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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Kecerdasan Emosional 

 Davies dkk. (1998) dalam Satiadarma, (2003: 27) menjelaskan bahwa 

inteligensi emosional atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang 

untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, membedakan satu 

emosi dengan lainya, dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntun 

proses berpikir serta perilaku seseorang. 

 Menurut Gardner (1989) dalam Goleman (2002: 52-53) menempatkan 

kecerdasan pribadi dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, 

tempramen, motivasi, dan hasrat orang lain. Dan kunci menuju pengetahuan diri 

akses menuju pengetahuan-pengetahuan diri seseorang dan kemampuan untuk 

membedakan perasaan-perasaan tersebut serta memanfaatkanya untuk menuntun 

tingkah laku. 

Menurut Goleman (2002: 58-59) secara garis besar membagi dua 

kecerdasan emosional yaitu kompentensi personal yang meliputi pengenalan diri, 

pengendalian diri, motivasi diri dan kompetensi sosial yang terdiri dari empati dan 

ketrampilan sosial. Goleman, mengadaptasi lima hal yang tercakup dalam 

kecerdasan emosional dari model Salovely dan Mayer, yaitu pengenalan diri, 

pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan kemampuan sosial. 
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 2.1.1.1 Meningkatkan dan Mengembangkan Kecerdasan Emosional 

 Menurut Weisinger (2006) dalam Yuniani (2010) Kecerdasan emosional 

dapat dilatih, dikembangkan, dan ditingkatkan. Emosi bukanlah suatu karakter 

yang dimiliki atau yang tidak dimiliki. Kita dapat meningatkan kecerdasan 

emosional dengan mempelajari dan melatih ketrampilan serta kemampuan yang 

menyusun kecerdasan emosional. Cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional 

kita yaitu dengan: 

1. Mengembangkan kesadaran tinggi yang tinggi  

Dengan kesadaran yang tinggi, kita dapat memonitor diri sendiri, 

mengamati tindakan dan mempengaruhinya demi kebaikan kita. 

2. Mengelola emosi 

Mengelola emosi berati memahaminya, lalu menggunakan pemahaman 

tersebut untuk menghadapi situasi secara produktf; bukannya menekan 

emosi dan menghilangkan informasi berharga yang di sampaikan oleh 

emosi kepada kita. 

3. Memotivasi diri sendiri 

Motivasi adalah pencurahan tenaga pada suatu arah tertentu untuk sebuah 

tujuan spesifik. Di dalam konteks kecerdasan emosional, ini berarti 

menggunakan sistem emosional untuk memfasilitasi keseluruhan proses 

dan menjaganya tetap berlangsung. 

Anthony (2004) dalam Yuniani (2010) menyajikan progam untuk 

meningkatkan kecerdasan emosional menuju pintu kesuksesan dengan lima 

langkah berikut: 
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1. Awarennes (kesadaran). Menyesuaikan dengan kekuatan dan 

kelemahan alami; meneliti bagaimana dampak kepribadian seseorang 

terhadap orang lain; dan menyadari emosi. 

2. Restraint (pengekangan diri). Mengidentifikasi emosi negatif yang 

dapat merusak hubungan; serta menyiapkan tanggapan rasional yang 

akan mengekang emosi. 

3. Resilience (daya pemulihan). Belajar mengembangkan sifat optimistis, 

gigih; mengenali sumber sesungguhnya dari keputusasaan; dan 

menerima motivator intrinsik. 

4. Other (empaty)/lain-lain (empati). Perasaan dan motif yang tajam; 

mengembangkan radar emosional; dan belajar untuk menjadi 

pendengar dan pengamat yang lebih baik. 

5. Working with other (building rapport)/bekerja sama dengan orang lain 

(membina hubungan). Berkomunikasi; menyelesaikan konflik; dan 

belajar menjalin hubungan dan pemimpin orang lain. 

