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ABSTRAK 
 

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa dengan memasuki 
perguruan tinggi, seorang mahasiswa diharapkan mampu mempersiapkan diri 
menghadapi kehidupan yang akan datang. Pendidikan tinggi juga merupakan 
sesuatu kekuatan dinamis yang berkaitan dengan kecerdasan emosional dan 
kecerdasan spiritual yang sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. 
Seseorang belum cukup bila hanya memilliki kecerdasan intelektual saja(IQ) 
namun harus diimbangi dengan kecerdasan emosional (EQ).jelaslah bahwa 
kecerdasan intelektual (IQ) bukanlah satu-satunya faktor yang membuat manusia 
berhasil, tetapi keseimbangan antara IQ dan EQ yang dapat meraih keberhasilan. 
Menurut Gardner dalam ada kecerdasan lain, selain kecerdasan intelektual dan 
kecerdasan emosional yaitu kecerdasan yang mencakup spiritual (SQ). 
 Mahasiswa UPN “Veteran” Jatim Jurusan Akuntansi merupakan populasi 
dalam penelitian ini dengan sampel seluruh mahasiswa jurusan Akuntansi  yang 
telah mengambil mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Menengah, 
Akuntansi Lanjutan, Pemeriksaan Akuntansi, Teori Akuntansi serta Skripsi 
berjumlah 64 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel 
jenuh atau sensus. Variable penelitian yang digunakan yaitu Kecerdasan 
Intelektual (X1), Kecerdasan Emosional (X2), Kecerdasan Spiritual (X3) sebagai 
variable bebas sedangkan  Pemahaman Akuntansi (Y) sebagai variable terikat. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan 
menggunakan uji hipotesis. 

Berdasarkan Model regresi yang dihasilkan cocok guna melihat pengaruh 
Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap 
Pemahaman Akuntansi Mahasiswa UPN “Veteran” Jatim jurusan akuntansi. 
Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual 
mempunyai kontribusi terhadap Pemahaman Akuntansi mahasiswa UPN 
“Veteran” Jatim jurusan akuntansi. 

 
 
 
Kata Kunci: Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan 

Spiritual Dan Pemahaman Akuntansi 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Perkembangan zaman di era globalisasi sekarang ini telah membawa 

pengaruh yang besar dalam sistem pendidikan akuntansi.Teknologi berkembang 

dengan cukup pesat namun teknologi bukanlah jaminan bagi dunia pendidikan 

untuk dapat berhasil dan mencapai hasil yang maksimal. Pendidikan tinggi yang 

membekali mahasiswa dengan penekanan nalar dan pemahaman pengetahuan 

yang terkait antara teori dan praktek dalam dunia kerja berperan dalam 

menumbuhkan kemandirian mahasiswa dalam proses belajar yang diikuti 

(Oktavia, 2008 : 1) 

Negara kita adalah negara yang sedang berkembang dan memerlukan 

tenaga trampil serta memiliki keahlian untuk membangun Negara, untuk itu 

pendidikan merupakan prioritas utama yang mempunyai peranan penting bagi 

perkembangan dan kemajuan bangsa. Pada umumnya masyarakat beranggapan 

bahwa dengan memasuki perguruan tinggi, seorang mahasiswa diharapkan 

mampu mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang akan datang. Pendidikan 

tinggi juga merupakan sesuatu kekuatan dinamis yang berkaitan dengan 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang sangat berpengaruh terhadap 

seluruh aspek kehidupan (Melandy, 2006 : 3). 

Prestasi di Universitas dan di dunia kerja sangat terkait. Bila memiliki 

prestasi yang baik di Universitas pada umumnya mempermudah untuk 
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mendapatkan pekerjaan yang baik. Kecerdasan menduduki tempat yang penting 

dalam dunia pendidikan. Namun, terdapat perbedaan individual dalam kecerdasan 

(Mahmud, 1990 : 109).  

