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ABSTRAK

Secara praktis, melalui tingkat pemahaman akuntansi dapat diketahui seberapa
cukupkah ilmu akuntansi yang sudah dimiliki seorang akuntan agar bisa melaksanakan
peran profesi akuntan di dunia bisnis. Penelitian ini menempatkan kecerdasan spiritual
dan kecerdasan sosial sebagai anteseden pemahaman akuntansi. Selain beragam jenis
kecerdasan, kedua jenis kecerdasan tersebut oleh para peneliti sering dianggap sebagai
anteseden penting bagi pemahaman akuntansi. Subjek adalah 170 mahasiswa
jurusan/prodi akuntansi Strata 1 yang berasal dari 5 perguruan tinggi swasta. Teknik
analisis menggunakan regresi ganda. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kecerdasan
spiritual dan kecerdasan sosial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
pemahaman akuntansi. Hasil uji individual menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman akuntansi. Namun, hipotesis
bahwa kecerdasan sosial berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi tidak dapat
dikonfirmasikan. Koefisien determinasi yang rendah (7,1%) mengindikasikan adanya
sejumlah faktor penting lainnya yang tidak diteliti namun sangat menentukan
pemahaman akuntansi. Secara teoritis, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional
sangat mungkin merupakan faktor penting dalam peningkatan pemahaman akuntansi.

Kata kunci: kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual,
kecerdasan emosional, pemahaman akuntansi

1. PENDAHULUAN

Menurut Badan Program Pembangunan di bawah PBB (United Nations

Development Programme/UNDP) dalam laporan Human Development Report 2016,

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113,

turun dari posisi 110 di 2014 (Fauzi, 2017). Posisi peringkat ini tentu saja posisi ini

bukan posisi maksimal (Alpha, 2016). Lebih jauh Alpha (2016) mengemukakan bahwa

salah satu faktor yang mendorong tidak maksimalnya posisi tersebut adalah kualitas

pendidikan.

Agustina dan Yanti (2015) mengemukakan bahwa realita yang dihadapi saat ini

adalah banyaknya jumlah lulusan mahasiswa yang dihasilkan dari perguruan tinggi,

tetapi hanya sebagian kecil yang diserap oleh dunia kerja akibat rendahnya kualitas

yang dimiliki.
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Sebagai bagian dari lingkungan global, Indonesia masih kekurangan berbagai

keahlian untuk mengisi kebutuhan global sehingga perlu adanya peningkatan sumber

daya manusia, yaitu dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional pada umumnya

dan meningkatkan prestasi akademik atau keahlian dalam berbagai bidang ilmu seperti

keahlian di bidang ilmu akuntansi (Parauba, 2014).

Untuk menghadapi persaingan global, pemerintah berupaya mempersiapkan para

sarjana akuntansi yang terjun pada jasa akuntan dan auditor melalui pengembangan

strategi regulasi (kebijakan pemerintah), standar kompetensi, dan komitmen pribadi.

Tentu saja, sebesar apapun upaya pemerintah tersebut dapat terkendala jika calon

sarjana tidak memberikan dukungan. Studi Herli et al. (2014) menunjukkan bahwa

salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program studi akuntansi adalah sikap

dan mental mahasiswa dalam mengembangkan kepribadiannya yang dituntut untuk

memiliki kemampuan dalam pemahamanan akuntansi, sehingga memiliki nilai tambah

dalam persaingan di dunia kerja.

Secara spesifik berkenaan dengan pemahaman akuntansi, Wahyuni (2016)

mengemukakan bahwa tingkat pemahaman akuntansi menjadi sangat penting. Melalui

tingkat pemahaman akuntansi, maka dapat diketahui seberapa cukupkah ilmu akuntansi

yang sudah dimiliki seorang akuntan agar bisa melaksanakan peran profesi akuntan di

dunia bisnis. Khaerani dan Agung (2013) mengatakan bahwa pemahaman mata kuliah

akuntansi yang baik akan mempengaruhi kemampuan mahasiswa akuntansi saat terjun

ke dunia kerja.

Ragam faktor dapat mempengaruhi pemahaman akuntansi para mahasiswa,

dimana salah satu faktornya adalah kecerdasan. Sternberg (1981) dalam Efendi

(2005:86) mempresentasikan kecerdasan sebagai serangkaian keterampilan berpikir dan

belajar yang digunakan dalam memecahkan masalah akademis sehari-hari, yang secara

terpisah dapat didiagnosa dan diajarkan. Begitu banyak macam dari kecerdasan, namun

dalam hal ini penulis menggunakan kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial sebagai

faktor untuk menentukan pemahaman akuntansi.

