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BAB IV 

Hasil dan Pembahasan 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1.  Pemahaman teknik analisis data dan Big Data 

 Menurut William R. Titera (2013) analisis data audit merupakan pemeriksaan 

dengan bantuan komputer atas informasi yang mendasari laporan keuangan atau 

laporan lain yang diaudit. Menurut Wayan M (2019) Big Data secara harfiah 

merupakan sekumpulan data sangat besar yang disimpan, diolah, dan dianalisis untuk 

menghasilkan informasi yang dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menentukan 

keputusan. Subjek T merupakan seorang staf auditor di KAP Leonard, Mulia & 

Richard.  Subjek T mengetahui tentang teknik analisis data dalam audit software. 

Untuk isu mengenai Big Data, subjek T mengatakan bahwa belum mengetahui 

tentang isu Big Data tersebut. 

 “Tau si, tapi untuk di kantor belum pakai. Untuk Big Data sendiri, saya belum 

begitu paham mengenai isu tersebut.” (Subjek T – Staf Auditor KAP Leonard, Mulia 

& Richard) 

 Subjek kedua adalah Subjek R, yang merupakan seorang staf audior di KAP 

Bayudi Yohana Suzy Arie. Subjek R mengetahui tentang teknik analisis data 

menggunakan audit software. Subjek R juga mengetahui tentang isu Big Data, dan 

menurutnya jika menggunakan Big Data akan lebih mudah dalam melakukan proses 

audit. Tetapi untuk KAP Bayudi Yohana Suzy Arie menurutnya belum perlu 

menggunakan, karena klien-kliennya merupakan perusahaan-perusahaan kecil 

menengah. 

 “Ya, saya mengetahui tentang teknik analisis data menggunakan bantuan 

audit software. Untuk penggunaan Big Data sendiri, menurut saya akan lebih mudah 

jika menggunakannya. Tapi untuk KAP tempat saya bekerja mungkin belum cocok 
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menggunkannya. Karena KAP saya masih mengaudit perusahaan-perusahaan kecil 

menengah. Mungkin Big Data akan lebih berguna untuk mengaudit perusahaan yang 

sudah besar dan memiliki data yang sangat banyak.” (Subjek R – Staf Auditor KAP 

Bayudi Yohana Suzy Arie) 

 Subjek ketiga adalah subjek A, yang merupakan pimpinan KAP RD. Anto 

Widiyatmoko. Subjek A mengatakan bahwa beliau mengetahui mengenai teknik 

analisis data menggunakan bantuan audit software. Menurut subjek A, memang ada 

beberapa hal yang dibutuhkan dalam pemahaman perkembangan teknologi komputer 

saat ini. Untuk isu Big Data sendiri, subjek A mengatakan bahwa hanya pernah 

mendengarnya saja, tetapi belum begitu paham dengan Big Data itu sendiri. 

 “Bagi kami KAP yang baru ini sering diminta ikut PPL terkait dengan 

penggunaan software untuk tools audit berbasis komputer. Biasanya dianjurkan kita 

menggunakan ATLAS. ATLAS itu sebenarnya software yang dijadikan dasar bagi 

kami semua KAP menggunakan software itu. Tapi artinya tidak semuanya bisa 

terpenuhi, karna ada beberapa hal yang tidak bisa masuk di program pemeriksaan, 

sehingga harus ditambahi dari excel sendiri. Mengenai isu Big Data sendiri dengar 

itu pasti, tapi hanya dengar saja.” (Subjek A – Pimpinan KAP RD. Anto 

Widiyatmoko) 

 Subjek D merupakan senior audit di KAP Teguh Heru dan Rekan cabang 

Semarang. Subjek D sudah mengetahui tentang teknik analisis data menggunakan 

audit software. Menurut subjek D, penggunaan sistem dalam proses audit membuat 

proses audit menjadi lebih mudah dan cepat. Mengenai isu Big Data, subjek D 

mengatakan bahwa dia mengetahui tentang isu tersebut. Tetapi belum terlalu paham 

dengan caranya. Karena tidak memiliki dasar IT sehingga subjek D tidak memiliki 

gambaran untuk cara kerja Big Data. 

 “Saya mengetahui teknis analisis data menggunakan bantuan audit software. 

