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ABSTRAK

Salah satu jenis kecerdasan yang menyita perhatian akademisi adalah kecerdasan
emosional. Kecerdasan emosional dipandang sebagai faktor penting bagi keberhasilan
seseorang, dan bahkan, di dunia praktek dianggap lebih penting daripada kecerdasan
intelektual. Para akademisi juga memandang bahwa perilaku belajar merupakan faktor
penting, mengingat dampaknya terhadap adaptasi dalam praktek kerja. Penelitian ini
mengkaji pengaruh kecerdasan emosional dan perilaku belajar terhadap pemahaman
akuntansi. Subjek yang diteliti adalah 80 mahasiswa program studi akuntansi Strata 1
semester 5 dan 7 di STIE STAN Indonesia Mandiri Bandung. Pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan terhadap
pemahaman akuntansi. Pengujian hipotesis berikutnya menunjukkan bahwa perilaku
belajar memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi. Oleh karenanya,
dapat diprediksikan bahwa semakin positif perilaku belajar mahasiswa, maka semakin
tinggi pula pemahaman akuntansi mahasiswa. Kajian deskriptif mengindikasikan bahwa
aktivitas mahasiswa di perpustakaan perlu mengalami peningkatan. Selain itu, proses
pembelajaran mahasiswa sebelum ujian juga memerlukan peningkatan. Koefisien
determinasi yang begitu rendah mengindikasikan adanya sejumlah faktor penting
lainnya yang tidak diteliti namun sangat menentukan pemahaman akuntansi.

Kata kunci: kecerdasan emosional, perilaku belajar, kecerdasan spiritual pemahaman
akuntansi, mata kuliah akuntansi.

1. PENDAHULUAN

Mulia (2012) mengemukakan bahwa bahwa orang yang memiliki pemahaman

akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar akuntansi. Dalam konteks

pendidikan, Muliono dalam Mawardi (2011) menyatakan bahwa tingkat pemahaman

akuntansi merupakan sejauh mana kemampuan untuk memahami akuntansi baik sebagai

seperangkat pengetahuan (body of knowledge) maupun sebagai proses atau praktik.

Nilai yang diperoleh peserta didik mempunyai pungsi ganda, sebagai ukuran

keberhasilan peserta didik dalam mempelajari mata kuliah dan sekaligus alat evaluasi

keberhasilah mata kuliah dan sekaligus sebagai alat evaluasi keberhasilan mata kuliah

itu sendiri (Muliono dalam Mawardi, 2011).
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Menurut Suwardjono (2005:4), 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 di perguruan

tinggi. Akuntansi sebagai objek pengetahuan di perguruan tinggi, akademisi

memandang akuntansi sebagai dua bidang kajian yaitu bidang praktek dan teori. Maka

harus dipahami akuntansi agar antara praktek dan teori berjalan dengan baik.

Berdasarkan pandangan Suwajono tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa

pemahaman akuntansi menjadi penting mengingat dampaknya terhadap kemampuan

mahasiswa dalam dunia praktek/kerja.

Terdapat sejumlah faktor yang diperkirakan dapat menentukan tingkat

pemahaman akuntansi mahasiswa. Salah satu konsep yang mendapat perhatian peneliti

adalah perilaku belajar. Mengutip pandangan pakar psikologi Hamalik (2001),

Suprianto dan Harryoga (2006) menyatakan bahwa salah satu faktor yang bersumber

dari dalam diri sendiri adalah kebiasaan belajar atau perilaku belajar. Perilaku belajar

merupakan kebiasaan belajar yang dilakukan oleh individu secara berulang-ulang

sehingga menjadi otomatis atau berlangsung secara spontan. Perilaku belajar tidak

dirasakan sebagai beban melainkan sebagai kebutuhan. Hal ini tercipta karena secara

terus-menerus dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan serta keteladanan dalam

semua aspek dan kreatifitas pendidikan. Selain itu terdapat kondisi dan situasi

perkuliahan yang diciptakan untuk mendukung berlangsungnya kreatifitas dan kegiatan-

kegiatan lain dalam konteks pembelajaran.

