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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Seiring dengan semakin banyaknya Perguruan Tinggi di Indonesia baik 

perguruan  tinggi  negeri  (PTN)  maupun  perguruan  tinggi  swasta  (PTS),  maka 

suatu  lembaga  pendidikan  harus  mampu  meningkatkan  kualitas lulusannya  

agar bisa diterima didunia pekerjaan dan masyarakat umum. Perguruan tinggi 

selalu berhasil memenuhi kuota mahasiswa baru disetiap tahunnya. Bahkan 

perguruan tinggi negeri sampai kewalahan menghadapi jumlah pendaftar yang 

terus  meningkat pesat dari tahun ke tahun. Pilihan jurusan pendidikan tinggi pun 

semakin beragam. Berbagai disiplin ilmu baru bermunculan, namun hal ini tidak 

menggoyahkan jurusan-jurusan  yang telah sekian lama menjadi pilihan favorit 

calon mahasiswa.  

Tak dapat dibantah bahwa akuntansi masih menjadi jurusan favorit ketika 

lulusan SMA/sederajat hendak meneruskan pendidikannya jenjang yang lebih 

tinggi. Baik itu dari IPA, IPS, ataupun SMK jurusan non-akuntansi. Materi yang 

umum dan cukup mudah dipahami menjadi salah satu alasan kenapa jurusan ini 

banyak dicari. Selain itu, lapangan kerja yang tersedia untuk lulusan akuntansi 

pun sangat terbuka lebar. Bagaimana tidak, semua perusahaan (dari sektor 

manapun) tentunya membutuhkan jasa seorang akuntan untuk mengelola 
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keuangnnya. Mulai dari pencatatan transaksi, keluar. (sumber: 

www.kompasiana.com) 

Paltform komunitas online yang menampilkan berbagai informasi seputar 

perusahaan dan dunia kerja, meriset dan menganalisis industri yang paling banyak 

membuka lowongan pekerjaan dan profesi yang dibutuhkan perusahaan pada awal 

tahun. Riset ini dilakukan berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang 

terdapat di jobplanet pada kuartal 1 2017, yaitu dari Januari-Maret 2017. Dari 

persentase 5 jenis pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan diawal tahun pun 

sudah terbukti, pekerjaan yang berhubungan dengan pemasaran 11,8 persen, 

keuangan dan akuntansi 11,7 persen penjualan 10,3 persen, administrasi 10,3 

persen, serta TI 8,4 persen. (sumber: www.sindonews.com) 

Seiring dengan berkembangnya dunia pekerjaan, banyak membawa 

pengaruh yang besar dalam sistem pendidikan, Persaingan didunia kerja semakin 

ketat menuntut tantangan didalam  menghadapi pekerjaan. Persaingan didunia 

kerjapun saat ini semakin tajam seiring dengan tugas dan beban yang 

ditanggungkan kepada seorang pekerja. Aturan bekerja pun kini sebagian besar 

telah berubah, kita dinilai tidak hanya berdasarkan tingkat kepandaian, atau 

berdasarkan pelatihan dan pengalaman, tetapi juga berdasarkan seberapa baik kita 

mengelola diri sendiri dan berhubungan dengan orang  lain. Banyak contoh 

disekitar kita membuktikan bahwa yang memiliki kecerdasan akal (IQ) saja, atau 

banyak memiliki gelar yang tinggi belum tentu sukses berkiprah didunia 

pekerjaan. Bahkan seringkali yang berpendidikan  formal lebih rendah, banyak 

yang lebih berhasil.  

http://www.kompasiana.com/
http://www.sindonews.com/
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Kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal 

(IQ) saja, padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana 

mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme, 

kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Saat ini 

begitu banyak orang berpendidikan dan tampak begitu menjanjikan, namun 

karirnya tehambat atau lebih buruk lagi, tersingkir akibat rendahnya kecerdasan 

emosional mereka. 

Menurut Sagoro (2013) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul                        

“pensinergi Mahasiswa, Dosen Dan Lembaga Dalam Pencegahan Kecurangan 

Akademik Mahasiswa Akuntansi” mendefiniskan bahwa Mahasiswa, merupakan   

generasi yang dapat mengubah suatu bangsa ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat 

tercapai jika proses pembelajaran berjalan sesuai dengan kaidah, peraturan, 

maupun norma yang diberlakukan didalam lingkungan akademiknya. Lembaga 

perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mencetak lulusan yang terbaik 

dalam bidang akademik maupun non akademik, khususnya dalam hal pembetukan 

karakter yang baik. Kualitas lulusan tidak hanya ditentukan oleh tingginya Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) yang didapatkan mahasiswa selama menempuh studi 

