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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi sudah tidak asing lagi di telinga kita dan dalam kehidupan 

sehari-hari karena teknologi salah satu bagian penting dari sistem informasi 

yang dapat menghasilkan informasi dengan tepat waktu. Bagian-bagian dari 

teknologi ini dapat mempercepat sistem informasi dalam pengolahan sebuah 

data. Kemajuan teknologi informasi sudah  tidak dapat dihindari lagi dan 

sudah dirasakan oleh banyak masyarakat sekitar akan banyaknya 

perkembangan teknologi informasi tersebut. Semakin pesatnya perkembangan 

teknologi ini banyak membawa perubahan yang begitu besar dalam dunia 

bisnis dan perekonomian global sampai dengan banyak bidang lainnya salah 

satunya yaitu bidang akuntansi. 

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi ini banyak 

memberikan kemudahan dan manfaat bagi banyak organisasi atau perusahaan. 

Disamping kemudahan dan manfaat yang dapat dirasakan dari teknologi 

informasi ini juga membantu suatu tahap keberhasilan dalam suatu organisasi 

atau perusahaan dari target yang sudah ditetapkan serta memberikan banyak 

informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Media 

penyampaian informasi juga merupakan bagian dari teknologi informasi, tidak 

hanya sebuah perangkat seperti perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software) melainkan juga dapat berguna bagi banyak pihak salah satunya bagi 

akuntansi untuk mengambil sebuah keputusan untuk memajukan organisasi 
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atau perusahaan tersebut. Kondisi ini secara langsung memberikan pengaruh 

yang begitu luas terhadap pola kerja sistem informasi akuntansi.  

Teknologi informasi selain memberikan banyak kemudahan dan manfaat 

namun juga bisa menjadi sebuah ancaman atau peluang bagi para akuntan 

untuk di masa depan. Menyadari bahwa sangat penting untuk menguasai 

teknologi komputer dalam dunia bisnis, mahasiswa akuntansi diharapkan 

untuk mempelajari dan menguasai teknologi informasi guna meningkatkan 

karir mahasiswa kelak di dunia kerja dengan persaingan yang begitu ketat. 

Pembelajaran komputer harus digabungkan ke dalam kurikulum pengajaran 

akuntansi agar mahasiswa bisa mempelajari dan menguasai teknologi 

informasi. Salah satu tujuan universitas adalah menyiapkan dan menciptakan 

mahasiswa yang mempunyai kompetensi yang tinggi dan mendapatkan nilai 

jual yang tinggi di lingkungan kerja dengan begitu nama universitas juga ikut 

baik di mata masyarakat (Winarni, 2015). 

Mahasiswa program studi akuntansi merupakan calon akuntan yang 

memerlukan banyak pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi 

informasi sebagai salah satu tuntutan yang harus dikuasai oleh seorang 

akuntan di dalam dunia kerja. Jurusan akuntansi di setiap universitas tentunya 

memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan persepsi 

mahasiswa. Pihak Universitas dapat menjadi sarana untuk penyimpanan 

banyak informasi dan pembelajaran mengenai banyak rumor dan hal yang 

terkait dengan pengetahuan teknologi yang harus dikuasai oleh akuntan 

dikemudian hari setelah lulus kuliah. Salah satu caranya adalah menerapkan 
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penggunaan komputer dalam aktivitas belajar, misalnya Power Point menjadi 

salah satu media pengajaran atau media untuk presentasi oleh dosen maupun 

mahasiswa. Tidak hanya power point saja, Excel juga bisa menjadi salah satu 

media untuk membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisa, meringkas data 

dan melakukan perhitungan aritmatika dan statistika. Selain itu juga bisa 

menerapkan software yang berkualitas, salah satunya software akuntansi. 

Software akuntansi ini juga menjadi salah satu media untuk pembelajaran bagi 

para mahasiswa akuntansi karena dapat memenuhi kebutuhan untuk penyedia 

informasi akuntansi dan juga menjadi alat pengolah laporan keuangan 

(Winarni, 2015).  

Mata kuliah praktikum komputer akuntansi, sistem informasi dan 

praktikum akuntansi wajib diambil oleh mahasiswa akuntansi karena 

merupakan pilihan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. 

Ketiga mata kuliah ini mempelajari tentang software akuntansi secara teori 

dan praktek. Kebanyakan mahasiswa akuntansi masih kurang menyadari 

betapa banyaknya manfaat yang dipelajari dari ketiga mata kuliah tersebut, 

salah satu manfaatnya yaitu untuk di dunia kerja yang begitu luas dan 

banyaknya persaingan antara satu sama lain. Kebanyakan mahasiswa 

akuntansi mengikuti ketiga mata kuliah ini hanya karena sebuah kewajiban 

untuk mendapatkan sebuah nilai yang memuaskan. Keberhasilan program 

pendidikan dengan komputer ini dipengaruhi oleh sikap mahasiswa sendiri 

terhadap komputer (Winarni, 2015). 
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Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, seorang mahasiswa 

menyikapi kehadiran sebuah komputer dengan penolakan dan sebagai 

tantangan untuk kedepannya. Penolakan ini disebabkan dengan adanya 

ketidaktahuan tentang komputer atau ketakutan seseorang terhadap komputer. 