Faktor lain yang sering dipertimbangkan untuk mengkaji pemahaman akuntansi

mahasiswa adalah kecerdasan emosional. Para praktisi maupun peneliti sering

menandingkan kecerdasan emosional dengan kecerdasan intelektual. Mengutip

pandangan Goleman, Sastrawina (2011) menyatakan bahwa kemampuan akademik

bawaan, nilai rapor, dan prediksi kelulusan pendidikan tinggi tidak memprediksi

seberapa baik kinerja seseorang sudah bekerja atau seberapa tinggi sukses yang

dicapainya dalam hidup. Dalam dunia kerja, kecerdasan kognisi hanya menempati

posisi kedua setelah kecerdasan emosional dalam menentukan peraihan prestasi puncak.

Menurut Cotrus et al. (2012), berbagai para peneliti menunjukkan bahwa keberhasilan

dalam pekerjaan atau kehidupan 80% tergantung pada kecerdasan emosional, dan

sisanya 20% tergantung pada intelektualitas. Berdasarkan hasil penelitiannya, Cotrus et
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al. (2012) menyimpulkan bahwa “even though an individual have enough knowledge

and brilliant ideas, if he is not managing to control his emotions and feelings he can get

difficulties in his trying to build human relations or a success career”.

Sejumlah peneliti mengkaji hubungan antara kecerdasan emosional dan perilaku

belajar dengan pemahaman akuntansi. Beberapa peneliti menemukan bahwa kecerdasan

emosional dan perilaku belajar berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman

akuntansi mahasiswa (Hariyoga dan Suprianto, 2011; Rahayu et al., 2015). Akan tetapi,

beberapa penelitian lainnya menunjukkan hasil berbeda. Penelitian Widyawati et al.,

(2014) serta Dheo dan Meilya (2016), misalnya, menunjukkan bahwa kecerdasan

emosional dan perilaku belajar tidak pengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman

akuntansi.

Uraian-uraian di atas menunjukkan masih terdapat temuan-temuan yang

inkonsisten. Dengan demikian, penelitian lanjutan diperlukan untuk memberikan labih

jauh mengenai hubungan antara kecerdasan emosional, perilaku belajar, dan

pemahaman akuntansi.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai “the ability to

perceive emotions, to access and generate emotions so as to assist thoughts, to

understand emotions and emotional knowledge, and to reflectively regulate emotions so

as to promote emotional and intellectual growth” (Carmeli, 2003).

Goleman (1995:56) membagi kecerdasan emosional kedalam lima bagian.

a. Pengenalan diri (self awareness), yaitu kemampuan seseorang untuk mengetahui

perasaan dalam dirinya dan digunakan untuk membuat keputusan bagi diri sendiri,

memiliki tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri dan memiliki kepercayaan

diri yang kuat.

b. Pengendalian diri (self regulation), yaitu kemampuan mengenali emosi diri

sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati,

sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapai suatu sasaran, dan mampu segera

pulih dari tekanan emosi.
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c. Motivasi (motivation), yaitu kemampuan menggunakan hasrat agar setiap saat dapat

membangkitkan semangat dan tenaga untuk mencapai keadaan yang lebih baik,

serta mampu mengambil inisiatif dan bertindak secara efektif.

d. Empati (Emphaty) adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang

lain, mampu memahami prespektif orang lain dan menimbulkan hubungan saling

percaya, serta mampu menyelaraskan diri dengan berbagai tipe individu.

e. Keterampilan sosial, yaitu kemampuan mengenali emosi dengan baik ketika

berhubungan dengan orang lain, bisa mempengaruhi, memimpin, bermusyawarah,

menyelesaikan perselisihan, dan bekerjasama dalam tim.

