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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan di dunia kerja saat ini semakin tajam akibat adanya 

globalisasi. Pendidikan tinggi akuntansi sebagai institusi yang menghasilkan 

lulusan dalam bidang akuntansi saat ini dituntut untuk tidak hanya 

menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dibidang akademis, tetapi 

juga mempunyai kemampuan yang bersifat teknis analisis dalam bidang 

humanistic skill dan profesional skill sehingga mempunyai nilai tambah dalam 

bersaing  didunia kerja. 

Pada  umumnya dalam masyarakat terdapat anggapan bahwa 

pendidikan tinggi merupakan suatu persiapan untuk menghadapi kehidupan di 

masa depan. Dengan memasuki sesuatu perguruan tinggi seseorang mahasiswa 

diharapkan mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupanya di masa 

mendatang. Kebutuhan akuntansi dalam dunia usaha saat ini , sangat 

dibutuhkan terlebih dalam menghadapi era globalisasi. Akuntansi sebagai 

bahasa bisnis, sangat membantu dalam dunia usaha dalam mengukur, 

mengkomunikasikan, dan menginterprestasikan informasi aktivitas keuangan. 

Dalam program studi akuntansi, mahasiswa akan diberi bekal 

mengenai penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan, perencanaan 

perpajakan dan analisis laporan keuangan. Hal tersebut ditujukan untuk 

manajer dalam mengambil keputusan, penyusunan dan pengembangan sisitem 
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informasi akuntansi. Akuntansi banyak disalah artikan, sebagai bidang studi 

yang banyak menggunakan angka-angka untuk menghasilkan laporan 

keuangan. Padahal akuntansi tidak hanya memfokuskan pada masalah 

perhitungan semata, namun lebih pada penalaran yang membutuhkan logika 

berpikir.  

Banyak contoh di sekitar kita membuktikan bahwa orang yang 

memiliki kecerdasan otak saja, atau banyak memiliki gelar yang tinggi belum 

tentu sukses berkiprah di dunia pekerjaan. Bahkan seringkali yang 

berpendidikan formal lebih rendah bahkan banyan yang lebih berhasil. 

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 menjajikan, namun karirnya 

terhambat atau lebih buruk lagi, tersingkir, akibat rendahnya kecerdasan 

emosional mereka. 

 Hasil survei yang di lakukan di Amerika Serikat tentang kecerdasan 

emosional menjelaskan bahwa apa yang diinginkan oleh pemberi kerja tidak 

hanya ketrampilan teknik saja melainkan dibutuhkan kemampuan dasar untuk 

belajar dalam pekerjaan yang bersangkutan. Di antaranya, adalah kemampuan 

mendengarkan dan berkomunikasi lisan, adaptasi, kreatifitas, ketahanan 

mental terhadap kegagalan, kepercayaan diri, motivasi, kerjasama tim dan 

keinginan memberi kontribusi terhadap perusahaan. Seseorang yang memiliki 
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kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu mengendalikan emosinya 

sehingga dapat menghasilkan optimalisasi pada fungsi kerjanya.  

Sundem (1993) dalam Machfoedz (1998) mengkhawatirkan akan 

ketidakjelasan industri akuntansi yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi 

akuntansi. Pendidikan tinggi, tidak sanggup membuat anak didiknya 

menguasai dengan baik pengetahuan dan keterampilan ‘hidup” (karena yang 

diajarkan cuma menghapal). Sekolah yang elite pun tidak mampu lagi 

membekali murid-muridnya dengan pengetahuan dan pegangan yang memadai 

untuk menghadapi tantangan zaman ini (Harefa, 2002). Prakarsa (1996) 

mengkritisi pendidikan tinggi akuntansi karena lulusannya kurang memiliki 

keterampilan dan orientasi profesional yang diperlukan guna 

mengimplementasikan pengetahuan yang diserap dalam dunia nyata. 

Kelemahan tersebut diperparah karena peserta didik kurang mendapat 

pendidikan yang memadai dalam keterampilan intelektual, komunikasi, serta 

interpersonal.  

Proses belajar mengajar dalam berbagai aspeknya sangat berkaitan 

dengan kecerdasan emosional mahasiswa. Kecerdasan emosional ini mampu 

melatih kemampuan mahasiswa tersebut yaitu kemampuan untuk mengelola 

perasaanya, kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri, kesanggupan 

mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan seasaat, mengatur suasana 

hati yang reaktif serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain. 

Kemampuan-kemampuan ini mendukung mahaiswa dalam mencapai tujuan 

dan cita-citanya. 
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 Kecerdasan emosi penting bagi lulusan pendidikan tinggi akuntansi. 

Kecerdasan emosional memandu kita untuk mengakui dan menghargai 

perasaan diri sendiri dan orang lain serta untuk menggapainya dengan tepat, 

menerapkan dengan efektif informasi dan energi emosi dalam kehidupan dan 

pekerjaan sehari-hari. De Mang, Lingdem dan Perry (1994) dikutipkan dalam 

Anggraita (2000) mengidentifikasikan salah satu keluaran dari proses 

pengajaran akuntansi dalam kemampuan intelektual yang terdiri dari 

ketrampilan tekhnis, dasar akuntansi dan kapasitas untuk berpikir kritis dan 

kreatif. Selain itu juga kemampuan komunikasi organisasional, interpersonal 

dan sikap. Oleh karena akuntan harus memiliki kompetensi ini maka 

pendidikan tinggi bertanggung jawab mengembangkan ketrampilan 

mahasiswanya untuk memiliki tidak hanya kemampuan dan pengetahuan di 

bidang akuntansi tetapi juga kemampuan lain yang diperlukan untuk berkarier 

di lingkungan yang selalu berubah dan ketat persainganya, dalam hal ini 

kecerdasan emosional.     

