
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kecerdasan Emosional

2.1.1.1. Pengertian Kecerdasan Emosional

KBBI  (Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia)  mendefinisikan  cerdas  (cer-

das)  sebagai  sempurna  perkembangan  akal  budinya  (untuk  berpikir,  mengerti, 

dsb), hal ini bisa diartikan dengan suatu individu dengan  perkembangan akal budi 

/  psikologi  yang baik sehingga individu  tersebut  dapat  berpikir,  mengerti,  dan 

memahami suatu hal dengan  baik. Selain itu di dalam KBBI cerdas (cer-das) juga 

diartikan dengan tajam pikiran hal ini berarti individu yang cerdas adalah individu 

yang  memiliki  ketajaman  pikiran  yang  baik  sehingga  individu  tersebut  bisa 

mengerti dan mencerna keadaan maupun masalah yang dihadapi.

Sedangkan emosi (emo·si /émosi) menurut KBBI berarti keadaan dan 

reaksi  psikologis  dan  fisiologis  (spt  kegembiraan,  kesedihan,  keharuan, 

kecintaan),  hal  ini  berarti  bahwa  emosi  adalah  sebuah  reaksi  psikologis  yang 

dihasilkan  individu  dalam  reaksi  dan  aksinya  terhadap  suatu  fenomena. 

Emosional  (emo·si·o·nal /émosional)  menurut  KBBI  berarti  dengan  emosi; 

beremosi;  penuh  emosi  .  Emosional  berkaitan  dengan  sifat  atau  sesuatu  yang 

berhubungan  dengan  emosi  yang  melekat  pada  diri  individu,  sehingga 

mempengaruhi  seberapa  besar  individu  meluapkan  emosinya.  Goleman  (2000) 

menganggap  emosi  merujuk  pada  suatu  perasaan  dan  pikiran-pikiran  khasnya, 
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suatu  keadaan  yang  biologis  dan  psikologis  serta  serangkaian  kecenderungan 

untuk bertindak. Emosional adalah hal-hal yangberhubungan dengan emosi. Kata 

emosi berasal dari bahasa latin, yaitu emovere,  yang berarti  bergerak menjauh. 

Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak 

dalam  emosi.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2002),  emosi  adalah  sebagai 

luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat serta keadaan 

dan  reaksi  psikologi  seperti  kegembiraan,  kesedihan,  keharuan,  dan  kecintaan. 

Daniel Goleman (2000), mengemukakan beberapa macam emosi yaitu : 

1. Amarah (beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati) 

2. Kesedihan (pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, putus 

asa) 

3. Rasa takut (cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, 

tidak tenang, ngeri) 

4. Kenikmatan (bahagia, gembira, riang, puas, riang, senang, terhibur, bangga)

5. Cinta (penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, 

bakti, hormat, kehangatan, kasih) 

6. Terkejut (terkesiap, terkejut) 

7. Jengkel (hina, jijik, muak, mual, tidak suka) 

8. Malu (malu hati, kesal)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu 

perasaan (afek) yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku 

terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya
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Kecerdasan Emosional  menurut  KBBI (online)  berarti  kecerdasan yg 

berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain, dan 

alam  sekitar.  Sehingga  bisa  ditarik  sebuah  pengertian  bahwa  kecerdasan 

emosional adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kepekaan individu terhadap 

rasa, hati, dan lingkungannya. 

Weisinger (2006) menyatakan bahwa kecerdasan emosional (Emotional 

intelligence) adalah penggunaan emosi secara cerdas, dengan maksud membuat 

emosi  tersebut  bermanfaat  dengan menggunakannya  sebagai  pemandu perilaku 

dan pemikiran kita sedemikian rupa sehingga hasil kita meninggkat. Kecerdasan 

emosional  di  gunakan  untuk  kepentingan  interpersonal  (membantu  diri  kita 

sendiri) dan juga interpersonal (membantu orang lain).

Menurut  Goleman  (2000),  kecerdasan  emosional  adalah  kemampuan 

mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi 

diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan 

dalam  hubungan  orang  lain.  Kemampuan  ini  saling  berbeda  dan  melengkapi 

dengan kemampuan akademik murni,  yaitu  kognitif  murni  yang diukur dengan 

IQ. 

Sedangkan menurut Cooper dan Sawaf (2002), kecerdasan emosional 

adalah kemampuan merasakan,  memahami,  dan secara efektif  menerapkan dan 

secara efektif menerapkan dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, 

koneksi, dan pengaruh yang manusiawi.

Kennedy (2013) menyebutkan bahwa  Istilah “kecerdasan emosional” 

pertama  kali  di  lontarkan  pada  tahun  1990  oleh  psikolog  Peter  Salovey  dari 
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Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire Amerika 

untuk  menerangkan  kualitas-kualitas  emosional  yang  tampaknya  penting  bagi 

keberhasilan.  Kualitas-kualitas  itu  antara  lain  adalah:  empati  (kepedulian), 

mengungkapkan dan memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, 

kemampuan  menyesuaikan  diri,  bisa  memecahkan  masalah  antar  pribadi, 

ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat (Shapiro 2003).

