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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat 
kecemasan berkomputer dengan tipe kepribadian, gender, IPK dan 
pengalaman berkomputernya. Yang menjadi responden dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 
Maritim Raja Ali Haji semester IV (empat), VI (enam) dan VIII 
(delapan). Metode penarikan sampelnya adalah stratified sampling. 
Kuesioner sebanyak 90 eksemplar telah disebarkan dan tingkat 
pengembaliannya sebesar 100%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
fenomena kecemasan berkomputer telah terdapat diantara mahasiswa 
akuntansi karena terdapat hubungan yang signifikan untuk mahasiswa 
yang tergolong thinking-feeling dan judging-perceiving. Sedangkan 
gender, IPK dan pengalaman berkomputer mahasiswa akuntansi tidak 
berpengaruh terhadap kecemasan berkomputernya. 
 
Kata Kunci: kecemasan berkomputer, tipe kepribadian, gender, ipk, 
pengalaman berkomputer, Myers-Briggs Type Indicator 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Di era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin canggih, penyebaran informasi menjadi semakin 
mudah dan cepat. Information technology atau disebut teknologi 
informasi dalam era modernisasi dan globalisasi mengambil peranan 
yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya dalam 
bidang pendidikan sebagai media pembelajaran atau sumber belajar. 
Kehadiran dan perkembangan teknologi informasi dewasa ini memberikan 
berbagai kemudahan dan keuntungan pada kegiatan bisnis pada kondisi 
persaingan bebas yang tengah berlaku saat ini. Begitu juga halnya 
dengan dunia akuntansi yang pada saat ini sudah terintegrasi dengan 
komputer. Menurut Putra (2010), dengan menerapkan sistem 
komputerisasi akuntansi, maka akan mempercepat proses penyajian 
analisa dan laporan keuangan karena aplikasi komputerisasi akuntansi 
diciptakan untuk mengotomatisasi transaksi-transaksi akuntansi ke 
dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan 
keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan perusahaan dalam suatu 
periode akuntansi. Di dalam perguruan tinggi, mahasiswa akuntansi 
dituntut untuk mampu menggunakan dan mengoperasikan komputer dan 
software akuntansi mengingat pentingnya penguasaan teknologi 
komputer dalam dunia bisnis nantinya. Keberhasilan program 
pendidikan akuntansi yang telah terintegrasi dengan komputer ini 
sangat dipengaruhi oleh sikap mahasiswa terhadap komputer. Menurut 
Jay dalam Ali (2008) dalam menghadapi perkembangan baru teknologi 
informasi, seseorang dapat menyikapi kehadiran komputer secara 
berbeda dan tak jarang disikapi dengan penolakan. Penolakan ini 



mungkin disebabkan oleh ketidaktahuan sederhana tentang komputer 
atau mungkin juga disebabkan oleh kegelisahan yang mendalam atau 
ketakutan berlebih terhadap teknologi komputer yang sering disebut 
dengan computerphobia. Mahasiswa perguruan tinggi juga dituntut 
untuk bisa menggunakan komputer karena komputer adalah media untuk 
mengakses internet. Sebagaimana diketahui, internet merupakan salah 
satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi buatan manusia. Internet merupakan suatu media untuk 
berbagi informasi dan berinteraksi kapan saja dan dimana saja. 
Internet yang merupakan hasil dari kecanggihan ilmu pengetahuan dan 
teknologi mempunyai pengaruh yang luas di bidang kehidupan, termasuk 
bidang pendidikan. Mahasiswa sebagai kalangan terpelajar banyak 
menggunakan  internet sebagai sumber informasi yang mereka butuhkan. 
Terutama dalam pembuatan tugas yang diberikan oleh dosen dan tak 
terkecuali dalam pencarian referensi untuk membuat karya ilmiah 
mereka. Berdasarkan pemikiran diatas, kita sadari bahwa pentingnya 
komputer terutama dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan 
akuntansi. Karena teknologi komputer telah menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dari kurikulum akuntansi, maka penolakan terhadapnya 
dapat mengganggu proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis 
mengambil judul “KECEMASAN BERKOMPUTER DALAM KONTEKS PENDIDIKAN 
AKUNTANSI: HUBUNGAN TIPE KEPRIBADIAN, GENDER, IPK DAN PENGALAMAN 
BERKOMPUTER. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat 
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah tingkat kecemasan berkomputer akan bervariasi menurut tipe 

kepribadian? 
2. Apakah tingkat kecemasan berkomputer akan bervariasi menurut 

jenis kelamin? 
3. Apakah tingkat kecemasan berkomputer akan bervariasi menurut IPK? 
4. Apakah tingkat kecemasan berkomputer akan bervariasi menurut 

pengalaman berkomputer? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan 

berkomputer dengan tipe kepribadian 
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan 

berkomputer dengan gender 
3. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan 

berkomputer dengan IPK 
4. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan 