disuatu perguruan tinggi. Faktor lain seperti karakter turut berperan dalam 

menentukan kualitas lulusan. Banyak pihak yang  mengharapkan   setiap lulusan 

yang dihasilkan perguruan tinggi memiliki IPK tinggi dan karakter yang baik,  

sehingga ketika lulusan tersebut bekerja atau berwirausaha memiliki 

profesionalisma yang tinggi.  
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Disisi lain Ananto (2010) dalam jurnal penelitian terdahulu “pengaruh 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi” menyatakan bahwa pembelajaran yang hanya berpusat pada 

kecerdasan intelektual tanpa menyeimbangkan sisi emosional akan menghasilkan 

generasi yang mudah putus asa, depresi, suka tawuran bahkan mengunakan obat-

obat terlarang, sehingga banyak mahasiswa yang kurang menyadari tugasnya 

sebagai seorang mahasiswa  yaitu proses belajar. 

Adapun fenomena dari kurangnya kecerdasan emosional baru-baru ini 

terjadi kasus bulliying disalah satu universitas ternama. Video yang diunggah 

pada Sabtu, 15 Juli 2017 malam tersebut memperlihatkan seorang mahasiswa 

berkebutuhan khusus yang mengenakan jaket abu-abu. Dia dikelilingi tiga 

pemuda yang juga diduga adalah mahasiswa. Satu orang pelaku terlihat menarik 

tas ransel korban, sehingga dia tak bisa melangkah. Apalagi dua pelaku lainnya 

juga berdiri di depan korban. Korban sempat mengibaskan tangannya untuk 

menghentikan aksi pelaku yang menarik tasnya. Dia akhirnya memang terbebas 

dari aksi itu. Namun, kekesalan tak bisa disimpannya. Korban kemudian 

melemparkan tempat sampah kepada para pelaku. (www.news.liputan6.com) 

Oleh karna itu Program studi akuntansi yang menghasilkan lulusan dalam 

bidang akuntansi saat ini dituntut untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang 

menguasai kemampuan dibidang akademik, tetapi juga mempunyai kemampuan 

yang bersifat teknis analisis dalam bidang human skill yaitu kemampuan 

menghadirkan diri secara manusiawi dalam kehidupan masyarakat yang turut 

bertanggung jawab bagi kelangsungan nilai-nilai kemanusiaan dan 

http://www.news.liputan6.com/
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kemasyarakatan dan profesional skill yaitu kemampuan melaksanakan profesinya 

dengan berbekal pengetahuan akademik yang memadai dalam rangka 

mengaktualisasikan dirinya dimasyarakat sehingga mempunyai nilai tambahan 

dalam bersaing didunia kerja.  

Kebutuhan akuntansi dalam dunia kerja saat ini sangat dibutuhkan 

terlebih dalam menghadapi era globalisasi. Akuntansi sebagai bahasa bisnis, 

sangat membantu dalam dunia kerja untuk mengukur, mengkomunikasikan dan 

menginterpretasikan informasi aktivitas keuangan. Dalam program studi 

akuntansi, mahasiswa akan memperlajari tentang penyusunan, pelaporan pajak 

dan analisis laporan keuangan. Akuntansi juga adalah bidang studi yang tidak 

hanya menggunakan angka-angka, menghitung penjumlahan dan pengurangan, 

akan tetapi akuntansi juga merupakan bidang studi yang menggunakan penalaran 

yang membutuhkan logika.  

Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 

memiliki pengaruh yang  signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap 

kesuksesan seseorang mahasiswa dalam pembelajaran. Menurut Kennedy. (2013) 

dalam jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan 

Kecerdasan Spiritual Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Angkatan 2010” bahwa 

kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi 

mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji angkatan 2010 dengan tingkat 

signifikansi 0,001<0,05. 
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Dan menurut, Satria. (2017) dalam jurnal penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kecerdasan Emosioanal Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi 

Dikota Bandung” bahwa kecerdasan emosional memberikan kontribusi pengaruh 

sebesar 22,5% terhadap tingkat pemahaman akuntansi, sedangkan sisanya 77,5% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

Mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan berhasil 

didalam kehidupan dan memiliki motivasi untuk terus belajar. Berbanding terbalik 

dengan mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional kurang baik, cenderung 

kurang memiliki motivasi dalam belajar, sehingga dapat merusak kemampuannya 

untuk memusatkan perhatian pada tugas-tugas individu tersebut sebagai 

mahasiswa.  Jadi, kecerdasan emosional menuntut diri untuk belajar mengakui 

dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain untuk menanggapinya dengan 

tepat, menerapkan dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan 

sehari-hari. 