2.1.1.2. Landasan Kecerdasan Emosional

Menurut  Paton  (2000),  dasar  kecerdasan  emosional  adalah  memiliki 

kesadaran  untuk  mempertahankan  harga  diri  dan  citra  diri.  Dua  hal  ini 

mempengaruhi  bagaimana  kita  merasa  dan  bertindak,  baik  dalam  kehidupan 

pribadi  maupun  dalam  karir.  Mereka  yang  tidak  sadar  akan  kemampuan 

kemampuannya  atau  yang  mempunyai  pikiran  sesat  terhadap  dirinya  sendiri, 

biasanya hidup dalam kehampaan atau kekosongan

Harga diri  yang positif  adalah suatu kualitas yang menggaris  bawahi 

pengembangan batiniah yang dapat menghantarkan kita menuju penghargaan diri 

dan  kesuksesan  pribadi.  Harga  diri  adalah  penghargaan  terhadap  keunikan 

penampilan  fisik,  kemampuan-kemampuan  intelektual,  kecakapan-kecakapan 

pribadi, dan kepribadian. Harga diri merupakan parameter yang membedakan kita 

dari orang lain sebagai individu. Sedangkan citra diri adalah refleksi apa yang kita 

lihat dalam diri sendiri. Potret diri kita terpapar dengan kedalaman, pewarnaan, 

pencahayaan,  dan  bayangan  yang  bisa  saja  menerangi,  menipu,  atau  pun 

mengkaburkan harapan sendiri (Patton, 2000).
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2.1.1.3. Komponen Kecerdasan Emosional

Menurut Goleman (2000) pada dasarnya kecerdasan emosional terbagi 

oleh  dua  kompetensi  dasar,  kompetensi  emosional  dan  kompetensi  sosial. 

Kompetensi  emosional  terdiri  dari  tiga  komponen  yaitu  pengenalan  diri, 

pengendalian diri,  dan motivasi.  Sedangkan kompetensi sosial terdiri dari dua 

komponen yaitu empati dan ketrampilan sosial. 

Berikut adalah penjelasan dari kelima komponen tersebut:

1. Pengenalan Diri /Kesadaran Diri /Self Awareness

Pengenalan  diri  adalah   kemampuan  merasakan  emosi  tepat 

pada waktunya dan kemampuan dalam memahami kecenderungan dalam 

situasi  tersebut.  Kesadaran  diri  menyetakan  kemampuan  seseorang 

menguasai reaksi pada berbagai peristiwa, tantangan, bahkan orang-orang 

tertentu (Goleman, 2000). 

Manasal  (2013)  mengatakan  bahwa  Kesadaran  Diri  adalah 

mengetahui  apa  yang  dirasakan  pada  suatu  saat  dan  menggunakannya 

untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Selain itu kesadaran 

diri juga berarti menetapkan tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri 

dan kepercayaan diri yang kuat. 

 Menurut  Gea  et  al  (2002)  dalam  Suprantiningrum  (2013), 

Mengenal  diri  berarti  memahami  kekhasan fisiknya,  kepribadian,  watak 

dan  temperamennya,  mengenal  bakat  bakat  alamiah  yang  di  milikinya 

serta punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan 
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segala  kesulitan  dan  kelemahannya.  Dengan  mengenal  diri,  seseorang 

dapat  mengenal  kenyataan  dirinya,  dan  sekaligus  kemungkinan-

kemungkinannya, serta (diharapkan) mengetahui peran apa yang harus dia 

mainkan untuk mewujudkannya

Suprantiningrum  (2013)  juga  mengatakan  bahwa  Pengenalan 

diri  (kesadaran  diri)  merupakan  dasar  dari  kecerdasan  emosional  yaitu 

merupakan kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu. 

Untuk  menghadapi  masa  depan  para  mahasiswa  akuntansi  diharapkan 

mampu  mengenal  diri  mereka  sesuai  dengan  ketrampilan  dasar  dari 

kecakapan  emosi.  Dengan  demikian  diharapkan  mereka  dapat  belajar 

dengan  sungguh  sungguh  dan  sadar  sesuai  dengan  kemampuan  dan 

kewajibannya  serta  mempunyai  rasa  percaya  diri  yang  kuat.  Sehingga 

mereka  sudah pasti  akan  belajar  dengan maksimal,  dalam hal  ini  akan 

lebih  paham  tentang  apa  yang  mereka  pelajari  sehingga  mendapatkan 

prestasi yang lebih baik dengan kualitas tinggi.

Menurut  Mu'tadin  (2002),  kesadaran  diri  dalam  mengenali 

perasaan  sewaktu  perasaan  itu  terjadi  merupakan  dasar  kecerdasan 

emosional.  Pada  tahap  ini  diperlukan  adanya  pemahaman  tentang  diri. 

Ketidakmampuan  untuk  mencermati  perasaan  yang  sesungguhnya 

membuat diri berada dalam kekuasaan perasaan. Sehingga tidak peka atas 

perasaan sesungguhnya akan berakibat buruk bagi pengambilan keputusan 

suatu masalah. 
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Melandy  dan  Aziza  (2006)  menyatakan  Ada  beberapa  cara 

untuk  mengembangkan kekuatan  dan  kelemahan dalam pengenalan  diri 

yaitu  intropeksi  diri,  mengendalikan diri,  membangun kepercayaan diri, 

mengenal dan mengambil inspirasi dari tokoh tokoh teladan, dan berpikir 

positif dan optimis tentang diri sendiri.

Pada  dasarnya  dimensi  ini  untuk  mengetahui  kondisi  diri 

sendiri,  kesukaan,  sumber  daya  dan  institusi,  seperti  kesadaran  emosi, 

penilaian diri  secara teliti  dan percaya  diri.  Unsur-unsur kesadaran diri, 

yaitu:  

a. Kesadaran emosi (emosional awareness), yaitu mengenali 

emosinya sendiri dan efeknya. 

b. Penilaian diri secara teliti (accurate self awareness), yaitu 

mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri. 

c. Percaya  diri  (self  confidence),  yaitu  keyakinan  tentang 

harga diri dan kemampuan sendiri. 