Dengan munculnya sebuah komputer ini dapat memberikan banyak manfaat 

tetapi ada sebagian individu yang merasa cemas dengan komputer tersebut 

dikenal dengan computer anxiety. Sifat seseorang yang mengalami tingkat 

kecemasan dengan adanya komputer. Orang yang memiliki sifat computer 

anxiety ini berhubungan dengan kepercayaan negatif tentang komputer, 

penolakan terhadap komputer dan masalah dalam menggunakan komputer. 

Ketakutan akan kegagalan dalam menjalankan komputer, ketakutan 

dengan sesuatu yang tidak diketahui dalam menjalankan komputer merupakan 

bagian dari penolakan terhadap komputer. Disamping itu sebagian orang harus 

dan perlu mengantisipasi terhadap kecemasan atau kegelisahan yang muncul 

dengan adanya komputer tersebut. Kegelisahan atau kecemasan  seseorang 

yang berlebihan terhadap teknologi informasi (komputer) sering disebut 

“computerphobia” (Ariyanto, Dewi & Sukartha, 2017). Kecemasan atau 

kegelisahan ini dapat membuat mahasiswa menjadi tidak berkembang dan 

sulit memahami dirinya sendiri dalam perkembangan teknologi informasi 

salah satunya dalam menjalankan software akuntansi. Saat ini sudah banyak 

perusahaan yang  menerapkan banyak software untuk mempermudah 

pekerjaan akuntan, salah satunya yaitu software akuntansi, dimana software 

ini digunakan untuk mengolah laporan keuangan (Winarni & Rahmawati, 
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2015). Menurut hasil penelitian dari Sudaryono & Astuti (2006) menyatakan 

bahwa adanya perubahan baru di bidang teknologi informasi terkadang 

menimbulkan sebuah tekanan pada masing-masing individu. Tekanan yang 

timbul dengan berlebihan dapat berupa anxiety (kecemasan), namun juga ada 

sebagian orang yang menganggapnya sebagai sebuah tantangan tersendiri 

untuk bisa menguasai bidang teknologi informasi baru karena menyesuaikan 

diri terhadap perkembangan teknologi.  

Dengan timbulnya kecemasan tersebut dapat berpengaruh pada tipe 

kepribadian pada masing-masing mahasiswa, dimana tipe kepribadian 

mahasiswa pastinya berbeda satu sama lain. Menurut Sidqiyah, Maslichah & 

Mawardi (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa individu dengan tipe 

kepribadian introvert (I) memiliki kecenderungan computer anxiety yang 

tinggi karena individu cenderung lebih suka untuk menyendiri dan sangat 

memperhatikan hal-hal detail, begitu pun dengan individu tipe kepribadian 

intuitive (N) yang memiliki kecenderungan computer anxiety yang tinggi 

karena lebih menyukai hal yang bersifat imajinatif, dan lebih mengarahakan 

segala sesuatu untuk masa yang akan datang dan mempersiapkan segala 

sesuatunya dengan benar, kemudian individu dengan tipe kepribadian feeling 

(F) juga memiliki computer anxiety yang tinggi karena lebih suka 

mempertimbangkan segala sesuatu dengan perasaan dan emosi serta tidak 

menyukai konflik,  dan yang terakhir yaitu individu dengan tipe  kepribadian 

perceiving (P) memiliki kecenderungan computer anxiety yang tinggi karena 

memiliki pola sikap yang terbuka dan menyesuaikan diri.  
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Sam, Othman & Nordin, 2005 dalam Harimurti & Astuti (2016) 

mengatakan bahwa computer anxiety berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas diri pada mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Malaysia 

Sarawak (Unimas), semakin tinggi computer anxiety maka efektivitas diri 

pada mahasiswa akan semakin menurun. Kemudian hasil penelitian dari Hatta 

& Marietza (2013) menyatakan bahwa computer anxiety berpengaruh negatif 

terhadap keahlian pemakaian dalam menggunakan software atau program 

akuntansi. Kecemasan seseorang terhadap teknologi informasi ini dapat dipicu 

oleh rasa ketakutan yang membuat seseorang berpikir berlebihan. Ketakutan 

seseorang ini muncul akibat dari cara pandang individu terhadap keadaan yang 

ada disekitarnya. Computer anxiety ini diukur dengan Computer Anxiety 

Rating Scale (CARS). 

