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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian Validitas bertujuan untuk mengukur apakah setiap indikator 

pertanyaan di dalam suatu tes atau penelitian mampu mewakili secara keseluruhan 

dan proposional perilaku sampel yang dikenai uji tersebut (Matondang,2009). 

Sedangkan pengujian reliabilitas berarti untuk mengukur sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya (Matondang,2009). Pengujian reliabilitas secara 

arti lain dapat diartikan untuk menilai tanggapan responden konsisten atau tidak 

konsisten terhadap suatu pertanyaan. 

Pengujian reliabilitas dan validitas peneliti menggunakan data-data yang telah 

dikumpulkan melalui hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti melalui 

pertanyaan-pertanyaan yang telah dicantumkan pada Google Form. Peneliti 

melakukan pengujian dan pengolahan data menggunakan IBM SPSS 23.  
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4.1.1. Uji Reliabilitas dan Validitas 

Tabel 4.1 

Hasil Pengujian Validitas Setiap Variabel 

Variabel Cronbach Alpha 
Cronbach Alpha if 

Item Deleted 
Keterangan 

BIR 1 0,842 0,842 VALID 

BIR 2 0,842 0,828 VALID 

NSR 1 0,842 0,818 VALID 

NSR 2 0,842 0,818 VALID 

NSR 3 0,842 0,837 VALID 

DSR 1 0,842 0,815 VALID 

DSR 2 0,842 0,813 VALID 

DSR 3 0,842 0,831 VALID 

ASR 1 0,842 0,837 VALID 

ASR 2 0,842 0,831 VALID 

PIR 1 0,842 0,835 VALID 

PIR 2 0,842 0,838 VALID 

CR 0,842 
0,859 

TIDAK 

VALID 

 

Pada pengujian validitas dan reliabilitas, terdapat salah satu indicator 

pertanyaan tidak valid karena nilai Cronbach Alpha if item deleted terdeteksi lebih 

besar daripada nilai yang ada pada Cronbach Alpha. Data yang tidak valid harus 

dibuang dari perhitungan selanjutnya, sehingga data akan bebas dari ketidakvalidan. 

Hasil setelah dilakukan pengobatan dengan membuang data tersebut sebagai data uji 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

     Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas setelah pengobatan 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 

Cronbach 

Alpha if Item 

Deleted 

Keterangan 

BIR 1 0,859 0,858 VALID 

BIR 2 0,859 0,847 VALID 

NSR 1 0,859 0,837 VALID 

NSR 2 0,859 0,837 VALID 

NSR 3 0,859 0,855 VALID 

DSR 1 0,859 0,834 VALID 

DSR 2 0,859 0,833 VALID 

DSR 3 0,859 0,850 VALID 

ASR 1 0,859 0,856 VALID 

ASR 2 0,859 0,849 VALID 

PIR 1 0,859 0,853 VALID 

PIR 2 0,859 0,857 VALID 

 

Setelah pengobatan dilakukan, data menjadi valid dan reliabel. Dalam 

pengujian ini sangat efisien karena sudah bisa menunjukkan validitas dan reliabilitas 

dalam kuesioner yang digunakan. Pada tabel Reliability Statistics menunjukkan nilai 

0,859 yang akan menjadi patokan nilai pada tabel Item-Total Statistics bagian 

Cronbach Alpha if Item Deleted. Model pengujiannya ini memiliki ketentuan 

dinyatakan valid ketika indicator yang dimiliki mempunyai nilai Cronbach Alpha if 

Item Deleted yang bernilai kecil dari nilai Cronbach alpha intrumen (Palupi,2013). 
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Dari hasil output juga terlihat bahwa 12 (dua belas) indikator pertanyaan semuanya 

memiliki nilai Cronbach Alpha if Item Deleted yang lebih kecil dari nilai Cronbach 

Alpha sehingga dikatakan valid.  

Pada tabel Reliability Statistics menunjukan nilai 0,859, jika digolongkan pada tabel 

tingkat reliabilitas data 0,859 berarti Reliabilitas Tinggi. Dari kriteria tersebut dapat 

terlihat bahwa semakin tinggi nilai Cronbach Alpha maka akan semakin handal pula 

datanya. 