Apabila kita lihat dari sisi akuntansi yaitu suatu proses proses mencatat, 

mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data transaksi serta 

kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh 

orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu 

keputusan serta tujuan lainnya. Hal ini akan tercapai apabila seorang akuntan atau 

non akuntan seperti mahasiswa yang sedang menempuh jenjang pendidikannya, 

paham dengan betul dasar-dasar dari akuntansi itu sendiri. Sehingga dapat 

membuat dan melaporkan dengan tidak ada kekeliruan atau kesalahan dalam 

mencatat pos-pos atau akun-akun yang ada didalam laporan keuangan tersebut.  
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Menurut Arifanti, dan Shulthoni (2015) dalam jurnal penelitinya yang 

berjudul “Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Tentang Aset, Kewajiban Dan 

Ekuitas” Akuntansi (accounting) suatu sistem informasi yang menyediakan 

laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi 

ekonomi perusahaan. Akuntansi menyediakan informasi bagi para pemangku 

kepentingan dalam perusahaan melalui proses diantaranya mengidentifikasi 

pemangku kepentingan, menilai kebutuhan pemangku kepentingan, merancang 

sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, 

mencatat data ekonomi mengenai aktivitas dan peristiwa perusahaan dan 

menyiapkan laporan akuntansi bagi para pemangku kepentingan.  

Akuntansi pun besar kaitannya dengan laporan keuangan yang kini  

menjadi salah satu sumber yang sering disalah gunakan oleh perusahaan atau 

individu-individu yang memiliki kepentingan, oleh karena itu seorang akuntan 

harus memiliki profesionalisme yang tinggi sehingga tidak ikut terlibat dalam 

praktik-praktik kecurangan akuntansi kedepannya. Hal ini pun mesti mulai 

dipelajari dari bangku perkuliahan atau sebuah perguruan tinggi untuk 

menghasilkan lulusan akuntansi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

tidak keluar dari norma-norma yang ada dimasyarakat. Akuntansi pun salah satu 

cabang ilmu yang mempelajari tentang seni dan teknik untuk mengukur, 

menjabarkan serta memberikan sebuah kepastian dari beberapa informasi yang 

berguna untuk menjadi landasan utama bagi para pengguna akuntansi seperti 

manajer, akuntan, auditor untuk menghasilkan sebuah kepastian dan menjadi 

sebuah acuan dalam pengambilan keputusan apabila akuntansi atau laporan 
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keuangan ini salah, sulit dimengerti dan tidak dapat dijelaskan, maka akan 

mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam suatu pengambilan keputusan. 

Menurut Junifar (2015) dalam jurnal yang berjudul “Pengerauh 

Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual Dan Prilaku Belajar Terhadap 

Tingkat Pehaman Akuntansi” bahwa kecerdasan emosioanal mahasiswa memiliki 

pengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Kecerdasan emosional ini mampu 

melatih kemampuan untuk mengelola perasaannya, kemampuannya untuk 

memotivasi dirinya, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi, 

kesanggupan mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur 

suasana hati yang reaktif, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang 

lain. Kecerdasan ini yang mendukung seseorang mahasiswa dalam mencapai 

tujuan dan cita-citanya.  

Dikarenakan banyak terjadi masalah dalam kurangnya memiliki 

kecerdasan emosional dikalangan mahasiswa sehingga menyebabkan timbulnya 

masalah dalam memahami perkuliahan maupun sulitnya menyelesaian tugas, 

sehingga menyebabkan timbulnya permasalahan yang lebih besar dalam kuliah 

yang mengakibatkan depresi. Semua ini biasanya dialami oleh mahasiswa tingkat 

pertama atau awal masuk dunia perkuliahan namun tidak menutup kemungkinan 

mahasiswa yang telah lebih lama pun mengalami hal yang sama dikarenakan 

faktor sosial dan lemahnya kecerdasan emosional.  

Faktor lingkungan baru menyebabkan sulitnya mahasiwa beradaptasi, 

perpindahan dari tata cara belajar metode sekolah menengah atas (SMA) atau 
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sekolah menengah kejuruan (SMK) kebangku perkulihan menjadi salah satu 

tantangan dalam kecerdasan emosional mahasiswa baru dalam menjalani 

perkuliahan, kemungkinan kegagal dalam melewati hal seperti ini sangatlah besar, 

beberapa mata kuliah diajarkan pada semester awal adalah dasar-dasar akuntansi 

yang dimana akan menentukan hasil-hasil laporan keuangan yang dikerjakan 

untuk kedepannya.  