Dengan adanya research gap tersebut maka penelitian ini akan 

ditambahkan variabel moderasi yaitu Locus Of Control yang mempengaruhi 

hubungan computer anxiety mahasiswa akuntansi dalam menggunakan 

software akuntansi. Dalam penelitian Tjandra (2007) mengatakan bahwa locus 

of control memoderasi pengaruh computer anxiety terhadap kehalian pemakai 

komputer. Indriantoro, 1993 dalam Megananda (2010) menyebutkan bahwa 

faktor penguasaan dan cara pandang individu disebut sebagai faktor locus of 

control. Seorang individu dengan tipe internal locus of control melihat cara 

pandang bahwa peristiwa yang akan terjadi diakibatkan oleh keputusan yang 

diambilnya. Individu dengan tipe ini menyikapi bahwa ketidakpastian 

lingkungan yang dihadapi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk 
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membuat sebuah perencanaan. Kemudian individu dengan tipe eksternal locus 

of control melihat cara pandang bahwa peristiwa yang akan terjadi merupakan 

takdirnya sehingga menyebabkan bahwa individu merasa tidak mampu untuk 

menguasai keadaan disekitarnya maka dari itu timbulah kecemasan. Locus Of 

Control diukur dengan Work Locus of Control Scale (WLCS). 

Penelitian ini mengambil kerangka kontinjensi untuk menilai tipe 

kepribadian terhadap computer anxiety mahasiswa akuntansi dalam 

menggunakan software akuntansi dengan locus of control sebagai variabel 

moderasi. Pendekatan kontinjensi ini dilakukan dengan cara ditetapkannya 

dengan locus of control sebagai variabel moderasi yang mungkin akan 

memperkuat atau memperlemah seseorang dalam penerimaan teknologi 

informasi. Motivasinya adalah untuk mengetahui pemahaman sistem 

informasi akuntansi dan pemahaman software akuntansi yang dikuasai oleh 

mahasiswa akuntansi harus bisa menyeimbangkan pengetahuan dan 

keterampilannya untuk kedepannya. 

Fenomena pengetahuan teknologi informasi ini menarik perhatian peneliti 

untuk mencari tahu tentang tipe kepribadian terhadap computer anxiety 

mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software akuntansi. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya dan latar belakang di atas, penelitian ini termasuk 

penelitian replikasi Winarni (2015) dengan membedakan tempat penelitian 

pada Universitas yang memiliki jurusan akuntansi ter akreditasi A di Kota 

Semarang yaitu UNIKA, UNDIP, UDINUS, UNNES, dan UNISSULA karena 

menunjukkan mutu fasilitas pendidikan. Hal ini perlu diteliti karena banyak 
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manfaat yang didapat dan dirasakan dari belajar software akuntansi, karena 

sudah banyak perusahaan yang sekarang sudah mengikuti perkembangan 

teknologi dan sudah banyak menggunakan teknologi informasi salah satunya 

software akuntansi. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 

dalam tentang “PENGARUH TIPE KEPRIBADIAN TERHADAP 

COMPUTER ANXIETY MAHASISWA AKUNTANSI DALAM 

MENGGUNAKAN SOFTWARE AKUNTANSI DENGAN LOCUS OF 

CONTROL SEBAGAI VARIABEL MODERASI” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan: 

1. Apakah tipe kepribadian introvert berpengaruh positif terhadap 

computer anxiety mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software 

akuntansi? 

2. Apakah internal locus of control memperlemah pengaruh negatif tipe 

kepribadian introvert terhadap computer anxiety mahasiswa akuntansi 

dalam menggunakan software akuntansi?  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian : 

1.3.1. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menguji apakah tipe kepribadian introvert berpengaruh 

positif terhadap computer anxiety mahasiswa akuntansi dalam 

menggunakan software akuntansi. 
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2. Untuk menguji apakah locus of control memperlemah 

pengaruh negatif tipe kepribadian introvert terhadap computer 

anxiety mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software 

akuntansi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian : 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat banyak memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini memberikan banyak ilmu pengetahuan bagi 

pengembangan teori tentang pengaruh tipe kepribadian 

terhadap computer anxiety mahasiswa akuntansi dengan locus 

of control sebagai variabel moderasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pemasukan 

untuk pihak universitas agar kurikulum akuntansi lebih 

diperbanyak mata kuliah yang berhubungan dengan 

teknologi informasi agar mahasiswa tidak tertinggal akan 

dunia teknologi informasi dan dapat berguna di masa depan 

untuk bekerja. 

b. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

tambahan untuk pengetahuan dan referensi tentang tipe 
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kepribadian seseorang dalam menjalani apapun salah 

satunya dalam computer anxiety dalam menggunakan 

software akuntansi untuk mengantisipasi kecemasan karena 

teknologi informasi sudah banyak digunakan dalam 

perusahaan guna membantu para akuntan. 

1.4 Kerangka Pikir : 

Penelitian ini menguji kembali mengenai pemahaman sistem 

informasi akuntansi dan pemahaman komputer akuntansi terhadap 

penggunaan software akuntansi dengan locus of control sebagai variabel 

moderasi. Variabel independen dalam penelitian adalah tipe kepribadian. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah computer anxiety 

mahasiswa akuntansi dalam menggunakan software akuntansi. Lalu 

dengan menambahkan Locus Of Control sebagai variabel moderasi. 

 

 

 

 

 

  
Computer anxiety 

mahasiswa akuntansi 

dalam menggunakan 

software akuntansi 

 Tipe Kepribadian 

Eysenck (+)  

Locus Of 

Control (-) 


