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PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN 

INTELEKTUAL, KECERDASAN SPIRITUAL, KECERDASAN SOSIAL, 

DAN PERILAKU BELAJAR TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI 

(Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan 2014) 

 

Abstrak 

Pemahaman akuntansi merupakan proses seorang mahasiswa akuntansi dalam 

memahami mata kuliah akuntansi baik dalam teori maupun praktiknya. Faktor-

faktor untuk mempengaruhi pemahaman akuntansi seperti kecerdasan emosional, 

kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan perilaku 

belajar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan emosional, 

kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan perilaku 

belajar terhadap pemahaman akuntansi. Objek penelitian ini adalah Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) jurusan Akuntansi angkatan 2014. 

pengambilan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

convenience sampling dengan menggunakan rumus slovin. Jumlah sampel yang 

digunakan adalah 80. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan 

emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial 

berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi, sedangkan perilaku belajar tidak 

berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. 

 

Kata Kunci: kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, 

kecerdasan sosial, perilaku belajar, dan pemahaman akuntansi. 

 

Abstract 

Accounting understanding is the process of an accounting student in 

understanding accounting courses both in theory and practice. Factors to influence 

accounting understanding such as emotional intelligence, intellectual intelligence, 

spiritual intelligence, social intelligence, and learning behavior. This study aims to 

examine the effect of emotional intelligence, intellectual intelligence, spiritual 

intelligence, social intelligence, and learning behavior on the understanding of 

accounting. The object of this research is Accounting major in class periode 

2014the University of Muhammadiyah Surakarta (UMS). The sampling of this 

study was using the convenience sampling method with the Slovin formula. The 

number of samples is 80. The analysis method in this study is multiple linear 

regression analysis. The results showed that emotional intelligence, intellectual 

intelligence, spiritual intelligence, social intelligence influenced the understanding 

of accounting, while learning behavior did not affect the understanding of 

accounting. 

 

Keywords: emotional intelligence, intellectual intelligence, spiritual intelligence, 

social intelligence, learning behavior, understanding of accounting. 
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1. PENDAHULUAN 

Akuntansi adalah sebuah aktivitas atau proses dalam mengidentifikasi, mencatat, 

mengklasifikasi, mengolah dan menyajikan data yang berhubungan dengan 

keuangan atau transaksi agar mudah dimengerti dalam mengambil keputusan yang 

tepat. Akuntansi dalam dunia usaha bisa dikatakan sebagai bahasa bisnis karena 

hampir seluruh kegiatan bisnis didunia baik . Perorangan ataupun perusahaaan 

besar menggunakan akuntansi untuk menghitung serta untuk mengambil 

keputusan yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan.  

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk 

meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik. Tujuan pendidikan akuntansi 

adalah Menghasilkan lulusan program studi akuntansi yang profesional, 

berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global dan 

tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, Oleh karena itu, untuk mendukung 

tercapainya tujuan tersebut tersebut penelitian ini dikemukakan dengan beberapa 

faktor yang mempengaruhinya yaitu seperti faktor emosional, intelektual, 

spiritual, social dan perilaku belajar. 

Kecerdasan emosional mahasiswa memiliki pengaruh terhadap 

pemahaman belajar mahasiswa. Kecerdasan emosional ini mampu melatih 

kemampuan mahasiswa untuk mengelola perasaannya, untuk memotivasi dirinya 

sendiri, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi, kesanggupan 

mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati 

yang relatif, serta mampu berempati dan bekerjasama dengan orang lain. Dengan 

kecerdasan emosional yang tinggi, kita akan mampu merasakan, memahami 

secara efektif dalam proses belajar terhadap pemahaman akuntansi (Anam, 2014). 