2.1.1.2 Komponen Kecerdasan Emosional 

Menurut Dameria (2005) dalam pembahasanya tentang petingnya 

pendidikan kecerdasan emosional mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai 

kecerdasan emosional yang baik akan dapat di kenali melalui lima komponen 

dasar, yaitu Self-awarenes (pengenalan diri), Self-regulation (penguasaan diri), 

Selfmotivation (motivasi diri), Empathy (empati) dan Effective Relationship 

(hubungan yang efektif). Seseorang yang tidak mempunyai kecerdasan emosional 

yang tinggi dapat ditandai dengan hal-hal berikut: mempunyai emosi yang tinggi, 



11 

 

cepat bertindak berdasarkan emosinya, dan tidak sensitif dengan perasaan orang 

lain. Orang yang tidak mempunyai kecerdasan emosional tinggi, biasanya 

mempunyai kecenderungan untuk menyakiti dan memusuhi orang lain. 

 Goleman (2002 : 58-59) secara garis besar membagi dua kecerdasan 

emosional, yaitu kompetensi personal (pribadi) yang meliputi pengenalan diri 

(kesadaran diri), pengendalain diri (pengaturan diri), motivasi diri, dan 

kompetensi sosial yang terdiri dari empati dan ketrampilan sosial. Goleman 

mengadaptasi lima hal yang tercakup dalam kecerdasan emosional dari model 

Salovey dan Mayer (1990). Komponen kecerdasan emosional yang dipakai adalah 

komponen kecerdasan emosional menurut Goleman, yaitu sebagai berikut : 

1. Kecerdasan diri (mengenali emosi atau kemampuan mengenali diri) 

Kesadaran diri adalah mengenali perasaan sewaktu perasaan itu 

terjadi merupakan dasar kecerdasan emosional. Pada tahap ini di perlukan 

adanya pemantauan perasaan dari waktu ke waktu agar timbul pemahaman 

tentang diri. Kesadaran diri merupakan ketrampilan dasar yang vital untuk 

ketiga kecekapan emosi: 

a. Kesadaran emosi: mengetahui pengaruh emosi terhadap 

kinerja, dan mampu menggunakan nilai-nilai untuk memandu 

membuat keputusan. 

b. Penilaian diri secara akurat: mengetahui kekuatan dan batas-

batas diri Sendiri. 

c. Percaya diri: keyakinan tentang harga diri dan kemampuan 

sendiri. 
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2. Pengaturan diri (mengelola emosi atau pengendalian diri) 

Pengaturan diri adalah mengelola kondisi, implus, dan sumber 

daya diri sendiri. Kecakapan emosi utama dalam pengaturan diri adalah 

sebagai berikut : 

a. Pengendalian diri : mengelola emosi dan implus yang merusak 

dengan efektif. 

b. Dapat dipercaya : memelihara norma kejujuran dan integritas. 

c. Kehati-hatian : dapat diandalkan dan bertanggungjawab dalam 

memenuhi kewajiban. 

d. Adaptabilitas : keluwesan dalam menangani perubahan dan 

tantangan. 

e. Inovasi : bersikap terbuka terhadap gagasan, pendekatan baru, 

dan informasi terkini. 

3. Motivasi (motivasi diri sendiri) 

Motivasi adalah kecenderungan emosi yang mengantar atau 

memudahkan perahian sasaran. Penataan emosi sebagai alat untuk 

mencapai tujuan adalah hal yang sangat penting dalam kaitan untuk 

memberi perhatian, untuk memotivasi diri sendiri, dan menguasai diri 

sendiri, dan untuk berkreasi. Kecakapan emosi yang terdapat dalam 

motivasi adalah: 

a. Dorongan prestasi: dorongan untuk menjadi lebih baik atau 

memeuhi standar keberhasilan. 

b. Komitmen: menyesuaikan diri dengan sasaran kelompok atau 



13 

 

perusahaan. 

c. Inisiatif: kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan. 

d. Optimisme: kegigihan dalam memperjuangkan sasarn kendati 

ada halangan dan kegagalan. 