 

4.2.  Statistik Deskriptif 

Pengujian statistic deskriptif ini memiliki tujuan untuk mengetahui populasi 

nilai minimum, maksimum dan mean yang dipilih para mahasiswa konsentrasi sistem 

dan audit.  

Tabel 4.3 

Penggolongan kriteria rata-rata 

Skala Kriteria Hasil 

1 – 1,66 Rendah Tidak Setuju 

1,67 – 2,33 Sedang Tidak Tahu 

2,34 – 3,00 Tinggi Setuju 
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Gambar 4.1 

Statistik Deskriptif yang diolah di Ms. Excel 

 

Interpretasi pada table di atas adalah : 

1. Pada indikator pertanyaan Business Interuption Risk 1: Jika terjadi 

masalah pada sistem komputer ERP, dampaknya interupsi 

(gangguan) bisnis, akan lebih besar daripada jika terjadi di sistem 

komputer non ERP pada kalangan mahasiswa akuntansi konsentrasi 

audit mempunyai rata-rata 2,5676 yang masuk dalam kriteria tinggi, 

sedangkan mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem hanya memiliki 

rata-rata 2,2571 yang berarti pemahaman mereka hanya masuk dalam 

kriteria sedang. Hasilnya mahasiswa akuntansi konsentrasi audit setuju 

bahwa jika ada masalah pada sistem computer akan berdampak pada 
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gangguan bisnis di lingkungan ERP lebih tinggi dari non ERP.  Jika 

ditotal mahasiswa akuntansi konsentrasi audit dan sistem mereka 

mempunyai rata-rata 2,4167 yang berarti konsentrasi audit dan 

konsentrasi sistem setuju ERP lebih tinggi dari non ERP pada 

pertanyaan Business Interuption Risk 1. 

2. Untuk pertanyaan kedua, Business Interuption Risk 2: Interupsi 

(gangguan) bisnis yang disebabkan oleh problem di sistem 

komputer ERP akan berdampak pada kerugian finansial lebih 

besar daripada di sistem komputer non ERP pada kalangan 

mahasiswa akuntansi konsentrasi audit juga tinggi dalam hasil rata-

ratanya yaitu 2,5135 , dan mahasiswa konsentrasi sistem hanya 

memiliki rata-rata 2,2286 yang masuk dalam kriteria sedang. Ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi konsentrasi audit setuju 

bahwa gangguan bisnis pada sistem computer di lingkungan  ERP 

akan berdampak pada kerugian finansial daripada mahasiswa 

akuntansi sistem. Jika digabung antara mahasiswa akuntansi audit dan 

sistem memiliki nilai rata-rata 2,3750 yang berarti mereka memahami 

akan ERP sistem.  

3. Indikator pertanyaan selanjutnya adalah Network Security Risk 1: 

Jika terjadi penyusupan (akses tidak legal) dari luar 

(hacker/cracker) ke dalam jaringan sistem komputer, maka 

kemungkinan dan dampak tindakan ilegal seperti pencurian 
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data/informasi penting maupun penyebaran virus, pada sistem 

ERP lebih besar daripada sistem non ERP pada mahasiswa 

akuntansi konsentrasi audit memiliki rata-rata yang tinggi yaitu 2,5135 

, sedangkan Network Security Risk 1 mahasiswa akuntansi 

konsentrasi sistem hanya sebesar 2,2571 masuk kedalam kriteria 

sedang. Ini menunjukan bahwa mahasiswa akuntansi konsentrasi audit 

setuju jika ada kejadiaan penyusupan dari luar ke dalam jaringan 

sistem computer akan berpengaruh adanya tindakan illegal seperti 

pencurian data maupun penyebaran virus pada sistem pada lingkungan 

ERP daripada mahasiswa konsentrasi sistem.. Sedangkan jika 

digabung antara mahasiswa konsentrasi audit dan sistem akan 

menghasilkan rata-rata yang tinggi yaitu 2,3889 yang berarti 

mahasiswa setuju bahwa Network Security Risk 1 akan berpengaruh 

pada lingkungan ERP sistem. 