Kecerdasan intelektual (IQ) adalah kemampuan berfikir seseorang untuk 

mendapatkan pengetahuan, menguasainya serta menerapkannya dalam 

menghadapi masalah. Kecerdasan intelektual juga merupakan hal yang penting 

untuk dipertimbangkan dalam memahami akuntansi. Mahasiswa akuntansi yang 

memiliki kecerdasan intelektual yang baik juga akan memiliki pemahaman 

akuntansi yang baik pula (Herli,2014). 
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Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang dalam memaknai 

kehidupan serta kemampuan seseorang dalam memaknai nilai, moral dan 

perbuatan terhadap sesama makhluk hidup serta mampu menjadikan dirinya 

sebagai pribadi yang positif, penuh kedamaian serta bijaksana terhadap sesamanya 

sehingga mampu menjalankan kehidupannya dengan positif (Zakiah, 2013 dalam 

Laksmi, 2017). Kecerdasan spiritual merupakan hal yang dapat mempengaruhi 

motivasi belajar dan konsentrasi belajar mahasiswa sehingga lebih mudah dalam 

memahami mata kuliah yang diajarkan. 

Kecerdasan sosial juga merupakan hal yang berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa. Menurut Buzan (2004) dalam Widatik (2016), 

kecerdasan sosial adalah ukuran kemampuan diri dalam kemampuan diri 

berinteraksi sosial dengan sekitarnya.Seseorang yang memiliki kecerdasan sosial 

yang tinggi dapat memanfaatkan dan menggunakan segala kemampuan otak dan 

bahasa tubuhnya untuk memahami teman bicaranya. 

Perilaku belajar yang baik akan mengefisienkan waktu untuk memahami 

suatu pelajaran. Belajar yang efisien dapat capai apabila menggunakan strategi 

yang tepat, yakni adanya pengaturan waktu yang baik dalam mengikuti 

perkuliahan, belajar di rumah, berkelompok ataupun untuk mengikuti ujian. 

Perilaku belajar yang baik dapat terwujud apabila mahasiswa sadar akan tanggung 

jawab mereka sebagai mahasiswa, sehingga mereka dapat membagi waktu mereka 

dengan baik antara belajar dengan kegiatan diluar belajar (Trinovryan, 2016) 

Pemahaman akuntansi merupakan proses seorang mahasiswa akuntansi 

dalam memahami mata kuliah akuntansi baik dalam teori maupun praktiknya. 

Mahasiswa dikatakan menguasai atau memahami akuntansi apabila mahasiswa 

menguasai konsep-konsep ilmu akuntansi yang diperolehnya dapat diterapkan 

dalam kehidupan bermasyarakat serta dapat dipraktekkan di dunia kerja nantinya 

(Dewi, 2016) dalam Laksmi (2014). 

Penelitian terdahulu mengenai pemahaman akuntansi telah banyak 

dilakukan seperti  Trinovtriyan, Aditya (2016), Laksmi, Rizky Ardewi dan I Ketut 

Sujana (2017), Mutia, Atika (2015), Herli, Fauzi et al (2014), Widatik, Catur et al 
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(2016), Ariantini, Komang Tika et al (2017), Anam, Hairul Dan Lia Ardillah 

(2014), dan Simanjuntak, Arman dan Cahyo Budi Santoso (2016) 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelummnya yang dilakukan oleh 

Herli, Fauzi et al (2014) dengan menambah satu variable yaitu perilaku belajar. 

Perilaku belajar yang baik dapat terwujud apabila mahasiswa sadar akan tanggung 

jawab mereka sebagai mahasiswa, sehingga mereka dapat membagi waktu mereka 

dengan baik antara belajar dengan kegiatan diluar belajar. Belajar yang efisien 

dapat capai apabila menggunakan strategi yang tepat, yakni adanya pengaturan 

waktu yang baik dalam mengikuti perkuliahan, belajar di rumah, berkelompok 

ataupun untuk mengikuti ujian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KECERDASAN 

EMOSIONAL, KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN 

SPIRITUAL, KECERDASAN SOSIAL DAN PERILAKU BELAJAR 

TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI (Studi Empiris Pada Mahasiswa 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2014)”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi 

fakultas ekonomi dan bisnis di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 

angkatan 2014 dengan jumlah populasi 374 mahasiswa. Penentuan pengambilan 

sampel menggunakan metode Convenience sampling yaitu pengambilan sempel 

yang didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk 

mendapatkannya. Jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin (Ariantini, 

2017).  