Slameto (2003:2) mengungkapkan pengertian belajar suatu proses untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Menurut Suwardjono (2004), perilaku belajar yang baik terdiri dari:

a. Kebiasaan Mengikuti Pelajaran. Kebiasaan mengikuti pelajaran adalah kebiasaan

yang dilakukan mahasiswa pada saat pelajaran sedang berlangsung. Mahasiswa

yang mengikuti pelajaran dengan tertib dan penuh perhatian serta dicatat dengan

baik akan memperoleh pengetahuan lebih banyak. Kebiasaan mengikuti pelajaran

ini ditekankan pada kebiasaan memperhatikan penjelasan dosen, membuat catatan,

dan keaktifan di kelas.

b. Kebiasaan Membaca Buku. Kebiasaan membaca buku merupakan keterampilan

membaca yang paling penting untuk dikuasai mahasiswa. Kebiasaan membaca harus

dibudidayakan agar pengetahuan mahasiswa dapat bertambah dan dapat

meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mempelajari suatu pelajaran.

c. Kunjungan ke Perpustakaan. Kunjungan ke perpustakaan merupakan kebiasaan

mahasiswa mengunjungi perpustakaan untuk mencari referensi yang dibutuhkan

agar dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap pelajaran. Walaupun

padadasarnya sumber bacaan bisa ditemukan dimana-mana, namun tempat yang

paling umum dan memiliki sumber yang lengkap adalah perpustakaan.
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d. Kebiasaan Menghadapi Ujian

Kebiasaan menghadapi ujian merupakan persiapan yang biasa dilakukan mahasiswa

ketika akan menghadapi ujian. Setiap ujian tentu dapat dilewati oleh seorang

mahasiswa dengan berhasil jika sejak awal mengikuti pelajaran, mahasiswa tersebut

mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mahasiswa harus

menyiapkan diri dengan belajar secara teratur, penuh disiplin, dan konsentrasi pada

masa yang cukup jauh sebelum ujian dimulai.

Menurut Suwardjono (2005:10), 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 di perguruan

tinggi. Akuntansi sebagai objek pengetahuan di perguruan tinggi, akademisi

memandang akuntansi sebagai dua bidang kajian, yaitu bidang praktek dan teori.

Bidang praktek berkepentingan dengan masalah bagaimana praktek dijalankan sesuai

dengan prinsip akuntansi. Bidang teori berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi,

dan argumen yang dianggap melandasi praktek akuntansi yang semuanya dicakup

dalam suatu pengetahuan yang disebut teori akuntansi.

Tjun et al. (2009) mengatakan bahwa pemahaman akuntansi diukur dengan

menggunakan nilai mata kuliah akuntansi, yaitu Pengantar Akuntansi, Akuntansi

Keuangan Menengah 1, Akuntansi Keuangan Menengah 2, Sistem Akuntansi,

Akuntansi Biaya, Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi

Pemerintahan, Akuntansi Manajemen, Laboratorium Akuntansi, Akuntansi Keuangan

Lanjutan 1, Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, Auditing 1, Auditing 2, Auditing 3, Teori

Akuntansi. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang di dalamnya terdapat

unsur-unsur yang menggambarkan akuntansi secara umum.

Terdapat sejumlah penelitian yang menghubungkan kecerdasan emosional dengan

pemahaman akuntansi. Wahyu (2010) melakukan penelitian dengan sampel 140

mahasiswa dari 4 perguruan tinggi di Kota Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa kecerdasan emosional berpengaruh signifikan positif terhadap pemahaman

akuntansi mahasiswa. Penelitian Hariyoga dan Suprianto (2011) melakukan penelitian

dengan sampel yang digunakan adalah mahasiswa tingkat akhir pada beberapa

perguruan tinggi yang ada di Semarang. menunjukkan hasil kecerdasan emosional
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Artana et al. (2013) juga menunjukkan bahwa

kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi.

H1: Kecerdasan emosional memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman

akuntansi.

