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PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP TINGKAT 

PEMAHAMAN AKUNTANSI MAHASISWA  
 

Absrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional berupa 

penganalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, ketrampilan sosial, dan 

perilaku belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa. Populasi 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 Akuntansi FEB 

UMS angkatn 2014-2015 yang masih aktif dalam perkuliahan. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 88 mahasiswa, diperoleh dengan menggunakan rumus 

Slovin. Teknik pengambilan sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik nonprobability sampling. Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang diolah 

menggunakan program Statistical Package for Social Science (SPSS). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

pengenalan diri terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa, tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara pengendalian diri dengan tingkat pemahaman 

akuntansi mahasiswa, tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan 

tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa, tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara empati dengan tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa, tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara ketrampilan sosial dengan tingkat pemahaman 

akuntansi mahasiswa, ada pengaruh yang signifikan antara perilaku belajar 

dengan tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa. 

 

Kata Kunci : tingkat pemahaman akuntansi, kecerdasan emosional 
 

Abstract 

This study aims to determine the effect of emotional intelligence in the form of 

self-improvement, self-control, motivation, empathy, social skills, and learning 

behavior towards the level of understanding of accounting students. The 

population used in this study were all S1 Accounting students of the Faculty of 

Economics and Business, University of Muhammadiyah Surakarta, class of 2014-

2015 who were still active in lectures. The sample in this study were 88 students, 

obtained using the Slovin formula. The sampling technique used in this study was 

using nonprobability sampling techniques. The analysis used in this study is 

multiple linear regression analysis which is processed using the Statistical 

Package for Social Science (SPSS) program. The results showed that there was no 

significant influence between self-recognition of the level of student accounting 

understanding, there was no significant effect between self-control and the level 

of understanding of accounting students, there was no significant effect between 

motivation and the level of understanding of student accounting, there was no 

significant effect between empathy with the level of understanding of accounting 

students, there is no significant influence between social skills and the level of 

understanding of accounting students, there is a significant influence between 

learning behavior and the level of understanding of student accounting. 

 

Keywords: level of understanding of accounting, emotional intelligence 
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan  globalisasi sekarang ini telah memberikan pengaruh yang besar 

pada sistem pendidikan akuntansi. Banyaknya teknologi yang berkembang seperti 

internet, komputerisasi dan sebagainya, dapat memudahkan seorang mahasiswa 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Seiring berkembangnya teknologi 

tersebut bukanlah jaminan bagi keberhasilan dunia pendidikan untuk mencapai 

hasil yang maksimal, dalam hal ini persaingan didunia kerja semakin tajam 

sebagai akibat dari arus globalisasi. Pendidikan tinggi akuntansi saat ini dituntut 

untuk menghasilkan lulusan dalam bidang akuntansi yang tidak hanya menguasai 

ilmu pengetahuan akademik, namun juga memiliki kemampuan analisis dalam 

bidang humanistic and professional skills agar memiliki nilai tambah untuk dapat 

bersaing dalam dunia kerja. Hal tersebut tergantung pada konsistensi dunia 

pendidikan itu sendiri. Salah satu faktor yang mendukung pengembangan 

kepribadian mahasiswa dikenal dengan istilah Emotional Quotien (EQ) atau 

kecerdasan emosional. 

Menurut Goleman (2000) dalam Satria (2017) kecerdasan emosional adalah 

kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan 

kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi dan pengaruh yang 

manusiawi. Dengan kemampuan ini maka mahasiswa akan mampu untuk 

mengenal siapa dirinya, mengendalikan dirinya, memotivasi dirinya, berempati 

terhadap lingkungan sekitar dan memiliki keterampilan sosial yang akan 

meningkatkan kualitas pemahaman mereka tentang akuntansi karena adanya 

proses belajar yang didasari oleh kesadaran mahasiswa itu sendiri. 

