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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan banyak hal yang harus diperhatikan untuk 

menciptakan mahasiswa yang berkualitas yang dapat memahami pelajaran 

yang diberikan oleh dosen, terutama dalam hal sistem pengajaran yang 

disampaikan oleh pengajar diruangan dalam bobot pelajaran yang 

disampaikan. Konsentrasi belajar merupakan suatu kefokusan diri pribadi 

mahasiswa terhadap mata kuliah ataupun aktivitas belajar serta aktivitas 

perkuliahan. Dalam aktivitas perkuliahan seharusnya dibutuhkan konsentrasi 

penuh, untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dengan konsentrasi penuh 

kita akan mengerti dan memahami mata kuliah yang diajarkan. Faktor dari 

permasalahan tersebut diantaranya adalah kurangnya manajemen waktu, 

kondisi kesehatan, kurang minat terhadap mata kuliah, adanya masalah 

pribadi atau masalah keluarga, dan cara penyampaian materi oleh dosen. 

Karena adanya faktor penyebab tersebut pasti juga adanya dampak negatif 

untuk mahasiswa sendiri. 

Menurut Nugraha (2013), tingkat pemahaman akuntansi menjadi 

sangat penting. Melalui tingkat pemahaman akuntansi dapat diketahui 

seberapa cukupkah ilmu akuntansi yang sudah dimiliki seorang akuntan agar 

bisa melaksanakan peran profesi akuntan di dunia bisnis. Tingkat pemahaman 

akuntansi mahasiswa dinyatakan dengan seberapa mengerti seorang 

mahasiswa terhadap apa yang sudah dipelajari dalam konteks ini mengacu 
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pada mata kuliah akuntansi. Tanda seorang mahasiswa memahami akuntansi 

tidak hanya ditunjukkan dari nilai-nilai yang didapatkannya dalam mata 

kuliah tetapi juga apabila mahasiswa tersebut mengerti dan dapat menguasai 

konsep-konsep yang terkait. Oleh karena itu pendidikan tinggi akuntansi 

bertanggung jawab mengembangkan keterampilan mahasiswanya untuk tidak 

hanya memiliki kemampuan lain yang diperlukan untuk berkarir di 

lingkungan yang selalu berubah dan ketat persaingannya. 

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk akuntan menurut hasil evolusi 

pendidikan terdiri dari pengetahuan umum, organisasi, bisnis, dan akuntansi. 

Untuk memperoleh pengetahuan tersebut maka pengetahuan tentang dasar-

dasar akuntansi merupakan suatu kunci utama, diharapkan dengan adanya 

dasar-dasar akuntansi sebagai pegangan, maka semua praktik dan teori 

akuntansi akan dengan mudah dilaksanakan. Namun, kenyataannya 

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 di dunia kerja nantinya. Masalah tersebut tentu 

saja akan mempersulit bahkan membingungkan mahasiswa untuk 

mendapatkan pemahaman akuntansi. Dengan demikian tingkat pendidikan di 

perguruan tinggi masih menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, padahal proses belajar mengajar pada pendidikan tinggi akuntansi 

hendaknya dapat mentranformasikan peserta didik menjadi lulusan yang lebih 

utuh sebagai manusia (Mawardi, 2011) dalam Zakiah (2013). 
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Masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah kurangnya 

pemahaman terhadap mata kuliah yang khususnya akuntansi, tidak 

memperhatikan pemaparan materi di kelas, sikap cuek dengan situasi kelas, 

tidak memperhatikan tugas yang diberikan, dan juga ditambah dengan 

seringnya nilai mata kuliah tertentu yang sering membuat IPK (indeks 

prestasi kumulatif) mahasiswa menurun. Oleh karena itu kecerdasan yang 

dimiliki oleh mahasiswa sangat mempengaruhi bagaimana suatu materi yang 

disajikan dapat dipahami dan diminati, terutama kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual (Wismandari, 2012) dalam 

Zakiah (2013). 

Pendidikan akuntansi khususnya pendidikan tinggi akuntansi yang 

diselenggarakan di perguruan tinggi ditujukan untuk mendidik mahasiswa 

agar dapat bekerja sebagai seorang akuntan profesional yang memiliki 

pengetahuan di bidang akuntansi. Untuk dapat menghasilkan lulusan yang 

berkualitas maka perguruan tinggi harus terus meningkatkan kualitas pada 

sistem pendidikannya (Mawardi, 2011) dalam Zakiah (2013). Hal ini 

mendasar pemikiran akan perlunya dalam meningkatkan kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan perilaku belajar 

serta memperhatikan latar belakang pendidikan menengah. 