4. Empati (Mengenali emosi orang lain) 

Empati adalah kecerdasan terhadap perasaan, kebutuhan, dan 

kepentingan orang lain. Pada tingkat yang paling rendah, empati 

mempersyaratkan kemampuan membaca emosi orang lain; 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. Kecakapan-kecakapan ini meliputi: 

a. Memahami orang lain: mengindra perasaan dan perspektif 

orang lain, dan menunjukkan minat aktif terhadap kepentingan 

mereka. 

b. Orientasi pelayanan: mengantisipasi, mengenali, dan berusaha 

memenuhi kebutuhan pelanggan. 

c. Mengembangkan orang lain: mengindra kebutuhan orang lain 

untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka. 

d. Mengatasi keragaman: menumbuhkan peluang melalui 

pergaulan dengan bermacam-macam orang. 
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e. Kesadaran politis: mampu membaca arus-arus emosi sebuah 

kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan. 

5. Ketrampilan sosial/Kemampuan sosial (membina hubungan) 

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. Ketrampilan sosial intinya adalah seni 

menangani emosi orang lain merupakan dasar bagi beberapa kecakapan, 

yaitu antara lain: 

a. Pengaruh: menerapkan taktik persuasi secara efektif. 

b. Komunikasi: mengirimkan pesan secara jelas dan menyakinkan. 

c. Manajemen konflik: merundingkan dan menyelesaikan perbedaan 

pendapat. 

d. Kepemimpinan: menjadi pemandu dan sumber ilham. 

e. Katalisator perubahan: mengawali, mendorong, atau mengelola 

perubahan. 

f. Membangun ikatan: menumbuhkan hubungan yang instrumental. 

g. Kolaborasi dan kooperasi: bekerja sama dengan orang lain menuju 

sasaran bersama. 

h. Kemampuan tim: menciptakan sinergi dalam kerja sama meraih 

sasaran kelompok. 

 

 



15 

 

2.1.2 Perilaku Belajar Mahasiswa 

Dalam (Kamus Bahasa Indonesia, 2008) belajar memilki arti berusaha 

memperoleh kepandaian atau ilmu. Suwardjono (1991) menyatakan bahwa belajar 

di perguruan tinggi merupakan suatu pilihan srategik dalam mencapai tujuan 

individual seseorang. Semangat, cara belajar, dan sikap mahasiswa terhadap 

belajar sangat dipengaruhi oleh kesadaran akan adanya tujuan individual dan 

tujuan lembaga pendidikan yang jelas. Kuliah merupakan ajang untuk 

mengkonfirmasi pemahaman mahasiswa dalam proses belajar mandiri. 

Pengendalian proses belajar lebih penting daripada hasil atau nilai ujian. Kalau 

proses belajar dijalankan dengan baik, nilai merupakan konsekuensi logis dari 

proses tersebut. 

Suwardjono (1991) juga menambahkan bahwa konsep atau pengertian 

belajar sangat beragam dan tergantung dari sisi pandang setiap orang yang 

mengamatinya. Belajar merupakan salah satu konsep menarik dalam teori-teori 

psikologi dan pendidikan, sehingga para ahli memberi bermacam-macam 

pengertian mengenai belajar. Belajar merupakan kegiatan individual, kegiatan 

yang dipilih secara sadar karena seseorang mempunyai maksud dan tujuan dari 

individu tertentu.  

Saryanti (2010) menjelaskan bahwa belajar di perguruan tinggi merupakan 

suatu pilihan di antara berbagai alternatif strategik untuk mencapai tujuan 

individual. Kesadaran mengenai hal ini akan sangat menentukan sikap dan 

pandangan belajar di perguruan tinggi yang pada akhirnya akan menentukan 

bagaimana seseorang belajar di perguruan tinggi.  
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  Selanjutnya Saryanti menyatakan bahwa belajar merupakan proses dari 

manusia untuk mendapatkan pengetahuan, dengan ciri - cirinya antara lain adalah: 

Belajar harus memungkinkan terjadinya perubahan perilaku pada diri individu. 