Saat ini lulusan pendidikan tinggi akuntansi dinilai kurang memiliki 

ketrampilan dan orientasi profesional yang digunakan untuk mengimpletasikan 

pengetahuan akademik yang diserap dalam dunia nyata. Kemampuan akademik 

lulusan pendidikan tinggi akuntansi tidak menjamin seberapa baik kinerja 

seseorang saat bekerja atau seberapa sukses pencapaiannya dalam hidup, 

sebaiknya beberapa kecakapan khusus seperti empati, disiplin diri dan inisiatif 

mampu membedakan seseorang yang berprestasi dan biasa-biasa saja. 
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Dalam dunia kerja, umumnya para pemberi kerja tidak hanya melihat pada 

kemampuan teknik saja melainkan juga kemampuam dasar lain seperti 

kemampuan mendengarkan,  berkomunikasi lisan, beradaptasi, kreatifitas, 

ketahanan mental terhadap kegagalan, kepercayaan diri, motivasi, kerja sama tim 

dan keinginan untuk memberi kontribusi terhadap perusahaan. Seseorang yang 

memiiki kecerdasan emosional yang tinggi akan memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan emosinya sehingga dapat menjalankan fungsi kerjanya dengan 

optimal. 

Proses belajar mengajar dalam berbagai aspeknya sangat berkaitan dengan 

kecerdasan emosional mahasiswa. Kecerdasan emosional ini mampu melatih 

kemampuan mahasiswa dalam mengolah perasaannya, memotivasi dirinya, 

kesanggupan untuk tegar dalam menghadapai masalah, kesanggupan 

mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati 

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

Kemampuan – kemampuan tersebut akan mendukung seorang mahasiswa dalam 

usaha pencapaian tujuan dan cita – citanya. Penelitian sebelumnya  mengambil 

populasi mahasiswa akuntansi di Kota Bandung. Pada tahap akhir mengambil 150 

subjek. Berdasarkan hasil penelitian, kecerdasan emosional berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Selain berdasarkan latar 

belakang diatas, penelitian ini juga dilatar belakangi oleh penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Satria (2017) yang berjudul Pengaruh Kecerdasan 

Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian tersebut menggunakan data primer dan sekunder pada 

metode pengumpulan datanya. Pada penelitian ini penulis menggunakan data 

primer dan menambah satu variabel independen yaitu perilaku belajar serta dalam 

metode pengumpulan datanya, sehingga penulis tertarik untuk memilih judul 

dalam penelitian ini, yaitu “Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat 

Pemahaman Akuntasi Mahasiswa (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta)”. 

 

 



4 
 

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Data yang digunakan adalah data primeryang diperoleh dengan mengumpulkan 

informasi secara langsug dari responden melalui penyebaran kuesioner. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 Akuntansi FEB UMS yang 

masih aktif angkatan 2014/2015 yang telah mengambil mata kuliah teori 

akuntansi. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunkan teknik 

nonprobability sampling. Jumlah sampel diperoleh dari rumus rumus Slovin:  

𝒏 =  
𝑵

𝟏+𝑵.𝒆𝟐 (1) 

Keterangan: 

n : jumlah sampel 

N : jumlah populasi 

 e : margin of error maximum, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang 

masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%). 

Validitas ditentukan dengan mengkorelasikan skor masing-masing item. 

Untuk mententukan valid tidaknya suatu item menggunakan teknik pearson 

corelation product moment dengan signifikasi 0,05 nilai kritisnya. Hasil uji 

korelasi tersebut bisa dikatakan valid, jika angka korelasinya signifikan <0,05 dan 

tidak signifikan (tidak valid) jika angka korelasinya >0,05. Pengujian validitas 

terhadap kuesioner ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 

21. 

Dalam penelitian ini berarti reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil 

pengukuran relative konsisten apabila pengukuran dilakukan beberapa kali. Untuk 

mengetahui reabilitas kuesioner dilakukan dengan teknik Cronbach Alpha, suatu 

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >0,60. 

Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogrov-Smirnov 

dengan kriteria, jika nilai p value > 0,05 maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas dan sebaliknya apabila p value < 0,05 maka lolos uji normalitas 

(Ghozali, 2011). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas di lihat dari nilai tolerance 
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value dan variance inflation factor (FIF). Jika hasil analisis menunjukkan nilai 

VIF < 10 dan tolerance value > 0,10 dapat disimpulkan model tersebut bebas dari 

multikolinearitas (Ghozali, 2011:105-106). 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode Glejser 

Test, yaitu dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel 

independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. 