2. Pengendalian Diri / Pengaturan Diri /Self Regulation

Salovey dalam Goleman (2000) menyatakan bahwa mengelola 

emosi berarti menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan 

tepat,  hal  ini  merupakan  kecakapan  yang  sangat  bergantung  pada 

kesadaran  diri.  Emosi  di  katakan  berhasil  dikelola  apabila:  mampu 

menghibur  diri  ketika  ditimpa  kesedihan,  dapat  melepas  kecemasan, 

kemurungan atau ketersinggungan dan bangkit kembali dengan cepat dari 

semua itu. 
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Suprantiningrum (2013)  menyatakan  bahwa Pengendalian  diri 

merupakan  pengelolaan  emosi  yang  berarti  menangani  perasaan  agar 

perasaan  dapat  terungkap  dengan  tepat.  Hal  ini  merupakan  kecakapan 

yang  sangat  bergantung  pada  kesadaran  diri.  Emosi  dikatakan  berhasil 

dikelola apabila mampu menghibur diri ketika ditimpa kesedihan, dapat 

melepas  kecemasan,  kemurungan  atau  ketersinggungan  dan  bangkit 

kembali  dengan  cepat  dari  semua  itu.  Sebaliknya  orang  yang  buruk 

kemampuannya  dalam  mengelola  emosi  akan  terus  menerus  bertarung 

melawan perasaan murung atau melarikan diri pada hal-hal negatif yang 

merugikan dirinya sendiri.

Sari (2013) mengatakan Berdasarkan definisi diatas, maka dapat 

disimpulkan yang dimaksud pengendalian diri adalah kemampuan untuk 

mengelola emosi, desakkan hati, berhati-hati, bertanggung jawab, cerdas 

dalam mengatur kehidupan sesuai dengan norma untuk menghadapi dan 

informasi-informmasi yang baru.

Manasal  (2013)  mengatakan  bahwa  Pengaturan  diri  adalah 

menguasai  emosi  diri  sedemikian  sehingga  berdampak  positif,  kepada 

pelaksanaan  tugas,  peka  terhadap  kata  hati  dan  sanggup  menunda 

kenikmatan  sebelum  tercapainya  sesuatu  sasaran  dan  mampu  pulih 

kembali dari tekanan emosi. 

Harta (2010) Mengatakan bahwa Kepercayaan diri  mahasiswa 

akan  mempengaruhi  kemampuan  untuk  mengendalikan  dirinya. 

Mahasiswa  yang  memiliki  kepercayaan  diri  yang  kuat  maka  akan 
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cenderung  lebih  mampu  mengendalikan  dirinya  dalam  menghadapi 

permasalahan  yang  terjadi,  dibandikan  dengan  mahasiswa  dengan 

kepercayaan diri yang rendah.

Goleman  (2000)  juga  mengatakan  pengendalian  diri  memberi 

tekanan  pada  mengelola  kondisi,  impuls  dan  sumber  daya  diri  sendiri, 

seperti kendali diri, sifat dapat dipercaya, kewaspadaan, adaptibilitas dan 

inovasi. 

Dimensi utama dalam pengaturan diri adalah sebagai berikut: 

a. Kendali  diri  (self-control):  mengelola  emosi  dan  implus 

yang merusak dengan efektif. 

b. Sifat dapat dipercaya (trustworthiness): memelihara norma 

kejujuran dan integritas.  

c. Kehati-hatian  (conscientiousness):  dapat  diandalkan  dan 

bertanggungjawab dalam memenuhi kewajiban.

d. Kemampuan  adaptasi  /Adaptabilitas  (adaptability): 

keluwesan dalam menangani perubahan dan tantangan.

e. Inovasi  (innovation):  bersikap  terbuka  terhadap  gagasan, 

pendekatan baru, dan informasi terkini.

3. Motivasi /Motivation 

Goleman  (2000)  menyatakan  bahwa  motivasi  adalah 

kecenderungan  emosi  yang  mengantar  atau  memudahkan  perhatian 

sasaran.  Penataan  emosi  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan adalah  hal 



15

yang  sangat  penting  dalam  kaitan  untuk  memberi  perhatian,  untuk 

memotivasi diri sendiri, dan menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi. 

Manasal (2013) mengatakan Motivasi menggunakan hasrat yang 

paling  dalam  untuk  menggerakkan  dan  menuntun  seseorang  menuju 

sasaran. Motivasi membantu seseorang mengambil inisiatif dan bertindak 

sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi.

Menurut Terry (dalam Deliarnov, 1996), motivasi didefinisikan 

sebagai keinginan (desire)  dari dalam yang mendorong seseorang untuk 

bertindak. O` Donnel (dalam Deliarnov,1996), menggambarkan motivasi 

sebagai  dorongan  dan  usaha  untuk  memenuhi  atau  memuaskan  suatu 

kebutuhan (a want) atau suatu tujuan (a goal).

Suprantiningrum  (2013)  mengatakan  Motivasi  merupakan 

derajat  sampai  dimana  seorang  individu  ingin  dan  berusaha  untuk 

melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik dan kesediaan untuk 

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi, yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan 

individual

Menurut Condry dan Chambers (1978) dalam suryanti dan Ika 

(2004), motivator yang paling ampuh adalah motivasi  yang berasal dari 

dalam diri seseorang. Para mahasiswa yang memiliki upaya meningkatkan 

diri  menunjukkan  semangat  juang  kearah  penyempurnaan  diri  yang 

merupakan inti dari motivasi untuk meraih prestasi. Setiap kali mahasiswa 

belajar  secara  rutin  untuk  menemukan  cara  peningkatan  diri,  mereka 
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mewujudkan hasrat kolektif mereka untuk berprestasi. Sebaliknya, ketika 

harus  menetapkan  sasara-sasaran  atau  standar-standar  bagi  diri  sendiri, 

mahasiswa dengan kecapakan peraihan prestasinya rendah biasanya tidak 

serius atau tidak realistis.  Mereka yang terdorong oleh kebutuhan untuk 

meraih prestasi selalu mencari jalan untuk menemukan suskses mereka.

Menurut  Goleman  (2000)  (dalam  Nuraini,  2007),  motivasi 

didefinisikan  sebagai  suatu konsep  yang  digunakan  jika  menguraikan 

kekuatan kekuatan yang bekerja terhadap diri individu untuk memulai dan 

mengarahkan  perilaku  atau  segala  suikap  yang  menjadi  pendorong 

timbulnya suatu perilaku.

