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ABSTRACT   

 

This research aim at gaining an empirical evidence of emotional 

intelligence and learning behaviour on Accouting understanding and also to gain 

an empirical evidence of how emotional intelligence and learning behaviour have 

influenced on Accounting understanding. Purposive sampling is used as data 

collection technique with active students respondent as criteria and have already 

taken minimum 130 credits. As the populations were students of Accounting, 

PGRI University of Yogyakarta. 40 respondents were chosen as samples. Data 

were analyzed by using SPSS with validity test, reliability test, F-test, T-test, and 

determination coefficient.  

The research result showed that emotional intelligence and learning 

behaviour positively affected on Accounting understanding. 

 

Keywords :  Emotional Intelligence, Learning Behaviour, Accounting 

Understanding.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 

kecerdasan emosional dan perilaku belajar  terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi, untuk mendapatkan bukti empiris mengenai seberapa berpengaruh 

kecerdasan emosional dan perilaku belajar  terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah  

purposive sampling dengan kriteria responden masih aktif sebagai mahasiswa dan 

telah menempuh minimal 130 sks. Penelitian ini mahasiswa akuntansi Universitas 

PGRI Yogyakarta sebagai populasi. Seluruh populasi tersebut sampel yang 

diambil sebanyak 40 responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan SPSS dengan uji validitas, uji reliabilitas,  uji F, uji t dan koefisien 

determinasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan 

perilaku belajar berpengaruh secara positif terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. 

 

Kata kunci :  Kecerdasan emosional, perilaku belajar, tingkat pemahaman 

akuntansi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyak hal yang harus diperhatikan dalam dunia pendidikan untuk 

menciptakan mahasiswa yang berkualitas dan dapat memahami pelajaran 

akuntansi. Pendidikan tinggi saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan 

lulusan yang menguasai kemampuan dibidang akademik, tetapi juga 

mempunyai kemampuan di luar bidang akademik (non akademik). Pendidikan 

non akademik dianggap penting karena sebagian orang sukses tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor akademik. 

Nugroho (2011) mengatakan dalam bidang non akademik terdapat dua 

komponen yaitu humanistic skill yang merupakan kemampuan menghadirkan 

diri secara manusiawi dalam kehidupan bermasyarakat yang turut bertanggung 

jawab bagi kelangsungan hubungan manusia dan masyarakat di lingkungan 

sekitar. Komponen yang kedua yaitu profesional skill yang merupakan 

kemampuan melakukan profesinya dengan berbekal pengetahuan akademik 

yang memadai dalam rangka mengaktualisasikan dirinya di masyarakat, agar 

mempunyai nilai tambah untuk bersaing dalam dunia kerja. 

Setiap manusia memiliki kecerdasan, yang meliputi kreativitas, 

kepribadian, watak, pengetahuan, atau kebijaksanaan. Masyarakat lebih 

mengenal kecerdasan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu kecerdasan sosial, 
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kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Pada penelitian ini peneliti 

akan membahas mengenai kecerdasan emosional (EQ). 

Anggun Yuliani (2010) mengatakan dalam program studi akuntansi, 

mahasiswa akan diberi bekal mengenai penyusunan dan pemeriksaan laporan 

keuangan, perencanaan perpajakan, dan analisis laporan keuangan. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh manajer dalam mengambil keputusan, penyusunan, 

dan pengembangan sistem informasi akuntansi, serta bagaimana 

memanfaatkan informasi akuntansi. Selama ini akuntansi banyak 

disalahartikan, sebagai bidang studi yang banyak menggunakan angka-angka 

untuk menghasilkan laporan keuangan. Padahal akuntansi tidak hanya 

menfokuskan pada masalah perhitungan semata, namun lebih pada penalaran 

yang membutuhkan logika berpikir.  

Selain kecerdasan emosional (EQ), dibutuhkan juga perilaku belajar 

yang baik selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang 

mempengaruhi prestasi akademik seorang mahasiswa. Suwardjono (2004) 

mengatakan bahwa perilaku belajar mahasiswa saat di perguruan tinggi 

mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi. Kebiasaan atau perilaku belajar 

mahasiswa erat kaitannya dengan penggunaan waktu yang baik untuk belajar 

maupun kegiatan lainnya serta perilaku lingkungan sekitar mahasiswa yang 

mempengaruhi perilaku belajar seseorang.  

Perilaku belajar dianggap penting karena menurut Hanifah dan Syukriy 

(2001) bahwa belajar yang efisien dapat dicapai apabila menggunakan strategi 

yang tepat, yakni adanya pengaturan waktu yang baik dalam mengikuti ujian. 
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Perilaku belajar yang baik dapat terwujud apabila seseorang sadar akan 

tanggung jawab sebagai mahasiswa, sehingga dapat membagi waktu dengan 

baik antara belajar dengan kegiatan di luar belajar. Saat ini di Indonesia proses 

belajar yang sedang berjalan pada umumnya belum bisa dipandang sebagai 

proses belajar mandiri.  

