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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi yang berkembang sangat pesat dijadikan batu loncatan oleh 

masyarakat di dunia untuk melakukan segala sesuatu secara efektif dan efisien. Selain 

itu, teknologi juga berpengaruh pada keandalan informasi yang memungkinkan 

penggunanya dapat mengakses informasi secara tepat dan akurat. Di era revolusi 

industri 4.0, saat ini ilmu pengetahuan dan tekhnologi sedang berkembang menjadi 

landasan dasar dalam menentukan kualitas hidup suatu bangsa. Ini ditandai dengan cara 

komunikasi yang tanpa batas dan penyebaran informasi yang belum tentu benar. Dalam 

kondisi ini, masyarakat sebagai penerima informasi harus mampu berpikir kritis 

urutkan dan pilih informasi yang tidak dapat dipercaya kebenarannya. Kemampuan 

berpikir kritis dalam informasi tidak secara bawaan begitu harus dipelajari sejak usia 

dini (Imbriale et al., 2019). Pada Era revolusi industri 4.0 seperti saat ini, 

perkembangan teknologi yang pesat di berbagai Negara termasuk di Indonesia sendiri. 

Saat ini banyak sekali kecanggihan teknologi yang mendukung perkembangan dunia 

informasi. Perkembangan teknologi pada jaringan komputer menyebabkan 

peningkatan pesat di lapangan telekomunikasi yang ditandai dengan munculnya 

internet. Internet juga mendorong perekonomian dengan maraknya perdagangan 

melalui internet yang sekarang. (Faruqi, 2019).  
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Nova (2019) revolusi sebuah kebudayaan yang dilakukan oleh masyrakata pada 

umumnya biasanya mengandung sebuah unsur-unsur yang menceritakan kehidupan 

lingkungan masyarakatnya. Industri merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan agar 

dapat menghasilkan barang yang berkualitas dari barang yang masih mentah. Tren 

digitalisasi dan otomasi yang terkait dengan sistem teknologi yang canggih disebut 

dengan masa 4.0. Masa revolusi industri 4.0 diartikan sebagai keseluruhan sektor 

industri yang melakukan sebuah perubahan yang terkait dengan faktor ekonomi yang 

berlangusng digunakan. Salah satu sektor yang menonjol akan pengaruh pada teknologi 

informasi yaitu perekonomian. Dalam hal ini, penerapan basis teknologi pada bisnis 

akan meningkatkan keefektifan dan keefisienan, sehingga dapat memberikan banyak 

manfaat dan keuntungan, baik dari segi waktu, tenaga, dan pikiran yang akan 

berdampak pada kenaikan laba suatu entitas.  

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi merupakan 

sebuah fenomena yang memberikan tantangan besar bagi perusahaan untuk terus 

bertumbuh dan berkembang. Berbagai perusahaan terus menyesuaikan diri, baik dari 

segi produk, layanan, dan strategi pemasarannya untuk mampu bersaing di dalam 

pasarnya masing-masing. Teknologi informasi meliputi teknologi komputer 

(computing technology) dan teknologi komunikasi (communication technology) yang 

digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi baik itu yang bersifat 

finansial atau non finansial (Bodnar dan Hopwood, 1995). Sehingga dapat dikatakan 

bahwa Teknologi informasi adalah segala cara atau alat yang yang terintegrasi yang 

digunakan untuk menjaring data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara 
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elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi 

pemakainya. Dalam menghadapi fenomena akuntansi setiap individu memiliki 

pandangan yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan informasi yang diperoleh 

akan diproses secara berbeda oleh setiap individu, sehingga pada akhirnya keputusan 

yang akan diambil oleh setiap individu akan berbeda dengan individu lainnya 

(Belkaoui, 2012).  

Revolusi industri 4.0 pada dasarnya sudah menjadi sebuah hal yang biasa di 

lingkungan mahasiswa akuntansi yang nantinya akan menjadi pedoman sebagai dunia 

kerja yang perekonomiannya lebih luas lagi. Mahasiswa diwajibkan mengikuti 

perkembangan revolusi ini, agar mahasiswi mengetahui perubahan arah pada industri 