4. Indikator pertanyaan Network Security Risk 2: Jika terjadi 

penyusupan (akses tidak legal) dari dalam (karyawan) ke dalam 

jaringan sistem komputer, maka kemungkinan dan dampak 

tindakan ilegal seperti pencurian data/informasi penting maupun 

penyebaran virus, pada sistem ERP lebih besar daripada sistem 

non ERP. Untuk mahasiswa akuntansi konsentrasi audit Network 

Security Risk 2 2,5676 masuk dalam kriteria tinggi, dan Network 

Security Risk 2 dikalangan mahasiswa akuntansi sistem 2,2857 yang 
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memiliki kriteria sedang. Ini menunjukkan mahasiswa akuntansi 

konsentrasi audit setuju bahwa risiko yang muncul atas penyusupan 

yang illegal dari dalam perusahaan (karyawan) akan menimbulkan 

kemungkinan adanya pencurian data/informasi  dan penyebaran virus 

pada lingkungan ERP lebih besar daripada di lingkungan non ERP, 

sedangkan mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem kurang 

memahaminya. Jika mahasiswa akuntansi konsentrasi audit dan sistem 

ditotal akan menghasilkan rata-rata 2,4306 yang masuk dalam kriteria 

tinggi. 

5. Selanjutnya untuk Network Security Risk 3: Dalam situasi-situasi di 

atas, keberadaan manajer keamanan jaringan menjamin 

terciptanya lingkungan yang aman pada seluruh jaringan 

perusahaan, lebih dibutuhkan di perusahaan dengan sistem ERP 

daripada di perusahaan dengan sistem non ERP pada nilai rata-rata 

mahasiswa konsentrasi audit bernilai 2,5676 yang masuk dalam 

kriteria tinggi. Sedangkan mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem 

juga memiliki tingkat yang tinggi yaitu 2,6571. Berdasarkan hal ini 

kedua konsentrasi setuju terciptanya lingkungan yang aman pada 

seluruh jaringan perusahaan karena adanya peranan manajer pada 

lingkungan ERP lebih tinggi daripada di lingkungan non ERP. Jika 

digabung keduanya, akan menghasilkan nilai rata-rata yang tinggi juga 

yaitu 2,5972. 
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6. Untuk hasil rata-rata pada pertanyaan Database Security Risk 1: Jika 

terjadi penyusupan (akses tidak legal) dari luar (hacker/cracker) 

ke dalam jaringan sistem komputer, maka kemungkinan 

penyusup dapat mengakses data/informasi yang sangat penting 

atau rahasia di sistem ERP lebih tinggi daripada di sistem non 

ERP. Nilai pada mahasiswa konsentrasi akuntansi audit adalah 2,3784 

yang masuk dalam kriteria tinggi dan untuk hasil rata-rata pada 

mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem 2,2571 yang masuk dalam 

kriteria sedang. Berdasarkan kriteria hasil penggolongannya, 

mahasiswa akuntansi konsentrasi audit setuju bahwa penyusupan 

akses illegal dari luar ke dalam jaringan sistem computer akan ada data 

maupun informasi yang diretas di lingkungan ERP sistem lebih tinggi 

dari lingkungan non ERP sedangkan mahasiswa akuntansi konsentrasi 

sistem kurang memahami akan hal tersebut. Jika mahasiswa akuntansi 

konsentrasi audit dan sistem digabung akan menghasilkan angka rata-

rata 2,3194 yang berarti hanya masuk dalam golongan sedang yang 

berarti kedua grup mahasiswa akuntansi masih kurang memahami 

risiko pada lingkungan ERP sistem. 