McClelland (1997) dalam Goleman (2000) menyatakan bahwa 

kemampuan akademik bawaan, nilai rapor, dan prediksi kelulusan pendidikan 

tinggi tidak memprediksi seberapa baik kinerja seseorang sudah berkerja atau 

seberapa tinggi  sukses yang dicapainya dalam hidup. Sebaliknya ia 

menyatakan bahwa seperangkat kecakapan khusus seperti empati, disiplin diri, 

dan inisiatif mampu membedakan orang sukses dari mereka yang berprestasi 

biasa-biasa saja. Selain kecerdasaan kognisi yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan orang dalam bekerja. Faktor ini dikenal sebagai kecerdasaan 



 5

emosional. Goleman berusaha mengubah pandangan tentang IQ yang 

menyatakan keberhasilan ditentukan oleh intelektualitas belaka. Peran IQ 

dalam dunia kerja ternyata hanya menempati posisi kedua setelah kecerdasaan 

emosi dalam menentukan peraihan prestasi puncak. Goleman tidak 

mempertentangkan IQ (kecerdasaan kognisi) dan EQ (kecerdasan emosional), 

melainkan memperlihatkan adanya kecerdasaan yang bersifat emosional, ia 

berusaha menemukan keseimbangan cerdas antara emosi dan kognisi. 

Kecerdasan emosional menentukan seberapa baik seseorang menggunakan 

keterampilan-keterampilan yang dimilikinya, termasuk keterampilan 

intelektual. Sedangkan kepercayaan diri menurut Angelis (1997) (dalam 

Hasca, 2007) pada dasarnya adalah kemampuan dasar individu untuk dapat 

menentukan arah dan tujuan hidupnya. Individu yang memiliki kepercayaan 

diri akan kemampuanya sendiri merupakan suatu indikasi bahwa individu 

tersebut akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Anthony (1992), (seperti 

dikutip oleh Hasca, 2007) berpendapat bahwa kepercayaan diri merupakan 

sikap pada diri seseorang yang dapat menerima kenyataan, dapat 

mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian dan 

mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu yang 

di inginkan. Kepercayaan diri atau self confidence oleh Bandura (1977), 

(seperti dikutip oleh Hasca, 2007) didefinisikan sebagai suatu keyakinan 

seseorang untuk mampu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dan di 

inginkan. 
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Dengan memperhatikan uraian peneliti tertarik untuk meneliti 

pengaruh kecerdasan emosional dan kepercayaan diri terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan 

pengaruh dan diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi perguruan 

tinggi untuk dapat menghasilkan para akuntan yang berkualitas. Penelitian ini 

mengacu pada penelitian Bulo (2002) berkaitan dengan kecerdasan emosional, 

penelitian Trisniwati dan Suryaningsum (2003), dan penelitian Rissyo 

Melandy dan Nurna Aziza tentang pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

tingkat pemahaman akuntansi. Dua penelitian terakhir memiliki beberapa 

kesamaan antara lain variabel independen yang digunakan adalah kecerdasan 

emosional yang di ukur melalui lima komponen yang terdiri dari pengenalan 

diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan ketrampilan diri dan variabel 

dependen adalah tingkat pemahaman akuntansi. Perbedaan penelitian ini 

terletak pada variabel independen yang digunakan. Pada penelitian ini variabel 

independen yang digunakan adalah kecerdasan emosional dan kepercayaan 

diri. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah mahasiswa 

tingkat akhir jurusan akuntansi yang sudah menempuh 120 SKS. Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan pengaruh dan diharapkan 

dapat memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi untuk dapat 

menghasilkan para akuntan berkualitas. Penelitian ini perlu dilakukan karena 

sarana untuk menguji calon akuntan, apakah output yang dihasilkan oleh 

perguruan tinggi benar-benar berkualitas yang dicerminkan dengan tingkat 

pemahaman akuntansi yang tinggi.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah kecerdasan emosional  mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap 

tingkat pemahaman akuntansi? 

2. Apakah kepercayaan diri mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap 

tingkat pemahaman akuntansi? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini akan menguji sejauh mana pengaruh kecerdasan 

emosional dan kepercayaan diri terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

Mengingat luasnya permasalahan tersebut, penelitian ini dibatasi pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi Universitas Sebelas Maret 

(UNS) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

 

D. Tujuan & Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional mahasiswa akuntansi 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan diri mahasiswa akuntansi 

terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. 
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Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan 

pengetahuan empiris mengenai pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

tingkat pemahaman akuntansi dan pengaruh kepercayaan diri terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi dan memberikan masukan bagi perguruan tinggi, baik 

perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta mengenai pentingnya 

kecerdasan emosional dan kepercayaan diri yang harus diberikan pada 

mahasiswa sehingga setelah lulus nanti mereka dapat menjadi akuntan yang 

berkualitas serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengadakan 

kajian lebih luas dalam bahasan ini. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penulisan skripsi ini di bagi menjadi lima bab, 

yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian , perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini akan diuraikan  tentang kecerdasan emosional, 

kepercayaan diri, pemahaman akuntansi, perguruan tinggi, tinjauan 

atas penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesis. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, dan pengukuran 

variabel, metode pengukuran instrumen dan tekhnis analisis data. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil analisis data yang diperoleh 

dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan serta 

pembahasannya. 

BAB V. PENUTUP  

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang diambil 

berdasar hasil analisis data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