Pertama yaitu, perubahan tersebut tidak hanya pada aspek pengetahuan atau 

kognitif saja tetapi juga meliputi aspek sikap dan nilai (afektif) serta keterampilan 

(psikomotor). Kedua, bahwa perubahan itu merupakan buah dari pengalaman. 

Perubahan perilaku yang terjadi pada individu karena adanya interaksi antara 

dirinya dengan lingkungan. Ketiga adanya Interaksi ini dapat berupa interaksi 

fisik dan psikis.  perubahan perilaku akibat belajar akan bersifat cukup permanen. 

Proses belajar atau pembelajaran adalah fokus utama dalam psikologi 

pendididikan. Saat seseorang belajar menggunakan komputer, mungkin 

melakukan kesalahan dalam proses belajarnya. Namun pada titik tertentu mereka 

akan terbiasa melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk menggunakan computer 

secara efektif. Seseorang akan berubah dari yang tidak bisa mengoperasikan 

Komputer menjadi bisa mengoperasikannya dan tidak akan kehilangan keahlian 

itu. Jadi, Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pengaruh permanen atas 

perilaku, pengetahuan, dan ketrampilan berpikir, yang diperoleh melalui 

pengalaman (Santrock, 2001: 266). 

Menurut Giyono (1993) dalam Hanifah dan Syukriy (2001) kebiasaan 

belajar dapat berlangsung melalui tiga cara yaitu:  

1. Memperoleh reinforcement, yang berlansung menurut pola conditioning. 

Pengalaman sukses memberikan kesenangan, sehingga menumbuhkan rasa 
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untuk mempertahankan sikap positif terhadap cara belajar yang dilakukan 

dan akhirnya menjadi kebiasaan. 

2. Classical conditioning, yaitu sikap dan aktivitas seseorang dapat diubah, 

sehingga melalui proses belajar dapat dibentuk sikap dan aktivitas (cara 

belajar) yang lama kelamaan mendarah daging dan menjadi kebiasaan. 

3. Belajar modern, yaitu ada guru-guru yang dikagumi, dihormati, dan 

perilakunya dapat diteladani, serta dipercaya secara merata sehingga 

cenderung menirunya dan bertindak sama. Apabila model ini mendapat 

reinforcement terhadap tindakanya, maka akan menjadi kebiasaan. 

Surachmad dalam Hanifah dan Syukriy (2001) mengemukakan lima hal 

yang berhubungan dengan perilaku belajar yang baik, yaitu: Kebiasaan mengikuti 

pelajaran, Kebiasaan memantapkan pelajaran, Kebiasaan membaca buku, 

Kebiasaan menyiapkan karya tulis, dan Kebiasaan menghadapi ujian. 

 

2.1.3 Pemahaman Akuntansi 

2.1.3.1 Pengertian Akuntansi 

Menurut Soemarso (2000) dalam Rachmi (2010), American Accounting 

Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasikan, 

mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya 

penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan 

informasi tersebut. Definsi ini mengandung beberapa pengertian, yaitu: 

1. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan 

pelaporan informasi ekonomi. 



18 

 

2. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan beguna 

dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha 

yang bersankutan. 

Suwardjono (1991) menyatakan akuntansi merupakan seperangakat 

pengetahuan yang luas dan komplek. Cara termudah untuk menjelaskan 

pengertian akuntansi dapat 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. 

 

2.1.3.2 Pemahaman Akuntansi 

Paham dalam (Kamus Bahasa Indonesia, 2008)  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. 

