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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangpenelitian

Dalam decade terakhir, system informasi berbasis computer mengalami yang

signifikan hampir di semua bidang Tingkat pertumbuhan komputer dalam perusahaan

terus bertambah tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan peran teknologi komputer yang

memberikan banyak kemudahan dan keuntungan dalam dunia bisnis. Memiliki

keunggulan dalam bidang teknologi khususnya computer dapat menjadi nilai tambah

bagi perusahaan yang ingin memenangkan persaingan di dunia usaha yang

sedemikian ketatnya. Kondisi tersebut secara langsung member dampak pada pola

kerja system informasi akuntansi.

Perkembangan dunia usaha (bisnis) dewasa ini ditengarai oleh kompetisi

usaha yang semakin ketat dalam skala global. Kondisi tersebut didorong oleh

perkembangan teknologi yang cukup pesat. Ada empat macam teknologi yang

perkembangannya relative menonjol saat ini, yaitu: teknologi informasi, teknologi

pemanufakturan, teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Diantara berbagai

jenis teknologi yang berkembang pesat, teknologi informasi mempunyai dampak

yang paling dominan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Isilah teknologi

informasi yang sekarang lazim digunakan banyak orang, sebenarnyamerupakan
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perpaduan antara teknologi komputer, komunikasidanotomasikantor yang telah

bercampur menjadi satu sehingga sulit untuk memisahkannya (Indriantoro, 1996).

Kehadirandanpesatnyaperkembanganteknologiinformasidewasainimemberika

nberbagaikemudahanpadakegiatanbisnisdalamlingkungan yang

semakinpenuhketidakpastian.Peranteknologiinformasisebagaialatbantudalmpembuata

nkeputusanbisnispadaberbagaifungsimaupunperingkatmanajerial,

menjadisemakinpentingbagipengelolabisniskarenakemampuanteknologiinformasidala

mmengurangiketidakpastian.

Dalam menghadapi perkembangan baru teknologi informasi, seseorang dapat

menyikapi kehadiran computer secara berbeda dan tak jaran disikapi dengan

penolakan. Penolakan ini mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan sederhana tentang

computer atau mungkin juga disebabkan oleh kegelisahan yang mendalam atau

ketakutan berlebih terhadap teknologi komputer (Jay, 1981 dalam Emmons, 2003)

yang sering disebut dengan "computerphobia". Adanya perubahan baru terkadang

menimbulkan tekanan (stress).Tekanan yang timbul dapat berupa anxiety

(kecemasan) namun ada pula yang menghadapinya sebagai tantangan. Kecemasan

didefinisikan sebagai perasaan yang kuat berupa ketakutan (fear) dan keprihatinan

yang tidak berhubungan dengan situasi khusus yang mengancam (Cherrington, 1994

dalamWibowodanHardiningsih, 2003)
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Berbagai hasil penelitian memberikan bukti empiris mengenai semakin

meningkatnya peran teknologi computer untuk berbagai kepentingan bisnis.

Misalnya,Lavota (1990) meneliti kemampuan teknologi computer sebagai alat bantu

dalam berbagai teknik audit.  Rosen dan Weil (1990), Maurer (1994), Emmons

(2003), dan banyak penelitilainnya telah menemukan adanya fenomena kecemasan

berkomputer (computeranxiety). Kecemasan berkomputer dapat diartikan sebagai

penolakan terhadap perubahan. Penolakan dapat berupa gejala atau sesuatu yang lain

seperti ketakutan akan sesuatu yang tidak diketahui, ketakutan akan kegagalan, atau

ketidakinginan untuk mengubah keadaan sekarang. Hasil penelitian empiris

menunjukkan bahwa kecemasan berkomputer memilik idampak negative terhadap

penggunaan komputer (Mahar et al., 1997).

Penerapan teknologi menimbulkan sejumlah problematik yang berasal dari

berbagai faktor, antara lain: ekonomi, teknologi, konsep system dan aspek perilaku.

Dari berbagai factor penyebab problematic dalam pengembangan teknologi

komputer, aspek perilaku merupakan faktor yang dominan (Igbaria, 1989).

Thomson et al. (1990) mengemukakan pentingnya aspek perilaku dalam

penerapan teknologi komputer. Hal tersebut berdasarkan hasil penelitian empiris yang

menguji pengaruh perilaku individual pemakai terhadap penggunaan personal

computer (PC) dengan landasan teori yang diusulkan oleh Triandis (1980).Sikap
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seseorang terdiri atas komponenkognisi, afeksi dan komponen-komponen yang

berkaitan dengan perilaku. MenurutTriandis (1980) dalam Thomson et al. (1990),

kognisi berkaitan dengan konsekuensi yang diperoleh pada masa depan yang diyakini

seseorang sehingga mendorong untuk bersikap. Afektif berkaitan dengan perasaan

atau emosi seseorang yang mempunyai konotasi suka atau tidak suka. Keinginan

merupakan komponen sikap lain, yang mempengaruhi sikap seseorang. Sikap positif

seseorang terhadap computer karena didorong oleh keinginan yang kuat untuk

mempelajarinya.

Ketiga komponen sikap dimuka: kognisi, afeksi dan keinginan, pada dasarnya

saling terkait antara satu dengan yang lain. Keinginan seseorang dipengaruhi oleh

keyakinan akan konsekuensi masa yang akan datang, sehingga menimbulkan afeksi

seseorang yang dinyatakan dengan sikap suka atau tidak suka terhadap teknologi

komputer. Ketidaksukaan seseorang terhadap computer dapat disebabkan oleh

ketakutan terhadap pengguna teknologi computer atau disebut juga computer anxiety

(IgbariadanPasuraman, 1989). Penelitian ini selanjutnya menitik beratkan pada aspek

computer anxiety sebagai refleksi sikap seseorang terhadap teknologi komputer.

Penelitian Heinssen et al. (1987) menyatakan bahwa mahasiswa dengan

computer anxiety yang lebih

tinggimempunyaikepercayaanpadakemampuandirisendiridankinerja yang
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lebihrendahdibandingmereka yang memilikicomputer anxiety yang

lebihrendah.Dalamkaitannyadenganpelaksanaantugasdenganmenggunakankomputer,s

ubyekdengancomputer anxiety yang lebihtinggimemerlukanwaktu yang lebih

lamauntukmenyelesaikantugastersebutdibandingkansubyek yang memilikicomputer

anxiety yang lebihrendah.

PenelitianSudaryonodanDiahAstuti (2005)

melakukanpenelitiantentangpengaruhcomputer

anxietyterhadapkeahliankaryawanbagianakuntansidalammenggunakankomputer.

Dalampenelitiannyamenyimpulkansemakinrendahcomputer anxiety

pemakaikomputermempunyaipengaruhterhadapkeahlianpemakaidalammenggunakank

omputer.Atausebaliknya, semakintinggicomputer

anxietypemakaiberhubugandengansemakinrendahkeahlianpemakaidalammenggunaka

nkomputer.Dengandemikianhasilpenelitianinimendukunghipotesis yang

menyatakanbahwacomputer anxiety.

Berdasarkanpenelitian – penelitian yang telahdilakukansebelumnya,

olehkarenaitupenulismencobamengujikembalipengaruh computer anxiety

terhadapkeahliankaryawanbagianakuntansidalammenggunakankomputerpadadeparte

menkeuangan di bandung. Berdasarkanuraian di

ataspenulistertarikmelakukanpenelitiandenganjudul :“ PengaruhComputer
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AnxietyTerhadapKeahlianKaryawanBagianAkuntansidalamMenggunakanKom

puter (Survey PadaKanwil DJPBN DepartemenKeuangan Kota Bandung)”.

1.2 IndentifikasiMasalah

Apakah faktorComputer Anxiety mempunyai pengaruh terhadap

keahlianmenggunakan komputer pada  karyawan bagian di Kanwil DJPBN

Departemen Keuangan Kota Bandung

1.3 MaksuddanTujuanPenelitian

Penelitianinidilakukandenganmaksuduntukmendapatkan data yang

relevandenganmasalah yang diidentifikasikansehinggamenjadisuatuinformasi yang

lengkap, kemudianinformasitersebutdianalisisdanditarikkesimpulanapakahComputer

Anxietymempunyaipengaruhterhadapkeahlianmenggunakankomputerpadakaryawanba

gianakuntansidi Kanwil DJPBN Departemen Keuangan Kota Bandung.

Tujuan yang

ingindicapaidalampenelitianiniadalahuntukmengetahuipengaruhcomputer anxiety

terhadapkeahlianmenggunakankomputerkaryawanbagianakuntansipadadi Kanwil

DJPBN Departemen Keuangan Kota

Bandung.Hasilpenelitiandiharapkandapatmemberikankontribusidalampengambilanke

putusanmengenaisumberdayamanusia

(penerimaandanpenyeleksiandanrencanapelaksanaanpelatihankomputerbagikaryawan

bagianakuntansi).
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1.4 ManfaatPenelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis

sendiri maupun bagi pihak-pihak lain.

1. Bagi Penulis

1) Menambah wawasan keilmuan mengenai pengaruh computer anxiety terhadap

keahlian menggunakan komputer karyawan bagian akuntansi pada

Departemen Keuangan di Bandung.

2) Melatih penulis dalam membahas kasus ilmiah dan menerapkan ilmu

pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.

3) Diajukanuntukmemenuhisalahsatusyaratdalammenempuhujiansarjanaekonomi

program studiakuntansipadafakultasekonomiUniversitasWidyatama.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkanmemberikan masukan dan saran membangun mengenai

Pengaruh Computer Anxiety Terhadap Keahlian Karyawan Bagian Akuntansi

Dalam Menggunakan Komputer.

3. BagiPenelitiSelanjutnya



8

Penelitianinidapatdijadikansumberreferensidaninformasiuntukkemungkinanpeneli

tian yang akandilanjutkanselanjutnyamengenaipembahasan yang sama.

1.5 LokasidanWaktuPenelitian

PenelitiandilakukanpadaKanwil DJPBN DepartemenKeuangan Kota

Bandung, Jawa Barat .Alamat Jl. Diponegoro no. 59 Bandung

40123.AdapunwaktupenelitianinidilaksanakandaribulanOktober2012

sampaiselesai.