Hasil penelitian Goleman (1995 dan 1998) dalam Zakiah (2013) 

dan beberapa Riset di Amerika memperlihatkan bahwa kecerdasan intelektual 

hanya memberi kontribusi 20 persen terhadap kesuksesan hidup seseorang. 

Sisanya, 80 persen bergantung pada kecerdasan emosi, dan kecerdasan 
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spiritualnya. Bahkan dalam hal keberhasilan kerja, kecerdasan intelektual 

hanya berkontribusi 4 persen. Hasil identik juga disimpulkan dari penelitian 

jangka panjang terhadap 95 mahasiswa Harvard lulusan 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 yang kecerdasan intelektualnya biasa saja tetapi 

mempunyai banyak teman, pandai berkomunikasi, mempunyai empati, tidak 

temperamental sebagai manifestasi dari tingginya kecerdasan emosi, dan 

spiritual. 

Hasil penelitian yang berhubungan dengan kecerdasan intelektual 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yani (2011), Zakiah 

(2013) dan Artana (2014) menyatakan bahwa kecerdasan intelektual 

berpengaruh secara positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa semakin 

baiknya penerapan kecerdasan intelektual maka pemahaman akuntansi akan 

meningkat. Karena kecerdasan intelektual merupakan kemampuan seseorang 

untuk memperoleh pengetahuan, menguasai dan menerapkan dalam 

menghadapi masalah yang di alami pada mahasiswa. 

Penelitian mengenai hubungan kecerdasan emosional diantaranya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Ariantini (2014) dan Manansal (2013) 

bahwa kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. Penelitian Widyawati (2014) kecerdasan emosional berdasarkan 
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indikator pengendalian diri dan empati berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi,sedangkan indikator yang lain yaitu pengenalan diri, 

dan keterampilan terbukti tidak berpengaruh. Hal ini menunjukan bahwa 

kecerdasan emosional tidak sepenuhnya mampu meningkatkan tingkat 

pemahaman akuntansi. 

Penelitian mengenai hubungan kecerdasan spiritual diantaranya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Zakiah (2013) dan Artana (2014) 

bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. Namun penelitian yang dilakukan oleh Yani (2011) menyatakan 

bahwa kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. Hal ini karena banyaknya mahasiswa yang kurang sadar akan 

tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dan sebagai makhluk Tuhan. 

Penelitian mengenai hubungan perilaku belajar diantaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Hariyoga (2011) dan Jayadi (2011) bahwa 

perilaku belajar berpengaruh secara positif terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. Namun perilaku belajar dengan indikator kebiasaan membaca buku 

dan kebiasaan mengikuti ujian tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi oleh Hanum (2011) dan Widyawati (2014). Ini karena 

mahasiswa kurang menyukai membaca buku akuntansi sehingga manfaat dari 

buku yang dibaca belum cukup untuk menambah tingkat pemahaman 

akuntansi serta kebiasaan menghadapi ujian karena mahasiswa tidak belajar 

secara teratur, penuh disiplin, dan konsentrasi pada masa yang cukup jauh 

sebelum ujian dimulai yang membuat pengaruhnya pada tingkat pemahaman 
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akuntansi menjadi lemah, dan hanya belajar pada saat mau ujian saja 

sehingga tingkat pemahaman hanya akan meningkat sementara, namun 

setelah ujian umumnya tingkat pemahaman akan menurun karena ketidak 

teraturannya dalam belajar. 

Penelitian mengenai hubungan latar belakang pendidikan 

menengah yang dilakukan oleh Agustina (2015) menyatakan bahwa latar 

belakang pendidikan menengah tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi. Hal ini berarti bahwa ada sebagian mahasiswa yang 

telah mempelajari akuntansi khususnya mahasiswa yang berasal dari SMK 

jurusan Akuntansi dan SMA jurusan IPS merasa kesulitan dalam mempelajari 

mata kuliah akuntansi di perguruan tinggi. Ini disebabkan mereka tidak 

mengasah pengetahuan awal yang mereka miliki sehingga tingkat 

pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran akuntansi pada 

umumnya belum sesuai dengan yang diharapkan. 