Menurut Budhiyanto dan Ika paskah (2004) tingkat pemahaman 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 mata kuliah, tetapi juga 

apabila mahasiswa tersebut mengerti dan dapat menguasai konsep-konsep yang 
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terkait. Mahasiswa dapat dikatakan menguasai atau memahami akuntansi apabila 

ilmu akuntansi yang sudah di perolehnya selama ini dapat diterapkan dalam 

kehidupannya bermasyarakat atau dengan kata lain dapat dipraktekkan didunia 

kerja. Pendidikan akuntansi setidaknya harus dapat mempersiapkan peserta didik 

untuk memulai dan mengembangkan keaneragaman karir profesional dalam 

bidang Akuntansi.  

Mengacu penelitian Yuniani (2010), bahwa pemahaman akuntansi 

ditentukan oleh prestasi akademik (IP) mahasiswa berdasarkan nilai mata kuliah 

Pengantar  Akuntansi I, Pengantar akuntansi II, Akuntansi Keuangan I, Akuntansi 

Keuangan II, Akuntansi Biaya, Akuntansi manajemen, Auditing I, Auditing II, 

Sistem Informasi Akuntansi, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Sistem Pengendalian 

Manajemen, Akuntansi Sektor Publik, dan Teori Akuntansi dengan maksud 

mengkhususkan pada mata kuliah-mata kuliah akuntansi. Dan mata kuliah 

tersebut merupakan mata kuliah yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang 

menggambarkan akuntansi secara umum. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu dan Rumusan Hipotesis 

2.2.1 Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Pemahaman Akuntansi 

 Davies dkk (1998) dalam Satiadarma, (2003: 27) menjelaskan bahwa 

inteligensi emosional atau kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang 

untuk mengendalikan emosi dirinya sendiri dan orang lain, membedakan satu 

emosi dengan lainya, dan menggunakan informasi tersebut untuk menuntun 

proses berpikir serta perilaku seseorang. 
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Goleman (1995) dalam (Satiadarma, 2003: 25) menjelaskan inteligensi 

emosional jauh lebih penting daripada kemampuan skolastik seseorang dalam 

mempengaruhi sukses hidupnya. Salah satu hal yang mendasari pandangan ini 

adalah bahwa gejolak perasaan sangat mempengaruhi proses berpikir. 

Menurut Gardner (1989) dalam Goleman (2002:52-53) menempatkan 

kecerdasan pribadi dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, 

tempramen, motivasi, dan hasrat orang lain. Dan kunci menuju pengetahuan diri 

akses menuju pengetahuan-pengetahuan diri seseorang dan kemampuan untuk 

membedakan perasaan-perasaan tersebut serta memanfaatkanya untuk menuntun 

tingkah laku.  

Menurut Goleman (2002 : 58-59) secara garis besar membagi dua 

kecerdasan emosional yaitu kompentensi personal yang meliputi pengenalan diri, 

pengendalian diri, motivasi diri dan kompetensi sosial yang terdiri dari empati dan 

ketrampilan sosial. Goleman, mengadaptasi lima hal yang tercakup dalam 

kecerdasan emosional dari model Salovely dan Mayer, yaitu pengenalan diri, 

pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan kemampuan sosial. 

Penelitian yang membahas tentang pengaruh kecerdasan emosional 

terhadap pemahaman akuntansi adalah penelitian dari Yuniani (2010). Hasil 

penelitianya menunjukan bahwa terdapat hubungan dari lima hipotesis yang 

dikemukakan, hipotesis pertama, kedua, dan ketiga diterima yang menyatakan 

bahwa pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa. Sedangkan hipotesis keempat dan kelima 
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ditolak yang menyatakan bahwa empati dan ketrampilan sosial tidak bepengaruh 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Dan menyatakan bahwa kecerdasan 

emosional memiliki peranan yang penting untuk mencapai kesuksesan hidup, baik 

dalam kehidupan pribadi maupu sosial. Dalam kehidupan akademik, tampaknya 

kecerdasan emosional juga memiliki peranan besar. 