berkomputer dengan pengalaman berkomputer 
 

 
II. Tinjauan Literatur 

 
2.1 Kecemasan Berkomputer (Computer Anxiety) 
2.1.1 Pengertian Kecemasan (Anxiety) 

Menurut Putra (2010) anxiety adalah suatu bentuk psikologi 
yang dirasakan oleh manusia akan persepsi tentang perasaan yang 
tidak menyenangkan terhadap suatu reaksi yang tidak jelas asal 
maupun wujudnya sehingga tidak berani dan mampu untuk bersikap dan 



bertindak secara rasional sesuai dengan seharusnya. Selanjutnya 
menurut May dalam Sudaryono dan Astuti (2005) mendefinisikan anxiety 
sebagai suatu ketakutan pada sesuatu yang akan terjadi atas adanya 
ancaman terhadap beberapa nilai yang dianggap penting oleh individu 
atas keberadaannya sebagai seorang pribadi. 
 
2.1.2 Pengertian Kecemasan Berkomputer (Computer Anxiety) 
Harris dalam Mehra et al (2011) menjelaskan bahwa kecemasan 
berkomputer (computer anxiety) adalah jenis konsep kecemasan 
tertentu, yang secara teratur terjadi pada jenis situasi tertentu. 
Menurut Mehra et al (2011), kecemasan komputer memanifestasikan 
dirinya dalam berbagai bentuk dan menghasilkan sejumlah ketakutan 
umum. Penggunanya takut bahwa mereka akan merusak komputer atau 
menghancurkan informasi penting. Mereka merasa canggung dan takut 
tampak seperti orang bodoh. Komputer tampaknya memiliki 
karakteristik yang hampir sama dengan manusia dan kecepatan mereka 
dapat membuat orang merasa seperti mesin yang lebih pintar dari 
mereka Selanjutnya Igbaria dan Parasuraman dalam Tjandra (2007) 
menjelaskan bahwa computer anxiety adalah kecenderungan orang 
menjadi susah, khawatir, cemas, atau ketakutan mengenai penggunaan 
komputer di masa sekarang atau masa mendatang. 
 
2.2 Tipe Kepribadian 
2.2.1 Pengertian Kepribadian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian adalah sifat 
hakiki yang tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang 
membedakannya dari orang atau bangsa lain. Kepribadian merupakan 
pola perilaku dan cara berpikir yang khas, yang menentukan 
penyesuaian diri individu terhadap lingkungan. Eysenck dalam Suyasa 
(2005) mengatakan kepribadian meliputi tingkah laku dan 
kecenderungan-kecenderungan yang terorganisir dalam suatu hirarki 
berdasarkan tingkat kekhususannya. Sedangkan Pamuncak (2011) 
menjelaskan bahwa kepribadian merupakan suatu pola perilaku individu 
yang komprehensif, konsisten dan bersifat khas yang ditentukan oleh 
pembawaan serta lingkungan dalam ciri-ciri perilaku yang tampak 
maupun tak tampak. Selanjutnya Purwanto dalam Suyasa (2005) 
menjelaskan bahwa kepribadian itu bersifat dinamis, tidak statis 
atau tetap saja tanpa adanya suatu perubahan. Hal tersebut 
menunjukkan tingkah laku yang terintegrasi dan merupakan interaksi 
antara kesanggupan-kesanggupan bawaan yang ada pada individu dengan 
dengan lingkungannya. 

 
2.2.2 Teori Tipe Kepribadian Jung 

Menurut Ali (2008) teori Jung menekankan kepribadian 
individual secara keseluruhan (tipe), bukan karakteristik yang 
terpisah (sifat). Menurut teori, tipe terdiri dari bermacam sifat 
yang berinteraksi membentuk kepribadian. Karena dampak interaksi 
ini, sifat pada satu tipe akan memiliki dampak yang berbeda pada 
kepribadian tipe lain yang memiliki sifat yang sama. 
 Teori Jung menyajikan delapan sifat kepribadian utama yang 
terdiri dari empat dimensi utama yang saling berlawanan (dikotomis) 
yakni: 
1. Extravert (E) vs Introvert (I) 
2. Sensing (S) vs Intuitive (N) 
3. Thinking (T) vs Feeling (F) 



4. Judging (J) vs Perceiving (P) 
Kedelapan sifat ini muncul dalam setiap individu dengan 

derajat yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki kecenderungan 
pembawaan terhadap satu dari dua sifat dalam tiap dikotomi. Empat 
sifat utama (preferen) berinteraksi membentuk tipe kepribadian. 
Namun, empat sifat lainnya tetap ada dalam kepribadian, dan individu 
dapat menggunakannya dengan cukup baik. 
 
