomba 

untuk mengupdate sistem informasi perusahaan masing-masing. Banyak 

perusahaan yang go public dan non go public juga sedang gencar-gencarnya 

membuka lowongan pekerjaan bagi mereka yang ahli dibidang pemrograman 

sistem informasi dan akuntansi berbasiskan sistem. Didukung dengan 

kecepatan berselancar di internet merangsang para pemegang perusahaan 

untuk membenahi sistem dalam perusahaannya. Banyak perusahaan yang 

sudah lama berdiri dan berhasil dalam hal penjualan dan pembelian, namun 

sistem perusahaan masih menggunakan cara tradisional dengan hanya 

membuat jurnal pembukuan,buku besar,jurnal penyesuaian dan kertas kerja. 

Dewasa ini, perusahaan semakin banyak memperhitungkan ERP System 

(Enterprise Resource Planning) sebagai salah satu bagian yang penting dalam 

perusahaannya. Enterprise Resource Planning tidak bisa diartikan dengan 

hanya menerjemahkan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Tapi 

Enterprise Resource Planning memiliki inti paling penting pada kata 
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“Enterprise”. Enterprise sendiri memiliki arti sebuah perusahaan atau bisnis. 

Enterprise sendiri memiliki tugas untuk menyatukan seluruh divisi dan fungsi 

yang ada dalam suatu perusahaan yang akan melengkapi semua kebutuhan 

didalam suatu perusahaan (Wibisono,2005). Ada berbagai cara untuk 

menyukseskan upaya tersebut, salah satunya adalah dengan cara 

mengintegrasikan sistem informasi dan meningkatkan efisiensi dari sistem 

informasi untuk menghasilkan manajemen yang lebih efisien dalam proses 

bisnis. Ketika perusahaan menjadi lebih efisien akan meningkatkan daya 

saingnya di pasar bisnis (Suprijanto,2006). Dengan demikian ERP akan 

menekan atau menurunkan biaya operasi pada perusahaan sehingga nantinya 

akan dialokasikan ke biaya yang lebih tepat.  

Untuk mendukung semua sistem informasi perusahaan, para 

pengembang sistem informasi mulai menciptakan berbagai program-program 

yang dapat diintregasikan ke dalam berbagai perusahaan. ERP mulai 

dikembangkan oleh Compiere Inc. Dengan demikian muncul berbagai 

software yang open source, seperti ERP yang beredar di pasaran sekarang ini. 

Sistem ERP yang komersial dan digunakan oleh berbagai perusahaan maupun 

perorangan antara lain SAP, Baan, Oracle, IFS, Peoplesoft dan J.D. Edwards. 

Namun adapula sistem ERP yang berbasis open source yang sedang popular 

sekarang ini adalah Compiere, Adempiere, WebErp. Namun, kehadiran ERP 

ini juga mengundang resiko pada saat pengimplimentasinya salah satunya 

adalah risiko bisnis dan risiko audit. 
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Risiko audit adalah suatu ukuran atas beberapa besar kejadian auditor 

untuk menerima bahwa suatu laporan keuangan mungkin mengandung suatu 

kesalahan penyajian yang material setelah suatu proses audit dinyatakan 

selesai dan suatu pendapat wajar tanpa syarat telah diterbitkan. Sedangkan 

risiko bisnis adalah risiko-risiko yang sering ditemui dalam perusahaan dan 

membutuhkan manajemen risiko.  

Risiko audit dan bisnis ini harus sudah dipahami oleh para auditor 

dalam melaksanakan proses audit. Melaksanakan audit adalah melaksanakan 

proses yang sistematis dan logis serta berlaku untuk semua bentuk sistem 

informasi (Singleton,2007). Agar auditor tidak menyimpang dari penilaian 

audit, masing-masing auditor harus melek terhadap proses audit. Prosedur 

audit menurut Ismaya (2005) adalah garis besar tata cara atau alur dalam 

sarana audit yang akan dilaksanakan oleh auditor, berfungsi pula sebagai 

petunjuk dan alat pengawasan mengenai pekerjaan audit. 