Untuk menguji masalah heteroskedastisitas bisa di lihat pada hasil regresi, jika 

hasil regresi tiap variabel menunjukkan signifikansi yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi yang digunakan, maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika 

nilai signifikansi (p-value) > 0,05; maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen 

yaitu tingkat pemahaman akuntansi dan variabel independen yaitu kecerdasan 

emosionl yang terdiri dari enam komponen antara lain: Pengenalan Diri, 

Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan Sosial, dan Perilaku Belajar. 

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Model : Y = α + β1.Png + β2.Pnd + β3.Mot+ β4.Emp + β5.Ks + β6.Pb + e (2) 

Keterangan : 

Y = Tingkat Pemahaman Akuntansi 

α = Konstanta 

β = Koefisien regresi  

Png = Pengenalan diri 

Pnd = Pengendalian diri 

Mot = Motivasi 

Emp = Empati 

Ks = Keterampilan sosial 

Pb       = Perilaku belajar 

𝑒 = error 

Pengujian tersebut menggunakan tingkat signifikan 0,05 (𝛼 = 5%). Jika 

nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis nol (Ho) diterima (koefisien regresi tidak 

signifikan) yang berarti variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis 
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nol (Ho) di tolak (koefisien regresi signifikan) yang berarti variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α=5%). Jika F hitung 

> F tabel pada taraf signifikan 0,05 maka Ho di tolak atau Ha di terima (model fit) 

yang berarti variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen secara signifikan. Sebaliknya jika F hitung < F tabel pada taraf 

signifikan 0,05 maka Ho diterima atau Ha di tolak (model tidak fit) yang berarti 

variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen secara signifikan. Uji R2 digunakan untuk mengukur seberapa besar 

variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

yaitu antara 0 dan 1.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Diskripsi Data 

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur Jumlah Persentase (%) 

20 tahun 9 10.2 

21 tahun 33 37.5 

22 tahun 40 45.5 

23 tahun 6 6.8 

Total 88 100 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan umur, 

responden yang berumur 20 tahun sebanyak 9 orang (10.2%), responden yang 

berumur 21 tahun sebnayak 33 orang (37.5%), responden yang berumur 22 tahun 

sebnayak 40 orang (45.5%), responden yang berumur 23 tahun sebanyak 6 orang 

(6.8%). 

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
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Laki-Laki 32 36.4 

Perempuan 56 63.6 

Total 88 100.0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin, responden yang berjenis kelamn laki-laki sebanyak 32 orang 

(36.4%), responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 56 orang 

(63.3%). 

Tabel 3.Karakteristik Responden Berdasarkan Angkatan Masuk 

Angkatan Jumlah Persentase (%) 

2014 36 40.9 

2015 52 59.1 

Total 88 100.0 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa karakteristik Responden Berdasarkan 

angkatan, responden masuk angkatan 2014 sebanyak 36 orang (40.9%), responden 

masuk angkatan 2015 sebanyak 52 orang (59.1%). 

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah SKS 

Mean Median SD Nilai Maksimum Nilai Minimum 

130.83 128.50 9.936 146 110 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan 

jumlah SKS, rata-rata jumlah SKS nya 130.83, Median 128.50,  standar devisiasi 

9.936, SKS maksimum 146 dan SKS Minimum 110.  

Tabel 5. Karakteristik Responden Berdasarkan IPK 

Mean Median SD Nilai Maksimum Nilai Minimum 

3.2650 3.2650 .23902 3.74 2.60 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 
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Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan 

nilai IPK, rata-rata nilai IPKnya 3.26500, Median Nilai IPKnya 3.2650, standar 

Devisiasi 0.23902, Nilai Maksimum atau  Nilai IPK tertinggi 3.74 dan nilai IPK 

terendah 2.60. 

3.2 Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Tabel 6. Uji Validitas Variabel Pengenalan diri 

No r hitung r tabel p-value α (sig.) Keterangan 

1 0.220 0.207 0.040 0.05 Valid 

2 0.637 0.207 0.000 0.05 Valid 

3 0.795 0.207 0.000 0.05 Valid 

4 0.817 0.207 0.000 0.05 Valid 

5 0.792 0.207 0.000 0.05 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari tabel diatas, diperoleh hasil rhitung > rtabel dan nilai p-value < 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa setiap item soal pada variable Pengenalan Diri adalah valid. 