Dalam kaitan antara perilaku belajar dengan pemahaman akuntansi, Aulia dan

Subowo (2016) melakukan penelitian dengan 111 mahasiswa menunjukkan bahwa

perilaku belajar berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman akuntansi

mahasiswa. Jayadi (2013) melakukan penelitian yang sama dengan subjek 80 orang, dan

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perilaku belajar berpengaruh positif terhadap

pemahaman akuntansi.

H2: Perilaku belajar memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi.

3. METODE PENELITIAN

Responden adalah mahasiswa akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

STAN Indonesia Mandiri (STIE STAN IM) semester 5 dan 7 sebanyak 80 mahasiswa.

Kecerdasan emosional diukur dengan 10 item yang diadaptasi dari Tjun et al (2009).

Perilaku Belajar berjumlah 10 item diadaptasi dari Hanifah dan Abdullah (2001), dan

pemahaman akuntansi berjumlah 7 item diadaptasi dari Tjun et al. (2009). Skala

pengukuran menggunakan 5 skala tipe Likert mulai dari Sangat Tidak Setuju (1) sampai

Sangat Setuju (5). Instrumen 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.

.
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4. HASIL-HASIL PENELITIAN

a. Pengujian Kualitas Instrumen Pengukuran

Tabel 1.
Pengujian Kualitas Instrumen Pengukuran

Variabel Rentang Korelasi Reliabilitas
Kecerdasan Emosional 0,251 - 0,529 0,607

Perilaku Belajar 0,363 - 0,707 0,763
Pemahaman Akuntansi 0,413 - 0,730 0,744

Tabel di atas menujukkan bahwa nilai koefisien korelasi rendah untuk instrumen

kecerdasan emosional yaitu 0,251-0,569. Karena item tersebut tidak valid, untuk

analisis berikutnya item tersebut tidak disertakan dalam pengujian reliabilitas maupun

pengolahan data lainnya. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa koefisien cronbach

alpha seluruh variabel melebihi nilai 0,60. Dengan demikian, maka seluruh item

pertanyaan dari seluruh variabel dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

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

Kecerdasan Emosional 3,578 0,357 -
Perilaku Belajar 3,310 0,465 0.157 -
Pemahaman Akuntansi 4,505 0,392 0,028 0,224* -
Korelasi signifikan pada level 0,01 (*) dan 0,05 (**); D.S: Deviasi Standar

Tabel tersebut di atas menyajikan statistik deskriptif. Pemahaman akuntansi

memiliki nilai rata-rata paling besar. Perilaku belajar memiliki rata-rata paling kecil

dengan deviasi standar tertinggi. Oleh karenanya, hal ini dapat ditasfirkan bahwa

variabel perilaku belajar merupakan variabel yang paling mudah berubah.

Secara umum, skor rata-rata di atas 3.00 pada skala 5.00 menunjukkan bahwa baik

kecerdasan emosional, perilaku belajar, maupun pemahaman akuntansi mahasiswa

sekurang-kurangnya tergolong cukup baik. Tabel-tabel berikut mencoba menguraikan

lebih dalam tiap variabel yang diteliti.

Tabel berikut menyajikan output program yang digunakan dalam pengujian

hipotesis.
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Tabel 3.
Output Regresi

Variabel
Unstandardized Coefficients

t Sig.
B Std. Error

(Constant) 4.107 0.501 8.190 0.000
Kecerdasan Emosional -0.071 0.123 -0.578 0.565
Perilaku Belajar 0.197 0.095 2.085 0.040

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh

negatif terhadap pemahaman akuntansi, namun, pengaruhnya tidak signifikan. Dengan

demikian, hipotesis pertama yang diajukan tidak dapat dikonfirmasikan. Hasil penelitian