Untuk menentukan ukuran sample maka digunakan rumus Slovin, total 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 79 orang. Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data primer. Pengumpalan data ini menggunakan metode 

survey yaitu melalui kuesioner. Pembagian kuesioner disebarkan dengan 
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mendatangi satu per satu calon responden di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS) Program Studi Akuntansi angkatan 2014.  

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah dengan uji statistik 

deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 1. Hasil Diskripsi Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Jumlah 

Responden 

Jumlah Persen 

(%) 

Laki-Laki 37 46,3% 

Perempuan 43 53,8% 

Total 80 100 

Sumber: Pengambilan Data Lapangan, 2018 

Melihat hasil tabel 1 dapat digambarkan bahwa jenis kelamin yang paling banyak 

sebagai sampel adalah berjenis kelamin perempuan dengan 53,8% dan berjenis 

kelamin laki-laki 46,3%. 

Tabel 2. Hasil Diskripsi IPK 

Nilai IPK Jumlah 

Responden 

Jumlah 

Persen (%) 

2,5 – 3,0 8 10 

3,0 – 3,5 69 86,3 

3,5 – 4,0 3 3,8 

Total 80 100 

Sumber: Pengambilan Data Lanpangan, 2018 

Hasil penelitian tabel 2 dengan diskripsi usia menunjukkan bahwa yang 

paling banyak Mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah akutansi dengan 

IPK antara 2,5 – 3,0 sebanyak 8; IPK antara 3,0 – 3,5 sebanyak 86,3%; dan IPK 

antara 3,5 – 4,0 sebanyak 3,8%. Artinya bahwa yang paling banyak sampel 

terambil pada IPK antara 3,0 – 3,5 dengan 86,3%. 

3.2 Uji Kualitas Data 

Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas 

Item 

Pertanyaan 

Correlation 

Pearson 

R Tabel 

Product 

Moment 

Keterangan 

Kecerdasan Emosioanl (X1)  

KE1 0,593 0,220 Valid 
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KE2 0,578 0,220 Valid 

KE3 0,696 0,220 Valid 

KE4 0,579 0,220 Valid 

KE5 0,651 0,220 Valid 

KE6 0,401 0,220 Valid 

KE7 0,599 0,220 Valid 

KE8 0,511 0,220 Valid 

Kecerdasan Intelektual (X2)  

KI1 0,788 0,220 Valid 

KI2 0,784 0,220 Valid 

KI3 0,758 0,220 Valid 

KI4 0,803 0,220 Valid 

KI5 0,745 0,220 Valid 

KI6 0,832 0,220 Valid 

Kecerdasaan Spiritual (X3)  

KS1 0,557 0,220 Valid 

KS2 0,688 0,220 Valid 

KS3 0,658 0,220 Valid 

KS4 0,699 0,220 Valid 

KS5 0,686 0,220 Valid 

KS6 0,672 0,220 Valid 

Sumber: Pengambilan Data Lapangan, 2018 

Dilihat tabel 3 pada pengujian validitas menggunakan 3 variabel yaitu 

kecerdasaan emosioanal, kecerdasaan intelektual, dan kecerdasaan spiritual. Hasil 

yang diperoleh nilai correlation pearson item pertanyaan masing-masing variabel 

lebih besar dari r product moment  0,220 sehingga dapat dikatakan valid. 

Tabel 4 Hasil Pengujian Validitas 

Item 

Pertanyaan 

Correlation 

Pearson 

R Tabel 

Product 

Moment 

Keterangan 

Kecerdasan Sosial (X4)  

KSOS1 0,615 0,220 Valid 

KSOS2 0,696 0,220 Valid 

KSOS3 0,656 0,220 Valid 

KSOS4 0,603 0,220 Valid 

KSOS5 0,724 0,220 Valid 

KSOS6 0,589 0,220 Valid 

KSOS7 0,569 0,220 Valid 

Perilaku Belajar (X5)  

PB1 0,674 0,220 Valid 

PB2 0,791 0,220 Valid 

PB3 0,770 0,220 Valid 

PB4 0,707 0,220 Valid 

PB5 0,770 0,220 Valid 

PB6 0,698 0,220 Valid 
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Pemahaman Akutansi (Y)  