Menurut saya, penggunaan sistem dalam proses audit membuat proses audit menjadi 
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lebih mudah dan cepat. Saya mengetahui mengenai Big Data, tetapi belum terlalu 

paham bagaimana caranya. Mungkin karena saya tidak memiliki background IT jadi 

susah membayangkannya. Dulu pernah ikut webinar dari Unika yang pembicaranya 

dari EY dan Pak Aji dosen IT, tahu bahwa angka-angka bisa ditelusuri tetapi 

bagaimana caranya tidak paham.” (Subjek D – Auditor Senior KAP Teguh Heru dan 

Rekan cabang Semarang) 

 Subjek L merupakan manajer di KAP Harhinto Teguh. Subjek L mengetahui 

tentang teknik analisis data menggunakan bantuan audit software. Subjek L 

mengatakan jika kaitannya dengan audit software, berarti kaitannya dengan teknik 

yang digunakan dalam proses pengauditan dari awal. Dari mulai pengujian-pengujian 

dalam audit, pemahaman bisnis klien hingga pembuatan laporan keuangan dengan 

bantuan digital. Subjek L juga mengetahui mengenai isu Big Data. Menurut subjek L 

sudah waktunya kita menggunakan Big Data,  dilihat dari data yang dibutuhkan dan 

digunakan.  

 “Saya mengetahui mengenai teknik analisis data menggunakan audit 

software. Kalau kaitannya dengan audit software berarti kaitannya dengan teknik 

yang digunakan proses pengauditan dari awal. Dari mulai pengujian-pengujian 

dalam audit, pemahaman bisnis klien sampai pembuatan laporan keuangan dengan 

bantuan digital. Saya pernah mendengar mengenai isu Big Data. Memang 

selayaknya kita menggunakan itu, karena dengan data yang kita butuhkan dan 

gunakan kita memang sangat membutuhkan Big Data. Kaitannya dengan bisnis, 

dalam operasional akan sangat membantu kalau dapat memanfaatkan dengan baik. 

Kebutuhan data sangat banyak jika bicara mengenai bisnis. Kaitannya dengan 

konsumen juga kan pasti butuhnya cepat. Jadi kita dapat memberikan informasi 

dengan cepat dan real time dan aplikatif juga.” (Subjek L – Manajer KAP Harhinto 

Teguh) 

 Subjek K merupakan associate di KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan. 

Subjek K mengetahui tentang teknik analisis data menggunakan bantuan audit 

software. Di KAP tempatnya bekerja dalam melakukan analisis diberikan beberapa 

software dalam trainingnya. Tetapi kenyataannya dalam melakukan proses audit 
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software tersebut belum digunakan sepenuhnya. Dan untuk isu Big Data, subjek K 

belum mengetahui tentang isu tersebut. 

 “Jadi di PWC itu untuk analisis itu ada training pakai tabel AU, power Bi, 

alterix. Cuma memang kenyataannya untuk proses audit itu belum terpakai.  Ada 

power BI itu terpakai Cuma buat ambil data independens dr PWC. Kalau yang 

lainnya masih belum terpakai. Untuk Big Data sendiri saya belum mengetahuinya.” 

(Subjek K - Associate KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan) 

4.1.2. Pemanfaatan Saat Ini 

 Menurut Davis (1989) persepsi kegunaan didefinisikan sebagai sejauh mana 

seorang individu percaya bahwa menggunakan sistem tertentu dapat meningkatkan 

kinerja  dalam pekerjaannya. Persepsi ini menggambarkan manfaat sistem bagi 

penggunanya dalam produktivitas, kinerja tugas, efektivitas, pentignya suatu tugas 

dan overall usefulness. KAP Leonard, Mulia & Richard belum menggunakan 

software audit untuk melakukan proses audit. Dalam melakukan proses audit mereka 

masih menggunakan excel. Alasan KAP belum menggunakan software adalah karena 

belum menemukan software yang menurutnya cocok. Sedangkan untuk para klien 

mereka rata-rata sudah menggunakan sistem dalam membuat laporan keuangan. 

Hanya beberapa saja yang belum menggunakan sistem, seperti yayasan. 