2.2.3 Myers-Briggs Type Indicator 

MBTI dikembangkan dari karya Jung oleh Katherine Cook Briggs 
dan putrinya yang bernama Isabel Briggs Myers yang kemudian dari 
nama merekalah MBTI berasal. Menurut Ali (2008), Myers-Briggs Type 
Indicator (MBTI) adalah instrumen berupa kuesioner yang terdiri dari 
item-item yang disusun dengan format forced-choice di mana untuk 
setiap item pertanyaan, subyek menjawab dengan memilih salah satu 
dari dua jawaban yang tersedia. 
 Dalam tes MBTI, subyek akan diberikan sejumlah pertanyaan yang 
akan mengarahkan mereka pada sisi mana mereka berada untuk keempat 
dimensi itu. Tujuan MBTI adalah untuk mengklasifikasikan individu ke 
dalam satu dari 16 tipe kepribadian yang merupakan interaksi empat 
arah dari sifat preferen. Menurut Bradley dan Hebert (1997), 
berdasarkan teori tipe kepribadian, seseorang cenderung mempunyai 
salah satu dari empat alternatif pilihan dalam perilaku mereka: 
1. Bagaimana seseorang  mendapatkan energi, yang ditunjuk oleh 

ekstrovert (E) versus introvert (I) 
2. Informasi apa yang dirasakan seseorang, yang ditunjuk oleh sensing 

(S) versus intuition (N) 
3. Bagaimana seseorang memutuskan, yang ditunjuk oleh thinking (T) 

versus feeling (F) 
4. Gaya hidup yang seseorang adopsi, yang ditunjuk oleh judging (J) 

versus perceiving (P) 
 

Extroverts versus Introverts 
Orang yang termasuk extroverts sangat terpacu untuk berinteraksi 
dengan orang lain, sementara introverts memperbaharuinya dengan 
menjadi diri mereka sendiri. Orang extrovert lebih memilih dunia 
luar yang penuh dengan orang-orang dan hal-hal baru, sementara 
introverts menikmati dunia mereka sendiri. 
 
Sensing versus Intuition 
Orang yang termasuk sensing melihat informasi melalui panca indera 
mereka. Mereka lebih memilih data yang faktual, tepat, konkrit, dan 
praktis. Perhatian difokuskan pada fakta-fakta saat ini. Orientasi 
penginderaan ditandai dengan spesialis yang suka mengembangkan ide 
tunggal secara mendalam. Sedangkan orang yang tergolong Intuitive 
memediasi persepsi sehingga data yang diterima adalah data yang 
utuh, melalui serangkaian asosiasi. Intuisi diterapkan untuk 
mengeksplorasi sesuatu yang tidak diketahui dan untuk merasakan 
kemungkinan dan implikasi yang tidak nampak. Fungsi intuitif 
memungkinkan seseorang untuk mencari interpretasi alternatif dan 
implikasi dalam data dan bergerak di luar fakta-fakta objektif, 
untuk membuat perbandingan dengan situasi lain. Orientasi intuitif 
dapat dilambangkan sebagai generalis yang lebih suka untuk 
mengembangkan ide-ide alternatif daripada berurusan dalam fakta dan 
solusi spesifik untuk masalah. 



 
Thinking versus Feeling 
Individu yang termasuk thinking menggunakan logika, proses analisis 
mengarah pada penilaian atau keputusan rasional. Faktor personal 
tidak dipertimbangkan dalam fungsi berpikirnya. Seorang individu 
yang berpikir berusaha untuk mendefinisikan program alternatif 
tindakan, konsekuensi dari setiap kemungkinan tindakan, potensi 
biaya dan manfaat dari setiap alternatif termasuk konsekuensi dari 
tidak ada tindakan, dan untuk memilih alternatif terbaik. Orientasi 
berpikir dapat ditandai oleh seorang ilmuwan yang peduli dengan hal-
hal kebenaran dan rasionalitas. Sedangkan orang yang tergolong 
feeling fokus pada membuat penilaian atau keputusan berdasarkan 
nilai-nilai pribadi dan subyektif. Fungsi perasaan adalah mode 
pengambilan keputusan yang tidak logis, tetapi bersangkutan dengan 
ide-ide etika dan keadilan. Dalam situasi keputusan, individu 
perasaan menilai nilai-nilai yang terlibat untuk setiap alternatif, 
bagaimana orang akan bereaksi dan apakah hasil kemungkinan akan 
meningkatkan hasil untuk individu dan kelompok. 
 
Judging versus Perceiving 
Individu yang tergolong ke dalam judging memilih untuk hidup secara 
terencana, tertib, dan memutuskan cara. Mereka lebih memilih untuk 
hati-hati mengatur dan mengontrol kehidupan mereka. Sedangkan orang 
yang tergolong perceiving lebih memilih untuk menjadi orang yang 
fleksibel, dengan cara spontan. Mereka berusaha untuk memahami hidup 
dan beradaptasi dengan kehidupan mereka. 
Tipe ini dapat dikombinasikan menjadi 16 tipe masing-masing menjadi 
kombinasi dari empat sifat-sifat psikologis seperti dijelaskan dalam 
tabel berikut: 
 ES EN IS IN 

TJ ESTJ ENTJ ISTJ INTJ 
TP ESTP ENTP ISTP INTP 
FJ ESFJ ENFJ ISFJ INFJ 
FP ESFP ENFP ISFP INFP 

 
Selanjutnya Ali (2008) menjelaskan 16 indikator tipe kepribadian 
sebagai berikut: 
1. ISTJ 