Penelitian Yani (2012) yang membahas tentang pengaruh kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap pemahaman 

akuntansi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kecerdasan intelektual 

berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi pada mahasiswa pendidikan 

ekonomi Universitas Riau. Hal ini karena kecerdasan intelektual merupakan 

kecerdasan pertama yang dikembangkan yang mampu membuat seorang 

mahasiswa berfikir secara rasional untuk belajar akuntansi dan memahaminya.  

Kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap pemahaman 

akuntansi pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Riau. Hal ini karena 

setinggi-tingginya IQ hanya menyumbang kira-kira 20% bagi faktor-faktor yang 

menentukan kesuksesan dalam kehidupan seseorang, maka yang 80% diisi oleh 

kekuatan-kekuatan lain, banyak kita lihat mahasiswa yang berhasil memahami 

akuntansi tanpa mengandalkan secara optimal kecerdasan intelektual yang 

dimilikinya. Namun, mereka berusaha dengan kekurangannya untuk 

mengandalkan kecerdasan lain, seperti berusaha untuk berhubungan baik dengan 

orang lain, baik itu dengan dosen maupun teman dan bisa mengelola emosi diri 

sendiri dan orang lain. 
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Kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi 

pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Riau. Hal ini karena banyak 

mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Riau kurang sadar akan 

tanggungjawabnya sebagai mahasiswa dan sebagai makhluk Tuhan. Berdasarkan 

uraian diatas, dapat diajukan hipotesis yaitu: 

H1 : Kecerdasan Emosional yang diukur dari pengenalan diri, 

pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan kemampuan sosial 

berpengaruh Signifikan terhadap Pemahaman Akuntansi. 

 

2.2.2 Pengaruh Perilaku Belajar terhadap Pemahaman Akuntansi 

 Hastuti (2003) Menyatakan bahwa perilaku belajar adalah kebiasaan, 

kemauan dan keterampilan belajar yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan 

Surachmad dalam Hanifah dan Syukriy (2001) mengemukakan lima hal yang 

berhubungan dengan perilaku belajar yang baik, yaitu: Kebiasaan mengikuti 

pelajaran, Kebiasaan memantapkan pelajaran, Kebiasaan membaca buku, 

Kebiasaan menyiapkan karya tulis, dan Kebiasaan menghadapi ujian. 

 Menurut Budhiyanto dan Nugroho (2004) tingkat pemahaman 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 mata kuliah, tetapi juga 

apabila mahasiswa tersebut mengerti dan dapat menguasai konsep-konsep yang 

terkait.  
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Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk 

diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan 

yang sangat berguna bagi penulis. Penelitian yang membahas pengaruh perilaku 

belajar terhadap tingkat pemahaman akuntansi dijabarkan, sebagai berikut: 

Nugroho dkk (2011) yang menguji tentang pengaruh perilaku belajar 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi. perilaku belajar diukur berdasarkan 

kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku teks, kunjungan ke 

perpustakaan, dan kebiasaan menghadapi ujian. Selain itu, dalam penelitian ini 

juga menggunakan dua variabel kontrol yang mempengaruhi variabel independen 

terhadap variabel dependen. kedua variabel tersebut adalah nilai mata kuliah 

matematika bisnis dan nilai bahasa inggris dasar. Tingkat pemahaman akuntansi 

mahasiswa dilihat dari nilai-nilai mata kuliah pasak bumi mutu akuntansi. Sampel 

penelitian diambil dari mahasiswa yang telah mengambil seluruh mata kuliah 

pasak bumi mutu akuntansi tersebut, mata kuliah matematika bisnis dan bahasa 

inggris dasar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga. Data diperoleh dari kuesioner dan alat analisis yang digunakan adalah 

regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan kebiasaan 

mengikuti pelajarab, kebiasaan membaca buku teks, kunjungan ke perpustakaan, 

dan kebiasaan menghadapi ujian berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi. 