7. Nilai rata-rata selanjutnya adalah indikator Database Security Risk 2 : 

Jika terjadi penyusupan (akses tidak legal) dari dalam (karyawan) 

ke dalam jaringan sistem komputer, maka kemungkinan 

karyawan tersebut dapat mengakses data maupun informasi yang 
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sangat penting atau rahasia di sistem ERP lebih tinggi daripada di 

sistem non ERP. Nilai untuk mahasiswa akuntansi konsentrasi audit 

adalah 2,5946 yang masuk dalam golongan tinggi, sedangkan 

mahasiswa konsentrasi sistem masuk ke dalam golongan sedang 

dengan nilai rata-rata 2,571. Dengan demikian, ini menunjukkan 

bahwa mahasiswa akuntansi konsentrasi audit setuju bahwa jika terjadi 

penyusupan ilegal dari dalam perusahaan akan terdapat kemungkinan 

karyawan tersebut bisa mengakses data maupun informasi 

dilingkungan ERP lebih tinggi daripada dilingkungan non ERP. Dan 

jika mahasiswa akuntansi konsentrasi audit dan sistem digabung akan 

menghasilkan rata-rata 2,4306 yang berarti masuk dalam kategori 

tinggi atau mahasiswa setuju dengan risiko yang akan dimunculkan 

pada lingkungan ERP sistem lebih tinggi. 

8. Rata-rata pada indikator pertanyaan Database Security Risk 3: Dalam 

situasi-situasi di atas, keberadaan manajer keamanan jaringan 

menjamin terciptanya lingkungan yang aman pada seluruh 

jaringan perusahaan, lebih dibutuhkan di perusahaan dengan 

sistem ERP daripada di perusahaan dengan sistem non ERP.Nilai 

pada mahasiswa akuntansi konsentrasi audit adalah 2,5676 masuk 

kedalam golongan tinggi sedangkan rata-rata yang terdapat pada 

mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem adalah 2,5714 yang juga 

masuk dalam kriteria tinggi. Dari kedua grup mahasiswa konsentrasi 
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audit dan sistem setuju bahwa keberadaan manajer menjamin 

terciptanya keamanan pada seluruh jaringan perusahaan pada 

lingkungan ERP sistem lebih tinggi daripada lingkungan non ERP. 

Total rata-rata mahasiswa akuntansi konsentrasi audit dan sistem 

adalah 2,5694 yang masuk dalam kriteria tinggi. 

9. Rata-rata pada hasil perhitungan Application Security Risk 1: Risiko 

bahwa karyawan dapat masuk ke aplikasi secara legal (karena 

mempunyai hak), namun kemudian dapat mengakses informasi 

yang bukan menjadi hak dan kewenangannya lebih tinggi di 

sistem ERP daripada di sistem non ERP pada mahasiswa akuntansi 

konsentrasi audit adalah 2,2703 yang masuk dalam kategori sedang, 

sama halnya dengan konsentrasi audit, konsentrasi sistem juga hasil 

rata-ratanya 1,8857 yang relative lebih rendah dari nilai rata-rata 

indikator lain namun hasilnya masih didalam kriteria sedang. Dari 

kedua hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa konsentasi audit dan 

sistem kurang memahami akan risiko yang muncul dalam lingkungan 

ERP sehingga ragu-ragu untuk memberikan pernyataan jika karyawan 

yang memiliki akses legal akan mampu mengakses data maupun 

informasi yang bukan menjadi kewenangannya. Sedangkan jika kedua 

grup digabung akan menghasilkan hasil yang rata-ratanya bernilai 

2,0833 masuk dalam kategori sedang. 
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10. Hasil perhitungan selanjutnya adalah pertanyaan Application Security 

Risk 2 : Kebutuhan untuk mengendalikan pemberian password 

dan melakukan kontrol atas penggunaan password lebih tinggi di 

sistem ERP daripada sistem non ERP. Rata-rata yang dimiliki oleh 

mahasiswa akuntansi konsentrasi audit adalah 2,8108 masuk dalam 

kriteria tinggi. Sedangkan untuk nilai rata-rata mahasiswa akuntansi 

konsentrasi sistem bernilai 2,5429 masuk dalam kriteria sedang. Hasil 

rata-rata dari kedua konsentrasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

akuntansi konsentrasi audit lebih setuju jika kebutuhan untuk memberi 

password akan memudahkan kontrol atas penggunaan sistem di 

lingkungan ERP sistem lebih besar daripada di lingkungan non ERP 

sehingga meminimalisir risiko. Jika keduanya digabungkan akan 

menghasilkan rata-rata 2,6806 yang berarti kriteria tinggi dan 

memahami risiko di lingkungan ERP sistem. 