Serius, tenang, mencapai sukses dengan konsentrasi dan 
ketelitian. Praktis, teratur, senang pada fakta, logis, realistis, 
dapat diandalkan. Melihat segala sesuatu dapat diorganisasikan 
dengan baik. 
2. ISFJ 

Tenang, ramah dan teliti, bekerja untuk memenuhi kewajiban. 
Memberikan stabilitas dalam bekerja dan proyek. Hati-hati dan 
akurat. Minat mereka biasanya bukan hal-hal yang bersfat teknis. 
3. INFJ 

Sukses karena ketekunan, originalitas dan keinginan kuat untuk 
melakukan apa saja yang diperlukan. Memberikan yg terbaik dalam 
pekerjaan. 
4. INTJ 

Biasanya memiliki ide-ide original dan dorongan kuat untuk 
mencapai ide-idenya dan tujuan-tujuannya. Di bidang yang pas, dia 
akan punya kekuatan untuk mengorganisir pekerjaan dan melakukannya 
dengan atau tanpa bantuan. 



5. ISTP 
Tenang, hati-hati, mengobservasi dan menganalisis hidup dengan 

rasa ingin tahu dari jauh dan humor-humor yang tidak terduga. 
Biasanya tertarik dengan hubungan sebab akibat, bagaimana dan 
mengapa sesuatu terjadi. 
6. ISFP 

Sensitif, ramah, tidak menonjolkan diri, rendah hati pada 
kemampuannya. Menghindari konflik, tidak memaksakan pendapat atau 
nilai-nilainya pada orang lain. Biasanya tidak mau memimpin tetapi 
menjadi pengikut yang setia. 
7. INFP 

Penuh dengan antusiasme dan kesetiaan, tapi jarang 
mengungkapkannya sampai mengenal betul orang yang diajak bicara. 
Peduli pada proses belajar, ide-ide, bahasa dan proyek-proyek 
mandiri. 
8. INTP 

Diam dan menahan diri. Menikmati hal-hal yg teoretis dan ilmiah. 
Senang memecahkan masalah dengan logika dan analisis. 
9. ESTP 

Baik dalam pemecahan masalah langsung atau di tempat. Tidak 
khawatir, menikmati apapun yang terjadi. Cenderung menyukai sesuatu 
yang mekanistis dan olahraga, dengan teman berada di sampingnya. 
10. ESFP 

Outgoing, easygoing, mudah berteman, bersahabat, menikmati banyak 
hal dan membuat masalah menjadi menyenangkan untuk orang lain karena 
dia menikmatinya. Senang olahraga dan membuat hal-hal terjadi. 
11. ENFP 

Hangat, antusias, semangat tinggi, imaginatif, pandai menemukan 
penemuan baru. Mampu melakukan apapun yang menarik baginya. Cepat 
memberikan solusi dan cepat membantu orang yang punya masalah. 
12. ENTP 

Gesit, inovatif, baik dalam banyak hal. Menstimulasi orang lain, 
waspada dan banyak bicara. Bisa berargumentasi untuk senang-senang 
saja tanpa merasa bersalah. 
13. ESTJ 

Praktis, realistis, berpegang pada fakta, dengan dorongan alamiah 
untuk bisnis dan mekanistis. Tidak tertarik pada subyek yang tidak 
berguna baginya, tapi dapat menyesuaikan diri jika diperlukan. 
14. ESFJ 

Hati yang hangat, banyak bicara, populer, punya hati nurani kuat, 
dilahirkan untuk bekerjasama dan anggota kelompok yang aktif. 
Membutuhkan keseimbangan dan baik dalam menciptakan hal itu. 
15. ENFJ 

Responsif dan bertanggung jawab. Pada umumnya peduli pada apa 
kata orang atau apa yang orang lain inginkan dan cenderung melakukan 
sesuatu dengan memperhatikan perasaan orang lain. 
16. ENTJ 

Jujur dan terus terang, kuat kemauannya, menjadi pempimpin dalam 
kegiatan. Biasanya baik dalam kegiatan yang membutuhkan pembicaraan 
intelektual seperti public speaking. 

 
2.3 Gender 
2.3.1 Pengertian Gender 
 Menurut Yusnaini (2010) gender adalah penggolongan gramatikal 
terhadap kata benda yang secara garis besar berhubungan dengan dua 



jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin atau kenetralan. 
Selanjutnya Khristy dan Baridwan (2011) menjelaskan bahwa gender 
adalah suatu konsep yang coba mengintegrasikan manusia berdasarkan 
jenis kelaminnya, yaitu pria dan wanita. Sedangkan Wijaya dalam 
Hatta dan Marietza (2013) mendefinisikan gender sebagai seperangkat 
peran yang dimainkan untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa 
seseorang tersebut feminim atau maskulin. Penampilan, sikap, 
kepribadian, tanggung jawab keluarga adalah perilaku yang akan 
membentuk peran gender. Peran gender ini akan berubah seiring waktu 
dan berbeda antara satu kultur dengan kultur yang lainnya. Peran ini 
juga berpengaruh oleh kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. 
Perbedaan gender diantara pria dan wanita dibentuk oleh suatu proses 
yang sangat panjang pembentukan perbedaan tersebut dapat disebabkan 
oleh beberapa hal misalnya, melalui sosialisasi, budaya yang berlaku 
serta kebiasaan-kebiasaan yang ada. 
 