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nath et al. (2015) yang menemukan

bahwa kecerdasan emosional tidak berkorelasi dengan kinerja akademik. Lebih spesifik,

penelitian Rimbano dan Putri (2016) menunjukkan bahwa kecerdasan emosional tidak

berpengaruh signifikan pada pemahaman akuntansi. Liviawati dan Afvan Aquino

(2013) menemukan pengaruhnya kecerdasan emosional sangat kecil.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa perilaku belajar memiliki pengaruh positif

terhadap pemahaman akuntansi. Besaran koefisien regresi sebesar 0.197 dan signifikan

pada level 0.040. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahwa hipotesis yang

diajukan dapat dikonfirmasikan. Semakin positif perilaku belajar mahasiswa, semakin

tinggi pemahaman akuntansi mahasiswa. Temuan ini sejalan dengan hasil studi

Rusmiani dan Widanaputra (2017).

Dari dua hipotesis yang diajukan, hanya perilaku belajar yang memiliki pengaruh

positif terhadap pemahaman akuntansi. Tabel berikut sedikit menguraikan temuan

deskriptif mengenai perilaku belajar.

Tabel 4.
Bagian Resume Skor Perilaku Belajar

No. Item Pertanyaan Skor Kriteria
1. Melakukan persiapan sebelum perkuliahan 254 Sedang
2. Meminjam buku setiap ke perpustakaan 230 Sedang
3. Belajar dengan teratur dan disiplin 252 Sedang
4. Belajar sebelum ujian 229 Sedang
5. Gugup dan bingung sebelum ujian 248 Sedang

Rata-rata (dari 10 item) 268 Sedang
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Instrumen perilaku belajar mengajukan 10 item pernyataan yang dievaluasi

dengan teknik rentang skala. 5 item pernyataan memiliki kriteria tinggi, 5 item lainnya

seperti yang tertera pada tabel memiliki kritria sedang, dan tidak ada item yang

termasuk pada kriteria sangat tinggi. Secara keseluruhan, skor total berada pada kriteria

sedang.

Secara keseluruhan, skor-skor yang rendah berkaitan satu sama lain. Rendahnya

belajar sebelum ujian nampaknya beriring sejalan dengan aktivitas ke perpustakaan.

Sangat mungkin jika mahasiswa gugup dan bingung dalam menghadapi ujian. Dalam

konteks ini, nampaknya relevan dengan pandangan Suwarjono (2004) yang menyatakan

bahwa mahasiswa kebanyakan mempunyai perilaku untuk hanya datang, duduk, dengar

dan catat (D3C). Catatan kuliah dianggap sumber pengetahuan dan bahkan kalau perlu

mahasiswa tidak usah datang ke kuliah tetapi memfotokopi saja catatan mahasiswa yang

lain.

Besaran koefisien determinasi (tidak dicantumkan pada tabel) adalah 0,054 atau

5,4%. Hal ini bermakna bahwa perubahan-perubahan pada variabel pemahaman

akuntansi dapat dijelaskan sebesar 5,4% oleh perubahan-perubahan pada variabel

kecerdasan emosional dan perilaku belajar. Sedangkan sisanya 94,6% dijelaskan oleh

faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Faktor lain yang mungkin memiliki relevansi

dengan pemahaman akuntansi diantaranya adalah kecerdasan spiritual. Berdasarkan

hasil penelitiannya, Khaerani dan Agung (2013) menyimpulkan bahwa kecerdasan

spiritual berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi.

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan. Karena ruang lingkup penelitian

hanya memanfaatkan 80 responden pada satu Perguruan Tinggi. Dengan demikian

penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada mahasiswa di luar STIE STAN Indonesia

Mandiri Bandung.

Koefisien determinasi sangat rendah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena

kesalahan dalam spesifikasi model. Penetapan kecerdasan emosional nampaknya tidak

tepat. Kiranya, kemampuan prediktif akan lebih tinggi jika penelitian memasukkan

faktor lain seperti kecerdasan spiritual. Oleh karenanya, peneliti lanjutan hendaknya

memasukkan kecerdasan spiritual sebagai salah satu penentu pemahaman akuntansi

mahasiswa.
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