
BAB4 

SIMPULAN 

Kemajuan teL'lologi informusi yang terjadi pada era ini bei~erak sangal cepal 

dan bervariasi mengakibatkan setiap pelaku ekanami dapat rnengambil keputusan 

secara rasional berdasarkan ijjfoltnasi yail~ tersedia lepal waklu. Dengan 

mem~nf~rltkan informasi yang berkua!itas, para pc1aku bisnis akan dapat berlaban 

dan mrlmp1.! memenangkan pcrsaingan. Salah satu hasil leknolugi iIl[oiillasi yang kita 

Penggunaun tcknologi in[orrnasi illi akan Iebih berhasil jika pengguna diseiiai dengan 

pe!atihan, penga!aman, kemampmm, dan keterampilan dulam mengguilakannya. 

Akunlan publik dapat membantu pclanggan dalam pemilihan data yang 

mendukung pembuatan keputusan bisnis dan membantu l1ieilginterpreslasikan 

informasi yang relevan. Teknolo~i informasi melllbalilu mellgurnpulkan dala, 

menyimr~n, menHmipulasi, dan melaporkan serta mendistribusikan informasi ualarn 

kantor ahmtan p'.!blik untuk dijadikan dasar dalam lllembual sualu pemyalaan 

pendapat yang independen dan kompeten terhadap \aporan kcuangan yang diauuit. 

Tekno!ogi informusi juga dapal membanlu menghasilkan infurmasi sel:ara lepal 

Dengan Tekno!ogi infonnasi, laporan keuangan yang dihasilkan rnenjaui tepal waklu 

dan dapnt niakses setia.p saat. Selain itu dengan adanya Tcknologi infonnasi 
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mengakibatkan informasi clari laporan keuangan yang digunakan clasar dalam 

memberikanjasa atestusi dapat diperoleh secara cepat dan i~pat. 

Jasa atestasi diberikan untuk membcrikan pcmyataan atuu peltinloangan 

sebagai pihak yang indcpendcn dan kompeten 1eniang sesuaiu pernyaiaan (asel~i) 

suatu satuan us aha telah sesual dengan kriteriu yang ditctapkan. Teknologi telah 

mempengamhi infonnasi liugkungan aiesia~i dan rungsi audii pada lima hal berikui: 

(~l npl~n()r~n entitas, (hI pemakai l~nn. ... <:a1"\ lrPllQ'no-",,,,,, (c) pcrtanggu.ngj a w-aball 
, 

\. -~ J r---·r~--·~- ,-/ ... o.+.t-'V~""l-' .L"'-'-'U-Io.4..l.L,sU,11, oaru, 

(d) hubungan antara lcplnlYlnn,lr 
"'~_"""''''i.l.t''Vl\' terhadap fLli1gsi audit, dan (e) pengubahan l;afa 

pcngauditai"' yang Lelah ada" 

Dcngan demikian, tekllolugi in[ulIna~i benar-benar membaniu audiiUl dalam 

dalam mengurangi resiko infonnasi yang diakibatkan kcsalahan infurrnasi dari si~teIIl 
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