2.4 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
2.4.1 Pengertian Indeks Prestasi Kumulatif 
 Menurut Meuthia dan Andriani (2003) Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) adalah suatu angka yang digunakan untuk mengukur prestasi 
studi mahasiswa yang didapat dari jumlah angka mutu dibagi dengan 
jumlah Satuan Kredit Semester (SKS). Lazimnya angka indeks ini 
berkisar dari angka nol sampai empat. Jadi  Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) merupakan rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa 
dari tiap semester yang telah ditempuhnya. 
 
2.5 Pengalaman Berkomputer 
2.5.1 Pengertian Pengalaman Berkomputer 
 Bozionelos dalam Khristy dan Baridwan (2011) mengartikan bahwa 
pengalaman berkomputer (computer experience) sebagai jumlah dan 
luasnya pengalaman dalam penggunaan komputer. Pengalaman berkomputer 
merupakan hal terkait yang paling konsisten dari kecemasan 
berkomputer. Selanjutnya Arndt et al dalam Chodidjah dan Soenhadji 
(2006) mengungkapkan hubungan antara sikap dengan penggunaan 
komputer, dimana subjek yang memiliki sikap positif terhadap 
komputer lebih banyak menggunakan komputer daripada subjek yang 
bersifat negatif. Maurer dalam Khristy dan Baridwan (2011) menenukan 
hubungan pengalaman berkomputer dengan beberapa ukuran kecemasan 
berkomputer. Pengalaman berkomputer memang tidak memberikan gambaran 
lengkap untuk perbedaan individu dalam kecemasan berkomputer, namun 
bukti empiris dari kuasi-eksperimental dan longitudinal penelitian 
terdahulu menunjukkan bahwa perolehan pengalaman berkomputer oleh 
individu adalah terkait dengan penurunan skor kecemasan berkomputer 
mereka. 
 
 

III. Metode Penelitian 
 

3.1 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan diadakan di Fakultas Ekonomi Universitas 

Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau. 
 
 
 
 



3.2 Populasi dan Sampel 
3.2.1 Populasi 

Menurut Sarwono (2012:18) populasi adalah kesatuan yang 
mempunyai karakteristik yang sama dimana sampel akan kita tarik. 
Sedangkan menurut Sekaran (2006:121) populasi adalah keseluruhan 
kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti 
investigasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi semester 
IV (empat), VI (enam) dan VIII (delapan). 

 
3.2.2 Sampel 
 Menurut Sarwono (2012:18) sampel adalah sebagian kecil dari 
populasi yang kita gunakan sebagai obyek riset kita. Teknik 
penarikan sampelnya adalah stratified sampling. Menurut Jogiyanto 
(2007:78) pengambilan sampel secara starataan (stratified sampling) 
dilakukan dengan membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi atau 
strata dan kemudian pengambilan sampel random sederhana dapat 
dilakukan didalam masing-masing strata. Strata dapat berupa 
karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, tahun angkatan dan 
sebagainya. Responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif 
program studi akuntansi yang sedang atau telah menyelesaikan mata 
kuliah seperti Statistika 1 dan 2, APDA (Aplikasi Pengolah Data 
Akuntansi), dan mata kuliah lain yang dalam pembelajarannya 
menggunakan teknologi komputer. Sedangkan pedoman yang digunakan 
sebagai patokan untuk menentukan berapa ukuran sampel minimal yang 
harus diambil mengacu pada Slovin dalam Suliyanto (2005:100) yang 
rumusnya: 
n = ே

ଵାே²
 

dimana: 
n  = jumlah sampel minimal 
N = jumlah populasi 
e  = standar error atau tingkat kesalahan 

 
3.3 Jenis dan Sumber Data 
1) Data Primer 
  Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli 

atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai 
narasumber. Pengumpulan data ini dilakukan dengan membagikan 
kuesioner kepada objek penelitian dan diisi langsung oleh 
responden. 

2) Data Sekunder 
  Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung atau melalui media perantara. Data yang didapat 
biasanya dari arsip yang dimiliki organisasi/instansi, studi 
pustaka, penelitian terdahulu, jurnal dan skripsi yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder 
dalam penelitian ini berupa jumlah mahasiswa. 