 “Untuk penggunaannya sendiri kami belum menggunakan software dalam 

melakukan proses audit. Untuk analisisnya per akun itu ya manual, programnya 

cuma menggunakan excel saja.” (Subjek T – Staf Auditor KAP Leonard, Mulia & 

Richard) 

 Untuk KAP Bayudi Yohana Suzy Arie sudah menggunakan sistem dalam 

proses audit. Software yang digunakan adalah ATLAS. ATLAS digunakan atas 

anjuran dari IAPI, dan sudah mulai digunakan dari akhir tahun 2019. Penggunaan 

ATLAS ini digunakan hanya untuk mengaudit klien-klien eksternal saja, sedangkan 

untuk klien-klien internal belum diterapkan. Untuk pemilihan klien yang diaudit 
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menggunakan ATLAS, itu merupakan pemilihan dari pimpinan KAP. Dalam 

menggunakan ALTAS, KAP memilih satu supervisor dan dua auditor senior untuk 

mengikuti seminar tentang penggunaan software yang diadakan oleh IAPI. Setelah 

mengikuti seminar tersebut, mereka akan melakukan pelatihan untuk para staf audit. 

Para staf diberikan waktu satu bulan untuk melakukan pelatihan tersebut. Menurut 

subjek R, untuk penggunaan Big Data belum diperlukan cocok digunakan di KAP 

Bayudi Yohana Suzy Arie. Karena klien-klien mereka merupakan perusahaan-

perusahaan kecil menengah.  

 “Untuk KAP tempat saya bekerja sudah menggunakan software. Kami 

menggunakan ATLAS dari IAPI. Kami sudah mulai menggunakan ATLAS dari akhir 

2019. Untuk penggunaan Big Data sendiri, menurut saya akan lebih mudah jika 

menggunakannya. Tapi untuk KAP tempat saya bekerja mungkin belum cocok 

menggunkannya. Karena KAP saya masih mengaudit perusahaan-perusahaan kecil 

menengah. Mungkin Big Data akan lebih berguna untuk mengaudit perusahaan yang 

sudah besar dan memiliki data yang sangat banyak.” (Subjek R - Staf Audit KAP 

Bayudi Yohana Suzy Arie) 

 KAP RD. Anto Widiyatmoko belum menggunakan software dalam 

melakukan proses audit, masih menggunakan excel saja. Alasan belum menggunakan 

software karena beberapa klien membutuhkan waktu yang cepat. Biasanya 

dibutuhkan waktu satu bulan untuk mengetahui hasil reportnya. Tetapi beberapa klien 

meminta agar waktu pengerjaan lebih dipercepat.  

 “Kami masih belum menggunakan ATLAS, masih menggunakan excel itu 

saja. Kebetulan beberapa klien itu membutuhkan waktu yang cepat. Kalau dalam 

SOP kami lapangan itu kan 2 minggu, kemudian segala kelengkapan kertas kerja dan 

sebagainya itu satu bulan itu report baru bisa muncul. Dan beberapa klien harus kita 

sadari bahwa beberapa klien itu membutuhkan waktu yang cepat. Dan itu tidak 

semua kantor akuntan bisa menolak. Yang kedua kalau harus mengambil seperti itu 

dengan waktu yang cepat nanti terbalik polanya, jadi polanya adalah report auditnya 

sudah jadi tapi kertas kerjanya belum jadi. Dari sisi bicara masalah omset dan 
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sebagainya kan harus mendapatkan klien. Itu nanti akan memenuhi kecepatan dari 

kebutuhan klien tapi yang di korbankan dari kertas kerjanya. Karena kalau mengikuti 

kinerja yang di ATLAS itu memang membutuhkan waktu yang lebih daripada yang 

manual. Ini yang memang harus kita sadari kedepan  memang tidak seperti itu,  

program ATLAS itu sudah dijalankan tidak terbalik laporan auditnya sudah jadi tapi 

kelengkapan auditnya belum jadi. Itu yang menurut saya, yang saya alami karena 

beberapa klien butuh waktu. Misal minta harus seminggu sudah jadi atau tiga hari 

sudah jadi.” (Subjek A - Pimpinan KAP RD. Anto Widiyatmoko) 

 KAP Teguh Heru dan Rekan cabang Semarang sudah menggunakan software 

dalam melakukan proses audit. Software yang digunakan merupakan software yang 

dikembangan sendiri oleh KAP. Mereka sudah mulai menggunakan software tersebut 

dari bulan Desember 2020. Software ini sudah digunakan untuk semua klien, tetapi 

masih digabung dengan excel. Untuk pelatihannya untuk para auditor senior dan 

junior diberikan langsung oleh KAP karena ini merupakan sistem yang yang 

dikembangkan sendiri oleh KAP tersebut. Untuk penggunaan Big Data sendiri 

menurut subjek D kemungkinan diperlukan untuk KAP-KAP besar, tetapi untuk 

KAP-KAP di Semarang belum memerlukan Big Data. 