PA1 0,576 0,220 Valid 

PA2 0,667 0,220 Valid 

PA3 0,618 0,220 Valid 

PA4 0,643 0,220 Valid 

PA5 0,588 0,220 Valid 

PA6 0,629 0,220 Valid 

PA7 0,640 0,220 Valid 

PA8 0,514 0,220 Valid 

Sumber: Pengambilan Data Lapangan, 2018 

Dilihat tabel 4 pada pengujian validitas menggunakan 3 variabel yaitu 

kecerdasaan sosial, perilaku belajar, dan pemahaman akutansi. Hasil yang 

diperoleh nilai correlation pearson item pertanyaan masing-masing variabel lebih 

besar dari r product moment  0,220 sehingga dapat dikatakan valid. 

Tabel 5. Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Role of 

Thumb 
Keterangan 

Kecedasan 

Emosioanl 

0,714 0,6 Reliebel 

Kecerdasan 

Intelektual 

0,872 0,6 Reliebel 

Kecerdasan 

Spiritual 

0,720 0,6 Reliebel 

Kecerdasan Sosial 0,754 0,6 Reliebel 

Perilaku Belajar 0,825 0,6 Reliebel 

Pemahaman 

Akutansi 

0,755 0,6 Reliebel 

Sumber: Pengambilan Data Lanpangan, 2018 

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan  bahwa semua variabel memiliki nilai 

cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel yang digunakan reliebel. 

3.3 Uji Asumsi Klasik 

Tabel 6. Hasil Pengujian Normalitas 

 Nilai Keterangan 

Kolmogorove-

Smirnove 
0,763 Berdistribusi 

Normal 
Asymp.sig 0,605 

Sumber: Pengambilan Data Lanpangan, 2018 

Hasil analisis tabel 6 dengan SPSS maka nilai yang dihasilkan dengan metode ini 

yaitu asymp.sig 0,605 lebih besar daripada 0,05. Hasil ini dikatakan data memiliki 

distribusi normal. 
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Tabel 7. Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Variabel 
Tolerance 

   (< 1) 

VIP 

 ( < 10) 
Keterangan 

Kecedasan 

Emosioanl 
0,723 1,383 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Kecerdasan 

Intelektual 
0,669 1,496 

Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Kecerdasan Spiritual 0,651 1,536 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Kecerdasan Sosial 0,672 1,489 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Perilaku Belajar 0,670 1,493 
Tidak Terjadi 

Multikolinieritas 

Sumber: Pengambilan Data Lapangan, 2018 

Hasil analisis tabel 7 menunjukkan bahwa nilai VIF dan tolrenace yang 

dihasilkan dari semua variabel didapat kurang dari 10 dan kurang dari 1 maka 

sesuai dengan aturannya data tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 8. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Variabel T Sig. Keterangan 

Kecedasan 

Emosioanl 

-

0,734 
0,465 

Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Kecerdasan 

Intelektual 
1,230 0,223 

Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Kecerdasan Spiritual 
-

1,624 
0,109 

Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Kecerdasan Sosial 1,060 0,293 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Perilaku Belajar 0,152 0,879 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Sumber: Pengambilan Data Lapangan, 2018 

Hasil analisis tabel 8 menunjukkan bahwa nilai t dan signifikansi yang 

dihasilkan variabel kecerdasan emosioanl, kecerdasan intelektual, kecerdasan 

spiritual, kecerdasan sosial, dan perilaku belajar diatas kepercayaan 5% maka 

disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.4 Uji F  

Tabel 9. Hasil Uji F 

Uji Nilai Keterangan 

F 22,989  

Sig. 0,000 Signifikan 

Sumber: Pengambilan Data Lapangan, 2018 
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Hasil analisis  tabel 9 menunjukkan nilai F hitungnya adalah 22,989 dan sig. 

0,000. Nilai sig. 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dapat dikatakan bahwa secara 

simultan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, 

kecerdasan sosial, dan perilaku belajar berpengaruh signifikan terhadap 

pemahaman akutansi. Artinya bahwa model ini dianggap layak untuk diteliti. 