Penelitian dari Hanifah dan Syukriy (2001) yang menguji tentang perilaku 

belajar terhadap tingkat prestasi akademik mahasiswa akuntansi. Perilaku belajar 

diukur dengan kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku teks, 
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kunjungan ke perpustakaan dan kebiasaan menghadapi ujian. Sedang prestasi 

akademik diproksi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Data yang digunakan 

adalah data primer (diperoleh dengan menggunakan kuisioner tertutup dengan 

pengukuran skala likert lima titik) dan data skunder (IPK) dengan sampel 

mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Alat analisis yang digunakan 

adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serentak 

faktor kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku teks, kunjungan 

ke perpustakaan dan kebiasaan menghadapi ujian berpengaruh terhadap prestasi 

mahasiswa, Sementara secara parsial hanya faktor kunjungan ke perpustakaan dan 

kebiasaan menghadapi ujian yang signifikan. Berdasarkan uraian diatas, dapat 

diajukan hipotesis yaitu: 

H2 :  Perilaku Belajar yang diukur dari kebiasaan mengikuti pelajaran, 

kebiasaan membaca buku, kunjungan ke perpustakaan, dan kebiasaan 

menghadapi ujian berpengaruh Signifikan terhadap Pemahaman 

Akuntansi. 
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2.2.3 Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Perilaku Belajar Secara 

Bersama-sama terhadap Pemahaman Akuntansi 

  Hanum (2011) menyatakan salah satu faktor yang mendukung 

keberhasilan pendidikan tinggi akuntansi adalah sikap dan mental mahasiswa 

dalam mengembangkan kepribadiannya. Kemampuan untuk mengembangkan 

kepribadian mahasiswa pada masa sekarang ini lebih dikenal dengan istilah 

Emotional Quotient (EQ) atau kecerdasan emosional. 

  Selanjutnya Hanum menjelaskan bahwa proses belajar mengajar dalam 

berbagai aspek sangat terkait dengan kecerdasan emosional mahasiswanya. 

Kecerdasan emosional mampu melatih kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, 

kesanggupan untuk tegar dalam menghadapi frustasi, kesanggupan 

mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, dapat mengatur suasana 

hati serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan-

kemampuan ini mendukung seorang mahasiswa dalam mencapai tujuan dan cita-

citanya. 

  Penelitian mengenai pengaruh kecerdasan emosional dan perilaku belajar 

terhadap pemahaman akuntansi dilakukan oleh Hanum (2011). Variabel 

independen yang digunakan yaitu kecerdasan emosional dengan atribut 

pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial. Dan 

perilaku belajar dengan atribut kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasan membaca 

buku, kunjungan ke perpustakaan, dan kebiasaan menghadapi ujian. Hasil 

penelitian menunujukan bahwa kecerdasan emosional dan perilaku belajar secara 
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bersama-sama berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. Berdasarkan uraian 

tersebut, dapat diajukan hipotesis yaitu: 

H3 :  Kecerdasan emosional dan perilaku belajar secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. 

 

2.3 Kerangka Model Hubungan Penelitian 

Agar pola hubungan dari variabel penelitian dapat diukur dan diamati, 

maka perlu dijabarkan ke dalam suatu bentuk kerangka model penelitian. 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka model hubungan kecerdasan 

emosional dan perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Skema dan Model Penelitian 
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Dari skema di atas dapat kita lihat bahwa kecerdasan emosional dan 

perilaku belajar mahasiswa akuntansi, keduanya menuju satu arah yang sama 

yaitu kepada pemahaman akuntansi. Ini artinya, bahwa variabel kecerdasan 

emosional dan perilaku belajar tersebut baik secara simultan maupun parsial 

diduga akan mempengaruhi pemahaman akuntansi, baik berpengaruh secara 

secara kuat maupun lemah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