 “Di KAP tempat saya sudah menggunakan sistem, tapi masih belum bisa saya 

beritahu namanya. Soalnya ini masih belum boleh untuk di publis. Software ini sudah 

kami gunakan sejak Desember 2020. Untuk penggunaan Big Data, kalau sekarang 

mungkin sudah digunakan oleh KAP-KAP besar terutama Big Four, tapi kalau untuk 

KAP tempat saya dan KAP-KAP di Semarang belum. Kalau KAP besar kan klien 

yang diaudit perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan TBK jadi 

mungkin lebih membutuhkan.” (Subjek D – Auditor Senior KAP Teguh Heru dan 

Rekan cabang Semarang) 

 KAP Harhinto Teguh belum menggunakan software untuk melakukan proses 

audit. Tapi untuk klien-klien yang sudah go public, mereka menggunakan ATLAS 

dalam melakukan proses auditnya. Karena volume transaksinya banyak dan memiliki 

anak cabang, sehingga harus memeriksa laporan gabungan, laporan konsolidasi, dan 
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laporan terpisah. Alasan KAP tersebut belum menggunakan software adalah karena 

banyak klien yang memberikan data-data yang diperlukan tidak tepat waktu, sehingga 

data yang diperlukan tidak bisa diinput ke sistem. Dan untuk klien-klien KAP 

tersebut sudah menggunakan sistemnya masing-masing. 

 “Kalau untuk KAP saya sendiri belum menggunakan software untuk proses 

auditnya.” (Subjek L – Manajer KAP Harhinto Teguh) 

 KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan sudah menggunakan software 

dalam proses audit. Software yang digunakan PWC adalah AURA. Software ini 

sudah digunakan sudah dari tahun 2012, dan software ini sudah di upgrade menjadi 

menggunakan cloud, sehingga orang lain yang ingin membuka filenya bisa langsung 

melihat hasil kerjanya. AURA sendiri sudah digunakan untuk semua klien audit. Dan 

semua klien sudah menggunakan sistem sendiri untuk laporan keuanganya. Karena 

ini merupakan software yang dikembangkan sendiri oleh KAP, maka KAP sendiri 

yang memberikan pelatihan untuk semua staf. 

 “Bisa di bilang KAP sudah menggunakan software. Namanya itu AURA, itu 

bisa di search di internet auranya PWC. Kalau sekarang kan auranya sudah 

platinum, dia kan pakai cloud. Kalau auranya yang biasa, software yang di intstal 

gitu sudah lama, sudah sekitar dari tahun 2012. Cuma kalau yang migrasi ke online 

itu baru tahun lalu, sebelum covid. Penggunaan software audit ini sudah digunakan 

untuk semua klien audit. Dan untuk pelatihannya sendiri, diberikan oleh KAP 

sendiri.” (Subjek K – Associate  KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan) 

KAP Benny Gunawan sudah mulai menggunakan software dalam melakukan 

proses audit. Software yang digunakan adalah ATLAS. Pada awalnya mereka sudah 

memiliki format sendiri dengan menggunakan excel. Penggunaan excel sendiri sudah 

terbilang lama, dan dalam excel  tersebut mereka sudah mempunyai format untuk 

setiap postnya dalam melakukan proses audit. Sementara ini mereka harus menginput 

ulang dari kertas kerja yang ada di excel kemudian dipindahkan ke ATLAS. Dan 
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semua itu membutuhkan proses untuk beradaptasi, sehingga yang untuk saat ini 

masih lebih banyak menggunakan excel. 

