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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan TI telah memasuki era revolusi 4.0 atau revolusi 

industri dunia ke-empat. Menurut  Davies (2015) revolusi industri 4.0 merupakan 

sebuah istilah yang diterapkan pada transformasi dalam desain, manufaktur, operasi 

dan layanan sistem dan produk manufaktur. Revolusi industri 4.0 pertama kali 

digunakan di Jerman tahun 2011, dalam pameran industri Hannover Messe. Pada 

tahap ini yang paling terasa perubahannya adalah internet. Semua komputer dapat 

terhubung pada satu jaringan yang sama. Akibat yang ditimbulkan  dengan adanya 

perkembangan teknologi digital ini adalah segala sesuatu menjadi tanpa batas. Hal ini 

juga memberi dampak yang cukup signifikan kepada berbagai bidang profesi yang 

ada, tak terkecuali pada bidang bisnis dan akuntansi. 

Revolusi industri sendiri merupakan perubahan besar dan radikal terhadap 

cara manusia memproduksi barang (Rosmida, 2019). Sebelum terjadinya revolusi 

industri 4.0, ada 3 tahap revolusi industri sebelumnya. Revolusi industri pertama kali 

dimulai pada tahun 1760 sampai 1840 di Inggris. Penemuan revolusi industri pertama 

atau biasa disebut revolusi industri  1.0 merupakan penemuan yang paling penting. 

Revolusi industri 1.0 adalah  proses yang dimulai dengan ditemukannya lalu 

digunakannya mesin uap dalam proses produksi barang. Sebelum ditemukannya 

mesin uap ini, pekerjaan hanya mengandalkan tenaga otot manusia saja.  

Kemudian pada tahun 1870 sampai 1914 merupakan  revolusi industri 2.0. 

Pada masa ini mesin uap sudah mulai digantikan dengan tenaga listrik. Dengan 

menggunakan tenaga listrik ini, maka kegiatan produksi dapat dilakukan secara 

massal, sehingga dapat menekan biaya yang dikeluarkan. Tetapi dalam proses 

produksi barang-barang besar seperti  mobil masih harus diproduksi dengan cara 
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merakitnya di satu tempat. Pada era revolusi industri 2.0 ini tenaga manusia masih 

berperan sangat penting dalam suatu proses produksi. 

Memasuki revolusi industri 3.0 pada tahun 1950 sampai 1970 merupakan 

awal dimulainya abad informasi. Tahap revolusi industri ini juga sering disebut 

dengan istilah revolusi digital. Perubahan yang terjadi pada tahap ini yaitu mulai 

digunakannya mesin yang bergerak secara otomatis seperti teknologi informasi dan 

komputer. Pada awalnya komputer merupakan barang yang mewah. Tetapi setelah 

perang dunia ke-2, komputer berkembang dengan sangat cepat. Dengan demikian, 

banyak kegiatan yang dikerjakan manusia dapat digantikan dengan komputer.  

Pembeda revolusi industri 4.0 dengan revolusi industri sebelumnya adalah 

penggunaan internet. Dengan meluasnya penggunaan internet ini, membuat lalu lintas 

data menjadi besar (volume), cepat berubah (velocity) dan dalam berbagai format data 

(variety). Menurut Kitchin (2013), Big Data merupakan data dengan volume yang 

besar, memiliki kecepatan yang tinggi dan mendekati real time, memiliki variasi yang 

beragam, dan  mencakup seluruh populasi dalam sistem. Big Data menyajikan data-

data dengan terperinci, saling berkait, dan tepat waktu, dengan demikian berarti Big 

Data jauh lebih canggih dan berskala luas. Sumber Big Data dapat secara luas dibagi 

menjadi 3 kategori yaitu terarah, terotomatisasi, dan sukarela. Data otomatis 

dihasilkan sebagai fungsi otomatis yang melekat pada perangkat atau sistem dan 

menyertakan jejak dari perangkat digital, seperti smartphone yang dapat merekam 

dan menyimpan riwayat penggunanya. 