 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
 Dalam melakukan pengumpulan data  diperlukan alat untuk 
mengumpulkan data. Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini yaitu kuesioner dan studi kepustakaan. 
1) Kuesioner 



Kuesioner adalah daftar pertanyaan dimana pada setiap 
pertanyaan telah disediakan jawaban untuk dipilih atau 
disediakan tempat untuk mengisikan jawabannya. Kuesioner di 
dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Ali dan Fadila 
(2008) serta Khristy dan Baridwan (2011). Skala yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah skala nominal dan skala likert. 
Menurut Ghozali (2006:3) skala nominal merupakan skala 
pengukuran yang menyatakan kategori atau kelompok dari suatu 
subyek. Sedangkan skala likert menurut Sarwono (2012:72) 
merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap responden 
dalam memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau masalah 
yang diberikan kepada yang bersangkutan dalam suatu riset 
tertentu. Dalam penelitian ini, skala nominal digunakan untuk 
mengukur MBTI dan skala likert digunakan untuk mengukur CARS. 

2) Studi Pustaka 
Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder dan 
sebagai landasan teoritis. Data sekunder ini diperoleh dengan 
cara membaca berbagai referensi, literatur, jurnal-jurnal dan 
buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. 
 

3.5 Metode Analisis Data 
3.5.1 Uji Instrumen 
3.5.1.1 Uji Validitas 
 Menurut Priyatno (2010:90) uji validitas adalah ketepatan atau 
kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji 
validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam 
kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah 
tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penentuan layak 
atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya dilakukan uji 
signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, 
artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan 
terhadap skor total. 

Teknik pengujian yang akan digunakan untuk menguji validitas 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Bivariate Pearson 
(Korelasi Pearson Product Moment). Uji signifikansi dilakukan dengan 
membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of 
freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 
2006:45). 

 
3.5.1.2 Uji Reliabilitas 
 Menurut Priyatno (2010:97) uji reliabilitas adalah uji yang 
digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 
pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 
pengukuran tersebut diulang. Untuk pengujian tersebut biasanya 
menggunakan batasan tertentu seperti 0,6 yang biasa disebut dengan 
metode cronbach’s alpha. Metode cronbach alpha sangat cocok 
digunakan pada skor berbentuk skala. 
 
3.5.2 Uji Asumsi Klasik 
3.5.2.1 Uji Normalitas 
 Menurut Priyatno (2010:71) uji normalitas digunakan untuk 
mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. 



Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar 
dari 0,05. 
 

3.5.3 Uji Hipotesis 
3.5.3.1 Uji T Sampel Independen (Independent Samples T Test) 
 Priyatno (2010:32) mengatakan bahwa uji ini digunakan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok 
sampel yang tidak berhubungan. Uji ini digunakan untuk menguji 
hipotesis yang pertama. Nilai kritis untuk dapat dikatakan hasil 
pengujian signifikan adalah nilai sig. lebih kecil dari toleransi 
kekeliruan penelitian (0,05). 
 
3.5.3.2 Uji Kai Kuadrat (Chi Square Test) 
 Priyatno (2010:48) menjelaskan pengujian kai kuadrat dengan 
menggunakan crosstab (tabel silang) yang digunakan untuk mengetahui 
hubungan antara baris dan kolom. Variabel antara baris dan kolom 
adalah variabel independen dan data yang digunakan berskala nominal 
atau bisa ordinal tetap tidak diukur tingkatannya dan menjadi data 
nominal. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis yang kedua, 
ketiga dan keempat. Nilai kritis untuk dapat dikatakan hasil 
pengujian signifikan adalah nilai sig. lebih kecil dari toleransi 
kekeliruan penelitian (0,05). 
 
 

IV. PEMBAHASAN 
 
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dalam menentukan 
populasi, peneliti hanya meneliti mahasiswa akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan mempertimbangkan 
biaya dan waktu. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali 
Haji semester IV (Empat), VI (Enam) dan VIII (Delapan). Teknik 
penarikan sampelnya yaitu stratified sampling berdasarkan tingkatan 
semester. Data yang didapat dari Fakultas Ekonomi Universitas 
Maritim Raja Ali Haji menunjukkan bahwa seluruh mahasiswa akuntansi 
Universitas Maritim Raja Ali Haji semester IV (Empat), VI (Enam) dan 
VIII (Delapan) berjumlah 683 orang. 

Pedoman yang digunakan sebagai patokan untuk menentukan berapa 
ukuran sampel minimal yang harus diambil mengacu pada Slovin dalam 
Suliyanto (2005:100) yang rumusnya: 
n = ே

ଵାே²
 

 
n = ଼ଷ

ଵା଼ଷ௫.ଵ²
 

 
n = ଼ଷ

ଵା.଼ଷ
 

 
n = 87.22 (dibulatkan menjadi 90) 
 
 
 
 



4.2 Penyebaran dan Penerimaan Kuesioner 
 Kuesioner disebarkan sebanyak 90 eksemplar kepada mahasiswa 
akuntansi semester IV (Empat), VI (Enam) dan VIII (Delapan) dengan 
tingkat pengembalian 100% dan tidak ada kuesioner yang tidak dapat 
digunakan untuk pengolahan data. 
 