Tabel 7. Uji Validitas Variabel Pengendalian diri 

No r hitung r tabel p-value α (sig.) Keterangan 

1 0.675 0.207 0.000 0.05 Valid 

2 0.700 0.207 0.000 0.05 Valid 

3 0.675 0.207 0.000 0.05 Valid 

4 0.697 0.207 0.000 0.05 Valid 

5 0.679 0.207 0.000 0.05 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari tabel diatas, diperoleh hasil rhitung > rtabel dan nilai p-value < 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa setiap item soal pada variable Pengendalian Diri adalah 

valid. 

Tabel 8. Uji Validitas Variabel Motivasi 

No r hitung r tabel p-value α (sig.) Keterangan 

1 0.865 0.207 0.000 0.05 Valid 
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2 0.522 0.207 0.000 0.05 Valid 

3 0.871 0.207 0.000 0.05 Valid 

4 0.742 0.207 0.000 0.05 Valid 

5 0.542 0.207 0.000 0.05 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari tabel diatas, diperoleh hasil rhitung > rtabel dan nilai p-value < 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa setiap item soal pada variable Motivasi adalah valid. 

Tabel 9. Uji Validitas Variabel Empati 

No r hitung r tabel p-value α (sig.) Keterangan 

1 0.591 0.207 0.000 0.05 Valid 

2 0.629 0.207 0.000 0.05 Valid 

3 0.808 0.207 0.000 0.05 Valid 

4 0.842 0.207 0.000 0.05 Valid 

5 0.782 0.207 0.000 0.05 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari tabel diatas, diperoleh hasil rhitung > rtabel dan nilai p-value < 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa setiap item soal pada variable Empati adalah valid. 

Tabel 10. Uji Validitas Variabel Ketrampilan Sosial 

No r hitung r tabel p-value α (sig.) Keterangan 

1 0.465 0.207 0.000 0.05 Valid 

2 0.767 0.207 0.000 0.05 Valid 

3 0.739 0.207 0.000 0.05 Valid 

4 0.665 0.207 0.000 0.05 Valid 

5 0.650 0.207 0.000 0.05 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari tabel diatas, diperoleh hasil rhitung > rtabel dan nilai p-value < 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa setiap item soal pada variable Ketrampilan Sosial 

adalah valid. 

Tabel 11. Uji Validitas Variabel Perilaku Belajar 

No r hitung r tabel p-value α (sig.) Keterangan 
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1 0.672 0.207 0.000 0.05 Valid 

2 0.721 0.207 0.000 0.05 Valid 

3 0.716 0.207 0.000 0.05 Valid 

4 0.796 0.207 0.000 0.05 Valid 

5 0.690 0.207 0.000 0.05 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari tabel diatas, diperoleh hasil rhitung > rtabel dan nilai p-value < 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa setiap item soal pada variable Perilaku Belajar adalah 

valid. 

Tabel 12. Uji Validitas Variabel Tingkat Pemahaman Akuntansi 

No r hitung r tabel p-value α (sig.) Keterangan 

1 0.658 0.207 0.000 0.05 Valid 

2 0.689 0.207 0.000 0.05 Valid 

3 0.456 0.207 0.000 0.05 Valid 

4 0.527 0.207 0.000 0.05 Valid 

5 0.646 0.207 0.000 0.05 Valid 

6 0.497 0.207 0.000 0.05 Valid 

7 0.363 0.207 0.001 0.05 Valid 

8 0.546 0.207 0.000 0.05 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari tabel diatas, diperoleh hasil rhitung > rtabel dan nilai p-value < 0.05, maka 

dapat disimpulkan bahwa setiap item soal pada variable Tingkat Pemahaman 

Akuntansi adalah valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Tabel 13. Hasil Uji Reablitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pengenalan diri 0.706 Reabilitas Tinggi 

Pengendalian diri 0.708 Reabilitas Tinggi 

Motivasi 0.764 Reabilitas Tinggi 

Empati 0.784 Reabilitas Tinggi 
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Ketrampilan Sosial 0.678 Reabilitas Tinggi 

Perilaku Belajar 0.763 Reabilitas Tinggi 

Tingkat Pemahaman 

Akuntansi 

0.672 Reabilitas Tinggi 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Tabel 13 menunjukkan bahwa semua variabel (Pengenalan Diri, Pengendalian 

diri, Motivasi, EMpati, Ketrampilan Sosial, Perilaku Belajar dan tingkat 

Pemahaman Akuntansi) menunjukkan nilai cronbach’s alpha antara 0.60-0.80, 

maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dikatakan reliabilitas tinggi. 