11. Rata-rata untuk Process Interdependency Risk 1: Risiko ketika 

masalah timbul di satu bagian proses bisnis akan menimbulkan 

masalah juga di proses yang lain, lebih tinggi di sistem ERP 

daripada non ERP. Didalam kelompok mahasiswa akuntansi 

konsentrasi audit adalah 2,4865 yang berarti masuk dalam kriteria 

tinggi. Sedangkan untuk hasil di mahasiswa akuntansi konsentrasi 

sistem bernilai 2,4571 yang masuk dalam golongan tinggi. Ini 

menunjukan bahwa mahasiswa akuntansi konsentrasi audit lebih 
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menyetujui bahwa risiko akan lebih besar datang pada lingkungan 

ERP sistem ketika masalah yang timbul di satu bagian proses bisnis 

akan menimbulkan masalah di proses yang lain daripada non ERP. 

Total rata-rata kedua mahasiswa tersebut memunculkan angka 2,4722 

yang masih dalam kriteria tinggi. 

12. Indikator pertanyaan yang terakhir adalah Process Interdependency 

Risk 2 : Pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah problem 

di satu proses bisnis akan menimbulkan problem di proses bisnis 

lain lebih sulit dilakukan di sistem ERP daripada di sistem non 

ERP.  Nilai rata-rata mahasiswa akuntansi konsentrasi audit 2,4685 

termasuk dalam kategori tinggi. Dan untuk nilai rata-rata mahasiswa 

akuntansi konsentrasi sistem adalah 2,2000 yang masuk kedalam 

kelompok golongan sedang. Dari hasil rata-rata tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi konsentrasi audit setuju jika 

pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah problem di satu proses 

bisnis akan lebih sulit dilakukan dalam ERP sistem daripada 

dilingkungan Non ERP sistem. Jika digabungkan mahasiswa audit dan 

sistem akan memberikan hasil 2,1528 yang berarti hasilnya masih 

didalam kriteria sedang. 

Dengan demikian, terlihat bahwa melalui rata-rata keseluruhan mahasiswa 

akuntansi konsentrasi audit menilai risiko di lingkungan ERP sistem lebiih tinggi 

daripada penilaian mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem. 
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Prosentase Skala Konsentrasi Sistem dan Audit 

Konsentrasi Sistem 

 

Pertany

aan 

Skala 

1 2 3 

BIR 1 26% 23% 51% 

BIR 2 29% 20% 51% 

NSR 1 34% 6% 60% 

NSR 2 29% 14% 57% 

NSR 3 9% 17% 74% 

DSR 1 31% 11% 57% 

DSR 2 31% 11% 57% 

DSR 3 14% 14% 71% 

ASR 1 51% 9% 40% 

ASR 2 17% 11% 71% 

PIR 1 23% 9% 69% 

PIR 2 26% 29% 46% 

Mean 26,7

% 

14,5

% 

58,7

% 

  

 

 

Konsentrasi Audit 

Pertany

aan 

Skala 

1 2 3 

BIR 1 11% 22% 68% 

BIR 2 16% 16% 68% 

NSR 1 19% 11% 70% 

NSR 2 8% 27% 65% 

NSR 3 16% 14% 70% 

DSR 1 22% 19% 60% 

DSR 2 14% 14% 73% 

DSR 3 16% 11% 73% 

ASR 1 24% 24% 51% 

ASR 2 5% 8% 86% 

PIR 1 13% 24% 62% 

PIR 2 11% 30% 60% 

Mean 14,6

% 

18,3

% 

67,1

% 

Tabel 4.4 
Prosentasi Konsentrasi 

Sistem 
 

Tabel 4.5 

Prosentasi Konsentrasi 

Audit 
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Untuk mengetahui rata-ratanya, pada tabel prosentasi sistem memilih skor 1 

sebanyak 26,7% dari 35 mahasiswa (responden) yang berarti mahasiswa tidak setuju 

jika risiko bisnis dan risiko audit di lingkungan ERP lebih besar daripada Non ERP. 