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian terhadap kecerdasan emosioanal (EQ) dikalangan 

mahasiswa terhadap tingkat pemahaman akuntansi, maka judul yang akan diambil 

oleh penulis adalah “Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat 

Pemahaman  Akuntansi Pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penulis menarik berapa identifikasi masalah yang menjadi pokok 

pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Masih banyak mahasiswa tidak dapat meguasai emosi pada dirinya 

sendiri. 

2. Masih ada mahasiswa yang belum bisa memotivasi dirinya sendiri. 

3. Mahasiswa kurang memiliki keterampilan sosial dan tidak  memiliki 

rasa berempati terhadap sesama. 

4. Mahasiswa kurang responsif diruang kelas. 

5. Mahasiswa belum paham terhadap teori akuntansi. 
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6. Mahasiswa belum mampu membuat laporan keuangan. 

7. Perilaku mahasiswa yang kurang memiliki kecerdasan emosional 

sehingga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah Fenomena yang menarik untuk diangkat didalam 

penelitian ini  adalah tingkat pemahaman akuntansi. Penelitian tentang pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap  tingkat pemahaman akuntansi sangat penting, 

karena tidak semua orang dapat memahami  akuntansi, tak terkecuali mahasiswa 

yang terkadang merasa tidak mudah untuk memahami akuntansi attau laporan 

keuangan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran mahasiswa 

mengenai makna belajar diperguruan tinggi yang akan sangat menentukan sikap 

dan pandangan belajar diperguruan  tinggi. Mahasiswa belajar diperguruan tinggi 

dituntut tidak hanya mempunyai ketrampilan teknis tetapi juga memiliki daya dan 

kerangka pikir luas serta  sikap mental dan kepribadian tertentu sehingga 

mempunyai wawasan luas dalam  menghadapi  masalah-masalah dalam dunia 

nyata (masyarakat).  

Seorang mahasiswa yang kecerdasan   emosionalnya   tinggi   akan 

berdampak  positif  pada  mahasiswa,  sehingga  memiliki peranan  penting untuk 

memudahkan mahasiswa dalam memahami akuntansi yang akan datang.  Lulusan 

mahasiswa jurusan akuntansi nantinya akan menjadi para profesional dibidang 

akuntansi, apabila mereka dapat mengelola kecerdasan emosional serta perilaku 

belajar dengan baik maka mereka akan dapat lebih mudah dan akan lebih 

memahami dasar-dasar akuntansi. 
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Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat ditarik perumusan 

masalah sebagai berikut :  

1. Apakah kesadaran Diri berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi ? 

2. Apakah pengaturan Diri berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi ? 

3. Apakah motivasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi ? 

4. Apakah empati berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi ?  

5. Apakah keterampilan Sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi ? 

6. Apakah Kecerdasan Emosi, Pengaturan Diri, Motivasi, Empati Dan 

Keterampilan Sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi ? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah mahasiswa memiliki kesadaran diri. 

2. Untuk mengetahui apakah mahasiswa mampu mengatur dirinya 

sendiri. 
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3. Untuk mengetahui apakah mahasiswa dapat memotivasi dirinya 

sendiri. 

4. Untuk mengetahui apakah mahasiswa memiliki rasa empati. 

5. Untuk mengtahui apakah mahasiswa terampil dalam bersosial. 

6. Untuk mengetahui sejauh mana Kecerdasan Emosi, Pengaturan Diri, 

Motivasi, Empati Dan Keterampilan Sosial berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

1.5       Kegunaan Penelitian  

1.         Secara Teoritis 

Untuk menambah wawasan pengetahuan terutama yang berkaitan tentang 

kecerdasan emosional, prilaku mahasiswa terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

2.         Secara Praktis  

a.       Bagi Peneliti 

Bagi peneliti, sebagai suatu bahan latihan pengembangan kemampuan 

dalam bidang penelitian dan penerapan teori dari apa yang telah dipelajari semasa 

perkuliahan. Serta untuk menambah wawasan mengenai kecerdasan emosional, 

prilaku mahasiswa yang dilakukan dikampus dan dikaitkan dengan tingkat  

pemahaman akuntansi. 

b. Bagi Universitas dan Program Studi 

   Penelitian ini diharapkan dapat membantu universitas dan program studi 

dalam memahami atau bahkan memberikan masukan-masukan positif sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau membuat sistem yang 
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khususnya kecerdasan emosional dan pemahanam akuntansi untuk mencapai 

tujuan universitas, fakultas dan program studi. 

 

c. Bagi masyarakat  

Diharapkan penelitian ini nantinya dapat menjadi referensi pelengkap 

sarana pendidikan bagi yang membutuhkannya dan bagi para pengajar sebagai 

bahan studi yang berkenaan dengan kecerdasan emosional dan prilaku mahasiswa 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

 