Dimensi utama yang terdapatdalam motivasi adalah: 

a. Dorongan  prestasi  (achievement  drive),  yaitu  dorongan 

untuk menjadi lebih baik atau memenuhi standar keberhasilan. 

b. Komitmen (commitmen),  yaitu  menyesuaikan  diri  dengan 

sasaran kelompok atau lembaga.  

c. Inisiatif  (initiative),  yaitu  kesiapan  untuk  memanfaatkan 

kesempatan.  

d. Optimisme  (optimisme),  yaitu  kegigihan  dalam 

memperjuangkan sasaran kendati ada halangan dan kegagalan. 

4. Empati (Emphaty)

Menurut  Goleman  (2000)  empati  adalah  kecerdasan  terhadap 

perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Pada tingkat yang paling 

rendah, empati mempersyaratkan kemampuan membaca emosi orang lain; 
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pada tataran yang lebih tinggi, empati mengharuskan kita mengindra dan 

menanggapi kebutuhan atau perasaan seseorang yang tidak diungkapkan 

lewat kata-kata. Ditataran yang paling tinggi, empati  adalah menghayati 

masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang tersirat dibalik perasaan 

seseorang. Empati merupakan ketrampilan dasar untuk semua kecakapan 

sosial yang penting untuk bekerja. Unsur-unsur empati, yaitu: Memahami 

orang  lain  (understanding  others),  yaitu  mengindra  perasaan  dan 

perspektif orang lain dan menunjukkan minat aktif terhadap kepentingan 

mereka. 

Menurut  Manansal  (2013)  Empati  adalah  merasakan  yang 

dirasakan  orang  lain,  mampu  memahami  persepektif  orang  lain, 

menumbuhkan hubungan saling percaya  dan menyelaraskan diri  dengan 

berbagai macam orang.

Menurut Jones (1996), Empati atau mengenal emosi orang lain 

dibangun berdasarkan pada kesadaran diri.  Jika seseorang terbuka pada 

emosi  sendiri,  maka dapat dipastikan bahwa ia  akan terampil  membaca 

perasaan  orang  lain.  Di  kalangan  mahasiswa  yang  paling  efektif  dari 

empati  adalah  mempunyai  kemampuan  paling  tinggi  dalam  penolakan 

terhadap  sinyal-sinyal  emosi  tubuh  sendiri  mulai  dari  mendengar, 

memahami, dan bersosial dengan lingkungan kampus. Orang yang yang 

memiliki empati yang tinggi akan lebih mampu membaca perasaan dirinya 

dan  orang  lain  yang  akan  berakibatpada  peningkatan  kualitas  belajar 

sehingga akan tercipta suatu pemahaman yang baik tentang akuntansi.
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Dalam  Suprantiningrum  (2013)  dikatakan  bahwa  Prasyarat 

untuk empati adalah kesadaran diri, mengenali sinyal-sinyal perasaan yang 

tersembunyi dalam reaksi-reaksi tubuh kita sendiri. Dikalangan mahasiswa 

yang paling efektif  dari  empatik  adalah mempunyai  kemampuan paling 

tinggi dalam penolakan terhadap sinyal-sinyal emosi tubuh sendiri mulai 

dari mendengar, memahami, dan bersosial dengan lingkungan kampus.

Hein (2004) dalam Suryanti dan Ika(2004) menyatakan bahwa 

empati  yang  lebih  tinggi  memberi  kita  lebih  banyak  informasi,  dan 

semakin banyak informasi  yang kita  dapat  mengenai  sesuatu,  kita  akan 

semakin  memahaminya.  Hein  menyimpulkan  bahwa  sensivisitas 

emosional dan kesadaran yang lebih tinggi meningkatkan tingkat empati 

yang kemudian  akan memimpin  kepada tingkat  pemahaman yang  lebih 

tinggi.

Dimensi utama dalam empati adalah:

a. Mengembangkan orang lain (developing  other),  yaitu  merasakan 

kebutuhan perkembangan orang lain dan berusaha menumbuhkan 

kemampuan orang lain.  

b. Orientasi  pelayanan  (service  orientation),  yaitu  mengantisipasi, 

mengenali, dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. 

c. Memanfaatkan  keragaman  (leveraging  diversity),  yaitu 

menumbuhkan  peluang  melalui  pergaulan  dengan  bermacam-

macam orang. 
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d. Kesadaran  politis  (political  awareness),  yaitu  mampu  membaca 

arus-arus  emisi  sebuah  kelompok  dan  hubungannya  dengan 

perasaan 

5. Keterampilan Sosial /Social Skills

Goleman  (2000)  menyatakan  bahwa  seni  dalam  membina 

hubungan  dengan  orang  lain  merupakan  ketrampilan  sosial  yang 

mendukung  keberhasilan  dalam  pergaulan  dengan  orang  lain.  Tanpa 

memiliki  ketrampilan,  seseorang  akan  mengalami  kesulitan  dalam 

pergaulan sosial. 

Keterampilan sosial adalah dapat menangani emosi dengan baik 

ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi 

dan  jaringan  sosial,  berinteraksi  dengan  lancar,  menggunakan 

keterampilan-keterampilan ini untuk mempengaruhi dan memimpin,  dan 

menyelesaikan  perselisihan  dan  untuk  bekerja  sama  dan bekerja  dalam 

tim. (Manansal, 2013)

Menurut Jones (1996), kemampuan membina hubungan dengan 

orang lain adalah serangkaian pilihan yang dapat membuat anda mampu 

berkomunikasi  secara  efektif  dengan  orang  yang  berhubungan  dengan 

anda atau orang lain yang ingin anda hubungi.

Dalam hubungannya dengan dunia kampus, keterampilan sosial 

dapat  dilihat  dari  sinkronisasi  antara  dosen  dan  mahasiswa  yang 

menunjukkan  seberapa  jauh  hubungan  yang  mereka  rasakan.  Perasaan 

bersahabat  antara  dosen  dan  mahasiswa  akan  menciptakan  sebuah 
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interaksi  yang  efektif  dalam  rangka  pemahaman  di  bidang  akuntansi. 