Salah satu profesi bidang akuntansi yang terkena dampak dari kemajuan 

teknologi saat ini adalah auditor. Auditor merupakan sebuah profesi yang harus 

mengumpulkan bukti-bukti, dan harus mempertimbangkan prosedur analitik. Untuk 

memastikan tujuan audit terpenuhi, auditor harus menguji asersi dasar terlepas dari 

sifat bukti dan bagaimana bukti-bukti tersebut dikumpulkan. Untuk menguji suatu 

pernyataan tertentu berdampak bagi lingkungan saat ini dengan sifat bukti yang 
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berbeda dan dengan cara mengumpulkan bukti tersebut dan dianalisis. Apabila 

pengujian pada asersi diubah, asersi tersebut tidak akan berubah dan begitu pula 

dengan tujuan fundamental auditor publik untuk memberikan pendapatnya tentang 

laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 

Banyak sumber data informasi yang akan diperiksa oleh auditor. Pada 

awalnya, para auditor menggunakan cara tradisional dalam menerapkan teknik audit. 

Dengan semakin berkembangnya jaman, teknik audit yang digunakan sudah mulai 

menggunakan bantuan komputer. Dan memasuki era revolusi industri 4.0 ini para 

auditor dapat menggunakan Big Data. Penggunaan Big Data dapat dilihat relevan 

dengan bisnis audit, dan berpotensi mempengaruhi biaya audit dan efisiensi audit 

(Kend, 2020). Terlepas dari sumbernya, data yang digunakan juga harus dapat 

dipercaya dan diverifikasi. Bagi tim audit dalam menggunakan Big Data, mungkin 

salah satu hal yang menantang adalah jika ada masalah terkait kecurangan. Lebih 

banyak data belum tentu akan memberikan informasi yang efektif, dan kompleksitas 

dari Big Data dapat mempersulit penilaian jika bukti yang digunakan terdapat 

kecurangan. 

Auditor melakukan prosedur analitik pada akun pendapatan untuk 

mengungkapkan hubungan yang tidak biasa yang berindikasi kemungkinan salah saji 

material (Appelbaum et al., 2017). Prosedur analitik ini dilakukan dengan 

mempelajari hubungan antara data keuangan dan non keuangan milik klien. Ada 

beberapa tahapan dalam melakukan prosedur analitik tersebut dan setiap prosedurnya 

memiliki tujuan yang berbeda-beda. Tahapan prosedur analitik tersebut seperti, 

membandingkan data klien dengan industri, membandingkan data klien dengan data 

yang serupa pada periode sebelumnya, membandingkan data klien dengan data dari 

auditor, dan membandingkan data klien hasil perkiraan yang menggunakan data non 

keuangan. Dengan melakukan prosedur analitik pada data pendapatan klien, auditor 

diharapkan mengungkapkan hubungan yang tidak biasa yang memungkinkan terjadi 
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salah saji material. Dan jika menemukan salah saji material, auditor juga diharuskan 

memberikan saran kepada klien untuk memperbaikinya. 

Ketika membahas prosedur analitik dan proses bisnis harus dilakukan secara 

hati-hati. Prosedur analitik merupakan bagian yang penting dari proses audit dan 

merupakan bagian yang  utama, yang terdiri dari analisis informasi keuangan yang 

diolah dari data keuangan (data terstruktur) dan data non keuangan (data tidak 

terstruktur). Prosedur analitik ini menjadi dasar untuk memindai ke pendekatan yang 

lebih kompleks.  

Secara umum terdapat 2 kelompok data analitik yaitu data terstruktur dan data 

tidak terstruktur. Data terstruktur merupakan kelompok data yang memiliki format 

dan struktur yang telah terdefinisi. Sumber data ini biasanya dapat dianalisis 

menggunakan software. Data tidak terstruktur merupakan kelompok data tekstual 

dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur yang melekat, sehingga 

untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha yang lebih. Data tidak 

terstruktur sendiri dihasilkan melalui sosial media, e-mail, blog dan lain-lain. 