4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

4.3.1  Uji Validitas Instrumen 
Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan  uji Product 

Moment Correlation. Nilai rhitung yang didapatkan akan dibandingkan 
dengan nilai rtabel dengan  n = 90 dan α = 5%. Hasil pengujian 
validitas item-item pertanyaan dalam instrumen CARS dan MBTI 
menunjukkan nilai korelasi antara skor tiap item dengan skor 
keseluruhan lebih besar dari 0,208 untuk semua itemnya. Karena 
instrumen memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari 0,208 maka 
dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dalam instrumen yang 
digunakan adalah valid. 
 
4.3.2   Uji Reliabilitas Instrumen 

Untuk pengujian reliabilitas instrumen menggunakan koefisien 
Cronbach Alpha dimana suatu instrumen dikatakan reliabel apabila 
memiliki koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6. Pengujian 
reliabilitas instrumen CARS menunjukkan koefisien sebesar 0,850 dan 
pengujian instrumen MBTI menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 
0,614 untuk skala Extravert-Introvert, 0,707 untuk skala Sensing-
Intuitive, 0,687 untuk skala Thinking-Feeling dan 0,604 untuk skala 
Judging-Perceiving, sehingga dapat dikatakan instrumen yang 
digunakan merupakan instrumen yang variabel.  
 
4.4 Profil Responden 

Secara umum berdasarkan jenis kelamin, responden penelitian 
ini terdiri dari 42 pria (46,7%) dan 48 wanita (53,3%). Berdasarkan 
IPK, terdapat 4 responden yang memiliki IPK kurang dari 2.75 (4,4%), 
25 responden dengan IPK 2,76-3,00 (27,8%), 48 responden dengan IPK 
3,01-3,50 (53,3%),dan 13 responden dengan IPK 3,51-4,00 (14,4%. 
Berdasarkan pengalaman berkomputer, terdapat 21 responden yang 
pengalaman berkomputernya < 2 tahun (23,3%), 14 responden dengan 
pengalaman berkomputer 2-3 tahun (15,6%), 15 responden dengan 
pengalaman berkomputer 3-4 tahun (16,7%), dan 40 orang dengan 
pengalaman berkomputer > 5 tahun (44,4%) 

Pada skala preferen MBTI, diantara 16 tipe kepribadian, tipe 
ESTJ mendominasi dengan persentase 34,4%. Responden terbanyak 
berikutnya adalah responden dengan  preferensi MBTI  yang merupakan 
tipe ESFJ, yaitu sebanyak 18 orang (20.0%). Kelompok selanjutnya 
adalah  responden dengan  preferensi MBTI  yang merupakan tipe ISTJ, 
yaitu sebanyak 7 orang (7.8%).  Preferensi MBTI yang selanjutnya 
secara berturut-turut adalah tipe ENFJ, ENTJ, ESTP, INFJ, INFP, 
ESFP, dan ISFJ. Sementara itu, responden yang paling sedikit adalah 
responden dengan preferensi MBTI  yang merupakan tipe ENFP dan INTJ, 
yaitu masing-masing sebanyak 2 orang (2.2%). 

Dilihat dari tingkat kecemasan berkomputer yang diukur dengan 
instrumen CARS, responden memiliki tingkat kecemasan yang berbeda-
beda. Distribusi kecemasan berkomputer menunjukkan angka 81,1% (73 
orang)responden yang tidak technophobia,10% atau 9 orang responden 



yang tergolong technophobia rendah, dan 8,9% atau 8 orang yang 
memikiki technophobia tinggi.  
 
4.5 Pengujian Hipotesis 
Hipotesis 1: Tingkat kecemasan berkomputer mahasiswa akuntansi akan 
bervariasi menurut tipe kepribadian mereka. 
Untuk menilai hubungan antara kecemasan berkomputer dan tipe 
kepribadian menurut MBTI, dilakukan pengujian dengan menggunakan uji 
T sampel independen pada skor CARS dengan empat dimensi preferen 
dikotomi sebagai faktor: EI, SN, TF dan JP. 
Terdapat interaksi yang signifikan pada dimensi preferen TF 
(P=0,007) dan JP (p=0,016) sedangkan pada dimensi preferen EI 
(p=0,153)dan SN (p=0,251)tidak ditemukan interaksi yang signifikan. 
Dengan demikian, hipotesis 1 diterima dan hasil penelitian mendukung 
pernyataan bahwa tingkat kecemasan berkomputer pada mahasiswa 
akuntansi bervariasi menurut tipe kepribadian mereka. 

 
Hipotesis 2: Tingkat kecemasan berkomputer mahasiswa akuntansi akan 
bervariasi menurut jenis kelamin mereka. 
Pengujian kai kuadrat untuk menguji independensi pengklasifikasian 
tingkat kecemasan berkomputer dengan jenis kelamin mahasiswa 
akuntansi dilakukan untuk melihat apakah tingkat kecemasan 
berkomputer akan bervariasi berdasarkan jenis kelamin. 
Hasil pengujian menunjukkan nilai χ²= 2,402 tidak signifikan 
(p=0,301) sehingga hipotesis 2 ditolak dan pernyataan bahwa tingkat 
kecemasan berkomputer pada mahasiswa akuntansi akan bervariasi 
menurut jenis kelamin tidak dapat didukung. 