Skor 2 menduduki prosentase 14,5 % dari 35 mahasiswa yang berarti mahasiswa 

tidak tahu risiko bisnis dan risiko audit dalam lingkungan ERP maupun Non ERP. 

Skor 3 pada table mahasiswa konsentrasi sistem menunjukkan bahwa 58,7% 

mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem mimilih setuju dengan risiko bisnis dan 

risiko audit di lingkungan ERP lebih tinggi dari lingkungan Non ERP. Sedangkan, 

pada tabel prosentasi mahasiswa audit memiliki skor 1 sebanyak 14,6% dari 37 

mahasiswa (responden) yang berarti mahasiswa tidak setuju jika risiko bisnis dan 

risiko audit di lingkungan ERP lebih besar daripada Non ERP. Skor 2 menduduki 

prosentase 18,3% dari 37 mahasiswa yang berarti mahasiswa tidak tahu risiko bisnis 

dan risiko audit dalam lingkungan ERP maupun Non ERP. Skor 3 pada table 

mahasiswa konsentrasi audit menunjukkan bahwa 67,1% mahasiswa akuntansi 

konsentrasi audit memilih setuju dengan risiko bisnis dan risiko audit di lingkungan 

ERP lebih tinggi dari lingkungan Non ERP. Jika dibandingkan skor 1 milik mahasiwa 

akuntansi konsentrasi audit lebih rendah dalam menentukan risiko bisnis dan audit 

sebesar 14,6%, skor 2 dibandingkan mahasiswa akuntansi konsentrasi audit dan 

sistem memiliki rata-rata 18,3% dan 14,5% dan untuk skor tertinggi dimiliki oleh 

konsentrasi audit sebesar 67,1%. 
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4.3.  Uji Hipotesis 

Pengujian Mann Whitney 

Uji hipotesis Mann Whitney adalah uji non parametric yang mengukur perbedaan 

setara dengan uji independent T Test di dalam pengukuran parametric. Peneliti 

menggunakan Uji Mann Whitney karena data milik peneliti yang sebelumnya telah 

diuji dengan menggunakan Uji Independent T Test, tidak lolos syarat uji normalitas 

dan data berasal dari 2 (dua) kelompok yang berbeda yang mempunyai varians yang 

homogen sehingga harus dilakukan pengujian Mann Whitney. Uji Mann Whitney ini 

tidak memiliki syarat yang signifikan untuk melakukan test ini dan uji ini tidak 

terbatas dengan jumlah sampel yang diambil (bebas). Dasar pengambilan keputusan 

dalam Uji Mann Whitney adalah (Palupi,2013) :  

 Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) < 0,05 memiliki makna adanya perbedaan 

yang signifikan. 

 Jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) > 0,05 memiliki makna tidak adanya 

perbedaan yang signifikan. 
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4.3.1. Business Interruption Risk (Risiko Gangguan Bisnis) 

 

 

Pertanyaan kuesioner pada bagian pertama yaitu, Business Interuption Risk 1 

dan 2 ini membandingkan gangguan bisnis yang disebabkan oleh problem di sistem 

computer berbasis ERP apakah akan lebih menganggu kinerja dari finansial daripada 

sistem computer yang berbasis non ERP.  Dari hasil perhitungan output statistic 

diatas terlihat pertanyaan mengenai Business Interruption Risk 1 dan 2 menampilkan 

tidak ada perbedaan pemahaman yang signifikan mengenai risiko gangguan bisnis 

pada lingkungan ERP sistem terhadap mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem dan 

konsentrasi audit. Hal ini terlihat dari nilai Asymp.Sig sebesar 0,110 dan 0,145 yang 

maknanya tidak ada perbedaan.  