3.5 Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi 

Model Koefisien 

ß 

Standar Error 

Konstanta 12,320  

Kecerdasan Emosional 

(KE) 

0,146 0,059 

Kecerdasan Intelektual 

(KI) 

0,164 0,059 

Kecerdasan Spiritual (KS) 0,246 0,088 

Kecerdasan Sosial 

(KSOS) 

0,164 0,063 

Perilaku Belajar (PB) 0,117 0,064 

Sumber: Pengambilan Data Lanpangan, 2018 

Dengan melihat hasil analisis regresi linier berganda yang ditampilkan dalam 

Tabel IV.10 maka persamaannya apat diwujudkan sebagai berikut: 

PA = 12,320 + 0,146KE + 0,164KI + 0,246KS + 146KSOS + 0,117PB + e (1) 

a. Koefisien Konstanta (ß0) bernilai positif sebesar 12,320; dapat dijelaskan 

bahwa pada saat kecerdasan emosioanl, kecerdasan intelektual, kecerdasan 

spiritual, kecerdasan sosial, dan perilaku belajar tidak diperhatiankan maka 

pemahaman tetap mengalami peningkatan sebesar 12,320. 

b. Koefisien Kecerdasan Emosional (ß1) bernilai positif sebesar 0,146; dapat 

dijelaskan bahwa setiap kecerdasan emosional yang meningkat maka 

pemahaman akutansi yang dihasilkan juga meningkat. 

c. Koefisien Kecerdasan Intelektual (ß2) bernilai positif sebesar 0,164, dapat 

dijelaskan bahwa setiap kecerdasan intelektual yang meningkat maka 

pemahaman akutansi yang dihasilkan juga meningkat. 

d. Koefisien Kecerdasan Spiritual (ß3) bernilai positif sebesar 0,246, dapat 

dijelaskan bahwa setiap kecerdasan spiritual yang meningkat maka 

pemahaman akutansi juga meningkat . 
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e. Koefisien Kecerdasan Sosial (ß4) bernilai positif sebesar 0,146, dapat 

dijelaskan bahwa setiap kecerdasan sosial yang meningkat maka pemahaman 

akutansi juga meningkat sebesar. 

Koefisien Perilaku Belajar (ß5) bernilai positif sebesar 0,117, dapat 

dijelaskan bahwa setiap perilaku belajar mahasiswa mengalami perbaikan yang 

kea rah yang positif maka pemahaman akutansi juga meningkat. 

3.6 Uji Hipotesis 

Tabel 11. Hasil Uji t 

Model t Sig. 

Kecerdasan Emosional (KE) 2,465 0,016 

Kecerdasan Intelektual (KI) 2,768 0,007 

Kecerdasan Spiritual (KS) 2,816 0,006 

Kecerdasan Sosial (KSOS) 2,328 0,023 

Perilaku Belajar (PB) 1,826 0,072 

R 0,780 

R Square 0,608 

Sumber: Pengambilan Data Lanpangan, 2018 

3.6.1 Uji t 

Dengan melihat hasil analisis maka nilai t hitungnya adalah 2,465 dan nilai  t tabel 

adalah 0,220 maka sig. 0,016. Nilai sig. 0,016 < 0,05 maka H1 diterima dapat 

dikatakan bahwa secara parsial kecerdasan emosional berpengaruh signifikan 

terhadap pemahaman akutansi mahasiswa. 

Hasil analisis maka nilai t hitungnya adalah 2,768 dan nilai  t tabel adalah 

0,220 maka sig. 0,007. Nilai sig. 0,007 < 0,05 maka H2 diterima dapat dikatakan 

bahwa secara parsial kecerdasan intelektual berpengaruh signifikan terhadap 

pemahaman akutansi mahasiswa. 

Hasil analisis maka nilai t hitungnya adalah 2,816 dan nilai  t tabel adalah 

0,220 maka sig. 0,006. Nilai sig. 0,006 < 0,05 maka H3 diterima dapat dikatakan 

bahwa secara parsial kecerdasan spiritual berpengaruh signifikan terhadap 

pemahaman akutansi mahasiswa. 

Hasil analisis maka nilai t hitungnya adalah 2,328 dan nilai  t tabel adalah 

0,220 maka sig. 0,023. Nilai sig. 0,023 < 0,05 maka H4 ditolak dapat dikatakan 
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bahwa secara parsial kecerdasan sosial berpengaruh signifikan terhadap 

pemahaman akutansi mahasiswa. 

Hasil analisis maka nilai t hitungnya adalah 1,826 dan nilai  t tabel adalah 

0,220 maka sig. 0,072. Nilai sig. 0,072 > 0,05 maka H5 ditolak dapat dikatakan 

bahwa secara parsial perilaku belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pemahaman akutansi mahasiswa. 

3.6.2 Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur besar kemampuan 

menerangkan dari variabel indenpenden terhadap variabel dependen dalam suatu 

model regresi ( goodness of fit) dari persamaan regresi. Hasil analisis tersebut 

yang didapat adalah nilai R square 0,608 (60,8%) dapat dijelaskan bahwa variabel 

kecerdasan emosioanl, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan 

sosial, dan perilaku belajar mampu menjelaskan variabel pemahaman akutansi 

mahasiswa sebesar 60,8% dan sisanya 39,2% dipengaruh variabel lain. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Pemahaman Akutansi 

Kecerdasan emosional yang memiliki komponen pengenalan diri, pengendalian 

diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial dipandang dapat mempengaruhi 

tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi. Dalam hubungannya dengan dunia 

kampus, Ketrampilan sosial ini dapat dilihat dari sinkronisasi antara dosen dan 

mahasiswanya. Semakin seringnya interaksi mahasiswa dengan dosen dan 

mahasiswa dengan mahasiswa di kelas maka akan terjadi kenyamanan di ruang 

kelas, antusias, adanya keterbukaan untuk berinteraksi yang akan membuat belajar 

menjadi dua arah serta aktif dan dapat meningkatkan keefektifan pemahaman 

akuntansi seorang mahasiswa. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian 

Herli (2014) menunjukkan ada pengaruh kecerdasaan emosional terhadap 

pemahaman akuntansi mahasiswa Universitas Maranatha. 

3.2.2 Pengaruh Kecerdasan Intelektual Terhadap Pemahaman Akutansi 

Kecerdasan intelektual yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi akan 

mempengaruhi bagaimana dia memahami pelajaran akuntansi. Meningkatnya 

kecerdasan intelektual seorang mahasiswa akan meningkatkan pula kemampuan 
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mahasiswa tersebut untuk memahami pelajaran akuntansi. Jika mahasiswa 

mempunyai tingkat kecerdasan intelektual yang tinggi, dapat dipastikan dia akan 

mampu menyelesaikan soal-soal akuntansi meskipun selama ini akuntansi 

dipandang sulit. Sehingga semakin kecerdasan intelektual yang semakin baik akan 

mampu memahami mata kualiah akutansi dalam menyelesaikan tugas tugas dari 

yang mudah sampai yang sulit. Hasil ini didukungan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Laksmi (2017) menyatakan bahwa kecerdasan intelektual memiliki 

pengaruh yang positif terhadap pemahaman akuntansi. 

3.2.3 Pengaruh Kecerdasan Spiritual Terhadap Pemahaman Akutansi 

Kecerdasan spiritual yang baik dapat dilihat dari ketuhanan, kepercayaan, 

kepemimpinan pembelajaran, berorientasi masadepan, dan keteraturan. Oleh 

karena itu, seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan 

memotivasi mahasiswa untuk lebih giat belajar karena mahasiswa yang memiliki 

kecerdasan spiritual yang tinggi, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga 

memiliki motivasi untuk selalu belajar dan memiliki kreativitas yang tinggi pula. 

Hasil ini didukung dengan penelitian Trinovtriyan  (2016). Kecerdasan spiritual 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman akuntansi. 

3.2.4 Pengaruh Kecerdasan Sosial Terhadap Pemahaman Akutansi 

Kecerdasan sosial menuntut mahasiswa untuk mampu memahami, berinteraksi, 

dan berhubungan baik dengan orang lain dan mampu mengajak orang lain untuk 

bekerja sama. Kecerdasan sosial membantu seorang mahasiswa untuk berinteraksi 

dengan teman sebaya dan dapat berpengaruh pada prestasi akademik karena 

mereka dapat terhubung dengan lingkungan belajarnya. Dengan kecerdasan sosial 

juga dapat menjalin hubungan dengan orang lain melalui interaksi sosial, dengan 

mengabaikan apa yang sedang berlangsung  ketika berinteraksi. Dengan begitu 

faktor kecerdasan sosial yang diukur melalui indikator kesadaran sosial dan 

fasilitas sosial merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi pemahaman 

akuntansi. Hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya Ariantini (2017), 

menyatakan bahwa pengaruh kecerdasan sosial berpengaruh signifikan terhadap 

pemahaman akuntansi. 
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3.2.5 Pengaruh Perilaku Belajar Terhadap Pemahaman Akutansi 

Upaya mahasiswa akuntansi mengembangkan dirinya dan menyesuaikan dirinya 

dalam perilaku belajar, yaitu mengikuti pelajaran, mengunjungi perpustakaan 

serta membaca buku tidak mampu menambah pemahaman mahasiswa akuntansi 

dalam pelajaran akuntansi. Berdasarkan teori belajar, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perilaku belajar sangat dipengaruhi oleh faktor kognitif, 

reaksi-reaksi behavioral dengan stimulasinya dan faktor sifat humanistik, yaitu 

mengenal diri sendiri sebagai manusia yang unik dalam mewujudkan potensi-

potensi yang ada pada diri sendiri, dengan menyesuaikan dirinya terhadap 

perilaku belajar, belum sepenuhnya mendukung teori belajar. Mahasiswa belum 

sepenuhnya menggali potensi dirinya dalam perilaku bejalar sehingga tidak efektif 

dan tidak mampu meningkatkan pemahaman dalam akuntansi. Hasil ini didukung 

dengan penelitian sebelumnya Simanjuntak (2016) menyatakan bahwa perilaku 

belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi. 

 

4.  PENUTUP 

Berdasarkan Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka 

kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 diterima, karena diperoleh t hitung sebesar 2,465 dan t tabel sebesar 0,220 

sehingga thitung > ttabel berarti variable kecerdasan emosional berpengaruh terhadap 

pemahaman akuntansi. H2 diterima, karena diperoleh t hitung sebesar 2,765 dan t 

tabel sebesar 0,220 sehingga thitung > ttabel berarti variable kecerdasan Intelektual 

berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. H3 diterima, karena diperoleh t hitung 

sebesar 2,816 dan t tabel sebesar 0,220 sehingga thitung > ttabel berarti variable 

kecerdasan Spiritual berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. H4 diterima, 

karena diperoleh t hitung sebesar 2,328 dan t tabel sebesar 0,220 sehingga thitung > ttabel 

berarti variable kecerdasan Sosial berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. 

H5 ditolak, karena diperoleh t hitung sebesar 1,826 dan t tabel sebesar 0,220 sehingga 

thitung < ttabel berarti variabel perilaku belajar tidak berpengaruh terhadap 

pemahaman akuntansi. 
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Penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambah variabel independen 

atau menambah variabel intervening dan moderating yang dapat mempengaruhi 

pemahaman akuntansi, sebab tidak menutup kemungkinan bahwa dengan 

penelitian yang mencakup lebih banyak variabel akan dapat menghasilkan 

kesimpulan yang lebih baik. Misalnya menggunakan variabel latar belakang 

pendidikan dan kepercayaan diri. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan 

dengan memeperluas responden tidak hanya Universitas Muhammadiyah 

Surakartas (UMS) saja, tetapi dapat memperluas sampel pada Universitas- 

Universitas maupun sekolah tinggi lainnya, sehingga semakin banyak sampel 

yang digunakan akan menentukan tingkat keakuratan hasilnya dalam membaca 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman akutansi. 
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