3.3 Uji Asumsi Klasik 

Tabel 14. Hasil Uji Normalitas 

 P-value α (sig.) Keterangan 

Undstadardized residual 0.787 0.05 Normal 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari hasil perhitungan uji uji Kolmogorov-Smirov dapat diketahui bahwa p-value 

sebesar 0.787 > α (0,05), sehingga data dalam penelitian ini berdistribusi normal 

atau memiliki sebaran data yang normal. 

Tabel 15. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Keterangan 

Pengenalan Diri 0.612 1.633 Tidak terjadi multikolinieritas 

Pengendalian Diri 0.379 2.635 Tidak terjadi multikolinieritas   

Motivasi 0.352 2.839 Tidak terjadi multikolinieritas 

Empati 0.361 2.768 Tidak terjadi multikolinieritas 

Ketrampilan Sosial 0.741 1.350 Tidak terjadi multikolinieritas   

Perilaku Belajar 0.835 1.198 Tidak terjadi multikolinieritas 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa VIF untuk semua variabel < 10 dan 

nilai tolerance untuk semua variabel > 0.1, sehingga tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 16. Hasil Uji Heterosdadisitas 

Variabel P-value α (sig.) Kesimpulan 
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Pengenalan Diri 0.801 0.05 Bebas Heteroskedastisitas 

Pengendalian Diri 0.775 0.05 Bebas Heteroskedastisitas 

Motivasi 0.058 0.05 Bebas Heteroskedastisitas 

Empati 0.120 0.05 Bebas Heteroskedastisitas 

Ketrampilan Sosial 0.826 0.05 Bebas Heteroskedastisitas 

Perilaku Belajar 0.278 0.05 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai p-value untuk semua variabel > 

α = 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dari 

heteroskedastisitas. 

3.4 Uji Hipotesis 

a. Analisa Regresi Linier Berganda 

Tabel 17. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel Β thitung p-value Keterangan 

Konstanta 32.179 13.548 0.000   

Pengenalan Diri 0.045 0.416 0.679 Tidak Ada Hubungan 

Pengendalian Diri -0.112 -0.822 0.414 Tudak Ada Hubungan 

Motivasi -0.233 -1.907 0.060 Tidak Ada Hubungan 

Empati 0.042 0.342 0.733 Tidak Ada Hubungan 

Ketrampilan Sosial 0.093 0.937 0.352 Tidak Ada Hubungan 

Perilaku Belajar 0.322 3.327 0.001 Ada Hubungan 

R2  0.168 

Adjusted R2  0.106 

Fhitung  2.726 

Sig  0.018 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

 

b. Uji t 

Tabel 18. Hasil Uji Hipotesisi 

Keterangan thitung ttabel p-value α (sig.) Keterangan 
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Pengenalan Diri 0.416 1.662 0.679 0.05 Tidak Ada Pengaruh 

Pengendalian Diri -0.822 1.662 0.414 0.05 Tidak Ada Pengaruh 

Motivasi -1.907 1.662 0.060 0.05 Tidak Ada Pengaruh 

Empati 0.342 1.662 0.733 0.05 Tidak Ada Pengaruh 

Ketrampilan Sosial 0.937 1.662 0.352 0.05 Tidak Ada Pengaruh 

Perilaku Belajar 3.327 1.662 0.001 0.05 Ada Pengaruh 

Sumber: Data Primer Diolah, 2018 

Dari tabel 18 dapat diketahui bahwa variabel pengendalian diri memiliki nilai 

thitung -0.822 < ttabel 1.662 dan nilai p-value 0.414 < α = 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengendalian diri 

terhadap peningkatan pemahaman akuntansi mahasiswa. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengendalian diri tidak berpengaruh 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Hal ini dikarenakan mayoritas mahasiswa 

kurang sabar menghadapi orang lain yang ada disekitarnya dan susah pulih rasa 

kecewa apabila sudah dikecewakan oleh orang lain. Mayoritas mahasiswa selalu 

memikirkan apapun sebelum bertindak serta tenang dalam menghadapi situasi 

yang membuat orang lain marah. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fanikmah dan Kurnia (2016) serta Satria (2017) membuktikan bahwa motivasi 

secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman akuntansi 

mahasiswa.  