“Kalau penerapan ATLAS sebagai kertas kerja itu kita memang baru mau 

proses. Kita kan biasanya sudah pakai excel, sudah punya format sendiri,  nanti kita 

baru mulai ke ATLAS. Menurut kami itu juga butuh proses juga. Soalnya deadline 

pekerjaan juga banyak, jadi itu juga dilakukan tapi masih proses.” (Subjek B – KAP 

Benny Gunawan) 

4.1.3. Kelebihan dan Kendala Menggunakan Software Audit 

 Persepsi Kemudahan sendiri memiliki definisi sejauh mana kemudahan dalam 

menggunakan sistem dalam benak seseorang. Konsep ini menjelaskan tujuan 

penggunaan sistem dan kemudahan menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan (Davis, 1989). Menurut subjek T, jika menggunakan software maka 

proses audit akan menjadi lebih mudah, cepat dan efisien. 

 “Kadang memperkenalkan software ke auditor staf juga butuh waktu, dan 

sepertinya belum sampai saat ini. Tapi setahu saya, di Big Ten, KAP-KAP 

sebenarnya isinya hampir sama, maksudnya analisisnya hampir sama. Tapi mungkin 

lebih praktis aja si. Tapi tidak sedetail tempat saya. Kalau audit kan kita pakainya 

bukan pemeriksaan keseluruhan tapi mungkin berdasarkan materialitas, istilahnya 

ada asumsi-asumsi untuk proses audit itu. Kalau pakai sistem paling lebih terarah 

aja si, tapi nggak sedetail kita.” (Subjek T – Staf Auditor KAP Leonard, Mulia & 

Richard) 

 Menurut subjek R, menggunakan software membuat proses audit menjadi 

lebih susah dan rumit. Dalam penggunaan software audit juga membuat proses audit 

menjadi lebih lama karena harus menginput data satu persatu. 
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 “Pada awal menggunakan software tersebut saya merasa lebih susah, karena 

terasa lebih rumit dalam melakukan proses audit. Kita juga harus menginput data 

satu persatu.” (Subjek R – Staf Auditor KAP Bayudi Yohana Suzy Arie) 

Menurut subjek A dengan menggunakan ATLAS membutuhkan waktu yang 

lebih lama untuk melakukan proses audit. Ada beberapa klien yang meminta laporan 

audit mereka agar laporan audit mereka dapat selesai dengan cepat. Dengan 

menggunakan software tersebut tidak semua dapat terpenuhi, karena ada beberapa hal 

yang tidak bisa masuk diprogram pemeriksaan, sehingga harus ditambahkan dari 

excel. Dengan penggunaan ATLAS para auditor harus melakukan penyesuaian untuk 

memasukkan data-data yang ada ke dalam ATLAS. Sehingga masing-masing kertas 

kerja dilink sendiri ke excel. Karena dirasa masih belum menunjang secara kecepatan 

dan kelengkapan-kelengkapan lainnya.  

“Dari segi waktu, pasti membutuhkan waktu, Dalam penggunaan ATLAS itu 

pasti harus banyak yang dipenuhi. Dengan penggunaan ATLAS ini pasti harus  

melakukan penyesuaian untuk memasukkan data-data yang ada ke dalam ATLAS. 

Namun KAP-KAP yang saya kenal pun masih belum menggunakan ATLAS. Masih 

mengunakan komputer tapi belum menggunakan ATLAS, sehingga masing-masing 

kertas kerja di link sendiri ke excel. Karena dirasa masih belum menunjang secara 

kecepatan kemudian kelengkapan-kelengkapan lain, misalnya analisa beban pokok 

dan analisa beban penyusutan itu belum ada di toolsnya itu. Setelah menggunakan 

excel setelah itu baru di submit ke ATLAS.” (Subjek A – Pimpinan KAP RD. Anto 

Widiyatmoko) 

Subjek D mengatakan bahwa dengan digunakannya software audit ini 

menjadikan proses audit menjadi lebih cepat dan mudah. Faktor yang mendorong 

KAP mengembangkan software audit mereka yaitu dapat mempermudah proses audit, 

sehingga auditor junior juga dapat menggunakannya. Alasan yang kedua membuat 

proses audit menjadi lebih cepat, yang biasanya satu bulan hanyak menerima dua 

klien sekarang sudah dapat menerima lima klien. Dan dengan menggunakan software 
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audit ini juga dapat meningkatkan profesionalisme auditor, dengan demikian auditor 

dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya didepan klien. 