Kecerdasan spiritual merupakan salah satu kecerdasan yang dianggap cukup

penting dalam menentukan pemahaman akuntansi. Kecerdasan spiritual yang dimaksud

oleh Zohar dan Marshall (2002:4) adalah kecerdasan untuk menghadapi dan

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku
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dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk

menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan

dengan yang lain. Kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk

memfungsikan kecerdasan lainnya dan merupakan kecerdasan tertinggi. Selain

kecerdasan spiritual, Herli et al. (2014) mengatakan bahwa kecerdasan sosial juga

merupakan hal yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa.

Kecerdasan sosial menurut Goleman (2007:113) merupakan kemampuan manusia untuk

menjalin hubungan dengan orang lain, dengan mengabaikan apa yang sedang

berlangsung ketika berinteraksi.

Terdapat sejumlah penelitian yang menghubungkan kecerdasan spiritual dan

kecerdasan sosial dengan pemahaman akuntansi. Penelitian Khaerani dan Agung (2013)

mengemukakan bahwa kecerdasan spiritual memiliki pengaruh positif terhadap

pemahaman akuntansi, serta penelitian Herli et al. (2014) mengemukakan bahwa

kecerdasan sosial memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi. Namun

demikian, terdapat hasil-hasil penelitian yang berbeda dari hasil-hasil tersebut di atas.

Penelitian Parauba (2014) mengemukakan bahwa kecerdasan spiritual memiliki

pengaruh negatif terhadap pemahaman akuntansi, serta penelitian Anam dan Ardillah

(2016) mengemukakan bahwa kecerdasan sosial memiliki pengaruh negatif terhadap

pemahaman akuntansi.

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pemahaman Akuntansi

Mulia (2012) menguraikan bahwa kata “paham” dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia memiliki arti pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah

proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Dengan demikian, menurut

Mulia (2012), orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai

dan mengerti benar akuntansi. Parauba (2014) mengatakan bahwa orang yang memiliki

pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar akuntansi.

Suwardjono dalam Artana et al. (2014) mengatakan tujuan pemahaman akuntansi

adalah memahamkan pengetahuan akuntansi tanpa menimbulkan kekeliruan tentang arti

akuntansi, menanamkan sikap positif terhadap pengetahuan akuntansi yang cukup luas

lingkupnya khususnya untuk mereka yang tidak mengambil jurusan akuntansi,
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memotivasi agar pengetahuan akuntansi dimanfaatkan dalam praktik bisnis atau

organisasi lainnya yang keberhasilannya sebenarnya ditentukan oleh informasi

keuangan.

Kecerdasan

Sternberg (1981) dalam Efendi (2005:86) mempresentasikan kecerdasan sebagai

serangkaian keterampilan berpikir dan belajar yang digunakan dalam memecahkan

masalah akademis dan sehari-hari, yang secara terpisah dapat didiagnosa dan diajarkan.

Ditinjau dari segi ilmu saraf, semua sifat kecerdasan itu bekerja melalui atau

dikendalikan oleh otak beserta jaringan sarafnya yang tersebar di seluruh tubuh (Zohar

dan Marshall, 2002:35). Ramadhy dan Permadi (2012:118) mengatakan bahwa

berdasarkan teori yang dikembangkan Thomas Amstrong tahun 1994 dapat dinyatakan

bahwa kecerdasan seseorang makin berkembang sehingga dapat mematahkan mitos

bahwa kecerdasan itu adalah sesuatu yang sudah built-in dari Sang Maha Pencipta atau

diturunkan, namun justru dengan berkembangnya teori ini maka kecerdasan itu adalah

suatu hal yang dapat dipelajari.

Kecerdasan Spiritual dan Pemahaman Akuntansi

Zohar dan Marshall (2002:4) mengemukakan bawa kecerdasan spiritual atau

spiritual quotient (SQ) adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan

persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup

kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.

Menurut Khaerani dan Agung (2013), spritual mahasiswa akuntansi yang cerdas akan

mampu membantu dalam pemecahan masalah-masalah dalam memahami akuntansi,

sehingga mahasiswa dapat bersikap tenang menghadapi masalah-masalah dalam proses

pemahaman akuntansi. Semakin baik penerapan kecerdasan spiritual, maka tingkat

pemahaman akuntansi akan meningkat (Wahyuni, 2016).