(Suprantiningrum, 2013)

Kepercayaan diri sangat diperlukan dalam keterampilan sosial, 

karena dengan kepercayaan diri yang kuat, mahasiswa akan mudah untuk 

terbuka  dan  terampil  dalam  bersosialisai  bila  dibandingkan  dengan 

mahasiswa yang kepercayaan dirinya lemah. (Harta,2010)

Ketrampilan sosial intinya adalah seni menangani emosi orang 

lain merupakan dasar bagi beberapa kecakapan, yaitu

a. Pengaruh  (influence),  yaitu  memiliki  taktik  untuk 

melakukan persuasi. 

b. Komunikasi (communication), yaitu mengirim pesan yang 

jelas dan meyakinkan. 

c. Manajemen konflik (conflict management), yaitu negoisasi 

dan pemecahan silang pendapat.

d. Kepemimpinan (leadership), yaitu membangitkan inspirasi 

dan memandu kelompok dan orang lain. 

e. Katalisator perubahan (change catalyst), yaitu memulai dan 

mengelola perusahaan. 

f. Membangun  hubungan  (building  bond),  yaitu 

menumbuhkan hubungan yang bermanfaat. 

g. Kolaborasi dan kooperasi (collaboration and cooperation), 

yaitu kerjasama dengan orang lain demi tujuan bersama.
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h. Kemampuan  tim  (tim  capabilities),  yaitu  menciptakan 

sinergi kelompok dalam memperjuangkan tujuan bersama. 

2.1.2. Pemahaman Akuntansi

KBBI mendefinisikan paham (pa.ham) sebagai berpengetahuan banyak, 

hal  ini  bisa  diartikan  paham  adalah  suatu  tolak  ukur  mengerti  atau  tidaknya 

individu terhadap suatu objek tertentu.  Selain itu paham juga diartikan sebagai 

mengerti benar, hal ini berarti paham adalah tolak ukur persepsi individu terhadap 

objek atau individu lainnya. Pemahaman (pe.ma.ham.an) dalam KBBI diartikan 

sebagai proses atau cara untuk memahami. Berarti dapat disimpulkan pemahaman 

adalah  bagaimana  individu  mengerti  atau  paham  terhadap  suatu  objek  atau 

individu  lainnya.  Sedangkan  Suprantiningrum  (2013)  berpendapat  Paham 

memiliki arti pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, 

cara,  perbuatan  memahami  atau  memahamkan.  Ini  berarti  bahwa  orang  yang 

memiliki  pemahaman akuntansi  adalah  orang yang  pandai  dan  mengerti  benar 

akuntansi.  Paham  memiliki  arti  pandai  atau  mengerti  benar  sedangkan 

pemahaman  adalah  proses,  cara,  perbuatan  memahami  atau  memahamkan. 

(Harta,2010)

Sedangkan  Akuntansi  dalam  KBBI  didefinisikan  sebagai  seni 

pencatatan  dan  pengikhtisaran  transaksi  keuangan  dan  penafsiran  akibat  suatu 

transaksi  terhadap suatu kesatuan ekonomi.  Suwardjono (1991) dalam Yuniani 

(2010)  menyatakan akuntansi  merupakan seperangakat  pengetahuan yang luas 

dan  kompleks.  Cara  termudah  untuk  menjelaskan  pengertian  akuntansi  dapat 
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dimulai  dengan  mendefinisikannya.  Akan  tetapi,  pendekatan  semacam  ini 

mengandung  kelemahan.  Kesalahan  dalam  pendefinisian  akuntansi  dapat 

menyebabkan kesalahan pemahaman arti sebenarnya akuntansi. Akuntansi sering 

diartikan  terlalu  sempit  sebagai  proses  pencatatan  yang  bersifat  teknis  dan 

prosedural dan bukan sebagi perangkat pengetahuan yang melibatkan penalaran 

dalam menciptakan prinsip, prosedur, teknis, dan metode tertentu.Sehingga bisa 

ditarik sebuah pengertian bahwa pemahaman akuntansi adalah bagaimana suatu 

individu  menafsirkan,  memahami,  serta  menalarkan  pencatatan  dan   transaksi 

keuangan suatu kesatuan ekonomi. Selain itu, Pemahaman akuntansi merupakan 

suatu kemampuan seseorang untuk meneganal  dan mengerti  tentang akuntansi. 

(Harta, 2010). 

Rissyo  dan  Nurna  (2006)  berpendapat  Seseorang  yang  memiliki 

pemahaman  akuntansi  adalah  seseorang  yang  pandai  dan  mengerti  benar 

akuntansi.

Mardahlena (2007) dalam Arie (2009) mengatakan Tingkat pemahaman 

akuntansi mahasiswa dinyatakan dengan seberapa mengerti seseorang mahasiswa 

terhadap  apa  yang  sudah  dipelajari  yang  dalam  konteks  ini  mengacu  pada 

matakuliah akuntansi.

Budhiyanto  dan  Ika  (2004)  berpendapat  bahwa  tingkat  pemahaman 

pengantar  akuntansi  mahasiswa  dinyatakan  dengan  seberapa  mengerti  seorang 

mahasiswa terhadap apa yang sudah dipelajari yang dalam konteks ini mengacu 

pada mata kuliah - mata kuliah akuntansi. Tanda seorang mahasiswa memahami 

akuntansi  tidak  hanya  ditunjukkan  dari  nilai-nilai  yang  di  dapatkannya  dalam 
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mata kuliah, tetapi juga apabila mahasiswa tersebut mengerti dan dapat menguasai 

konsep-konsep yang terkait.

Dalam  penelitian  ini  tingkat  pemahaman  akuntansi  ditentukan  oleh 

prestasi  akademik  (IP)  mahasiswa  berdasarkan  nilai  mata  kuliah  Pengantar 

Akuntansi  1,  Pengantar  Akuntansi  2,  Akuntansi  Keuangan  1,  Akuntansi 

Keuangan 2, Akuntansi Lanjutan.