“Menurut saya, penggunaan sistem dalam proses audit membuat proses audit 

menjadi lebih mudah dan cepat.” (Subjek D – Senior Auditor KAP Teguh Heru dan 

Rekan cabang Semarang) 

Dengan menggunakan software audit menurut subjek L membuat proses audit 

menjadi lebih membutuhkan banyak waktu. Dan jika dilihat dari komplekitasnya dari 

sisi data, data belum dapat diterima dengan tepat waktu. Jika data saja belum 

didapatkan maka tidak dapat memulai menginput ke ATLAS. Selain masalah waktu, 

penggunaan software juga dirasa tidak mudah. Kemudian hasil yang didapat juga 

tidak diketahui cara perhitungannya. Dan kalau kita hitung sendiri hasilnya berbeda 

dengan hasil yang diperoleh dari ATLAS.  

“Kalau kami menggunakan ATLAS hanya untuk klien yang sudah go public. 

Kalau belum kita biasanya masih menggunakan cara manual. Soalnya kalau pakai 

ATLAS sendiri kita butuh waktu sekitar 2 mingguan. Jadi belum semua klien 

menggunakan ATLAS.“ (Subjek L – Manajer KAP Harhinto Teguh) 

Subjek K menjelaskan bahwa software audit yang digunakan oleh PWC 

memiliki fungsi utama untuk pengambilan sample. Sebelumnya software ini fungsi 

utamanya untuk menentukan jumlah sample, semenjak tahun lalu mulai diupdate 

sehingga auditor dapat memberi listing account, jumlah transaksi penjualan dan dapat 

memilih sample yang dipilih. Setelah adanya update pada software mereka,  auditor 

hanya perlu memasukkan ke pdf saja dan setelah itu software akan membaca sendiri 

dan membuat tick mark. Sebenarnya juga software juga bisa melakukan voicing, 

tetapi dalam penerapannya belum digunakan. Selain AURA, PWC juga mempunyai 

connect dan count. Connect itu sistemnya seperti google drive, sedangkan count 

untuk stock opname. Menurut subjek K, dengan menggunakan software audit dapat 
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membuat proses audit menjadi lebih mudah dan juga dapat menjadi control. 

Penggunaan software audit ini juga meningkatkan profesionalisme auditor. 

“Kalau software sebenarnya PWC ada software, tapi mungkin sekarang 

pakainya cloudbase bukan software yang di install gitu. Tapi software yang dipakai 

itu cuma buat menyusun excel-excel, kertas kerja gitu. Tapi didalam itu ada seperti 

bantuan, fungsi utamanya untuk pilih sample. Dari tahun lalu sudah update jadi kita 

bisa kasih listing account, ada  berapa transaksi penjualan, itu bisa sampai memilih 

sample mana yang dipilih. Tapi utamanya dulu itu fungsi software untuk menentukan 

berapa jumlah sample yang dibutuhkan. Nah sekarang sudah dikembangkan sampai 

dia bisa bantu sample mana yang mau dipilih.” (Subjek K - Associate KAP 

Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan)  

 Subjek G mengatakan bahwa hasil dari ATLAS dan excel itu sama, hanya 

berbeda bentuknya saja. Tetapi penggunaan ATLAS sendiri membutuhkan RAM dan 

perangkat yang memadai dan untuk SDMnya sendiri belum familiar dengan software 

tersebut. Untuk proses voicing, analisa rasio masih dilakukan dengan cara manual. 

Excel yang KAP gunakan sebenarnya sudah mencakupnya diprosedur analitikal, 

bentuknya hampir sama dengan analisis vertical yang ada di ATLAS. Dengan 

penggunaan software juga membuat proses audit harus dilakukan sesuai dengan 

urutan, jadi harus mengumpulkan data hingga lengkap dulu baru dapat diiput ke 

ATLAS.  

 “Iya sebenarnya ada si Bu, cuma untuk penerapan ATLASnya sendiri kita 

baru ikut PPLnya Cuma beberapa kali saja. Terus untuk  penarapan sampai dengan 

akhir, itu pun ada pembaharuan-pembaharuan aplikasinya. Masih pengenalan-

pengenalan. Ini juga mau dicoba. Kemarin ada yang sudah 100%, tapi apakah sudah 

sesuai dengan apa yang diinginkan nah itu.  Sama kita juga sudah familiar dengan 

excel kita, jadi kita masih jalan dengan excelnya kita.” (Subjek B – KAP Benny 

Gunawan) 
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4.1.4. Potensi dan Kendala 

 Subjek T mengatakan bahwa jika KAP ada kemungkinan akan menggunakan 

audit software, jika sudah menemukan software yg cocok. Sedangkan subjek R 

mengatakan untuk penggunaan Big Data akan lebih berguna jika digunakan untuk 

mengaudit perusahaan yang sudah besar dan memiliki data yang sangat banyak. 