Banyak kegagalan-kegalan yang dialami oleh perusahaan saat 

menggunakan sistem berbasis ERP ini. Salah satu faktornya adalah perbedaan 

budaya teknologi yang dipakai perusahaan, budaya dari sisi teknologi juga 

harus dinilai karena perusahaan yang tidak memiliki staf teknologi akan 

mengalami kesulitan dalam pengimplementasi diperusahaan. Maka dari itu 

untuk pengimplementasi sebuah sistem dibutuhkan banyak persiapan mulai 

dari tahap pelatihan bagi semua sumber daya manusia yang ada di satu 

perusahaan, pengujian dan intregasi sistem ini dibutuhkan karena intregasi 
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dan pengujian dilakukan berdasarkan kasus per kasus jadi biaya susah untuk 

diprediksi, dan konversi basis data yang otomatis harus dilakukan pemindahan 

ke basis data baru. 

Berdasarkan penelitian James Hunton et al. (2001) menunjukkan 

auditor keuangan secara signifikan kurang sadar dan peduli terhadap risiko 

penggunaan ERP sistem. Auditor keuangan tidak sepenuhnya menyadari 

tentang risiko-risiko yang bervariasi dalam pengimplementasian ERP 

(Enterprise Resource Planning) sistem jika dibandingkan dengan penilaian 

mereka terhadap risiko-risiko nyata di lingkungan non ERP sistem. Berbeda 

dengan penilaian auditor sistem informasi di perusahaan, auditor sistem 

informasi lebih sadar dan peduli terhadap risiko kedepan dalam penggunaan 

ERP system dan auditor sistem informasi menilai risiko yang lebih tinggi 

secara signifikan di lingkungan penggunaan ERP. Didalam penelitian James 

Hunton et al. (2001) mengungkapkan kondisi dari kurangnya pemahaman atas 

risiko-risiko jika auditor tidak sadar terhadap risiko yang ditimbulkan di 

lingkungan ERP, yaitu meningkatnya masalah risiko seperti gangguan bisnis, 

keamanan database, keamanan aplikasi dan gangguan sistem yang saling 

berkaitan dengan proses bisnis. Dampak yang lain jika audit tidak mengenali 

risiko-risiko akan berdampak buruk terhadap kualitas laporan keuangan yang 

di auditnya. Keterlibatan audit dapat terganggu jika auditor keuangan gagal 

untuk mempertimbangkan dengan benar tingkat dan sifat risiko yang terkait 

dengan lingkungan sistem yang berbeda. 
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Bagi sebagian mahasiswa menganggap ERP sistem hanya untuk 

megikuti arus jaman teknologi yang semakin maju namun sebagian dari 

mereka tidak sadar ternyata ada risiko-risiko dibalik pengimplementasiannya. 

Dewasa ini, sudah banyak universitas-universitas yang membekali 

mahasiswanya untuk langsung siap terjun didunia pekerjaan. Banyak 

universitas yang sudah melakukan pelatihan bagi mahasiswa yang memiliki 

minat ke arah akuntansi publik, akuntansi perpajakan, akuntansi perbankan 

maupun yang ingin mendapatkan sertifikasi pengakuan dari dalam maupun 

luar negeri. Mahasiswa yang sudah dibekali dengan banyak ilmu pada saat 

masuk dalam dunia perkerjaan pasti sudah dapat memprediksi bagaimana cara 

dia bekerja di perusahaan dan memperhitungkan risiko-risiko yang akan 

datang di perusahaan dalam keadaan apapun. Unika Soegijapranata juga 

sudah mempersiapkan mahasiswa-mahasiswinya untuk siap terjun di dunia 

pekerjaan. Unika menyediakan pelatihan CPA (Certified Public Accountant) 

bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis di program studi akuntansi yang 

ingin terjun ke dalam pekerjaan sebagai akuntan publik. Unika juga 

menyiapkan pelatihan simulasi SAP (System Application and Product in data 

processing) yang dikemas melalui mata kuliah Praktikum Komputer 

Akuntansi, mahasiswa akuntansi yang telah mengikuti mata kuliah ini akan 

mendapatkan sertifikat sebagai partisipan pelatihan. 

