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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan akuntansi harus menghasilkan akuntan yang profesional 

sejalan dengan perkembangan kebutuhan akan jasa akuntansi pada abad 

mendatang. Pendidikan akuntansi di indonesia bertujuan menghasilkan lulusan 

yang beretika dan bermoral tinggi. Berbagai upaya untuk memperkenalkan 

nilai-nilai profesi sebagai seorang akuntan yang profesional kepada 

mahasiswa.  

Dalam upaya mengembangkan pendidikan akuntansi yang 

berlandaskan profesionalisme, dibutuhkan adanya umpan balik mengenai 

kondisi yang ada sekarang, yaitu apakah pendidikan akuntansi di Indonesia 

telah cukup membentuk nilai-nilai positif mahasiswa akuntansi. Sebagai 

wujud pemahaman mahasiswa akuntansi, profesionalisme dan nilai positif 

teori akuntansi sebenarnya merupakan cerminan pemahaman konsep dasar 

akuntansi para mahasiswa. Namun menurut Novius (2010) dinyatakan 

bahawa, 

Pendidikan akuntansi yang selama ini diajarkan di perguruan tinggi 

hanya terkesan sebagai pengetahuan yang berorientasi pada 

mekanisme secara umum saja, sangat berbeda apabila 

dibandingkan dengan praktik yang sesungguhnya yang dihadapi 

didunia kerja nantinya. 

 

 Masalah tersebut tentu saja akan mempersulit bahkan 

membingungkan mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep 
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dasar akuntansi. Berdasarkan fakta dan harapan tersebut tampak masalah 

berupa masih rendahnya tingkat pemahaman konsep dasar akuntansi keuangan 

diperguruan tinggi. Dengan demikian tingkat pendidikan diperguruan tinggi 

masih menunjukan hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, padahal 

proses belajar mengajar pada pendidikan tinggi akuntansi hendaknya dapat 

mentransformasikan peserta didik menjadi lulusan yang lebih utuh sebagai 

manusia. 

Salah satu kunci untuk menguasai ilmu akuntansi adalah mengerti 

akan konsep dasar akuntansi keuangan itu. Apabila konsep dasar akuntansi 

keuangan dikuasai dengan baik semua orang pasti akan dengan mudah 

menjalani dan mempraktekannya. Menurut Budhiyanto dan Paskah (2004),  

Tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa dinyatakan dengan 

seberapa mengerti seorang mahasiswa terhadap apa yang sudah 

dipelajari yang dalam konteks ini mengacu pada mata kuliah 

akuntansi dan Indeks Prestasi Komulatif (IPK).  

 

Tanda seorang mahasiswa memahami akuntansi tidak hanya ditujukan 

dari nilai-nilai yang didapatkannya dalam mata kuliah tetapi juga apabila 

mahasiswa tersebut mengerti dan dapat menguasai konsep-konsep yang 

terkait. Menurut Munawir (2004) menyatakan bahwa 

Ada tiga materi pokok tentang konsep dasar akuntansi yang harus 

dikuasai oleh mahasiswa akuntansi dalam kuliah Akuntansi 

Pengantar, yaitu pemahaman tentang aktiva, kewajiban dan 

modal. Dari ketiga materi tersebut diharapkan dapat mengikuti 

perkuliahan dengan baik dan benar karena dengan penguasaan 

yang baik terhadap aktiva, kewajiban dan modal 

akanmempermudah mahasiswa untuk memahami masalah-

masalah yang akan ditemui dalam akuntansi. 
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Akuntansi bukanlah bidang studi yang hanya menggunakan angka-

angka dan menghitung penjumlahan atau pengurangan, akan tetapi akuntansi 

juga merupakan bidang studi yang menggunakan penalaran yang 

membutuhkan logika. Sundem (1993) “Masih banyak program pendidikan 

yang berpusat pada kecerdasan intelektual”. Kecerdasan intelektual diukur 

dari nilai rapor dan indeks prestasi. Nilai rapor yang baik, indeks prestasi yang 

tinggi, atau sering juara kelas merupakan tolak ukur dari kesuksesan 

seseorang.Tolak ukur ini tidak salah tetapi tidak seratus persen benar. 

Terdapat faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi sukses yaitu 

adanya kecerdasan emosional dan kecedasan spiritual. Hasil penelitian Daniel 

Goleman (1995 dan 1998) dan riset di Amerika (Yosep, 2005) 

Memperlihatkan bahawa kecerdasan intelektual hanya memberi 

kontribusi 20% terhadap kesusksesan hidup seseorang sisanya, 

80% bergantung pada kecerdasan emosi, kecerdasan sosial dan 

kecerdasan spiritualnya. Bahkan dalam hal keberhasilan kerja, 

kecerdasan intelektual hanya berkontribusi 4%. Hasil identik juga 

disimpulkan dari penelitian jangka panjang terhadap 95 

mahasiswa Harvard tahun 1940-an. Puluhan tahun kemudian, 

mereka yang saat kuliah dulu mempunyai kecerdasan intelektual 

tinggi, namun egois dan kuper, ternyata hidupnya tidak terlalu 

sukses (berdasarkan gaji, produktivitas, serta status bidang 

pekerjaan) bila dibandingkan dengan kecerdasan intelektual bisa 

saja tetapi mempunyai banyak teman, pandai berkomunikasi, 

mempunyai empati, tidak temperamental sebagai manifestasi dari 

tinggi kecerdasan emosional, sosial dan spiritual. 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat diambil kesimpulan kecerdasan 

emosional mahasiswa memiliki pengaruh terhadap pemahaman belajar 

mahasiswa. Kecerdasan emosional ini mampu melatih kamampuan untuk 

mengelola perasaannya, kemampuan untuk memotivasi dirinya, kesanggupan 

untuk tegar dalam menghadapi frustasi, kesanggupan mengendalikan 
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dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati yang reaktif, 

serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan ini 

mendukung seorang mahasiswa dalam mencapai tujuan dan cita-cita. 