 
Hipotesis 3: Tingkat kecemasan berkomputer mahasiswa akuntansi akan 
bervariasi menurut IPK mereka. 
Berdasarkan data yang didapat dari jawaban kuesioner para mahasiswa, 
IPK dikelompokkan menjadi empat kategori (< 2,75; 2,76 - 3,00; 3,01 
- 3,50; dan 3,51 - 4,00). Klasifikasi ini kemudian ditabulasi-
silangkan dengan klasifikasi tingkat kecemasan berkomputer dan kai 
kuadrat dihitung untuk mengetahui apakah tingkat kecemasan 
berkomputer bervariasi berdasarkan IPK mahasiswa. Hasil pengujian 
ini tidak signifikan (χ2 = 7,065; p = 0,415), sehingga 
Hipotesis 3 ditolak dan pernyataan bahwa tingkat kecemasan 
berkomputer mahasiswa akuntansi akan bervariasi menurut IPK mereka 
tidak dapat didukung. 

 
Hipotesis 4: Tingkat kecemasan berkomputer mahasiswa akuntansi akan 
bervariasi menurut pengalaman berkomputer mereka.  
Berdasarkan data yang didapat dari jawaban kuesioner para mahasiswa, 
pengalaman berkomputer dikelompokkan menjadi empat kategori (< 2 
tahun; 2-3 tahun; 3-4 tahun; dam > 5 tahun. Klasifikasi ini kemudian 
ditabulasi-silangkan dengan klasifikasi tingkat kecemasan 
berkomputer dan kai kuadrat dihitung untuk mengetahui apakah tingkat 
kecemasan berkomputer bervariasi berdasarkan pengalaman berkomputer 
mahasiswa. Hasil pengujian ini tidak signifikan (χ2 = 10,765; p = 



0,096), sehingga Hipotesis 4 ditolak dan pernyataan bahwa tingkat 
kecemasan berkomputer mahasiswa akuntansi akan bervariasi menurut 
pengalaman berkomputer mereka tidak dapat didukung. 
 
 

V. Kesimpulan dan Saran 
 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data diatas, kesimpulan yang dapat 
diambil adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara tipe kepribadian pada 
dimensi thinking feeling dan judging perceiving terhadap 
reaksi mahasiswa akuntansi pada teknologi komputer. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai sig dari kedua dimensi tersebut yang 
berada dibawah 0.05. 

2. Tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan berkomputer 
berdasarkan jenis kelaminnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
sig pearson Chi-Square nya yaitu 0.301 yang berarti angka 
tersebut lebih besar dari toleransi kekeliruan penelitian 
sebesar 0.05 

3. Tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan berkomputer 
berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatifnya. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai sig pearson Chi-Square nya yaitu 0.315 yang 
berarti angka tersebut lebih besar dari toleransi kekeliruan 
penelitian sebesar 0.05 

4. Tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan berkomputer 
berdasarkan pengalaman berkomputernya. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai sig pearson Chi-Square nya yaitu 0,96 yang berarti 
angka tersebut lebih besar dari toleransi kekeliruan 
penelitian sebesar 0.05 
Fenomena kecemasan berkomputer yang terjadi di kalangan 

mahasiswa akuntansi sebaiknya menjadi pertimbangan bagi pihak kampus 
untuk menambah mata  kuliah yang dalam pengaplikasiannya menggunakan 
teknologi komputer dan memperbanyak sarana teknologi komputer di 
lingkungan kampus yang bertujuan agar para mahasiswa akuntansi lebih 
terbiasa dalam menggunakan komputer dan nantinya diharapkan akan 
terjadi penurunan dalam hal kecemasan berkomputernya dan siap untuk 
terjun ke dalam profesi akuntan atau profesi sejenis yang tak lepas 
dari penggunaan komputer didalam aktivitasnya. 

 

5.2 Saran 
 Berdasarkan penelitian dan kesimpulan, maka saran yang bisa 
diberikan adalah: 

1. Penelitian ini menguji empat variabel dengan kecemasan 
berkomputer, dan hanya satu variabel yang memiliki interaksi 
signifikan kecemasan berkomputer, yaitu tipe kepribadian. 
Penelitian selanjutnya dapat menguji variabel-variabel lainnya 
yang mungkin berhubungan dengan kecemasan berkomputer. 

2. Responden dalam penelitian ini merupakan mahasiswa akuntansi 
yang merupakan calon akuntan. Penelitian selanjutnya sebaiknya 
meneliti kecemasan berkomputer pada profesional akuntan. 

3. Populasi pada penelitian ini terbatas hanya dari semester IV 
(Empat), VI (Enam) dan VIII (Delapan). Penelitian selanjutnya 



sebaiknya memperbanyak lingkup populasinya dan bisa 
dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi di universitas lain. 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