Penelitian ini mereplikasi dari jurnal penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Artana (2014) yang berjudul Pengaruh Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual dan Perilaku Belajar Terhadap 

Pemahaman Akuntansi (Studi Kasus pada Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi 

Universitas Ganesha Singaraja dan Mahasiswa S1 Universitas Udayana 

Denpasar). Alasan peneliti mereplikasi penelitian Artana (2014) adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil penelitian yang pernah di 

lakukan dahulu dengan penelitian yang akan di lakukan saat ini. 
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Perbedaanya dalam penelitian ini yaitu adanya penambahan 

variabel dari penelitian sebelumnya. Variabel independen yang di tambahkan 

dalam penelitian ini yaitu latar belakang pendidikan menengah serta populasi 

dan sampel yang di ambil peneliti dilakukan pada mahasiswa Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 

Universitas Sebelas Maret angkatan 2012 baik yang belum atau telah 

menyusun skripsi karena peneliti menganggap mahasiswa tersebut di anggap 

telah mendapatkan manfaat maksimal dari pengajaran akuntansi dan dapat 

memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi untuk dapat menghasilkan 

para akuntan yang berkualitas. Sehingga tema penelitian ini berjudul 

PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN 

EMOSIONAL, KECERDASAN SPIRITUAL, PERILAKU BELAJAR DAN 

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN MENENGAH TERHADAP 

TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI (Studi Empiris pada Mahasiswa 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Dan Universitas Sebelas 

Maret). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraian diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Perilaku Belajar dan Latar 

Belakang pendidikan Menengah. Sehingga dalam penelitian ini rumusan 

masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah kecerdasan intelektual  berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi ? 

2.  Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi ? 

3. Apakah  kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi ? 

4. Apakah perilaku belajar berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi ? 

5. Apakah latar belakang pendidikan menengah berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh kecerdasan intelektual terhadap pemahaman 

akuntansi. 
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2. Untuk menguji pengaruh kecerdasan emosional terhadap pemahaman 

akuntansi. 

3. Untuk menguji pengaruh kecerdasan spiritual terhadap pemahaman 

akuntansi. 

4. Untuk menguji pengaruh perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi. 

5. Untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan menengah terhadap 

pemahaman akuntansi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak yang berkepentingan, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat khususnya bagi 

program studi akuntansi dalam menyusun dan menyempurnakan sistem yang 

telah diterapkan untuk rangka menciptakan akuntan yang berkualitas, serta 

sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai permasalahan ini dan menambah sumber pustaka yang telah 

ada. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa sebagai masukan untuk lebih mengembangkan kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan perilaku belajar 

dalam memperoleh pemahaman akuntansi yang baik dan bagi peneliti untuk 
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mengetahui sejauh mana kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 

kecerdasan spiritual, perilaku belajar dan juga latar belakang pendidikan 

menengah berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan skripsi ini sesuai dengan tujuan maka disusun 

sistematika sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bentuk ringkasan dari 

keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. 

Berisi latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan-alasan yang 

mendukung permasalahan dari penelitian, rumusan masalah yang nantinya 

akan dicari jawabannya, tujuan penelitian untuk mencari jawaban dari 

perumusan masalah penelitian, manfaat penelitian menjelaskan hal-hal 

yang bermanfaat yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian dan 

sistematika penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini merupakan dasar analisis dari 

penelitian yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel 

penelitian. Berisi landasan teori yang mendasari penelitian, variabel 

dependen, variabel independen, penelitian terdahulu, kerangka teori yang 

memberikan gambaran alur hubungan variabel, dan hubungan antar 

variabel yang dijelaskan dalam pengembangan hipotesis.  

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan langkah-langkah 

yang dilakukan untuk bisa menjawab permasalahan penelitian secara 
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sistematis, sehingga bab ini berisikan tentang ruang lingkup penelitian, 

metode pengumpulan data, variabel penelitian, populasi dan sampel, 

definisi operasional pengukuran variabel dan teknik analisis data. 

Bab IV Analisis Dan Hasil, bab ini memaparkan deskripsi subyek 

penelitian, analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.  

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan 

dengan penelitian.  

 