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian  sebelumnya  oleh  Suryaningrum  dan  Trisnawati  (2003) 

dengan  menyebar  200  kuisioner  (yang  nantinya  hanya  diperoleh  60  kuisioner 

yang dapat diolah) pada mahasiswa tingkat akhir  di Universitas Pembangunan, 

Universitas  Islam  Indonesia,  dan  STIE  YKPN,  menemukan  bahwa pengaruh 

kecerdasan  emosional  yang  terdiri  dari  pengenalan  diri,  pengendalian  diri, 

motivasi,  empati,  dan keterampilan sosial dalam penelitiannya  secara berurutan 

mempunyai pengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi adalah motivasi dan 

pengendalian  diri,  sedangkan  pengaruh  negatif  ditunjukkan  oleh  keterampilan 

sosial,  pengendalian diri,  dan empati.  Keterkaitan antara  kecerdasan emosional 

dengan  perubahan  tingkat  pemahaman  akuntansi,  hal  ini  bisa  saja  disebabkan 

karena  banyaknya  faktor-faktor  diluar  faktor  kecerdasan  emosial  yang 

berpengaruh dalam kehidupan individual, dalam hal ini mahasiswa. 

Suryaningrum,  Herningsih,  dan  Afufah  (2004)  juga  melakukan 

penelitian  yang  sama  pada  mahasiswa  junior  dan  tingkat  akhir  di  Universitas 

Gajah Mada,  Universitas  Pembangunan  Nasional,  Universitas  Islam Indonesia, 
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STIE  YKPN  dan  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta.  Kuisioner  yang 

disebar  sebanyak  500 eksemplar  dengan  hasil  akhir  200 kuisioner  yang  dapat 

digunakan. Suryaningrum, Herningsih, dan Afufah menyimpulkan bahwa meski 

tingkat  kecerdasan  emosional  mahasiswa  junior  dan  mahasiswa  tingkat  akhir 

jurusan  akuntansi  berbeda  secara  signifikan,  namun  perbedaan  itu  lebih 

dipengaruhi  oleh  faktor  usia  semata.  Hal  ini  dapat  diketahui  karena  tingkat 

kecerdasan emosioanal mahasiswa tingkat akhir berbeda secara signifikan dengan 

pemuda  sebaya  yang  tidak  pernah  mengenyam  bangku  pendidikan  tinggi 

akuntansi,  karyawan  memiliki  skor  kecerdasan  emosional  yang  lebih  baik 

daripada  mahasiswa  tingkat  akhir,  sehingga  pengalaman  mengikuti  pendidikan 

tinggi  akuntansi  ternyata  tidak  menimbulkan  perbedaan  tingkat  kecerdasan 

emosional  seseorang.  Kualitas  lembaga pendidikan tinggi  akuntansi  yang lebih 

baik terbukti memberikan pengaruh berarti terhadap tingkat kecerdasan emosional 

seorang mahasiswa

Penelitian  Serupa  juga  dilakukan  oleh  Panangian  (2012)  di  STIE 

Perbanas  Surabaya  dengan  menggunakan  tehnik  wawancara.  Panangian 

Menyimpulkan  bahwa kecerdasan  emosional  dan spiritual  berpengaruh ketika 

seorang mahasiswa dihadapkan dengan kondisi dan situasi apapun dalam proses 

pemahaman  pembelajaran  akuntansi.  Karena  kedua  kecerdasan  ini  merupakan 

pelengkap dari kecerdasan intelektual yang menjadikan seseorang menjalani roda 

kehidupan lebih bermakna dan bermanfaat  pada orang-orang disekitar  mereka. 

Namun,  kedua  kecerdasan  itu  tergantung  oleh  individunya,  dalam  hal  ini 
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bagaimana  memanfaatkan  kecerdasan  emosional  dan  sprititual  dalam  praktek 

pembelajaran dan kehidupan sehari hari.

Manansal (2013) juga melakukan penelitian serupa. Secara garis besar, 

dengan menggunakan  metode-metode  yang  salah  satunya  adalah  metode  skala 

likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang  tentang  fenomena  sosial  maka  akan  dapat  diketahui  seberapa  penting 

pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akunatnsi. Hipotesis 

diuji dengan menggunakan uji t. Dalam penelitian tersebut, populasinya adalah 

mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Unsrat  angkatan  2010-2012.  Sampel  penelitian 

sebanyak  100  orang  mahasiswa.  Pengambilan  sampel  dilakukan  secara  acak. 

Hasil  analisis  menunjukkan  kecerdasan  emosional  khususnya  motivasi  dan 

keterampilan  sosial  secara  bersama  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa.Kecerdasan emosional khususnya motivasi dan 

keterampilan  sosial  secara  parsial  berpengaruh  signifikanterhadap  tingkat 

pemahaman akuntansi

Suprantiningrum  (2013)  juga  melakukan  penelitian  serupa.  Populasi 

dalam penelitiannya adalah mahasiswa akuntansi semeter akhir Fakultas Ekonomi 

UNTAG  Semarang  sebanyak  56.  Pengambilan  sampel  menggunakan  metode 

sensus , jumalah sampel sebanyak 50. Data diperoleh melalui metode kuesioner 

dengan  skala  likert,  yang  diadopsi  dari  Trisnawati  (2003).  Analisis  data 

menggunakan  metode  analisis  linier  berganda.  Data  diolah  dengan  bantuan 

software SPSS 15.Berdasarkan hasilnya, dari lima hipotesis yang dikemukakan, 

hipotesis 1 , 2, 3 dan 4 diterima yang menyatakan bahwa pengenalan diri (P-value 
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sebesar  0,020),  pengendalian  diri  (P-value  sebesar  0,047),  motivasi  (P-value 

sebesar 0,026 ) dan empati (P-value sebesar 0,042 ) berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman  akuntansi  mahasiswa.  Sedangkan  hipotesis  5  ditolak  artinya 

ketrampilan sosial tidak bepengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi (P-

value sebesar 0,081).