Di jaman modern ini, sangat dimungkinkan jika auditor menggunakan 

prosedur analitik  modern atau yang lebih dikenal dengan audit berbantu komputer 

dan sumber data baru dalam melaksanakan proses bisnis. Karena dengan 

perkembangan teknologi sekarang, banyak klien yang sistemnya sudah menggunakan 

cloud, Internet of Things, dan sumber data eksternal seperti media sosial. Big Data 

memberikan peluang yang hampir tanpa batas kepada auditor eksternal untuk 

memanfaatkan analitik yang canggih. Dengan demikian, auditor memiliki tantangan 

yang baru dengan penerapan analitik yang lebih maju oleh klien. 

Penggunaan Big Data dalam pengauditan masih menimbulkan beberapa 

pertanyaan. Salah satunya terkait dengan definisi bukti audit. Bagaimana bukti ini 

dikumpulkan dengan jenis bukti audit lainnya? Bukti elektronik dan Big Data 

biasanya menimbulkan masalah yang bertolak belakang dengan bukti audit berbasis 
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kertas. Karena proses bisnis sekarang sudah jarang menggunakan kertas, pada bukti 

yang dapat diandalkan, yang berasal dari bukti kualitas jumlah yang mencukupi, 

mungkin perlu diubah untuk memberikan ukuran kualitas dan kuantitas yang lebih 

kuantitatif dalam audit berbasis komputer. 

 Dengan demikian, terdapat kemungkinan profesi auditor dapat digantikan 

dengan sebuah teknologi. Maka dari itu auditor harus memiliki sertifikasi seperti 

fasih memanfaatkan kemajuan teknologi, supaya tetap dapat bersaing. Kantor akuntan 

publik juga harus mendukung para auditornya. Hal yang dapat dilakukan seperti 

memberi pelatihan kepada para auditor dan menyiapkan fasilitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tanggapan dan 

kesiapan para auditor dalam menghadapi penggunaan data digital dan Big Data. 

Pengaruh penggunaan Big Data bagi proses audit terlebih dahulu harus dipahami 

dalam konteks praktik. Teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor 

yang mempengaruhi penggunaan teknologi adalah Technology Acceptance Model 

(TAM) yang diperkenalkan oleh Davis (1986). Terdapat dua persepsi yang berkaitan 

dengan TAM yaitu Persepsi Kegunaan (Perceived Of Usefulness) dan Persepsi 

Kemudahan (Perceived Ease Of Use).  Namun demikian, dalam konteks penggunaan 

Big Data untuk data analisis dalam proses audit mungkin mempunyai faktor yang 

lebih kompleks dari model TAM. Oleh sebab itu, penelitian akan dilakukan secara 

kualitatif, untuk memahami lebih lengkap tanggapan para auditor atas penggunaan 

Big Data Analytic dalam proses audit. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan banyaknya penggunaan Big Data 

Analytic sekarang ini, maka peneliti ingin mengetahui beberapa hal berikut : 

1. Bagaimana pemahaman dan tanggapan auditor atas 

a. Data analitik terstruktur 

b. Big Data Analytic 



6 
 

2. Bagaimana pemanfaatan  saat ini 

a. Data analitik terstruktur 

b. Big Data Analytic 

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan dan pemanfaatan 

a. Data analitik terstruktur 

b. Big Data Analytic 

4. Bagaimana potensi dan kendala pemanfaatan di masa depan 

a. Data analitik terstruktur 

b. Big Data Analytic 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pemahaman dan tanggapan auditor dalam penggunaan 

a. Data analitik terstruktur 

b. Big Data Analytic 

2. Mengetahui manfaat saat ini dari 

a. Data analitik terstruktur 

b. Big Data Analytic 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan dan 

pemanfaatan saat ini dari 

a. Data analitik terstruktur 

b. Big Data Analytic 

4. Mengetahui potensi dan kendala di masa depan dari 

a. Data analitik terstruktur 

b. Big Data Analytic 
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