Peneliti mengambil sampel dari mahasiswa akuntansi dari mahasiswa 

akuntansi konsentrasi sistem informasi akuntansi dan mahasiswa konsentrasi 
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audit di Universitas Soegijapranata Semarang. Tujuan dilakukan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perbedaan pengetahuan tentang risiko audit dan 

risiko bisnis dalam mengimplementasian ERP sistem yang mana banyak 

kontroversi dalam pengintregasiannya sesuai dengan pengetahuan mahasiswa 

konsentrasi sistem dan mahasiswa konsentrasi audit.  

 Mahasiswa akuntansi dengan konsentrasi audit difokuskan untuk 

diberikan pemahaman mengenai standar auditing yang benar sehingga 

mahasiswa mampu untuk mengidentifikasikan segala macam kecurangan 

yang terdapat di dunia pekerjaan dan mahasiswa dapat melakukan 

pencegahaan terhadap segala macam risiko yang akan muncul. Konsentrasi 

audit juga memberikan pemahaman cara-cara prosedur dan teknik untuk 

mengaudit laporan keuangan serta memberi tindak lanjut hasil investigasi 

mereka, dengan demikian lulusan akuntansi konsentrasi audit melahirkan 

auditor keuangan yang memahami betul bagaimana cara mengambil 

keputusan yang benar saat mengaudit, mengerti bagaimana menaggapi risiko 

yang ada dan jujur serta bertanggung jawab pada pekerjaannya. Sedangkan 

mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem informasi lebih difokuskan untuk 

memahami konsep-konsep dasar basis data, menyusun segala model data 

sehingga menjadi informasi dengan perintah SQL (Structure Query 

Language). Mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem informasi juga diarahkan 

untuk fokus pada dukungan aplikasi teknologi informasi didalam bisnis 

karena adanya fenomena perkembangan teknologi sehingga mahasiswa dapat 
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memahami isu-isu dan riset-riset terkait dengan perkembangan aplikasi 

teknologi informasi dalam bisnis. Mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem 

informasi juga dapat melakukan audit sistem informasi karena mahasiswa 

akuntansi konsentrasi sistem informasi memiliki keahlian untuk memahami 

apa yang terjadi seperti kerugian material akibat kehilangan data, kesalahan 

dalam menginput data didalam sistem, ancaman-ancaman yang datang dari 

luar untuk menguasai data perusahaan dan kesalahan pengambilan keputusan 

karena informasi yang didapat salah.  Berdasarkan ilmu yang telah didapatkan 

mahasiswa, mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem dan audit dipilih sebagai 

obyek penelitian. Karena biasanya mahasiswa akuntansi sistem menemukan 

hal-hal yang menyebabkan kesalahan pada sistem informasi akuntansinya dan 

mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem akan paham jika ada ancaman-

ancaman dari luar mapun dalam pada sistem yang digunakan. 

Kasus – kasus yang biasanya ditemukan oleh audit SI (Konsentrasi 

sistem) adalah gangguan bisnis, keamanan jaringan, keamanan 

database,keamanan aplikasi, interdependensi proses, dan risiko pengendalian 

keseluruhan. Sedangkan konsentrasi audit tidak melakukan atau memberikan 

penilaian risiko secara signifikan lebih tinggi terkait dengan kelemahan 

pengendalian namun konsentrasi sistem informasi justru melakukannya.  