 “Pasti ada pemikiran untuk menggunakan software audit, tapi mungkin belum 

ada yang cocok saja.” (Subjek T – Staf Auditor KAP Leonard, Mulia & Richard) 

 “Untuk penggunaan Big Data sendiri, menurut saya akan lebih mudah jika 

menggunakannya. Tapi untuk KAP tempat saya bekerja mungkin belum cocok 

menggunkannya. Karena KAP saya masih mengaudit perusahaan-perusahaan kecil 

menengah.” (Subjek R – Staf Auditor KAP Bayudi Yohana Suzy Arie) 

 Menurut subjek A dibutuhkan beberapa pemahaman tentang perkembangan 

teknologi komputer untuk saat ini. Terutama untuk software yang digunakan oleh 

klien. Subjek A mengatakan untuk saat ini KAP belum diwajibkan untuk 

menggunakan software audit, sehingga mereka memutuskan untuk belum 

menggunakannya. Tetapi jika nanti akan ada peraturan baru yang mewajibkan mereka 

menggunakan software audit maka mereka akan menggunakannya. Dan selama data 

masih dapat dicomfort ke excel maka belum ada kendala dalam melakukan proses 

audit.  

 “Ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam pemahaman perkembangan 

teknologi komputer saat ini. Terutama teknologi komputer  yang ada di kliennya. 

Kalau misalnya nanti sudah diharuskan mungkin nanti berbeda. Kebutuhan klien, 

kami masih hanya menginput data awal, jadi masih belum menggunakan ATLAS.” 

(Subjek A – Pimpinan KAP RD. Anto Widiyatmoko) 

 Subjek D mengatakan bahwa pasti kedepannya pasti software audit akan 

digunakan oleh semua KAP. Untuk saat ini KAP yang sudah menggunakan software 
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adalah KAP-KAP yang sudah besar seperti Big Four. Untuk KAP-KAP di Semarang 

sendiri masih belum menggunakan software audit. Mungkin dikarenakan klien-klien 

KAP besar merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah besar juga atau 

perusahaan-perusahaan TBK, sehingga lebih membutuhkan software audit dalam 

melakukan proses audit.  

 “Penggunaan ke depan pasti akan sampai juga. Kalau sekarang mungkin 

sudah digunakan oleh KAP-KAP besar terutama Big Four, tapi kalau untuk KAP 

tempat saya dan KAP-KAP di Semarang belum. Kalau KAP besar kan klien yang 

diaudit perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan TBK jadi mungkin 

lebih membutuhkan. Tapi mungkin ke depan, Cuma tidak tahu kapan, KAP-KAP lain 

akan menggunakan juga.” (Subjek D – Auditor senior KAP Teguh Heru dan Rekan 

cabang Semarang) 

 Subjek L mengatakan bahwa KAP Harhinto Teguh belum ada rencana untuk 

menggunakan software audit. Dikarenakan partner subjek L juga sudah sepuh, 

sehingga belum ada rencana untuk menggunakan software. Menurut subjek L sudah 

seharusnya Big Data digunakan, dilihat dari data yang dibutuhkan dan gunakan. 

Kalau dapat memanfaatkannya dengan baik, maka dapat digunakan dalam 

operasional bisnis. Dan klien juga pasti akan lebih senang jika bisa mendapatkan 

informasi yang cepat, real time dan aplikatif juga. Dapat juga digunakan untuk 

menelusuri data yang dibutuhkan, mengidentifikasi penilaian risiko di perusahaan 

berkaitan dengan kebangkrutan atau manajemen fraud, dan untuk menentukan salah 

saji material hingga menentukan kesimpulan apakah laporan keuangan konsisten atau 

tidak. Subjek K mengatakan salah satu kendala penggunaan software audit adalah 

internet yang error. 

