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LAMPIRAN 1 Kuesioner Penelitian 

Dalam rangka melaksanakan penelitian tugas terakhir untuk skripsi 

program sarjana (S1) Universitas Katolik Soegijapranata, saya memerlukan 

beberapa informasi untuk mendukung penelitian yang sedang saya lakukan. 

Adapun penelitian saya mencoba menganalisis seberapa dalam mahasiswa 

akuntansi terhadap pengetahuan teknologi informasi yang harus dikuasai oleh 

akuntan di masa depan. 

Sehubungan dengan hal diatas, saya mohon partisipasi saudara-saudari 

untuk memberi informasi melalui kuesioner ini. Atas kesediaan saudara-saudari 

menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini saya mengucapkan terima kasih. 

Data Diri : 

A. Isi identitas anda dengan benar : 

1. Nama   : 

2. Universitas  : 

3. Angkatan  : 

B. Apakah saudara/saudari sudah mengambil mata kuliah: 

( ) Praktikum Komputer Akuntansi 

Software yang digunakan …………. 

( ) Sistem Informasi Akuntansi 

( ) Praktikun Akuntansi 
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C. Dimohon saudara-saudari menjawab pertanyaan berikut ini dengan 

cara memberikan centang (˅) pada salah satu jawaban yang anda 

anggap sesuai dengan pendapat anda. Keterangan Jawaban: 

SS  = Sangat Setuju TS = Tidak Setuju  

N   = Netral   S = Setuju   

STS = Sangat Tidak Setuju 

Computer Anxiety dalam Menggunakan Software Akuntansi 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya takut menggunakan komputer untuk menjalankan software 

akuntansi karena takut membuat kesalahan yang tidak dapat saya 

perbaiki. 

     

2 Saya merasa takut menjalankan komputer untuk menggunakan 

software akuntansi. 

     

3 Saya merasa tidak mantap dengan kemampuan saya untuk 

menginterprestasikan print out komputer dari hasil software 

akuntansi. 

     

4 Saya menghindari komputer untuk menjalankan software akuntansi 

karena asing (unfamiliar) bagi saya dan mengintimidasi saya. 

     

5 Saya takut menekan tombol yang salah saat menjalankan software 

akuntansi yang menyebabkan informasi di komputer menjadi rusak. 
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6 Saya mengalami kesulitan dalam memahami aspek teknik komputer 

meliputi hardware, software, dan brainware saat menggunakan 

software akuntansi. 

     

7 Anda harus menjadi seorang yang jenius untuk memahami semua 

tombol khusus yang ada di sebagian besar terminal komputer 

(computer terminals) saat menggunakan software akuntansi. 

     

8 Saya tidak suka bekerja dengan mesin yang lebih pintar (smarter) 

dari pada saya. 

     

9 Saya takut jika saya mulai menggunakan software akuntansi 

dikomputer, saya menjadi tergantung dan kehilangan beberapa 

kemampuan berfikir (reasoning skill) saya. 

     

10 Tantangan dalam mempelajari software akuntansi itu sangat 

menyenangkan (exciting). 

     

11 Saya ingin menggunakan software akuntansi dalam pekerjaan saya.      

12 Belajar menggunakan software akuntansi itu seperti mempelajari 

keterampilan baru, semakin banyak berlatih akan semakin baik. 

     

13 Apabila diberi kesempatan, saya akan mempelajari tentang software 

akuntansi dan akan menggunakan software akuntansi. 

     

14 Saya yakin bahwa dengan waktu dan latihan saya akan merasa 

nyaman bekerja dengan software akuntansi seperti saya bekerja 
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dengan mesin ketik. 

15 Setiap orang dapat belajar menggunakan software akuntansi jika 

mereka sabar dan termotivasi. 

     

16 Saya merasa bahwa software akuntansi merupakan alat yang 

penting baik di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan kerja. 

     

17 Saya merasa bahwa akan mampu mengikuti perkembangan yang 

terjadi dalam dunia software akuntansi. 

     

18 Saya merasa percaya/yakin bisa mempelajari software akuntansi 

dengan baik. 

    

 

 

Sumber : (Winarni, 2015) 

 

Locus Of Control 

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya lebih senang mencari informasi melalui komputer 

dibandingkan mendengar informasi dari orang lain. 

     

2 Jika saya mengalami kesulitan saya tidak akan menyerah dan akan 

mencari alternatif penyelesaian masalah tersebut. 

     

3 Semakin banyak tantangan yang saya hadapi, saya akan menjadi 

lebih baik. 

     



73 
 

4 Jika saya mendapatkan kesulitan dari suatu pekerjaan, saya merasa 

lebih tertantang. 

     

5 Saya mampu mengerjakan pekerjaan saya dengan baik bila saya 

berusaha dengan sungguh-sungguh. 

     

6 Saya percaya jika saya yakin dan berusaha saya pasti bisa sukses.      

7 Hasil yang saya dapatkan tergantung pada usaha yang saya lakukan.      

8 Karir saya sepenuhnya tergantung dari hasil kerja.      

Sumber : (Winarni, 2015) 

Kuesioner Tipe Kepribadian Eysenck  

No Pernyataan SS S N TS STS 

1 Saya perlu banyak berpikir untuk memutuskan sesuatu.      

2 Jika bekerja saya selalu datang tepat waktu.      

3 Saya senang melakukan kegiatan yang tidak berbahaya.      

4 Saya senang melakukan pekerjaan yang tidak melibatkan orang lain.      

5 Saya perlu menyendiri untuk berpikir.      

6 Saya pandai menyimpan rahasia.      

7 Saya tidak ingin orang lain tahu apabila saya sedang mempunyai 

masalah. 

     

8 Saya tidak suka kegiatan yang penuh tantangan.      
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9 Saya lebih suka menyendiri daripada harus beramah tamah.      

10 Saya datang tepat waktu ketika mengadakan janji bertemu.      

11 Jika saya menghadapi masalah, saya suka memendam masalah itu 

sendiri. 

     

12 Saya sulit mengambil keputusan tanpa pemikiran yang matang.      

13 Saya akan menghindari resiko dalam melakukan suatu pekerjaan.      

14 Saya takut untuk memasuki suatu lingkungan yang baru.      

Sumber : (Sudibyo, 2011) 
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LAMPIRAN 2 Jawaban Responden 
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LAMPIRAN 3 General SEM Analysis Results 
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LAMPIRAN 4 Path Coefficients AND P-value 

 

 

 

LAMPIRAN 5 Indicator Loadings and Cross-Loadings:  View Combined 
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LAMPIRAN 6 Latent Variable Coefficients 

 

 

LAMPIRAN 7 Hasil Model Penelitian 

 

Keterangan : 

X : Tipe Kepribadian 

Y : Computer Anxiety 

M : Locus Of Control 

  



83 
 

 