4.0 yang sedang terjadi (Alex dan Wahyono, 2019). Teori yang digunakan adalah teori 

awareness dari George Herbert Mead yang menyatakan teori tentang manusia yang 

disebut Teori Mead. Teori Mead berkembang dalam konteks alam pikiran dari teori 

darwin (pencetus teori evolusi). Manusia adalah makhluk yang sangat rasional dan 

menyadari keberadaan dirinya. Tiap tindakan yang dilakukan oleh manusia benar-

benar disadari dan dimengerti oleh manusia. Dalam hal ini, kesadaran ini diartikan 

sebagai sejauh mana mahasiswa mengerti atau memahami secara penuh keberadaan 

dirinya sendiri serta lingkungan secara global terhadap masa depannya. Maka dari itu, 

awareness menjadi salah satu dasar untuk mengetahui apakah mahasiswa akuntansi 

memiliki concern atau pemikiran terhadap profesinya. Awareness atau kesadaran 

pentingnya akan TI ini juga penting untuk mengetahui kesiapan mahasiswa akuntansi 

menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 pada bidang akuntansi. Kesadaran 
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mahasiswa (awareness) juga dapat dibentuk dalam beberapa faktor yang mendasari. 

Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya yaitu cara mahasiswa 

beradaptasi terhadap lingkungan baik secara lokal maupun global, pemahaman 

terhadap komputer dengan segala komponen yang ada yang mencakup dalam bidang 

akuntansi, faktor lain seperti latar pendidikan mahasiswa yang mencakup visi misi 

perguruan tinggi, mata kuliah dan dosen pengajar yang mengikuti era revolusi industri 

4.0 ini serta dari kepribadian dari diri mahasiswa, seperti motivasi, daya saing dan 

sebagainya.  

Adaptasi seorang mahasiswa terhadap lingkungan dan kondisi pada revolusi 

industri 4.0 dibutuhkan untuk dapat melanjutkan jenjang karirnya. Pada era sekarang 

ini, mahasiswa akan lebih baik dan mudah untuk melanjutkan jenjang karirnya apabila 

dapat menyesuaikan diri dengan adanya teknologi. Ditambah dengan adanya 

digitalisasi yang semakin cepat perkembangannya secara tidak langsung menuntut 

mahasiswa untuk mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan itu. Apabila 

tidak adanya penyesuaian terhadap dunia digital dan teknologi, maka mahasiswa akan 

mengalami ketertinggalan karena pada dasarnya, teknologi ini bersifat memudahkan 

para penggunanya. Ngafifi (2014) mengemukakan bahwa kehadiran teknologi baru 

sebagai subsistem baru dalam masyarakat akan membawa konsekuensi, subsistem lain 

dalam sistem tersebut mau tidak mau harus menyesuaikan diri akibat kehadiran 

teknologi tersebut. Ini artinya bahwa adanya revolusi industri 4.0 ini, secara tidak 

langsung akan mempengaruhi kehidupan kita baik sekarang atau di masa depan. 

Computer Self Efficacy (CSE) juga merupakan hal yang penting untuk 
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menunjang kehidupan mahasiswa untuk mampu menghadapi revolusi industri 4.0. 

Compeau dan Higgins (1995) mengemukakan bahwa CSE merupakan judgement 

kapabilitas seseorang untuk menggunakan komputer/sistem informasi/teknologi 

informasi. Computer Self Efficacy (CSE) dijelaskan oleh Compeau dan Higgis (1995) 

meupakan sebuah teknologi informasi baru yang digunakan sebagai judgement dalam 

penggunaan teknologi. Didasarkan pada teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh 

Bandura (1986), self efficacy dapat didefinisikan sebagai kepercayaan seseorang yang 

mempunyai kemampuan untuk melakukan perilaku tertentu. Perusahaan sebelum 

memasuki era revolusi industri 4.0, audit laporan keuangan dapat dilakukan secara 

manual. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah perusahaan-perusahaan yang 

menggunakan fasilitas Teknologi Informasi (TI) dalam bisnisnya (perusahaan kecil 

sekalipun), akan berpengaruh terhadap pelaksanaan audit. Satuan usaha 

(organisasi/perusahaan) disebut menggunakan sistem TI apabila dalam memproses 

data penyusunan laporan keuangan menggunakan komputer dari tipe dan jenis tertentu. 

Baik dioperasikan oleh perusahaan sendiri atau pihak lain. Kebutuhan terhadap 

auditing TI semakin perlu untuk dipenuhi agar tujuan auditing tetap dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Meskipun tujuan dasar auditing tetap tidak berubah, tapi 

proses audit mengalami perubahan yang signifikan baik dalam pengumpulan dan 

evaluasi bukti maupun pengendaliannya. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan 

dalam pemrosesan data akuntansi. Auditor harus pula memiliki pengetahuan 

pengolahan data elektronik memadai untuk menerapkan prosedur audit laporan 

keuangan. 
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Kepribadian seorang mahasiswa juga memiliki pengaruh penting dan dapat 