 “Mungkin sampai sekarang belum ada rencana, karena partner saya sudah 

umur juga. Jadi mungkin saat ini belum ada kepikiran untuk menggunakan sistem.“ 

(Subjek L – Manajer KAP Harhinto Teguh) 
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 “Salah satu kendalam dalam penggunaan software audit itu seperti 

internetnya lemot atau error.” (Subjek K – Associate KAP Tanudireja, Wibisana, 

Rintis & Rekan) 

4.2.  Pembahasan 

 Menurut Yasoa dkk (2021) uditor menggunakan Generalized Audit Software 

(GAS) sebagai alat untuk mengotomatisasi berbagai proses audit. Menurut Singleton 

& Ph (dalam Kartikasari dkk, 2020) menyatakan bahwa manfaat menggunakan GAS 

adalah yang pertama untuk mengembangkan sejumlah prosedur audit anti fraud 

dengan menggunakan komputer yang dijalankan secara teratur terhadap database 

organisasi. Yang kedua untuk menguji pengendalian internal yang tertanam di 

dalamnya. Yang ketiga lebih efisien untuk memenuhi semua tanggung jawab dan 

tugas yang diberikan kepada auditor.  

 Beberapa KAP masih belum menggunakan audit software dalam melakukan 

proses audit. Seperti pada KAP Leonard, Mulia & Richard, KAP RD. Anto 

Widiyatmoko, KAP Harhinto Teguh dan KAP Benny Gunawan. Beberapa alasan 

KAP-KAP tersebut belum menggunakan audit software seperti belum menemukan 

software yang cocok, dengan menggunakan software audit lebih memerlukan waktu 

yang lama dibandingan dengan cara manual, para auditor masih belum familiar 

dengan penggunaan software, pimpinan KAP sulit mempelajari hal yang baru dan 

beradaptasi dengan perkembangan  teknologi saat ini karena usianya sudah tidak 

muda lagi.  

 Para auditor sudah mengetahui tentang teknik analisis data menggunakan 

bantuan audit software, tetapi mengenai isu Big Data ada tiga auditor yang belum 

mengetahuinya. KAP Leonard Mulia, KAP Anto Widiyatmoko, KAP Harhinto Teguh 

dan KAP Benny Gunawan belum menggunakan software audit dalam melakukan 

proses audit. Sedangkan KAP Bayudi Yohana Suzy Arie, KAP Teguh Heru dan 
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Rekan cabang Semarang dan KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & Rekan sudah 

menggunakan audit software dalam melakukan proses audit. 

 Meskipun KAP belum menggunakan software audit, tetapi beberapa auditor 

mengetahui beberapa kelebihannya. Seperti mendeteksi terjadinya fraud, untuk 

pengendalian internal, dan untuk membuat proses audit menjadi lebih efisien. 

Beberapa KAP yang belum menggunakan software audit, memiliki rencana untuk 

menggunakan software audit. 

 Untuk Big Data sendiri, KAP Leonard, Mulia & Richard, KAP Bayudi 

Yohana Suzy Arie, KAP RD. Anto Widiyatmoko, KAP Teguh Heru dan Rekan 

cabang Semarang, KAP Harhinto Teguh, KAP Tanudireja, Wibisana, Rintis & 

Rekan, dan KAP Benny Gunawan belum menggunakannya. Penggunaan Big Data 

dirasa masih belum cocok digunakan untuk KAP-KAP tersebut karena para klien 

mereka merupakan perusahaan-perusahaan kecil menengah. 

 Technology Acceptance Model (TAM) merupakan teori yang banyak 

digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan 

teknologi, yang dikenalkan pertama kali oleh Davis pada tahun 1986. TAM memiliki 

dua persepsi yang saling berkaitan yaitu, Persepsi Kegunaan (Perceived Of 

Usefulness) dan Persepsi Kemudahan (Perceived Ease Of Use).  

 Dilihat dari persepsi kegunaannya, semua KAP berpotensi menggunakan 

software audit jika sudah menemukan software yang cocok. Sedangkan untuk 

persepsi kemudahannya sendiri, KAP akan menggunakan software audit jika software 

tersebut dapat mempermudah pekerjaan mereka. Selain persepsi kegunaan dan 

persepsi kemudahan, ada juga faktor lain yang mempengaruhi penggunaan software 

audit. Faktor tersebut adalah faktor usia. Faktor usia juga mempengaruhi penggunaan 

software audit karena untuk KAP yang dipimpin oleh orang yang berusia sepuh akan 

kurang mementingkan penggunaan software audit. 
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