Penelitian Khaerani dan Agung (2013) pada mahasiswa Jurusan Akuntansi di 3

universitas menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual memiliki pengaruh positif terhadap

pemahaman akuntansi. Hasil penelitian Khaerani dan Agung (2013) tersebut
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memperoleh dukungan dari peneliti-peneliti selanjutnya (Herli et al., 2014; Wahyuni,

2016).

Kecerdasan Sosial dan Pemahaman Akuntansi

Menurut Supardan (2011:28), bentuk umum dalam proses-proses sosial adalah

interaksi sosial, bahkan beberapa ahli sosiologi berpendapat bahwa interaksi sosial

tersebut merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial

merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan secara

perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan

kelompok manusia (Gilin dan Gilin dalam Soekanto, 1986:51).

Setiap individu memiliki kecerdasan atau kemampuan yang tentu berbeda-beda

dalam bersosialisasi. Kecerdasan sosial atau social intelligence menurut Goleman

(2007:113) merupakan kemampuan manusia untuk menjalin hubungan dengan orang

lain, dengan mengabaikan apa yang sedang berlangsung ketika berinteraksi. Buzan

dalam Sahara (2014) mengatakan bahwa seseorang yang kecerdasan sosialnya tinggi

akan merasa nyaman walaupun berada di antara orang-orang yang berlainan, baik dalam

usia, kebudayaan ataupun tingkat sosial.

Sahara (2014) melanjutkan, seorang mahasiswa yang memiliki kecerdasan sosial

yang baik, akan mampu bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat dengan baik pula.

Dengan pergaulan yang baik, maka mahasiswa tersebut dapat saling memberi motivasi

kepada satu sama lain misalnya dalam hal memahami pelajaran. Semakin tinggi

motivasi dari lingkungan diharapkan akan semakin tinggi pula pemahaman mahasiswa

tersebut terhadap pelajarannya.

Dalam kaitannya dengan pemahaman akuntansi, Asih (2015) menyatakan bahwa

semakin baik penerapan kecerdasan sosial, maka pemahaman akuntansi juga akan

meningkat. Mulia (2012) melakukan penelitian kualitatif melalui menggunakan

wawancara dan observasi partisipan dengan analisis fenomenologi. Hasil penelitian

Mulia (2012) menunjukkan bahwa kecerdasan sosial memiliki pengaruh positif terhadap

pemahaman akuntansi. Penelitian kuantitatif dilakukan oleh Herli et al. (2014) dan Asih

(2015) pada berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta dengan ratusan responden.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kecerdasan sosial memiliki pengaruh

positif terhadap pemahaman akuntansi.
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Model Analisis dan Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditarik model analisis berikut.

1.

2.

3.

4.

5. Gambar 1. Model Analisis

Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Kecerdasan spiritual memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi.

H2: Kecerdasan sosial memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi.

3. METODE PENELITIAN

Subjek adalah 170 mahasiswa jurusan/prodi akuntansi Strata 1 yang berasal dari 5

perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN Indonesia Mandiri,

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun, Universitas Islam

Bandung, Universitas Komputer Indonesia, dan Universitas Widyatama.

Instrumen pengukuran mengacu pada 10 item kuesioner kecerdasan spiritual dari Zohar

dan Marshal (2001) yang telah diadaptasi oleh Sina dan Noya (2012), 5 item

kecerdasan sosial yang dikembangkan oleh Silvera et al. (2001) dan diadaptasi

oleh Ome (2012), serta pemahaman akuntansi berjumlah 7 item diadaptasi dari

Tjun et al. (2009) dengan mengacu pada 7 mata kuliah yaitu Pengantar Akuntansi,

Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Sistem

Informasi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, dan Auditing. Skala pengukuran

merupakan Likert-type mulai dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai Sangat Setuju

(5). Pengujian kualitas intstrumen pengukuran menggunakan uji validitas dengan

menggunakan korelasi product moment pearson dan reliabilitas menggunakan

teknik cronbach alpha. Pengujian hipotesis menggunakan regresi ganda.

Pemahaman
Akuntansi

Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan Sosial
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4. TEMUAN-TEMUAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif
Variabel Rata-rata D.S. 1 2 3

Kecerdasan Spiritual 0,389 0,411 0,728
Kecerdasan Sosial 0,639 0,526 0,511** 0,710
Pemahaman Akuntansi 0,548 0,447 0,265** 0,114 0,754
Korelasi signifikan pada level 0,01 (*) dan 0,05 (**); off-diagonal: reliabilitas
internal
D.S: Deviasi Standar

Tabel 1 di atas menunjukkan statistik deskriptif. Seluruh instrumen pengukuran

adalah reliabel dengan nilai berkisar antara 0,710 – 0,754. Seluruh korelasi antar

variabel adalah signifikan kecuali korelasi antara kecerdasan sosial dengan pemahaman

akuntansi.