Setiawan dan Ika (2008) melakukan penelitian serupa pula.  Populasi 

dalam penelitiannya ada mahasiswa di fakultas ekonomi angkatan 2006 dan 2007 

pada  Universitas  Semarang.  Jumlah  responden  adalah  sebesar  100  responden 

dengan  syarat  telah  menampuh  120  sks  dengan  cara  porposive  conveniance 

sampling. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer 

didapatkan  dari  kuisioner,  dan  diolah  dengan  alat  multiple  linear  regresion 

analysis.

Hasil  dari  studi  ini  menunjukan  bahwa  kelima  komponen  dari 

kecerdasan  emosional  berpengaruh  sigfikan  terhadap  pemahaman  akuntansi 

secara simultan dan parsial.  Hasil  pengaruh kecerdasan emosional  berpengaruh 

sebesar 50,8% dan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

kecerdasan emosional.

Sari  (2013)  juga  melakukan  studi  yang  serupa.  Jenis  data  dalam 

penelitiannnya  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Jumlah  sampel  dalam 

penelitiannya  adalah  129  orang  mahasiswa  Program  Studi  akuntansi  yang 

terdaftar  pada  semester  Juli-Desember  2012.  Pengambilan  sampel  dalam 

penelitiannya  adalah  secara  purposive  sampling.  Teknik  pengumpulan  data 
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dengan menyebarkan kuisioner, sedangkan analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengendalian  diri  dan  perilaku 

belajar berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman pengantar akuntansi 

mahasiswa  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri 

Padang baik secara parsial maupun simultan.

Sukma  (2008)  juga  melakukan  penelitian  yang  hampir  sama. 

Penelitiannya  dilakukan  di  Jurusan  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis, 

Universitas  Brawijaya  Malang.  Populasi  yang  digunakan  pada  penelitiannya 

adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Brawijaya  Malang angkatan  2006,  2007,  dan 2008.  Sukma juga  menyabutkan 

bahwa  alasan  digunakannya  populasi  tersebut  adalah  karena  populasi  tersebut 

telah menempuh pendidikan sebanyak 8 smester, sehingga populasi yang nantinya 

digunakan  sebagai  sample  telah  mendapatkan  cukup  dari  manfaat 

akuntansi.Tehnik pengambilan sample yang digunakan adalah dengan purposive 

sampling.  Data  penelitian  diperoleh  dari  kuisioner.  Penelitiannya  dilakukan 

dengan menggunakan alaisis regresi linier berganda.

Hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa variabel  perilaku  belajar  dan 

stress kuliah berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan penyelesaian studi, 

sedangkan variabel kecerdasan emosional tidak berpengaruh secara signifikan.

Penelitian  yang  dilakukan  penulis  ini  merupakan  replikasi  dari 

penelitian  sebelumnya  oleh  Suryaningrum  dan  Trisnawati  (2003),.  Yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Populasi yang 
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diambil merupakan mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Brawijaya  Malang. Sampel   Penelitian ini  akan menggunakan data 

yang didapatkan dari kuisioner dengan sampel (akhir) 76 mahasiswa. 

2.3. Pengembangan Hipotesis

Kecerdasan  emosional  adalah  kemampuan  lebih  yang  dimiliki 

seseorang  dalam  memotivasi  diri,  ketahanan  dalam  menghadapi  kegagalan, 

mengendalikan  emosi  dan  menunda  kepuasan,  serta  mengatur  keadaan  jiwa 

(Goleman,  2003).  Kecerdasan  emosional  seharusnya  memiliki  peranan  yang 

signifikan  dalam  keberhasilan  mahasiswa  dalam  memahami  materi  yang 

diberikan  oleh  lembaga  pendidikan  yang  diikutinya.  Dengan  kecerdasan 

emosional  mahasiswa  akan  memiliki  “nilai  plus”  dalam  mengahadapi 

permasalahan  yang  dihadapinya.  Karena  kecerdasan  emosinal  tidak  hanya 

menentukan seberapa besar tingkat kesabaran dari mahasiswa, namun lebih dari 

itu  kecerdasan  emosional  juga  mempengaruhi  motivasi  dan  semangat  belajar. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

1. Pengenalan Diri

Yuniani (2010) mengatakan bahwa  pengenalan diri (kesadaran 

diri)  merupakan  dasar  dari  kecerdasan  emosional  yaitu  merupakan 

kemampuan  untuk  memantau  perasaan  dari  waktu  ke  waktu.  Untuk 

menghadapi  masa  depan  para  mahasiswa  akuntansi  diharapkan  mampu 

mengenal  diri  mereka  sesuai  dengan  ketrampilan  dasar  dari  kecakapan 

emosi.
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Goleman  (2000)  menyatakan  bahwa  kesadaran  diri  dalam 

mengenali  perasaan  sewaktu  perasaan  itu  terjadi  merupakan  dasar 

kecerdasan  emosional.  Pada  tahap  ini  diperlukan  adanya  pemantauan 

perasaan  dari  waktu  ke  waktu  agar  timbul  pemahaman  tentang  diri. 

Berdasarkan uraian  ini  dapat  diasumsikan bahwa pengenalan  diri  dapat 

mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi.

Berdasarkan  uraian  ini  dapat  diasumsikan  bahwa  pengenalan 

diri dapat mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi.  Pengenalan diri 

dianggap  dapat  merubah  proses  belajar  mahasiswa  dimana  mereka 

memperoleh tingkat pemahaman yang lebih baik. Oleh karena itu diajukan 

hipotesis sebagai berikut:

H1:   Pengenalan  diri   berpengaruh  terhadap  tingkat  pemahaman 

akuntansi

2. Pengendalian Diri

Salovey dalam Goleman (2000) menyatakan bahwa mengelola 

emosi berarti menangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan 

tepat,  hal  ini  merupakan  kecakapan  yang  sangat  bergantung  pada 

kesadaran  diri.  Berdasarkan  uraian  ini,  dapat  di  asumsikan  bahwa 

pengendalian  diri  dapat  mempengaruhi  tingkat  pemahaman  akuntansi. 

