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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep, Konstruk dan Variabel Penelitian

2.1.1 Komputer

Menurut Susanto (2008) komputer dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Alat elektronik terbuat dari komponen yang berbeda dan dapat diperintah

untuk memproses data dengan berbagai cara.”

Selanjutnya menurut Henry (2009) dalam Anwar (2010)komputer dapat

didefinisikan sebagai berikut:

“Alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah
dirumuskan. Kata computer semula dipergunakan untuk menggambarkan
orang yang perkerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau
tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin
itu sendiri.”

Menurut Henry (2009) dalam Anwar (2010) terdapat tiga istilah penting,

yaitu input (data), pengolahan data, dan informasi (output). Pengolahan data

dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik

(PDE) atau elecronic data processing (EDP). Data adalah kumpulan kejadian

yang diangkat dari suatu kenyataan (fakta), dapat berupa angka-angka, huruf,

simbol-simbol khusus,atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat

bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut.

Jadi menurut beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komputer

adalah suatu alat yang dapat dipakai untuk mengolah data, melakukan

perhitungan, dengan cara menerima input kemudian memprosesnya sehingga

dapat menghasilkan output dalam bentuk informasi, dan dapat melakukan

beberapa tugas secara lebih cepat sehingga waktu yang dipergunakan dalam
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memproses suatu data lebih efektif dan efisien. Proses dihasilkannya produk

komputer tidak dapat terlepas dari masukan (input) pemrosesan data (proses)

sampai dihasilkannya informasi (output). Pengolahan data sendiri merupakan

suatu proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih

berati, yaitu berupa suatu informasi. Dengan demikian, informasi adalah hasil dari

suatu kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih bermakna

dari suatu fakta. Oleh karena itu, pengolahan data elektronik adalah proses

manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih bermakna berupa suatu informasi

dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer.

2.1.1.1 Komponen Sistem Komputer

Menurut Susanto (2008) sistem komputer pada dasarnya terdiri dari tiga

komponen utama yaitu:

1. Perangkat Keras (Hardware) adalah computer dan peralatan

pendukungnya atau merupakan peralatan phisik yang dapat digunakan

selain untuk mengumpulkan, memasukan, menyimpan, dan memproses

data digunakan juga untuk mengeluarkan, menanyangkan, atau mencetak

informasi.

2. Perangkat Lunak (Software) merupakan kumpulan dari program-program

yang digunakan untuk menjalankan komputer.

3. Manusia (Brainware) merupakan komponen yang sangat penting baik

dalam sistem komputer maupun dalam sistem informasi. Komponen

manusia sebagai pengguna komputer secara sederhana dapat

dikelompokan kedalam manajer sistem informasi, analisis sistem, ahli

komunikasi, administrator database, programmer dan operator.
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2.1.2 Pengertian Komputer Akuntansi

Menurut Anwar (2010) komputer akuntansi dapat didefinisikan sebagai

berikut:

“Suatu seni dengan menggunakan alat bantu komputer untuk melakukan
pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang
bersifat keuangan dengan cara menggunakan dan dalam bentuk satuan
uang, dan peng- interprestasian hasil proses”.
(http://www.scribd.com/doc/60017911/makalah).

Sedangkan menurut Hasyim (2007) komputer Akuntansi didefinisikan

sebagai berikut:

“Merupakan alternatif pengelolaan data dalam suatu organisasi untuk
menghasilkan informasi yang dibutuhkan stakeholders.Komputer
akuntansi memberikan solusi pengelolaan data secara cepat dan tepat serta
menghasilkan laporan/informasi tepat waktu yang dibutuhkan manajamen
laporan keuangan.”

Komputer akuntansi menurut pendapat diatas adalah alat bantu untuk

melakukan pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi  dimana

menggunakan satuan mata uang yang terjadi selama periode tertentu yang

menghasilkan laporan keuangan yang handal, dan tepat waktu untuk pengambilan

keputusan manajemen. Menurut penulis dengan digunakannya komputer

akuntansi secara merata pada setiap perusahaan khususnya pada bagian akuntansi,

maka hal tersebut akan menambah nilai perusahaan dengan menghasilkan

informasi yang dibutuhkan perusahaan dan keandalan informasi yang didapatkan

oleh perusahaan.

Yang dimaksud dengan komputer akuntansi, Nawi (2009) adalah suatu
sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas serta menyelesaikan semua
persoalan atau kasus dalam akuntansi dengan berbagai kemudahan, namun masih
dalam prinsip-prinsip dan pemahaman dasar akuntansi.
(http://antontirta.edublogs.org/2009/07/21/komputerisasi-akuntansi/).

Senada dengan yang dikemukakan oleh Fitri (2009) Komputer Akuntansi

adalah ilmu yang mempelajari akuntansi dengan sistem komputer yang bisa lebih

cepat di bandingkan dengan cara manual. Sistem akuntansi dengan cara manual
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memerlukan waktu yang cukup lama dalam penginputan data, pemrosesan data,

dan dalam menghasilkan keluaran. Selain itu, tingkat kesalahan yang terjadi juga

akan lebih tinggi. (http://antontirta.edublogs.org/2009/07/21/komputerisasi-

akuntansi/).

Jadi dapat disimpulkan bahwa komputer akuntansi yaitu alat bantu

akuntansi untuk melakukan tugas-tugas dasar akuntansi dengan prinsip-prinsip

dasar akuntansi untuk memproses transaksi yang terjadi pada organisasi dengan

waktu pengerjaan yang cukup singkat diabandingkan dengan pengerjaan secara

manual.

2.1.2.1  Manfaat atau Kegunaan Komputer

Menurut Dinie (2007) secara umum manfaat aplikasi komputer akuntansi

yaitu memberikan kemudahan dalam menyusun laporan keuangan suatu

perusahaann secara cepat, efisien serta akurat.Keuntungan yang bisa dirasakan

dengan menggunakan teknologi informasi aplikasi komputer akuntansi adalah

mendapatkan laporan keuangan secara otomatis, cepat dan memiliki tingkat

akurasi yang lebih baik debandingkan secara manual.Mempunyai kemampuan

untuk menampilkan data secara cepat dan mudah. Mempunyai sistem

pengamanan berupa password , serta dapat menyajikan laporan keuangan

komparasi sesuai dengan data pada periode yang

diinginkan.(http://blogdinie.blogspot.com/2007/11/pengertian-komputer-

akuntansi.html)

Menurut Hermana dan Idris (Ilmukomputer.com) terdapat beberapa

keunggulan menggunakan komputer akuntansi yaitu:

a. Dari segi kecepatan, sistem komputer dapat menghasilkan informasi jauh lebih

cepat dari manual dalam tenggang waktu yang bersamaan.

b. Volume hasil, volume transaksi yang diolah jauh lebih banyak
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c. Pencegahan kekeliruan, pemakaian komputer akan mencegah terjadinya

kekeliruan dimana hal ini dibuktikan dengan transaksi ditolak jika salah

prosedur.

d. Posting otomatis, pekerjaan pembukuan akan dilaksanakan menurut proses

pengolahan data otomatis menurut teknologi yang dipakai

e. Penyusunan laporan otomatis, komputer melakukan pemrosesan

f. Pencetakan dokumen otomatis, pekerjaan komputer dalam menghasilkan

informasi menurut prosedur pemrograman sistematis sehingga menjadi

laporan yang diinginkan.

Jadi keunggulan dalam  memakai kompuer akuntansi adalah kemudahan

saat penyusunan laporan keuangan dimana penginputan dan pemrosesan secara

otomatis akan lebih menghasilkan informasi yang lebih cepat, akurat, serta

efisien. Hal itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan mengingat kebutuhan akan

informasi yang dibutuhkan baik internal maupun eksternal perusahaan akan

sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil di kemudian hari. Semakin

baik penggunaan komputer akuntansi yang di terpakai dalam suatu perusahaan

makan semakin baik pula kualitas dari laporan keuangan perusahaan.

2.1.2.2  Nilai Informasi

Menurut Lanang (2010) Nilai informasi bagi pengguna ditentukan

bedasarkan kendalannya (reliability).Tujuan informasi adalah untuk mengarahkan

pengguna ke tindakan yang seharusnya. Agar hal ini dapat terjadi, informasi harus

memiliki berbagai atribut tertentu, yakni :

a. Relevan

Isi dari suatu laporan atau dokumen harus bekerja untuk suatu tujuan.Ini dapat

berupa dukungan bagi keputusan manajer atau untuk pekerjaan staf

administrasi.Laporan yang berisi ketidak relevanan hanya menyia-nyiakan

sumber daya dan dapat menjadi penghalang bagi pengguna.Ketidakrelevanan

memecahkan perhatian dari pesan yang sesungguhnya dari laporan terkait dan

dapat menghasilkan keputusan atau tindakan yang tidak tepat.
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b. Tepat Waktu

Umur informasi adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan

kegunaannya.Informasi harus tidak melebihi periode waktu dari tindakan yang

didukungnya.

c. Akurasi

Informasi harus bebas dari kesalahan yang signifikan.Akan tetapi, signifikasi

adalah konsep yang sulit untuk diukur.Konsep ini tidak memiliki nilai absolut,

ini adalah kosep yang sangat bergantung pada masalahnya.Artinya, dalam

beberapa situasi, informasi harus benar-benar akurat.Kesalahan yang

signifikan terjadi ketika jumlah ketidak akuratan informasi menyebabkan

pengguna membuat keputusan yang kurang baik atau agar membuat keputusan

yang dibutuhkan.Sering kali, informasi yang sempurna tidak tersedia dalam

jangka waktu keputusan penggunaannya.Oleh karenanya, dalam menyediakan

informasi, desainer sistem harus mencari keseimbagan antara informasi yang

seakurat mungkin dengan ketepatan yang memadai agar berguna.

d. Kelengkapan

Semua informasi yang penting bagi sebuah keputusan atau pekerjaan harus

ada.

e. Ringkas

Informasi harus dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.Para

manajer dalam tingkat yang lebih rendah cenderung membutuhkan informasi

yang sangat terperinci. Ketika informasi mengalir melalui perusahaan hingga

ke pihak manajemen puncak, maka informasi akan semakin ringkas.

Menurut penulis, nilai informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan

haruslah memenuhi atribut-atribut diatas yang meliputi relevan, tepat waktu,

akurasi, kelengkapan, dan ringkas. Nilai informasi di perusahaan dituntut untuk

memiliki atribut-atribut tersebut dikarenakan banyaknya keputusan yang akan

diambil oleh perusahaan, sehingga nilai informasi yang didapat oleh perusahaan

dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan perusahaan.
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2.1.3 Pengertian Anxiety

Macquery Dictionary dalam Sudaryono dan Istiati (2005) menyatakan

bahwa definisi anxiety adalah:

“Kesukaran atau kesulitan berfikir yang disebabkan oleh ketakutan pada

sesuatu yang akan terjadi atas bahaya atau kemalangan.

Selanjutnya,  definisiAnxiety menurut May (1997) dalam Yunita (2004) adalah:

“Suatu ketakutan pada sesuatu yang akan terjadi atas adanya ancaman
terhadap beberapa nilai yang dianggap pentng oleh individu atas
keberadaanya sebagai seorang pribadi.”

Sejalan dengan definisi sebelumnya, menurut Wiramihardja (2005) kecemasan

(anxiety) yaitu:

“Suatu perasan yang sifatnya umum, dimana seseorang merasa ketakutan
atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya
sehingga tidak berani dan mampu untuk bersikap dan bertindak secara
rasional dengan yang seharusnya.”

Selanjutnya, Sumadinata (2004) menyatakan bahwa anxiety (kecemasan)

didefinisikan sebagai berikut:

“Seseorang yang merasa khawatir karena menghadapi situasi yang tidak

bisa memberikan jawaban yang jelas, tidak bisa mengharapkan sesuatu

pertolongan, dan tidak ada harapan yang jelas akan mendapatkan

hasil.Kecemasan dan kekhawatiran yang ringan dan menjadi sebuah

motivasi.Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran yang kuat dan negatif

dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis.”

Adapun ciri- ciri kecemasan (anxiety) yang dikemukakan oleh Nevid

(2007) yaitu sebagai berikut :

1. Secara fisik meliputi kegelisahan, kegugupan, tangan dan anggota tubuh yang

bergetar atau gemetar, banyak berkeringat, mulut atau kerongkongan terasa

kering, sulit berbicara, sulit bernafas,  jantung berdebar keras atau bertak
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kencang, pusing, merasa lemas atau mati rasa, sering buang air kecil, merasa

sensitif atau mudah marah.

2. Cara behavioral meliputi perilaku menghindar, perilaku melekat dan

dependen, perilaku terguncang.

Cara kognitif meliputi khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu atau

ketakutan atau aphensi terhadap sesuatu yang terjadi dimasa depan, keyakinan

bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi tanpa penjelasan yang jelas,

ketakutan akan kehilangan kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan untuk

mengatasi masalah, berpikir bahwa semuanya tidak bisa lagi dikendalikan, merasa

sulit memfokuskan pikiran dan berkonsentrasi.

Menurut Lanang (2010) kecemasan (anxiety) sangat berkaitan dengan

perasaan yang tidak pasti dan tidak berdaya.Keadaan emosi ini tidak memiliki

objek yang jelas.Terkadang, seseorang menghadapi kecemasan sebagai sebuah

tantangan sehingga mempersiapkan sesuatu untuk menghadapinya. Hal ini yang

akan memberikan hasil yang positif. Tetapi terkadang pula, kecemasan membuat

seseorang tidak berdaya, dan merasa tidak mampu menghadapi kecemasan itu

sehingga ingin lari dari masalahnya dengan mengembangkan defend mechanism

(mekanisme pertahanan diri/ego).

Penyebab dari anxiety itu sendiri dapat ditimbulkan oleh hal apapun, ada

saja yang mencemaskan hatinya.Hampir setiap peristiwa menyebabkan timbulnya

kecemasan.Freud dalam (http://romiariyanto.blogspot.com/2011/03/anxiety.html)

mengajukan dua sebab terjadinya kecemasan.

1. Bahaya yang berasal dari dunia nyata

2. Kesadaran akan datangnya hukum yang berkaitan dengan pelampiasan

dorongan seperti: seksual, agresi dan tindakan abnormal lainnya yang

pada dasarnya dilarang oleh norma budaya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecemasan merupakan suatu

bentuk psikologi yang dirasakan oleh manusia akan persepsi tentang perasaan

yang tidak menyenangkan terhadap suatu reaksi yang tidak jelas asal maupun
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wujudnya sehingga tidak berani dan mampu untuk bersikap dan bertindak secara

rasional sesuai dengan seharusnya. Kecemasan merupakan sebuah fenomena,

dimana seseorang merasa sesuatu akan terjadi diluar kehendak dan tidak bisa

diprediksi. Kecemasan akan diperparah jika, seseorang merasa tidak sanggup

menghadapinya karena meragukan kemampuan diri sendiri. Kecemasan sendiri

dapat berakibat buruk pada sesorang jika kecemasan terus berlanjut tanpa ada

antisipasi yang cukup berarti pada diri seseorang tersebut.

2.1.4 Pengertian Computer Anxiety

Menurut Igbaria dan Pasuraman (1989) Computer anxiety didefinisikan

sebagai berikut:

“Kecenderungan seseorang menjadi susah, khawatir, atau ketakutan
mengenai penggunaan komputer dimasa sekarang atau dimasa mendatang
(Igbaria dan Parasuraman, 1989).Ini merupakan suatu fenomena anxiety
yang terbentuk oleh perkembangan teknologi informasi.”

Rifa dan Gudono (1999) berpendapat bahwa sikap terhadap komputer

adalah “Reaksi atau penilaian seseorang terhadap komputer berdasarkan

kesenangan atau ketidaksenangan terhadap computer”. Dalam hal ini terdapat

sekelompok orang yang senang (optimis) dengan perkembangan dunia komputer

sedangkan di sisi lain sekelompok orang merasa tidak senang (pesimis) dengan

perkembangan tersebut. Adapun definisi Computer anxiety menurut Rifa dan

Gudono adalah:

“Suatu tipe stress tertentu computer anxiety itu berasosiasi dengan

kepercayaan yang negatif mengenai komputer, masalah-masalah dalm

menggunakan komputer dan penolakan terhadap mesin.”

Selanjutnya, menurut Linda V. Orr (2000) dalam Sudaryono dan Istiati

(2005) computer anxiety adalah:

“Merupakan salah satu technophobia, dimana komputer merupakan salah

satu teknologi yang berkembang dalam kehidupan manusia.”
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Indikasi terjadinya computer anxiety menurut Gantz (1986) dalam Wijaya

(2005) antara lain berupa takut membuat kesalahan, tidak suka mempelajari

komputer, merasa bodoh, merasa diperhatikan oleh orang lain saat membuat

kesalahan, merasa merugikan kerja, serta merasa bingung secara total. Penjelasan

ini menunjukkan bahwa computer anxiety berhubungan dengan kemampuan diri.

Level computer anxiety dapat dibedakan secara ekstrim kedalam dua level

yakni level rendah atau level tinggi. Tingkat computer anxiety yang rendah

menyebabkan individu mempunyai keyakinan yang kuat bahwa komputer

bermanfaat baginya sehingga timbul rasa senang bekerja dengan komputer.

Namun sebaliknya, sikap computer anxiety menunjukkan level yang tinggi

menurut keyakinan dan persepsi user, menunjukkan bahwa teknologi komputer

dapat mendominasi atau mengendalikan kehidupan manusia (Indirantoro, 2000).

Computer anxiety merupakan salah satu phobia dimana ketakutan

seseorang yang berlebihan akan hadirnya teknologi komputer yang berkembang di

lingkungan sekitarnya. Beberapa orang merasa takut dalam penggunaan komputer

diawali dengan perasaan takut akan dampak yang akan terjadi jika menekan suatu

tombol, dapat merugikan kinerjanya, yang lebih parahnya lagi yaitu bingung

dalam mengoperasikan komputer, hal inipun menurut penulis akan berpengaruh

secara signifikan dengan kemampuan atau keahlian diri karyawan itu sendiri,

sehingga mengalami kemunduran dalam mengahsilkan output pekerjaannya.

Terlebih lagi di dalam skripsi ini, penulis memfokuskan karyawan bagian

akuntansi yang memiliki phobiaakan hadirnya teknologi, ketakutan karyawan

bagian akuntansi dalam menggunakan komputer akan menurunkan kualitasnya

dalam mengerjakan pekerjaannya karena karyawan bagian akuntansi itu sendiri

mungkin akan secara tidak sengaja menghasilkan kemunduran dalam output

pekerjaannya sebagai akuntan.

Computer anxiety menurut penulis dapat diasosiasikan dengan

pengurangan atau lebih buruk lagi penghindaran teknologi

informasi.Penghindaran terhadap teknologi informasi memiliki dapak serius

terhadap seseorang. Kinerja yang lebih rendah dalam suatu perusahaan atau
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organisasi dan pada akhirnya akan mempengaruhi karier seseorang. Kegelisahan

terhadap komputer dapat memunculkan dua hal yaitu fear dan anticipation.

2.1.4.1 Komponen – Komponen pada Computer Anxiety

2.1.4.1.1 Fear

Sudaryono dan Istiati (2005) menyatakan bahwa fear dapat didefinisikan

sebagai berikut:

“Seseorang yang merasa takut dengan adanya komputer karena mereka

belum banyak menguasai teknologi komputer, sehingga mereka belum

bisa mendapatkan manfaat dengan kehadiran komputer.”

Menurut Linda V. Orr (2000) seseorang yang merasa takut dengan adanya

komputer karena mereka belum banyak menguasai teknologi komputer, sehingga

mereka belum bisa mendapatkan manfaat dengan kehadiran komputer.

Menurut Sudaryono dan Istiati (2005) timbulnya rasa takut (fear)

seseorang terhadap komputer merupakan respon dari suatu ancaman kecemasan

pada penggunaan komputer tersebut dan pada hakekatnya rasa takut tersebut

didasari namun tidak secara penuh sehingga mengakibatkan sikap yang negatif.

Technophobia sendiri dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan (Lida V. Orr: 2000).

Jadi, dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa fearadalah

seseorang yang takut dengan adanya teknologi komputer dikarenakan berbagai hal

yang ada dalam diri mereka. Hal ini tidak dapat memberikan manfaat kepada

karyawan itu sendiri karena selain pekerjan yang bisa saja tertunda, tetapi dapat

juga karyawan tersebut tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada

dalam perusahaan tempat dia bekerja.Menurut Orr (2000) technophobia sendiri

dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan yang akan dikemukakan disub bab berikut.
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2.1.4.1.1.1 Anxious Technophobe

Seseorang yang termasuk dalam tingkatan ini akan menunjukan tanda-

tanda klasik yang merupakan reaksi kekhawatiran (anxiety reaction) ketika

menggunakan suatu teknologi, tanda-tanda tersebut dapat berupa munculnya

keringat di telapak tamgan, detak jantung yang keras atau sakit kepala.

2.1.4.1.1.2 Cognitive Technophobe

Seseorang yang termasuk dalam tingkatan ini pada mulanya merasa tenang

dan rileks, mereka sebenarnya menerima suatu tekhnologi baru etapi muncul

beberapa pesan negatif seperti “saya akan menekan tombol yang salah dan

mengacaukan mesin ini”.

2.1.4.1.1.3Unconvertable User

Seseorang yang termasuk dalam tingkatan ini dapat dikatakan sedikit

khawatir dan masih muncul pernyataan negatif, tetapi secara umum tidak

membuahkan one-on-one-counselling.

2.1.4.1.2 Anticipation

Menurut Orr (2000) seseorang merasa perlu melakukan antisipasi terhadap

kegelisahan yang muncul degan adanya komputer. Antisipasi tersebut dapat

dilakukan dengan cara menerapkan ide-ide pembelajaran yang menyenangkan

(anticipation) terhadap komputer.

Antisipasi adalah bagaimana seseorang mengatasi kegelisahan atau

ketakutan yang ada dalam dirinya agar penolakan yang terjadi pada suatu hal

dapat diatasi sehingga dapat berkurang sedikit demi sedikit.Menurut penulis

antisipasi itu sendiri dapat berupa beberapa hal diantaranya yaitu peningkatan

kepercayaan diri, pelatihan yang diberikan kepada karyawan, dan motivasi yang

diberikan kepada karyawan.

Antisipasi dapat berjalan baik jika seseorang tersebut dapat menerima

dengan pikiran terbuka dan memiliki keinginan untuk terus meningkatkan

keahlian diri sendiri dan mengurangi kekurangannya.
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2.1.4.1.2.1 Percaya Diri

Percayaan diri menurut Bowo (2009)  merupakan suatu keyakinan dan sikap
seseorang terhadap kemampuan pada dirinya sendiri dengan menerima secara apa adanya
baik positif maupun negatif yang dibentuk dan dipelajari melalui proses belajar dengan
tujuan untuk kebahagiaan dirinya. (http://www.masbow.com/2009/08/percaya-diri-
dalam-psikologi.html)

Hakim (2002) menjelaskan bahwaPercaya diridapat didefinisikan sebagai

berikut:

“Modal dasar seorang manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan
sendiri. Seseorang mempunyai kebutuhan untuk kebebasan berfikir dan
berperasaan sehingga seseorang yang mempunyai kebebasan berfikir dan
berperasaan akan tumbuh menjadi manusia dengan rasa percaya diri. Salah
satu langkah pertama dan utama dalam membangun rasa percaya diri
dengan memahami dan meyakini bahwa setiap manusia memiliki
kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan yang ada didalam
diri seseorang harus dikembangkan dan dimanfaatkan agar menjadi
produktif dan berguna bagi orang lain.

Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tanda-tanda rasa percaya

diri meliputi individu yang mempunyai rasa percaya diri dapat mengatur dirinya

sendiri, dapat mengarahkan, mengambil inisiatif, memahami dan mengatasi

kesulitas-kesulitan sendiri, dan dapat melakukan hal-hal untuk dirinya sendiri.

Percaya diri dapat meniimbulkan dampak yang positif baik negatif hal tersebut

tergantung dari cara seorang individu untuk mengatasinya.

2.1.4.1.2.2 Pelatihan

Menurut Bernardin dan Russell (2006) Training(pelatihan) didefinisikan

sebagai berikut:

“Training is defined as any attempt to improve employee performance on
a currently held job or one related to it. This usually means changes in
spesific knowledges, skills, attitudes, or behaviors. To be effective, training
should involve a learning experience, be a planned organizational activity,
and be designed in response to identified needs.”
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Definisi diatas menjelaskan bahwa pelatihanadalah berbagai usaha

pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang

dipikulnya atau juga sesuatu berkaitan dengan pekerjaannya.Hal ini biasanya

berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian, dan pengetahuan yang

khusus atau spesifik.Dan agar pelatihan menjadi efektif maka di dalam pelatihan

harus mencakup suatu pembelajaraan atas pengalaman-pengalaman, pelatihan

harus menjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan dirancang didalam

menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi.

Selanjutnya Gomes (2003:197) mengemukakan definisi pelatihan sebagai

berikut:

”Setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu

pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya.”

Simamora (2004) menyatakan bahwa ada lima jenis-jenis pelatihan yang

dapat diselenggarakan, yaitu:

a. Pelatihan Keahlian

Pelatihan keahlian (skils training) merupakan pelatihan yang sering

di jumpai dalam organisasi. program pelatihaannya relatif sederhana:

kebutuhan atau kekuragan diidentifikasi rnelalui penilaian yang jeli.

Kriteria penilalan efekifitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang

diidentifikasi dalam tahap penilaian.

b. Pelatihan Ulang

Pelatihan ulang (retraining) adalah subset pelatihan keahilan.

Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-

keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang

berubah-ubah. Seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya

bekerja rnenggunakan mesin ketik manual mungkin harus dilatih dengan

mesin komputer atau akses internet.
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c. Pelatihan Lintas Fungsional

Pelatihan lintas fungsional (cros fungtional training) melibatkan

pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya

selain dan pekerjan yang ditugaskan.

d. Pelatihan Tim

Pelatihan tim merupakan bekerjasarna terdiri dari sekelompok

individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam

sebuah tim kerja.

e. Pelatihan Kreatifitas

Pelatihan kreatifitas (creativitas training) berlandaskan pada

asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja

diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang

berdasar pada penilaian rasional dan biaya dan kelayakan.

Sehingga dengan demikian dapat disimpukan bahwa anticipation

merupakan respon positif dari kecemasan berkomputer (computer anxiety) yang

diterapkan dengan ide –ide atau bentuk pembelajaran yang lebih menyenangkan.

2.1.4.1.2.3 Motivasi

Motif berasal dari bahasa Latin ‘movere’ yang berarti bergerak atau bahasa

Inggrisnya ‘to move’. Kata motif seringkali diartikan

dengan istilah dorongan.Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan

jasmani untuk berbuat. Jadi motif tersebut merupakan suatu driving force yang

menggerakkan manusia untuk bertingkah-laku, dan di dalam perbuatannya itu

mempunyai tujuan tertentu. Adapun definisi motivasi menurut Simamora (2004)

adalah sebagai berikut:

“Sebuah fungsi dari pengharapan individu bahwa upaya tertentu akan

menghasilkan tingkat kinerja yang pada gilirannya akan membuahkan

imbalan atau hasil yang dikehendaki.”
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Makmun (2005) membagi motivasi kedalam beberapa kelompok yaitu

sebagai berikut :

a. Motif primer atau motif dasar. Motif primer merupakan motif yang tidak

dipelajari yang untuk ini sering juga digunakan istilah dorongan (drive).

Motif ini dibedakan dalam:

 Dorongan fisiologis yaitu bersumber pada kebutuhan organis antara

lain rasa lapar, haus, istirahat, dan lainnya. Kebutuhan ini lebih bersifat

untuk melangsungkan hidup seseorang.

 Dorongan psikologis, atau dorongan kejiwaan dalam diri seseorang

seperti rasa takut, kasih sayang, dan lainnya.

b. Motif sekunder, merupakan motif yang berkembang akibat adanya

pengalaman, atau dipelajari. Termasuk dalam motif sekunder ini adalah

motif berprestasi, motif-motif social sepeti ingin diterima, status, afiliasi,

dan sebagainya.

2.1.5 Sistem Komputer Akuntansi

Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan

berupa data operasi dan data keuangan untuk menghasilkan keluaran berupa

informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai.

Pengertian akuntansi menurut Accounting Principle Board Statement No.

4 (Muhammad, 2002) menjelaskan bahwa akuntansi adalah sebagai suatu kegiatan

jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif umumnya dalam

ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di

antara beberapa alternatif.

Sedangkan menurut Warren dkk (2005) menjelaskan bahwa secara umum,

akuntansi dapat didefinisikan sebagai system informasi yang menghasilkan
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laporan kepda pihak – pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi

dan kondisi perusahaan.

Seseorang dapat dikatakan sebagai akuntan profesional apabila sudah

menempuh beberapa persyaratan.Persyaratan tersebut dapat dilihat dalam gambar

2.1 sebagai berikut.

Gambar 2.1

Rute Menjadi Akuntan Profesional

Sumber:  IAI Global

Entry Level

(IES 1)

PENDIDIKAN FORMAL

Meliputi :

1. Akuntansi, Keuangan, dan pengetahuan
yang terkait

2. Pengetahuan organisasi dan bisnis
3. Pengetahuan  dan kompetensi di bidang

teknologi informasi

AKUNTAN

Memiliki:

1. Keahlian Intelektual
2. Keahlian teknikal dan Fungsional
3. Keahlian Personal
4. Keahlian Interpersonal dan

Komunikasi
5. Keahlian Organisasi  dan Manajemen

Bisnis

AKUNTAN PROFESIONAL

Memiliki:

1. Identitas sebagai anggota
IAI

2. Ketaatan terhadap kode
etik

3. Pengalaman praktik
keprofesian

4. Kapabilitas dan kompetensi
5. Kepatuhan menjaga

kompetensi melalui PPL
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Menurut Zulidamel (2008) dalam  “sistem komputer akuntansi adalah

suatu system akuntansi yang mengalami perubahan akibat pengaruh penggunaan

teknologi komputer. Sistem ini menciptakan banyak kemudahan dalam

menyelesaikan persoalan akuntansi namun tetap memenuhi prinsip - prinsip

akuntansi.”( http://zulidamel.wordpress.com/akuntansi/ak/)

Masih menurut Zulidamel (2008) sistem komputer akuntansi diaplikasikan

dari accounting system yang berbasis database system dengan menggunakan

teknologi komputer. Prinsip dasarnya adalah sama dengan akuntansi manual

namun karena sumber dayanya berebeda, maka proses pengolahan data keuangan

dengan metode tangan atau mesin tik terlihat sangat berbeda dengan proses

akuntansi pada sistem akuntansi komputer. Dalam sistem akuntansi komputer

banyak proses akuntansi tidak perlu dilakukan karena sebagian besar prosedur

akuntansi dapat diambil alih oleh komputer.

Sistem akuntansi berkembang seiring dengan pekembangan perusahaan,

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengetahuan karyawan dan penggunaan

teknologi.Dengan munculnya komputer, semakin banyak data yang dapat diolah

menjadi informasi baik yang bersifat finansial maupun non finansial, Pengolahan

data dapat dilakukan baik secara terpusat maupun terdistribusi.

Perkembangan sistem akuntansi sendiri menurut penulis, berkembang

seiring dengan perkembangan perusahaan, pertumbuhan ekonomi,  tingkat

pengetahuan karyawan dan penggunaan teknologi. Dengan munculnya komputer,

semakin banyak data yang dapat diolah menjadi informasi baik yang bersifat

finansial maupun non finansial.Pengolahan data dapat dilakukan baik secara

terpusat maupun terdistribusi.Namun banyak fakta menunjukan kehadiran

komputer tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku

bisnis.Keterlambatan laporan masih saja merupakan kendala yang dihadapi,

bahkan banyak pelaku bisnis terjebak dalam kepadatan arus informasi.Hal ini

terjadi karena kurangnya pengendalian dan pemahaman akuntansi, sehingga
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menghasilkan banyak informasi yang tidak berguna, dan tidak memenuhi prinsip

akuntansi.

Sistem komputer akuntansi menurut penulis adalah data-data yang

diaplikasikan menggunakan komputer dengan prinsip akuntansi.Sistem komputer

akuntansi diciptakan dari kumpulan sebuah jaringan yang menjelaskan prosedur-

prosedur tertentu untuk menunjuk kepada suatu sasaran tertentu. Dengan

diciptakannya sistem akuntansi ini, memberikan kemudahan bagi para akuntan

dalam mempercepat prosedur akuntansi karena banyak proses akuntansi yang

diambil alih oleh komputer. sistem komputer akuntansi dapat menimbulkan

banyak masalah bila tidak diikuti peningkatan sumber daya manusianya. Dalam

penerapannya , tingkat kemampuan pemakai dalam menggunakan teknologi

komputer sangat menentukan. Tingkat kecenderungan individu untuk

mempertahankan kebiasaannya merupakan hambatan utama dalam pengembangan

sistem komputerisasi akuntansi.

2.1.6 Keahlian Menggunakan Komputer

Keahlian menurut Harrison dan Rainer (1992) dalam Astuti (2003)

didefinisikan sebagai suatu perkiraan atas suatu kemampuan seorang untuk

melaksanakan pekerjaan dengan sukses, seseorang yang menganggap dirinya

mampu untuk melaksanakan tugas, cenderung aan lebih sukses.

Sedangkan menurut Trotter (1986) dalam Astuti (2003) ahli didefinisikan

sebagai berikut :

“Seorang yang memiliki tigkat keterampilan tertentu atau pengetahuan
tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan atau
pengalaman ditandai dengan mengerjakan pekerjaan secara mudah, cepat,
intuisi dan jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.”
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Sedangkan keahlian menurut Iqbaria (1994) dalam Astuti (2003) didefinisikan

sebagai berikut:

“Keahlian menggunakan komputer adalah suatu kombinasi antara
pengalaman user dalam menggunakan komputer, latihan yang telah
diperoleh dan keahlian komputer secara menyeluruh.”

Astuti (2003) mengemukakan bahwa penerimaan teknologi komputer

dipengaruhi oleh teknologi itu sendiri serta tingkat keahlian dari individu yang

menggunakan komputer.Keyakinan bahwa setiap orang dapat meningkatkan

keahliannya sangat diperlukan.Berguna untuk keefektifan penggunaan komputer

dan menguatkan rasa percaya diri setiap orang mampu menguasai dan

menggunakan teknologi komputer dalam pekerjaannya.

Ada empat sumber informasi self efficacy menurut Compeau dan Higgins

(1995) yang dikutip dalam Lanang(2010) yaitu :guided mastery, behavior

modeling, social persuasion dan physiological states. Sumber informasi terkuat

adalah guide master yang merupakan pengalaman kesuksesan nyata dalam

kaitannya dengan perilaku. Interaksi yang berhasil antara individu dengan

komputer menyebabkan individu mengembangkan self-efficacy nya lebih

tinggi.Dengan demikian praktik langsung merupakan komponen paling penting

dalam pelatihan, sehingga individu membangun kepercayaan diri sesuai dengan

kemampuannya. Sumber informasi self-efficacy yang kedua adalah pemodelan

perilaku atau behavior modeling, yang meliputi pengamatan terhadap orang lain

dalam bentuk perilaku sebagai proses pembelajaran. Menunjukan bahwa

pendekatan pemodelan perilaku untuk pelatihan komputer dapat meningkatkan

persepsi self-efficacy dan kinerja konteks pelatihan.Sumber yang ketiga adalah

pendekatan persuatif dapat juga mempengaruhi self-efficacy.Jaminan ulang bagi

user yang memiliki kemampuan tentang teknologi dan menggunakannya denan

sukses dapat membantu para user untuk membangun kepercayaan. Sumber

informasi self-efficacy yang terakhir adalah physiological states, yang

menunjukan perasaan kecemasan atau anxiety yang berdampak negative terhadap

self-efficacy.
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Dengan demikian keahlian menggunakan komputer akuntansi dapat

disimpulkan sebagai suatu perkiraan atas suatu kemampuan seseorang untuk

melaksanakan pekerjaan dengan sukses melibatkan teknologi komputer yang

berupa software-software akuntansi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun studi empiris yang mendukung terhadap penelitian yang akan

dilakukan, yaitu merujuk pada penelitian – penelitan yang telah dilakukan

sebelumnya. Hasil penelitian yang telah dilakukan  oleh peneliti sebelumnya

dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti Tahun Judul Hasil

Sudaryono dan

Astuti

2005 Pengaruh Computer Axiety

Terhadap Keahlian

karyawan Bagian Akuntansi

Dalam Menggunakan

Komputer

Pemakai dengan computer

anxiety yang rendah

mempunyai keyakinan

bahwa computer tidak akan

mendominasi atau

mengendalikan kehidupan

manusia.komputer

dapatmembantu manusia

dalam mempermudah

pekerjaan.

Rifa dan
Gudono

1999 Pengaruh Faktor Demografi

Dan Personality Terhadap

Keahlian Dalam End-User

Computing (EUC)

Bahwa dua variabel

indepeden yaitu fear dan

anticipation mempunyai

hubungan yang signifikan

dengan keahlian dalam

End-User Computing.

Sedangkan dalam analisis
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terhadap computer

attitudes, hanya variabel

optimis saja yangmemiliki

pengaruh yang signifikan

terhadap keahlian End-

User Computing,

sedangkan variabel

pesimis dan intimidasi

tidak memiliki pengaruh

yang signifikan.

Ali dan Fadila 2008 Kecemasan Berkomputer

(Computer anxiety) Dan

Karakteristik Tipe

Kepribadian Pada

Mahasiswa Akuntansi

Terdapat hubungan yang

signifikan antara tipe

kepribadian pada dimensi

sensing-intuitive dan

thinking feeling terhadap

reaksi mahasiswa

akuntansi pada teknologi

komputer.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Rifa dan Gudono (1999) computer anxiety adalah suatu tipe

stress tertentu, computer anxiety itu berasosiasi dengan kepercayaan negatif

mengenai komputer, masalah-masalah dalam menggunakan komputer dan

penolakan terhadap mesin.

Sedangkan menurut Sudaryono dan Istiati (2005) computer anxiety dapat

diartikan sebagai penolakan terhadap perubahan. Penolakan dapat berupa gejala

atau sesuatu yang lain seperti ketakutan akan seuatu yang tidak diketahui,

ketakutan atas kegagalan, atau ketidakinginan untuk mengubah keadaan sekarang.
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Jadi dapat disimpulkan bahwa computer anxiety ini adalah suatu

kecenderungan dalam prilaku individu yang merasa gelisah dan susah dalam

menggunakan komputer dan tidak mempercayai dengan cara penolakan terhadap

penggunaan komputer dalam kehidupannnya baik kehidupan pribadi maupun

kantor. Kegelisahan terhadap berkomputer ini dapat memunculkan dua hal yaitu

fear dimana menurut Sudaryono, Istiati (2005) yaitu seseorang yang merasa takut

dengan adanya komputer karena mereka belum banyak menguasai teknologi

komputer, sehingga mereka belum bisa mendapatkan  manfaat dengan kehadiran

komputer. Sedangkan anticipation yaitu seseorang merasa perlu melakukan

antisipasi terhadap kegelisahan yang muncul dengan adanya komputer.Antisipasi

tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan ide-ide pembelajaran yang

menyenangkan.

Menurut Astuti (2003) penerimaan teknologi komputer dipengaruhi oleh

teknologi itu sendiri serta tingkat keahlian dari individu yang menggunakan

komputer.Keyakinan bahwa setiap orang dapat meningkatkan keahliannya sangat

diperlukan, berguna untuk keefektifan penggunaan komputer dan menguatkan

rasa percaya diri setiap orang mampu menguasai dan menggunakan teknologi

komputer dalam pekerjaannya. Maka semakin tingginya tingkat seseorang ahli

dalam menggunkan komputer, maka penerimaan akan teknologi komputer itu

sendiri akan semakin tinggi. Hal itu pun dapat meningkatkan kepercayaan diri

seseorang dalam menggunakan komputer sehingga mampu menguasai dan

menggunakan teknologi komputer secara efektif dan efisien.

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

Computer Anxiety
Pemakai Komputer (X)

Keahlian pemakai computer
(Y)
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2.4 Hipotesis Penelitian

Rancangan hipotesis ini dimulai dengan terlebih dahulu melakukan

penetapan hipotesis.

Yang dimaksud hipotesis alternative menurut Ridwan (2003:163) adalah:

“ Hipotesis penelitian adalah hipotesis kerja (hipotesis Alternatif Ha atau

H1) yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan

menggunakan teori-teori yang ada hubungannya (relevan) dengan masalah

penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di

lapangan. Hipotesis alternatif (Ha) dirumuskan dengan kalimat positif.

Sedangkan yang dimaksud hipotesis nol menurut Ridwan (2003:63)

adalah:

“Hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya hubungan, pengaruh atau

perbedaan antara parameter dengan statistic lawannyaadalah Ha yang

menyatakan adanya hubungan, pengaruh atau perbedaan antara parameter

dan statistic.Hipotesis nol (Ho) dirumuskan dirumuskan dengan kalimat

negatif”.

Penetapan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan

ada atau tidaknya peranan variabel X terhadap variabel Y yaitu hipotesis nol (Ho)

dan hipotesis alternative (Ha) sebagai berikut:

Ho p = 0, computer anxiety tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap keahlian karyawan bagian akuntansi dalam

menggunakan komputer.

Ha p≠ 0, computer anxiety mempunyai pengaruh yang signifikan  terhadap

keahlian karyawan bagian akuntansi dalam menggunakan

komputer.