Seorang akuntan selain harus memiliki kemampuan intelektual juga harus 

memiliki kemampuan komunikasi organisasional, kemampuan beradaptasi, 

kreatifitas, ketahanan mental terhadap kegagalan, kepercayaan diri, motivasi, 

kerjasama dengan tim, interpersonal dan sikap. Oleh karena itu akuntan 

bertanggung jawab mengembangkan keterampilan mahasiswanyauntuk tidak 

hanya memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang akuntansi tetapi juga 

kemampuan lain untuk berkarier di lingkungan yang selalu berubah dan ketat 

persaingannya (Tikollah, 2006 : 2). 

Seseorang belum cukup bila hanya memilliki kecerdasan intelektual 

saja(IQ) namun harus diimbangi dengan kecerdasan emosional (EQ). Jelaslah 

bahwa kecerdasan intelektual (IQ) bukanlah satu-satunya faktor yang membuat 

manusia berhasil, tetapi keseimbangan antara IQ dan EQ yang dapat meraih 

keberhasilan. Menurut Gardner dalam (Uno, 2006 : 62) ada kecerdasan lain, selain 

kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yaitu kecerdasan yang 

mencakup spiritual (SQ) (Tikollah, 2006 : 4). 

Mc Mlelland (1997) dalam Goleman (2000) dalam Trisniwati and 

Suryaningsum (2003 : 1074), 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. Sebaliknya ia menyatakan bahwa seperangkat kecakapan khusus 
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seperti empati, disiplin diri dan inisiatif mampu membedakan orang sukses dari 

mereka yang berprestasi biasa-biasa saja. Selain kecerdasan kognisi yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan orang dalam bekerja faktor ini dikenal sebagai 

kecerdasan emosional. 

Goleman (2000) dalam Trisniwati dan Suryaningsum (2003 : 1074 – 

1075), berusaha mengubah pandangan tentang IQ yang menyatakan keberhasilan 

ditentukan oleh intelektualitas belaka. Peran IQ dalam dunia kerja ternyata hanya 

menempati posisi kedua setelah kecerdasan emosi dalam menentukan peraihan 

prestasi puncak.Goleman tidak mempertentangkan IQ (kecerdasan kognitif) dan 

EQ (kecerdasan emosional), melainkan memperlihatkan adanya kecerdasan yang 

bersifat emosional.Kecerdasan emosional menentukan seberapa baik seseorang 

menggunakan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, termasuk 

keterampilan intelektual. Paradigma lama menganggap yang ideal adalah adanya 

nalar yang bebas dari emosi, paradigma baru menganggap adanya kesesuaian 

antara kepala dengan hati. 

Kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual memandu kita untuk 

menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain serta untuk mencapainya dengan 

tepat, menerapkan dengan efektif informasi dan energi emosi dalam kehidupan 

dan pekerjaan sehari-hari. Proses belajar mengajar dalam berbagai aspeknya 

sangat berkaitan dengan kecerdasan emosional mahasiswa. Kecerdasan emosional 

ini mampu melatih kemampuan mahasiswa mengelola perasaannya, untuk 

memotivasi dirinya sendiri, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi, 

kesanggupan mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur 
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suasana hati yang reaktif, serta mampu berempati dan bekerjasama dengan orang 

lain, kemampuan ini mendorong mahasiswa dalam pencapaian tujuan dan cita-

citanya (Trisniwati dan Suryaningsum, 2003 : 1074). 

Akuntansi sebagai bisnis, sangat membantu dunia usaha dalam mengukur, 

mengkomunikasikan dan menginterprestasikan informasi aktivitas keuangan. 