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 
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4.3.2. Network Security Risk (Risiko Keamanan Jaringan) 

 

 

Pada bagian yang kedua pada kuesioner terbagi atas (tiga) pertanyaan yang 

membahas apabila terjadi penyusupan pada jaringan yang berakibat pada pencurian 

data-data penting maupun menyebar virus  pada sistem perusahaan melalui pihak 

dalam dan luar perusahaan berbasiskan ERP dibandingkan dengan non ERP. 

Berdasarkan hasil output yang telah diolah, menampilkan hasil bahwa dalam 3 (tiga) 

pertanyaan yang telah dipaparkan di kuesioner tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan antara mahasiwa akuntansi sistem dan audit. Hal ini terpampang hasil 

output melebihi 0,05. Asymp.Sig untuk Network Security Risk 1 sebesar 0,262 , 

Asymp. Sig untuk Network Security Risk 2 sebesar 0,231 dan Asymp. Sig untuk 

Network Security Risk 3 sebesar 0,601. 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 
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4.3.3. Database Security Risk (Risiko Keamanan Database) 

 

 

Bagian ketiga dari kuesioner adalah Database Security Risk yang membahas 

apabila terjadi penyusupan pada database perusahaan yang berakibat pada pencurian 

data-data penting maupun menyebar virus  pada sistem perusahaan melalui pihak 

dalam dan luar perusahaan berbasiskan ERP dibandingkan dengan non ERP. Melalui 

data yang telah dihitung, menunjukkan bahwa hasil output diatas tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan karena Asymp. Sig lebih besar 0,05. Untuk Database 

Security Risk 1 senilai 0,632 , Database Security Risk 2 senilai 0,108 dan Database 

Security Risk 3 senilai 0,943. 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 
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4.3.4. Application Security Risk (Risiko Keamanan Aplikasi) 

 

 

Pada bagian keempat mengenai Application Security Risk yang umumnya 

pada setiap aplikasi diberikan password atau tanda pengaman agar tidak semua 

karyawan tidak mengakses informasi yang bukan menjadi kewenangannya dengan 

membandingkan pada lingkungan ERP dan Non ERP. Berdasarkan hasil output yang 

telah diolah menunjukkan hasil Asymp. Sig pada Application Security Risk 1 sebesar 

0,84 dan Asymp. Sig pada Application Security Risk 2 sebesar 0,103 yang memiliki 

arti bahwa tidak ada perbedaan signifikan mahasiswa akuntansi sistem dan 

konsentrasi audit dalam menilai risiko yang akan dimunculkan aplikasi di dalam 

lingkungan ERP dan Non ERP. 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 
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4.3.5.  Process Interpedency Risk (Risiko Proses saling terkaitan) 

 

 

Bagian terakhir adalah Process Interdependency Risk ini adalah saling 

keterkaitannya proses bisnis yang satu dengan proses bisnis yang lainnya. Jadi jika 

ada problem di salah satu proses bisnis apakah akan menimbulkan problem di proses 

bisnis yang lain. Hasil dari uji Mann Whitney pada table Test Statistics menampilkan 

bahwa Asymp. Sig lebih besar dari 0,05. Process Interdependecy Risk 1 memiliki 

nilai sebesar 0,862 dan Process Interdependency Risk 2 memiliki nilai sebesar 0,141. 

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan uji Mann Whitney, output table diatas 

mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem dan audit tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan. 

Dengan demikian, hasil-hasil yang telah ditampilkan menunjukkan bahwa 

setiap aspek dari setiap pertanyaan yang diuji dengan Mann Whitney menghasilkan 

nilai yang > 0,05 sehingga hipotesis (Ha) ditolak karena tidak adanya perbedaan 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 
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yang signifikan antara mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem dan audit. Meskipun 

melihat perhitungan rata-rata descriptive statistic pada masing-masing skala yang 

dipilih para mahasiswa menunjukkan skala yang dipilih mahasiswa konsentrasi audit 

lebih tinggi daripada konsentrasi sistem, namun perbedaan tersebut tidak signifikan. 

 