menjadi suatu faktor dalam menumbuhkan kesadaran seorang mahasiswa terhadap 

revolusi industri 4.0. Kepribadian mahasiswa merupakan suatu hal yang mendasar 

karena dapat menunjukkan bagaimana respon diri sendiri terhadap revolusi industri 4.0 

ini. Mahasiswa yang memiliki kepribadian aktif, antusias, memiliki ambisi, kreatif, 

memiliki semangat yang tinggi akan lebih mampu dan cepat untuk beradaptasi terhadap 

revolusi industri 4.0. Rosenman dan Friedman (dalam Baharudin et al., 2011) 

mengungkapkan bahwa kepribadian seperti ini memiliki kecenderungan pada 

kepribadian tipe A. 

Demi menghadapi era revolusi industri 4.0, diperlukan pendidikan yang dapat 

membentuk generasi kreatif, inovatif, serta kompetitif. Output yang baik dapat 

dihasilkan dengan memberikan sebuah tekanan yang optimal pada sebuah industri agar 

nantinya dapat mengarah teknologi yang semakin maju. Kualitas kelulusan yang harus 

ditingkatkan di Indonesia harus memiliki daya kompeten yang sangat baik. Pemikiran 

dengan inovatif merupakan sebuah cara awal dalam proses pemikiran dengan metode 

pembelajaran yang pas serta kreatif. Hal ini diperlukan untuk menghadapi era revolusi 

industri 4.0 (Nova, 2019). 

Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif untuk mengetahui tingkat kesadaran 

(awareness) mahasiswa akuntansi serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Mahasiswa 

di kota Semarang menjadi concern peneliti, karena banyak perguruan tinggi di 

Semarang yang memiliki program studi akuntansi. Tujuan penelitian ini juga untuk 

mengetahui faktor-faktor pendukung dan kendala kesiapan mahasiswa akuntansi 
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tersebut. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi 

pada pengembangan pembelajaran akuntansi di perguruan tinggi. 

Maka dari itu awareness menjadi masalah yang menarik untuk diteliti karena 

banyak juga mahasiswa yang belum sadar tentang pentingnya era revolusi industri 4.0 

terhadap profesi akuntansi di masa depan. 

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penelitian ini berjudul: KESADARAN 

(AWARENESS) MAHASISWA AKUNTANSI TENTANG PENGARUH 

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 TERHADAP PROFESI AKUNTAN DI MASA 

DEPAN 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Rumusan masalaha pada penenlitian ini adalah: 

1. Apakah faktor adaptasi berpengaruh terhadap kesadaran (awareness) 

mahasiswa akuntansi tentang revolusi industri 4.0?  

2. Apakah faktor computer self efficacy berpengaruh terhadap kesadaran 

(awareness) mahasiswa akuntansi tentang revolusi industri 4.0?  

3. Apakah faktor kepribadian berpengaruh terhadap kesadaran (awareness) 

mahasiswa akuntansi terhadap revolusi industri 4.0?  

4. Apakah faktor pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran (awareness) 

mahasiswa akuntansi terhadap revolusi industri 4.0?  
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh faktor adaptasi terhadap kesadaran (awareness) 

mahasiswa akuntansi tentang revolusi industri 4.0 

2. Mengetahui pengaruh faktor computer self efficacy terhadap kesadaran 

(awareness) mahasiswa akuntansi tentang revolusi industri 4.0 

3. Mengetahui pengaruh factor kepribadian terhadap kesadaran (awareness) 

mahasiswa akuntansi tentang revolusi industri 4.0 

4. Mengetahui pengaruh faktor pendidikan terhadap kesadaran (awareness) 

mahasiswa akuntansi tentang revolusi industri 4.0 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Manfaat praktis 

a. Sebagai saran atau masukan bagi instansi perguruan tinggi agar mampu 

mengetahui faktor yang mempengaruhi kesadaran mahasiswa terkait 

dengan faktor adaptasi, CSR, kepribadian dan pendidikan terutama di era 

revolusi industri 4.0 sehingga bisa digunakan untuk menyesuaikan 

kurikulum yang dapat membentuk dan memperkuat faktor-faktor 

tersebut. 
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b. Sebagai informasi bagi masyarakat terutama para lulusan akuntansi 

dalam meningkatkan adaptasi dan kesadarannya terhadap profesi 

akuntansi yang ada pada era revolusi industri 4.0. 

 

2. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran secara akademik 

sebagai pengetahuan dan literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian 

umum terutama dalam lingkup pendidikan akuntansi tentang pengaruh 

revolusi industri 4.0 terhadap profesi akuntan di masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