Tingkat pemahaman akuntansi dapat dilihat dari sejauh mana ilmu 

akuntansi dapat diketahui ataupun dipahami. Suwardjono (2005) menjelaskan 

bahwa pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi pengertian yaitu 

sebagai pengetahuan profesi (keahlian) yang dipraktekkan di dunia nyata dan 

sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan diperguruan 

tinggi. Akuntansi sebagai objek pengetahuan diperguruan tinggi, akademisi 

memandang akuntansi sebagai dua bidang kajian yaitu bidang praktek dan 

teori. Teori akuntansi tidak lepas dari praktik akuntansi karena tujuan 

utamanya adalah menjelaskan praktik akuntansi berjalan dan memberikan 

dasar bagi pengembangan praktik. Akuntansi cenderung dikembangkan atas 

dasar pertimbangan nilai, yang dipenuhi oleh faktor lingkungan tempat 

akuntansi dipraktikkan. 

Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional serta perilaku yang 

baik dalam hal ini faktor non akademik akan berdampak positif pada 

pamahaman akuntansi ataupun pada nilai akademik yang baik.  

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan 

oleh Trisniwati dan Suryaningsum (2003) yang meneliti tentang pengaruh 

atribut kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Hasil 
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penelitian sebelumnya menunjukkan tidak ada pengaruh antara kecerdasan 

emosional terhadap pemahaman akuntansi. Perbedaan pada penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya yaitu menambah variabel perilaku belajar. 

Penelitian ini hanya mengambil sampel mahasiswa tingkat akhir untuk 

mengetahui kesiapan dalam menghadapi dunia kerja. Peneliti termotivasi 

melakukan penelitian ini dikarenakan perbedaan sampel dan variabel dari 

penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk 

membahasnya dengan judul “PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL 

DAN PERILAKU BELAJAR TERHADAP TINGKAT PEMAHAMAN 

AKUNTANSI” 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Perkembangan globalisasi yang begitu cepat memaksa seseorang untuk 

siap bersaing dalam dunia kerja yang semakin hari semakin banyak aturan 

yang selalu berubah-ubah. seseorang dituntut untuk siap menghadapi sistem 

kerja yang banyak tekanan dan dikejar deadline. Perguruan tinggi dosen 

beserta mahasiswa dituntut untuk berkerja sama mempersiapkan diri mendidik 

para tenaga profesional yang tidak hanya mempunyai kemampuan dalam 

bidang akademik melainkan juga dalam bidang non akademik. 

Mahasiswa diharuskan memahami mata kuliah yang diajarkan sebagai 

bekal untuk memasuki dunia baru setelah menempuh pendidikan S1 dalam hal 

ini pendidikan akuntansi. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa. Meliputi faktor akademik dan faktor non 
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akademik. Beberapa faktor non akademik tersebut adalah perilaku belajar 

mahasiswa, faktor kecerdasan emosional seseorang, minat membaca, faktor 

kebudayaan, faktor lingkungan sekitar, tingkat stres kuliah mahasiswa, 

kepecayaan diri, dan lain-lain. 

 

C. Rumusan Masalah 

Penelitian tentang kecerdasan emosional dan perilaku belajar sangat 

penting karena mahasiswa merasa kesulitan untuk memahami akuntansi. 

Perguruan tinggi saat ini dididik tidak hanya untuk mendapatkan prestasi 

akademis yang baik tetapi juga memiliki ketrampilan sosial dan mental yang 

kuat agar dapat menjadi seorang yang profesional dan mampu bersaing dalam 

dunia kerja. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional dan perilaku 

belajar yang baikakan berdampak positif, karena akan mampu menghadapi 

tekanan atau kesulitan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini: 

1. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi? 

2. Apakah perilaku belajar berpengaruh terhadapt ingkat pemahaman 

akuntansi. 

 

 

 

 



6 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris yaitu: 

1.  Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Memberikan masukan untuk lebih mengembangkan sistem pendidikan 

jurusan akuntansi yang ada dalam rangka menciptakan sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas. 

2. Memberikan masukan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan 

kecerdasan emosional (EQ) serta merubah perilaku belajar mahasiswa 

untuk pemahaman akuntansi yang lebih baik. 

3. Mengetahui bahwa bukan hanya kecerdasan intelektual saja yang 

dibutuhkan agar dapat sukses menghadapi dunia kerja, tetapi terdapat 

kecerdasan emosional dan perilaku belajar yang baik dapat membuat 

seseorang sukses. 