Maka penelitian ini akan memberikan bukti empiris untuk menguji 

tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem informasi dan 
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audit terhadap risiko bisnis dan risiko audit dalam penggunaan ERP 

(Enterprise Resource Planning) sistem. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Apakah penilaian mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem informasi atas 

risiko bisnis dan audit di lingkungan penggunaan ERP lebih tinggi daripada 

penilaian mahasiswa akuntansi konsentrasi audit ?  

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

A. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, tujuan dari riset 

ini adalah : 

Untuk mengetahui tingkat perbedaan pemahaman yang di terima oleh 

mahasiswa konsentrasi sistem dan konsentrasi non sistem dalam menanggapi 

risiko bisnis dan audit yang muncul dalam ERP System, menganalisis 

bagaimana mahasiswa konsentrasi sistem mengenali dan lebih sadar terhadap 

risiko-risiko audit yang terjadi pada penggunaan ERP Sistem dan memperoleh 

bukti empiris mengenai pengaruh perbedaan pemahaman risiko audit dan 

bisnis oleh mahasiswa akuntansi sistem dan konsentrasi non sistem. 

B. Manfaat Penelitiaan 

Berdasarkan tujuan diatas, kontribusi atau manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Kontribusi untuk penulis  

Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai bagaimana risiko bisnis dan 

risiko audit yang muncul setelah pengimplementasian ERP system dan 

memilih solusi yang tepat untuk risikonya. Dan menambah bukti empiris 

dalam menghadapi risiko bisnis dan risiko audit penggunaan ERP system. 

2. Kontribusi untuk bidang akademik 

Bisa menjadi bahan refrensi, menambah informasi serta pengetahuan dalam  

pengungkapan  risiko-risiko audit dan bisnis antara pengguna ERP system dan 

non ERP system. 

3. Kontribusi untuk perusahaan 

Bisa memberikan masukan mengenai keuntungan dan kelemahan penerapan 

ERP system. Sehingga perusahaan bisa memperhitungkan biaya dan risiko 

yang akan dihadapi. 

4. Kontribusi untuk pihak lain  

Diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan tambahan informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian selanjutnya. 
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1.4. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut James Hunton et al. (2001) Sistem berbasis ERP akan menciptakan 

masalah yang substansial dengan gangguan bisnis, keamanan sistem, dan risiko 

proses interpedensi. Beberapa dari risiko ini memerlukan pengendalian yang besar. 

Pernyataan POB (Public Oversight Board) didalam jurnal James Hunton et al. 

(2001), POB (Public Oversight Board) sangat menyoroti kekhawatirannya mengenai 

kemampuan auditor untuk menilai risiko dari sistem pemrosesan informasi yang 

berkembang pesat. 

Adanya perbedaan antara mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem dengan 

audit akan mempengaruhi penilaian mereka terhadap risiko bisnis dan risiko audit 

yang terkait dengan penggunaan ERP sistem. Hal ini dapat di ukur dengan 

Mahasiswa 

Konsentrasi 

Sistem 

Mahasiswa 

Konsentrasi 

Audit 

Risiko Bisnis 

dan Risiko Audit 

Risiko Bisnis 

dan Risiko Audit 

Uji Beda (Mann Whitney) 

Gambar 1.1 Model Penelitian 
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menggunakan desain analisis atau uji hipotesis yang mempunyai dua sampel yang 

akan dibandingkan dengan rata-ratanya untuk beberapa variabel terkait yaitu uji beda 

menggunakan Uji beda Mann Whitney dengan SPSS. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi berbagai teori dan hipotesis yang dikembangkan 

dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, pengembangan 

hipotesis, serta model penelitian. 

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang objek dan lokasi penelitian, populaso dan 

sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, serta teknik analisis data atau uji 

hipotesis. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi distribusi jawaban dari responden, dan hasil 

pengujian hipotesis. 
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BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, dan keterbatasan dari 

penelitian yang telah dilakukan.