Dalam proses belajar mengajar motivasi sangat besar perananya 

terhadap prestasi belajar. Karena adanya motivasi dapat menumbuhkan minat 

belajar siswa. Bagi siswa yang memiliki motivasi yang kuat akan mempunyai 

keinginan untuk kegiatan belajar mengajar. 

Uno (2008: 23) “Motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada siswa-siawa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku”. Sedangkan menurut Purwanto (2000:77), 

Motivasi juga berpengaruh terhadap prestasi dan 

pemahamannya dalam belajar karena dapat mendorong 

mahasiswa untuk tidak mudah menyerah, sehingga ia akan 

mencari jalan untuk menemukan kesuksesan, sehingga 

mahasiswa mempunyai keinginan untuk berkembang dan 

maju untuk memaksimumkan pemahaman atas ilmu yang 

mereka dapatkan. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

motivasi belajar memiliki pengaruh terhadap pemahamn mahasiswa dalam 

belajar. Motivasi mampu memberi dorongan internal dan eksternal, 

menimbulkan kegiatan belajar  dan menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar sehingga tujuannya akan tercapai. 

Dalam penelitian ini dipilih sebagai penduga adalah kecerdasan 

emosional dan motivasi belajar terhadap pemahaman belajar dengan alasan 

kecerdasan intelektual hanya berkontribusi sedikit dibandingkan dengan 

kecerdasan emosi dan  kecerdasan spiritual. Motivasi perpengaruh dalam 
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pemahaman belajar mahasiswa karena dapat mendorong mahasiswa untuk 

tidak menyerah dan ia akanmencari jalan menuju kesuksesan 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis 

mengambil judul “PEMAHAMAN KONSEP DASAR AKUNTANSI 

KEUANGAN 1 DITINJAU DARI PERILAKU KECERDSAN EMOSIONAL 

DAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA FAKULTAS 

KEGURUANDAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2012” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan penelitian ini,peneliti membatasi penelitian hanya pada: 

1. Penelitian dilakukan pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angakatan 2012. 

2. Motivasi, meliputi : hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, dan 

pengharggaan dalam belajar. 

3. Kecerdasan emosional, meliputi : pengenalan diri, pengendalian diri, 

motivasi, empati dan keterampilan sosial. 

4. Pemahaman konsep dasar  akuntansi, meliputi : aktiva, kewajiban dan 

modal. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh perilaku kecerdasan emosional  terhadap pemahaman 

konsep Dasar Akuntansi Keuangan 1 pada mahasiswa Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2012? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar  terhadap pemahaman konsep Dasar 

Akuntansi Keuangan 1 pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2012? 

3. Adakah pengaruh perikalu kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

secara bersama-sama terhadap pemahaman konsep Dasar Akuntansi 

Keuangan 1 pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012? 

 

D. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh perilaku kecerdasan emosional terhadap 

pemahaman konsep Dasar Akuntansi Keuangan 1 pada mahasiswa 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap pemahaman konsep 

Dasar Akuntansi Keuangan 1 pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2012. 



7 

 

3. Untuk mengetahui pengaruh perilaku kecerdasan emosional dan motivasi 

belajar terhadap pemahaman konsep Dasar Akuntansi Keuangan 1 pada 

mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara umum, peneliti ini diharapkan memberrikan kontribusi 

yang positif pada dunia pendidikan untuk mengembangkan kemampuan 

dan keterampilan dibidang penelitian dan ilmu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Universitas 

Memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan pemahaman 

belajar dan hasil belajar yang optimal. 

b. Bagi Dosen 

Memberikan kontribusi bagi dosen untuk dapat meningkatkan 

kecerdasan emosional dan motivasi belajar mahasiswa dalam setiap 

pembelajaran. 

c. Bagi Mahasiswa 

Sebagai masukan mahasiswa yang menghendaki kamejuan dan 

peningkatan pemahaman belajar dan hasil belajar. 

d. Bagi penulis 

1) Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan. 



8 

 

2) Melatih penulis dalam membuat dan menyusun suatu karya ilmiah 

sekaligus dapat mengetahui kecerdasan emosional dan motivasi 

belajar terhadap pemahaman belajar dasar akuntansi keuangan 

program studi pendidikan akuntansi universitas muhammadiyah 

surakarta angkatan 2012. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan ini dibuat dengan kaidah dan susunan sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian , dan sistematika skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Pada ini diuraikan teori tentang pemahaman belajar, kecerdasan 

emosional, motivasi belajar, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini menjelskan tentang metode penelitian , penentuan obyek 

penelitian yang terdiri atas populasi , sample, sampling, metode 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan tentang penyajian data, analisis data, dan 

pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab ini berupa kesimpulan dan saran-saran. 