Pengaturan diri mampu membuat mahasiswa menjadi seorang yang lebih 

bertanggung  jawab,  berhati-hati  atau  teliti  dalam  mengerjakan  tugas 

tugasnya.
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Suryaningrum (2003)  berpendapat  bahwa agar  bisa  taat  pada 

jadwal  kuliah  dan  tugas-tugas  yang  diberikan  dosen  maka  mahasiswa 

memerlukan  kendali-diri,  kemampuan  menolak  sesuatu  yang  penting 

padahal  remeh,  kemampuan  untuk  menolak  godaan  untuk  menikmati 

kesenangan  yang  memboroskan  waktu  atau  godaan  untuk  mengalihkan 

perhatian.  Jika prinsip kecakapan ini sudah dimiliki mahasiswa maka ia 

akan mampu menyeimbangkan semangat,  ambisi  dan kemampuan keras 

mereka  dengan  kendali  diri,  sehingga  mampu  memadukan  kebutuhan 

pribadi dalam meraih prestasi belajar.

Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  bisa  diasumsikan  dan 

ditemukan hipotesis berikutnya yaitu:

H2:  Pengendalian  diri  berpengaruh  terhadap  tingkat  pemahaman 

akuntansi.

3. Motivasi

Motivasi  yang  paling  baik  adalh  motivasi  dari  dalam  diri 

individu.  Pengaruh  motivasi  pihak  ketiga  maupun  lingkungan  tidak 

berperan sepenting motivasi  diri sendiri.  Individu yang bisa memotivasi 

dirinya  sendiri  memungkinkan  individu  tersebut  untuk  bekerja  dengan 

baiki  meskipun  tidak  ada  imbalan  atas  pekerjaannya.  Motivasi  juga 

merupakan kemandirian pribadi untuk memberikan semangat kepada diri 

sendiri.
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Condry  dan  Chambers  (1978)  dalam suryanti  dan  Ika  (2004) 

mengatakan  motivator yang paling ampuh adalah motivasi yang berasal 

dari  dalam  diri  seseorang.  Para  mahasiswa  yang  memiliki  upaya 

meningkatkan diri  menunjukkan semangat juang kearah penyempurnaan 

diri yang merupakan inti dari motivasi untuk meraih prestasi. Setiap kali 

mahasiswa belajar secara rutin untuk menemukan cara peningkatan diri, 

mereka mewujudkan hasrat kolektif mereka untuk berprestasi. Sebaliknya, 

ketika  harus  menetapkan  sasara-sasaran  atau  standar-standar  bagi  diri 

sendiri,  mahasiswa  dengan  kecapakan  peraihan  prestasinya  rendah 

biasanya  tidak  serius  atau  tidak  realistis.  Mereka  yang  terdorong  oleh 

kebutuhan untuk meraih prestasi selalu mencari jalan untuk menemukan 

suskse mereka.

Berdasarkan uruaian diatas dapat ditarik kesimpulan berupa:

H3:  Motivasi berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi.

4. Empati

Empati  adalah  kemampuan  diri  untuk  mengolah  emosi  dan 

merasakan lingkungan sekitar.  Empati  lebih mengarah kepada kepekaan 

individu terhadap rasa iba dan peduli kepada lingkungan sosialnya.

Trisnawati  dan  Suryaningrum  (2003)  mengatakan  bahwa 

prasyarat  untuk  empati  adalah  kesadaran  diri,  mengenali  sinyal-sinyal 

perasaan  yang  tersembunyi  dalam  reaksi-reaksi  tubuh  kita  sendiri.  Di 

kalangan mahasiswa yang paling efektif dari empatik adalah mempunyai 
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kemampuan paling tinggi dalam penolakan terhadap sinyal-sinyal emosi 

tubuh  sendiri  mulai  dari  mendengar,  memahami,  dan  bersosial  dengan 

lingkungan kampus.

Hein (2004) dalam Suryanti dan Ika(2004) menyatakan bahwa 

empati  yang  lebih  tinggi  memberi  kita  lebih  banyak  informasi,  dan 

semakin banyak informasi  yang kita  dapat  mengenai  sesuatu,  kita  akan 

semakin  memahaminya.  Hein  menyimpulkan  bahwa  sensivisitas 

emosional dan kesadaran yang lebih tinggi meningkatkan tingkat empati 

yang kemudian  akan memimpin  kepada tingkat  pemahaman yang  lebih 

tinggi.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah hipotesis yaitu:

H4:  Empati berpengaruh terhadap tingkat pemahaman akuntansi.

5. Keterampilan Sosial

Goleman  (2000)  menyatakan  bahwa  seni  dalam  membina 

hubungan  dengan  orang  lain  merupakan  ketrampilan  sosial  yang 

mendukung  keberhasilan  dalam  pergaulan  dengan  orang  lain.  Tanpa 

memiliki  ketrampilan,  seseorang  akan  mengalami  kesulitan  dalam 

pergaulan sosial.  Hal ini lah yang dapat menyebabkan mahasiswa dapat 

belajar  dengan  suasana  yang  baik  sehingga  hasil  yang  di  capai  dapat 

maksimal.

Keterampilan  sosial  dalam  lingkungan  kampus  dapat  dilihat 

dengan  seberapa  erat  hubungan  mahasiswa  dengan  dosen.  Erat  yang 

dimaksud  adalah  seberapa  jauh  mahasiswa  memhami  gerak  gerik  dan 
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maksud  yang  diberikan  oleh  dosen.  Hal  ini  berakibat  pada  tingkat 

pemahaman atas materi yang diberikan. Diharapkan dengan keterampilan 

sosialnya  mahasiswa lebih mudah untuk memahami  materi  materi  yang 

diberikan  oleh  dosen,  sehingga  kegiatan  belajar  mengajar  bisa  berjalan 

dengan kondusif dan impulsif. 

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik sebuah hipotesis bahwa:

H5: Keterampilan sosial berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi


