
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini lembaga pendidikan berlomba lomba menghasilkan lulusan 

dengan  nilai  yang  tinggi.  Nilai  akhir  seakan  menjadi  acuan  keberhasilan  bagi 

lembaga pendidikan maupun peserta didiknya. Lembaga pendidikan  berkonstrasi 

pada  peningkatan  IQ  peserta  didiknya  dengan  berbagai  cara  dan   kurikulum. 

Bahkan tak jarang peserta didik “dipaksa” untuk mengerti bahan yang diberikan, 

sehingga peserta didik terpaksa harus menghafal materi yang diberikan. 

Namun di lain sisi, terkait dengan munculnya era globalisasi, persaingan 

dalam  dunia  kerja  semakin  tinggi.  Hal  ini  menyebabkan  perusahaan  memiliki 

tuntutan  yang  lebih  tinggi  atas  lulusan  yang  telah  disiapkan  oleh  lembaga 

pendidikan.  Perusahaan  membutuhkan  lulusan  yang  dinilai  tidak  hanya 

berdasarkan tingkat kepandaian, atau berdasarkan pelatihan dan pengalaman, tetapi 

juga berdasarkan seberapa baik mereka  mengelola diri sendiri dan berhubungan 

dengan orang lain. Seperti halnya McClelland (1997) dalam Goleman (2000) yang 

mengatakan bahwa 

“The rules for work are changing. We’re being judged by a new  
yardstick: not just by how smart we are, or by our training and 
expertise,  but also by how we handle ourselves and each other.  
This is increasingly applied in choosing who will be hired and not,  
who will be let go or retained. In a time with no guarantee of job  
security,  when  the  very  concept  of  a  job  is  being  replaced  by  
“portable skills,” these are prime qualities that make and keep us  
employable. Talked about loosely for decades under a variety of 
names, from “character” and “personality” to “soft skills” and 
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“competence,”  there is  at  last  a more precise  understanding of  
these human talents: emotional intelligence”

Intectual Intellegence (IQ) atau Kecerdasan Intelektual hanya berfokus 

pada bagaimana manusia berfokus pada angka dan teori saja. McClelland (1997) 

dalam Goleman (2000) mengatakan bahwa peran IQ dalam keberhasilan bekerja 

berdasarkan  hanya sebesar 25 persen saja, sedangkan 75 persen lainnya belum 

dapat  di  jelaskan.  75  persen  tersebut  bisa  dijelaskan  dengan  EQ  karena  EQ 

meliputi  3  hal   Pertama,  kecerdasan  emosional  tidak  hanya  berarti  "bersikap 

baik”, namun lebih pada bersikap jujur dan apandanya meskipun pada akhirnya 

akan menghadapi  ketidaknyamanan.  Kedua,  kecerdasan emosional  tidak berarti 

memberikan  kebebasan  kepada  perasaan.  Sebaliknya,  itu  berarti  mengelola 

perasaan  sehingga  memungkinkan  orang  untuk  bekerja  sama  dengan  lancar 

menuju tujuan bersama. Terakhir, tingkat kecerdasan emosional tidak tetap secara 

genetik,  juga  tidak  berkembang  pada  anak  usia  dini.  Tidak  seperti  IQ,  yang 

mengubah  sedikit  setelah  masa  remaja  kita,  kecerdasan  emosional  tampaknya 

sebagian besar belajar, dan terus berkembang melalui kehidupan dan belajar dari 

pengalaman kami.

Namun tidak serta merta semua Lembaga Pendidikan secara utuh hanya 

mengasah IQ saja. Proses berinteraksinya anak didik dengan teman teman, tugas 

sehari hari yang kadang memerlukan kesabaran, organisasi kampus, lingkungan 

sekitar  kampusnya,  dll juga menjadi faktor faktor yang membentuk kecerdasan 

emosional anak didik. Mereka seakan dihadapkan dengan masalah masalah yang 

tidak di dapatkan di dalam textbook. Karena mereka diharuskan untuk memotivasi 
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diri  sendiri,  bekerjasama  dengan  orang  lainuntuk  mencapai  tujuan  bersama, 

bersabar menghadapi orang lain, mengatur emosi, dll. 

Suwardjono  (1991)  menyatakan  bahwa  mahasiswa  yang  belajar  di 

perguruan tinggi dituntut tidak hanya mempunyai ketrampilan teknis, tetapi juga 

memiliki  daya  dan  kerangka pikir  serta  sikap  mental  dan  kepribadian  tertentu 

sehingga mempunyai  wawasan luas dalam menghadapi masalah-masalah dalam 

dunia nyata (masyarakat).

Selain  itu  Suprantiningrum  (2013)  juga  mengatakan  bahwa  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 

ternyata  banyak  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  menjanjikan, 

namun  karirnya  terhambat  atau  lebih  buruk  lagi,  tersingkir,  akibat  rendahnya 

kecerdasan emosional mereka.

Mansasal (2013) menyebutkan bahwa  Kemampuan fakultas  Ekonomi 

dalam memberikan nilai terhadap prestasi kelulusan pendidikan sudah semaksimal 

mungkin meskipun sebagian besar tidak dapat memprediksi seberapa baik kinerja 

seseorang  sudah  bekerja  atau  seberapa  tinggi  kesuksesan  yang  dicapai  dalam 

hidupnya.Tapi  sebaliknya,  ternyata  memiliki  kecakapan  khusus  seperti  rasa 
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empati,  kedisiplinan  diri,  dan  inisiatif  dapat  membedakan  orang  sukses  dari 

mereka  yang  berprestasi  biasa-biasa  saja,  selain  kecerdasan  akal  yang  dapat 

mempengaruhi  keberhasilan  dalam  dunia  kerja.  Dengan  adanya  kecerdasan 

emosional  maka  dapat  membantu  melatih  kemampuan  para  mahasiswa,  yaitu 

kemampuan untuk bisa  mengelola  perasaannya,  kemampuan untuk memotivasi 

dirinya,  kesanggupan mengendalikan dorongan dan menundah kepuasan sesaat, 

kemampuan  untuk  tegar  dalam  menghadapi  kegagalan  dan  frustasi,  dapat 

mengatur  suasana  hati  yang  relative  serta  mampu  untuk  berempati  dan 

bekerjasama dengan orang lain dalam mengerjakan dan mempresentasikan tugas 

dan  hasil  diskusi  kelompok.  Kemampuan-  kemampuan  ini  sangat  dapat 

mendukung dalam mencapai tujuan dan cita-citanya.

Kennedy  (2013)  juga  berpendapat  bahwa  kurangnya  kecerdasan 

emosional  dan  kecerdasan  sepiritual  dalam  diri  seorang  mahasiswa  akan 

mengakibatkan  mahasiswa  kurang  termotivasi  untuk  belajar  dan  sulit  untuk 

berkonsentrasi,  sehingga  mahasiswa  sulit  untuk  memahami  suatu  mata  kuliah. 

Sementara itu mereka yang hanya mengejar prestasi berupa nilai atau angka dan 

mengabaikan nilai spiritual,  akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan 

nilai yang bagus, mereka cendrung bersikap tidak jujur seperti mencontek pada 

saat ujian. Oleh karna itu kecerdasan emosional dan kecerdasan seperitual mampu 

mendorong  mahasiswa  mencapai  keberhasilan  dalam  belajarnya  karena 

kecerdasan  spiritual  merupakan  dasar  untuk  mendorong  berfungsinya  secara 

efektif kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual.
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Proses  belajar  mengajar  dalam berbagai  faktor  sangat  terkait  dengan 

kecerdasan  emosional  mahasiswanya  karena  mampu  melatih  kemampuan 

mahasiswa,  terutama  pengendalian  diri,  karena  mahasiswa  akan mampu untuk 

mengelola perasaannya, kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi dan 

kegagalan,  kesanggupan menunda kepuasan sesaat.  Pengendalian  diri  ini  harus 

dimiliki oleh mahasiswa agar ia mampu menyeimbangkan semangat, ambisi, dan 

kemampuan  keras  mereka  dengan  kendali  diri,  sehingga  mampu  memadukan 

kebutuhan  pribadi  dalam  meraih  prestasi  (Praptiningsih,  2009)  dalam  Aditya 

(2010).

Di dalam bidang ekonomi khusunya akuntansi  kecerdasan emosional 

sangat  dibutuhkan.  Karena  dalam  bekerja  seorang  akuntan  akan  dihadapkan 

dengan kondisi dimana ia haru bekerja sama dalam tim dan harus mendengarkan 

pendapat  orang  lain  baik  itu  rekan  tim  maupun  klien  yang  mereka  hadapi. 

Sehingga seorang akuntan yang hanya mengandalkan kcerdasan intelektual saja 

akan sangat susah berdaptasi denga lingkungan kerja maupun bisnisnya. Namun, 

jika  seorang  akuntan  memiliki  kecerdasan  intelektual  yang  di  dukung  oleh 

kecerdasan  emosional  diharapkan bisa  beradaptasi  denga lingkungan kerja dan 

bisnisnya dengan lebih baik.

Sari  (2013)  juga  memiliki  persepsi  yang  sama  dalam  hal  ini,  dia 

mengatakan bahwa 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 
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berkualitas maka perguruan tinggi harus terus meningkatkan kualitas pada sistem 

pendidikannya. Nilai Indeks prestasi yang tinggi sering digunakan sebagai tolak 

ukur dari kesuksesan dan keberhasilan seseorang. Tolak ukur ini tidak salah tetapi 

tidak  seratus  persen  bisa  dibenarkan.  Terdapat  faktor  lain  yang  menyebabkan 

seseorang menjadi sukses yaitu kecerdasan emosional.

Menurut Khasani (2012), secara garis besar dasar kecerdasan emosional 

berkaitan dengan memahami diri sendiri dan orang lain, berhubungan baik dengan 

orang  lain,  serta  beradaptasi  dan  menghadapi  lingkungan  sekitar  sehingga 

individu menjadi lebih sukses dalam berurusan dengan tuntutan dalam lingkungan 

(environmental  demands).  Kecerdasan  emosional  berkembang  dari  waktu  ke 

waktu  dan  dapat  ditingkatkan  melalui  pelatihan,  pemrograman,  dan  terapi. 

Hipotetis penelitiannya menyatakan bahwa orang-orang dengan EQ lebih tinggi 

dari rata-rata pada umumnya lebih berhasil dalam memenuhi tuntutan lingkungan 

(environmental  demands)  dan  tekanan.  Ia  juga  mencatat  bahwa  kurangnya 

kecerdasan emosional dapat berarti kurangnya keberhasilan dan adanya masalah 

emosional.  Penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh  (Shatalebi,  2011)  yang 

mengatakan  bahwa  kecerdasan  emosional  diartikan  sebagai  kemampuan, 

pengetahuan, dan memahami dimana ketiga hal itu akan membawa kita kepada 

kesuksesan dalam hidup kita. Dengan kata lain, hal ini membantu individu untuk 

menemukan  cara  belajar  baru  untuk  memahami  subjek/pelajaran  yang  dia 

dapatkan.

Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  penelitian ini  akan menganalisis 

pengaruh  kecerdasan  emosional  terhadap  tingkat  pemahaman  akuntansi 
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mahasiswa  tingkat  akhir.  Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari  penelitian 

sebelumnya yang dibuat oleh Trisnawati dan Suryaningrum (2003).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

sample dari penelitian ini diambil dari Mahasiswa tingkat akhir (angkatan 2009) 

Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi 

di tahun 2013. Penelitian ini menggunakan variabel dependen tingkat pemahaman 

akuntansi  dan  variabel  independennya  adalah  kecerdasan  emosional  dan  alat 

analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Metode pengumpulan data 

dari  penelitian  ini  akan  didapatkan  dengan  menggunakan  kuisioner  yang 

disebarkan di areal kampus.

Penelitian ini akan dikerjakan oleh penulis sendiri dan akan diberi judul 

“Pengaruh  Kecerdasan  Emosional  Terhadap  Tingkat  Pemahaman 

Akuntansi (Studi pada Mahasiswa Tingkat Akhir di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Brawijaya)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar  belakang masalah  yang  dikemukakan  diatas,  maka 

penulis  menetapkan  rumusan  masalah  sebagai  bahan  kajian  penelitian  ini. 

Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah  pengenalan  diri berpengaruh  terhadap  tingkat  pemahaman 

akuntansi?

2. Apakah  pengendalian  diri  berpengaruh  terhadap  tingkat  pemahaman 

akuntansi?
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3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi?

4. Apakah empati berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi?

5. Apakah  keterampilan  sosial  berpengaruh  terhadap  tingkat  pemahaman 

akuntansi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk  mengetahui  apakah  pengenalan  diri  berpengaruh  terhadap  tingkat 

pemahaman akuntansi

2. Untuk  mengetahui  apakah  pengendalian  diri  berpengaruh  terhadap  tingkat 

pemahaman akuntansi

3. Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi

4. Untuk mengetahui apakah  empati berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi

5. Untuk mengetahui apakah  keterampilan sosial  berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Untuk  menambah  pengetahuan  dan  mempelajari  langsung  tentang 

pengaruh  kecerdasan  emosional  terhadap  tingkat  pemahaman  akuntansi 

mahasiswa tingkat akhir. Penelitian  ini juga dapat mengisi kesenjangan literatur 

atas Pendidikan Akuntansi.
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1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memeberikan  kontribusi  atas 

pengembangan  Kecerdasan  Emosinal  Mahasiswa  di  Indonesia.  Lembaga 

Pendidikan  dapat  mengambil  keuntungan  dari  penelitian  ini  untuk  membuat 

sistemdan  kurikulum  belajar  mengajar  yang  mengacu  pada  pembenetukan 

Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Intelektual.