Motivasi dalam penelitian ini adalah bagaiman mahasiswa memacu dirinya 

untuk mempelajari lebih dalam tentang hal-hal yang bersangkutan dengan 

akuntansi, memotivasi diri untuk tidak mudah menyerah saat gagal, dan selalu 

berusaha untuk mendapatkan hal-hal baru atau pengetahuan yang lebih tentang 

akuntansi melalui membaca buku, memcari artikel-artikel tentang akuntansi 

melalui internet dan masih banyak lagi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa empati terhadap orang lain tidak 

berpengaruh  terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Mayoritas mahasiswa dalam 

penelitian ini mempunyai latar belang yang berbeda-beda dan bisa mengetahui 



14 
 

dan memahami bagaimana perasaan orang lain terhadapnya. Mayoritas 

mahasiswa juga sulit juga sulit memahami orang lain dan canggung apabila 

sedang berbicara dengan orang lain yang tidak dikenalnya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan sosial yang berkaitan 

dengan interaksi dengan lingkungan sekitar tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi. Mayoritas mahasiswa bisa menerima kritik dengan pikiran 

terbuka dan menerimanya bila hal itu dapat dibenarkan, mahasiswa merasa 

kesulitan dalam mengembangkan topik pembicaraan dengan orang lain. Mayoritas 

mahasiswa juga mengalami kesulitan dalam menemukan orang yang bisa diajak 

bersahabat secara dekat, serta mayoritas mahasiswa mampu mengontrol 

permasalahan pribadiya dalam pergaulannya. 

Dalam penelitian ini perilaku belajar berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi karena mayoritas mahasiswa saat belajar ataupun proses 

belajar mengajar selalu memfokuskan pada pelajaran yang dipelajarinya, setiap 

ada tugas tentang akuntansi maupun yang lain selalu mengerjakannya tanpa 

menunda-nundanya, mayoritas mahasiwa juga aktif setiap belajar dalam kelas 

baik proses belajar mengajar maupun diskusi ataupun presentasi dalam kelas. 

Mayoritas mahasiswa juga selalu mempersiapkan semua bahan ataupun materi 

sebelum memulai belajar serta memahami buku-buku yang tentang akuntansi 

ataupun yang lainnya sebelum pelajaran dimulai. Sehingga tingkat pemahaman 

akuntasi siswa bagus. 

c. Uji F 

Dari tabel 18 dapat dilhat bahwa nilai F sebesar 2.726 dengan nilai p-value 

sebesar 0.018 < α = 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengenalan 

diri, pengendalian diri, motivasi, empati, ketrampilan sosial dan perilaku belajar 

secara bersamaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa. 

d. Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Dari tabel 18 dapat dilihat nilai Adjusted R2 sebesar 0.106 yang berarti bahwa 

varibel pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, ketrampilan sosial 
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dan perilaku belajar mempunyai pengaruh sebesar 10.6% terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa dan 89.42% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

  

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengenalan diri terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa. 

b. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengendalian diri dengan tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa. 

c. Tidak ada Pengaruh Yang Signifikan antara Motivasi dengan Tingkat 

Pemahaman Akuntansi Mahasiswa 

d. Tidak ada pengaruh yang Signifikan antara Empati dengan Tingkat 

Pemahaman Akuntansi Mahasiswa 

e. Tidak ada Pengaruh Yang Signifikan antara Ketrampilan Sosial dengan 

Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa 

f. Ada Pengaruh Yang Signifikan antara Perilaku Belajar dengan Tingkat 

Pemahaman Akuntansi Mahasiswa 

 

4.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan meliputi: 

a. Untuk peneliti selanjutnya, supaya lebih memperhatikan lagi kuesionernya 

dan supaya lebih memperhatikan lagi dan memantau secara langsung proses 

pengisian kuesionernya. 

b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan sampel lebih 

banyak karena mahasiswa progi Akuntansi sangat banyak, sehingga 

penelitiannya lebih valid. 

c. Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa disarankan untuk meningkatkan 

belajarnya, karena hasil penelitian menunjukkan perilaku belajar berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi.  
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d. Bagi orang tua diharapkan untuk lebih mengawasi perilaku belajar puta-

putrinya, agar mereka mampu memahami mata kuliah akuntansi. 
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