Tabel 2. Uji Simultan
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Regression 2,399 2 1,199 6,380 0,002b

Residual 31,396 167 0,188

Total 33,795 169

a.Dependent Variable: PemahamanAkuntansi
b. b. Predictors: (Constant), KecerdasanSosial, KecerdasanSpiritual

Tabel 2 merupakan output regresi untuk uji simultan. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa secara bersama-sama, kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial

berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi.

Tabel 3. Uji Individual
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) 3,340 0,322 10,365 0,000
Kecerdasan Spiritual 0,305 0,095 0,280 3,229 0,001
Kecerdasan Sosial -0,025 0,074 -0,029 -0,337 0,737

a. Dependent Variable: PemahamanAkuntansi

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pengaruh kecerdasan spiritual adalah positif

dan signifikan pada level 0,001. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hipotesis



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume IX No. 2 / November / 2017

33

kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi dapat

dikonfirmasikan.

Tabel tersebut di atas juga menunjukkan bahwa pengaruh kecerdasan sosial

terhadap pemahaman akuntansi memiliki arah negatif dan signifikan pada level 0,737.

Dengan demikian, hipotesis kecerdasan sosial berpengaruh positif terhadap pemahaman

akuntansi tidak dapat dikonfirmasikan.

Adanya pengaruh penting dari kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap

pemahaman akuntansi mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kecerdaan

spiritual mahasiswa, maka diprediksikan akan semakin tinggi pula tingkat pemahaman

akuntansi mahasiswa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Khaerani dan Agung (2013), Herli et al. (2014), serta Wahyuni (2016). Cukup beralasan

untuk menyatakan bahwa tingkat spiritualitas mahasiswa akuntansi yang cerdas akan

mampu membantu dalam pemecahan permasalahan dalam memahami akuntansi,

sehingga mahasiswa dapat bersikap tenang dalam menghadapi masalah-masalah dalam

proses pemahaman akuntansi.

Pengaruh kecerdasan sosial terhadap pemahaman akuntansi adalah tidak

signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sahara

(2014) serta Anam dan Ardillah (2016). Beberapa alasan kualitatif berdasarkan analisis

di lapangan mengindikasikan beberapa faktor yang mungkin menjadi faktor penyebab

tidak signifikannya hubungan tersebut. Pertama, interaksi sosial, mahasiswa lebih

mementingkan aspek fun dalam pertemanan dan membahas hal-hal yang tidak ada

kaitannya dengan mata kuliah akuntansi. Kedua, mungkin saja bahwa mahasiswa

memiliki kecerdasan sosial namun tidak memiliki rasa empati dan kepedulian sosial

mengenai pemahaman akuntansi terhadap orang lain, sehingga kecerdasan sosial yang

dimilikinya tidak mempengaruhi terhadap pemahaman akuntansi. Alasan ketiga

mengacu pada pandangan Mulia (2012). Hasil kajian kualitatif Mulia (2012)

menunjukkan pandangan responden bahwa objek akuntansi hanyalah perusahaan, dan

akuntansi tidak ada relevansinya jika dikaitkan dengan sosial. Oleh karenanya, terdapat

alasan yang masuk akal jika kecerdasan sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap pemahaman akuntansi.

Pada perhitungan koefisien determinasi (tidak dicantumkan pada tabel) diperoleh

angka 7,1%. Hal ini bermakna bahwa variasi pemahaman akuntansi hanya dapat
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dijelaskan oleh variasi atau perubahan-perubahan kecerdasan spiritual dan kecerdasan

sosial sebesar 7,1%. Adapun sisanya sebesar 92,9% dijelaskan oleh faktor lain yang

tidak diteliti. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan, sarana, kualitas

dosen, serta faktor kecerdasan lain.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pemilihan variabel prediktor nampaknya

merupakan keterbatasan terkuat. Kecilnya kemampuan menjelaskan kedua variabel

prediktor tersebut memungkinkan sejumlah besar faktor yang diperkirakan dapat

menjelaskan varia pamahaman akuntansi di kalangan mahasiswa. Namun, dengan

memfokuskan pada aspek kecerdasan, peneliti menyarankan pada peneliti berikutnya

untuk mempertimbangkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional merupakan

faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh, penelitian Yani (2011) dan

Artana et al. (2014) menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual dan kecerdasan

emosional berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi.
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