Akuntansi banyak disalahartikan sebagai bidang studi yang banyak menggunakan 

angka-angka untuk menghasilkan laporan keuangan. Kesalahan dalam pendekatan 

pengajaran akuntansi sering menyebabkan adanya persepsi dan pemahaman yang 

keliru tentang akuntansi. Padahal akuntansi tidak hanya memfokuskan pada 

masalah perhitungan semata, namun lebih penalaran yang membutuhkan logika 

berfikir. (Lusia, 2005 : 23) 

Keberhasilan seorang mahasiswa dalam belajar dapat dilihat dari prestasi 

belajar mahasiswa yang bersangkutan.Dalam pendidikan, mahasiswa akan dinilai 

keberhasilannya melalui tes hasil belajar. Hasil yang diharapkan adalah prestasi 

belajar yang baik karena setiap orang menginginkan prestasi yang tinggi, baik: 

mahasiswa, dosen, kampus maupun orang tua hingga masyarakat.Namun di dalam 

pencapaian hasil belajar antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya 

ada yang mampu mencapai prestasi yang tinggi, namun ada juga mahasiswa yang 

rendah prestasi belajarnya. 

Kemerosotan akademik mahasiswa disebabkan faktor-faktor internal 

remaja itu sendiri seperti motivasi dan cara belajar mahasiswa. Disamping itu, 

faktor-faktor eksternal seperti lingkungan turut mendukung prestasi belajar 

mahasiswa. 
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Fenomena yang terjadi saat ini adalah mahasiswa yang masuk dalam kasus 

korupsi.Saat ini yang sedang hangat adalah Maharani Suciono, mahasiswi yang 

tertangkap tangan di kamar Hotel Le Maridien bersama tersangka kasus suap 

impor sapi Kementan, Ahmad Fathanah.Menurut penyidik, dia dibayar Rp. 10 juta 

untuk menemani orang dekat eks presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan 

Ishaaq. Hal ini seharusnya tidak perlu terjadi jika mahasiswa mempunyai 

kecerdasan spiritual, yang merupakan kemampuan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai, serta nilai bahwa tindakan atau jalan 

hidup lebih bermakna dibanding dengan yang lain.  

(http://m.news.viva.co.id/news/read/413686-ke-medan--bos). 

Hasil observasi sementara yang dilakukan peneliti melalui wawancara 

dengan mahasiwa jurusan Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur menanyakan tingkat pemahaman akuntansi yang diukur 

dengan nilai-nilai mata kuliah: Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan 

Menengah 1,Akuntansi Keuangan Menengah 2,  Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, 

Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, Audit 1, Audit 2 dan Teori Akuntansi di 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan diperoleh hasil 

bahwa untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai C sangat banyak. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai mata kuliah di bidang akuntansi tersebut sangat tidak 

memuaskan dan bila dihubungkan dengan hasil tes awal untuk masuk ke jurusan 

akuntansi, dapat dikatakan pengetahuan tentang mata kuliah di bidang akuntansi 

menurun. 
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Dengan adanya fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

pada bidang pokok akuntansi mahasiswa UPN “Veteran” Jatim masih kurang. Hal 

ini diduga disebabkan karena mahasiswa kurang mengetahui potensi yang ada 

pada diri mereka sendiri, sehingga mahasiswa kurang mampu mengembangkan 

secara optimal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kecerdasan 

Intelektual, Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap 

Pemahaman Akuntansi Mahasiswa UPN Veteran Jatim Jurusan Akuntansi”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1.   Apakah kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap pemahaman 

akuntansi? 

2.  Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap pemahaman 

akuntansi? 

3.   Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk 
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menguji secara empirik adanya pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan 

Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Pemahaman Akuntansi. 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Seusai dengan rumusan masalah dan tujuan yang dikemukakan, manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini,  yaitu antara lain: 

1. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi 

Alternatif dalam pengembilan keputusan untuk memecahkan permasalahan 

yang berhubungan dengan pengaruh dari Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual terhadap Pemahaman 

Akuntansi. 

2.  Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah 

kongkrit untuk penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini didapat, 

serta dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pemahaman Akuntansi. 

3.  Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

khasanah perpustakaan, bahan referensi dan bahan masukan bagi 

penelitian lebih lanjut, yang berhubungan dengan masalah yang ada. 
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