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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada perkembangan globalisasi di dunia pendidikan ini sedikit banyak 

telah mempengaruhi sistem pendidikan akuntansi pada Perguruan Tinggi. 

Pendidikan saat ini juga menempati prioritas yang paling utama karena untuk 

menciptakan para tenaga ahli yang handal dalam bidangnya masing-masing. 

Seiring dengan perkembangan pendidikan tersebut juga berimbas pada kualitas 

mahasiswa yang dihasilkan dari sistem pendidikan yang semakin berkembang. 

Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui 

pendidikan. Pada tingkat perguruan tinggi mahasiswa yang mengikuti pendidikan 

tentunya mempunyai harapan akan keberhasilan studi demi masa depan. 

Dunia kerja menuntut lulusan mahasiswa tidak hanya memiliki 

kemampuan akademik saja, melainkan juga harus mempunyai kecerdasan 

emosional yang baik. Goleman (2006) mengatakan kecerdasan emosional 

meliputi kemampuan individu dalam berkomunikasi, beradaptasi, kreatifitas, 

ketahuan mental, kepercayaan diri, motivasi, kerjasama tim, dan mampu 

memberikan kontribusi kepada perusahaan, dengan begitu seseorang akan 

mempunyai nilai tambah dalam bersaing pada dunia kerja. Kuliah dan pekerjaan 

merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena ketika kita duduk dibangku 

perkuliahan ilmu tersebut akan bermanfaat didunia pekerjaan. Persaingan di dunia 

kerja ini semakin tajam akibat adanya era globalisasi. Peraturan atau persyaratan 

untuk masuk di dunia kerja kini pun ikut berubah. Penilaian bukan hanya 
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berdasarkan tingkat kepandaian, atau berdasarkan pelatihan dan pengalaman, 

tetapi juga berdasarkan seberapa baik kita mengelola diri kita sendiri agar dapat 

berhubungan baik dengan orang lain. Perguruan tinggi akuntansi sebagai institusi 

yang menghasilkan lulusan dalam bidang akuntansi, saat ini institusi dituntut tidak 

hanya menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan yang hanya dibidang 

akademik, tetapi juga mempunyai kemapuan yang bersifat teknik analisis dalam 

bidang Humanistic Skill dan Profesional Skill sehingga mempunyai nilai tambah 

untuk bersaing di dunia kerja. 

Banyak mahasiswa menempuh jalur kuliah untuk mendapatkan gelar 

keserjanaan dan pada akhirnya gelar keserjanaan tersebut digunakan untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk dapat bekerja di suatu perusahaan yang 

diinginkan. Berdasarkan beberapa pengalaman yang ada, banyak pencari kerja 

yang mengeluh karena banyak mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) yang tinggi memiliki kepribadian yang kurang. Salah satu aspek 

kepribadian dapat dilihat dari kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional 

mahasiswa memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Kecerdasan 

emosional ini mampu melatih kemampuan untuk mengelola perasaannya, 

kemampuan untuk memotivasi dirinya, kesanggupan untuk tegar dalam 

menghadapi frustasi, kesanggupan mengendalikan diri dan menunda kepuasan 

sesaat. Kemampuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa pada masa 

sekarang ini lebih dikenal dengan istilah Emotional Quotient (EQ) atau 

kecerdasan emosional. Kecerdasan ini yang mendukung seorang mahasiswa 

dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Seorang mahasiswa yang kecerdasan 

emosionalnya tinggi akan berdampak positif pada mahasiswa, sehingga memiliki 
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peranan penting untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami akuntansi yang 

akan datang. Lulusan mahasiswa jurusan akuntasi nantinya akan menjadi 

seseorang yang profesional dibidang akuntansi, apabila mereka dapat mengelola 

kecerdasan emosional serta perilaku belajar dengan baik maka mereka akan dapat 

lebih mudah dan akan lebih memahami akuntansi. 

Tingkat pemahaman akuntansi seorang mahasiswa dalam memahami mata 

kuliah tidak hanya ditunjukan dari nilai-nilai yang diperoleh dalam mata kuliah 

tersebut, tetapi juga apabila mahasiswa dapat dikatakan menguasai atau 

memahami akuntansi ketika ilmu akuntansi yang telah diperolehnya dapat 

diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau dapat dipraktekkan di dunia 

kerja. (Budhiyanto dan Nugroho, 2004) 

Penelitian ini difokuskan kepada mahasiswa akuntansi dikarenakan 

penulis saat ini fokus pada bidang akuntansi. Kecerdasan emosional yang akan 

diteliti terbagi menjadi lima komponen, yaitu pengenalan diri, motivasi, empati, 

dan keterampilan sosial. Sedangkan perilaku belajar yang akan diteliti terbagi 

menjadi empat komponen, yaitu kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan 

membaca buku, kunjungan keperpustakaan, kebiasaan menghadapi ujian. Dan 

mata kuliah akuntansi yang dipilih oleh penulis adalah Pengantar Akuntansi 1, 

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

Keuangan Lanjutan 1, Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, Pengauditan 1, Teori 

Akuntansi, Akuntansi Biaya, Sistem Informasi Akuntansi Dan Akuntansi 

Keprilakuan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

“Pengaruh Atribut Kecerdasan Emosional Dan Atribut Perilaku Belajar 

Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian beberapa alasan yang telah dikemukakan pada 

latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah pada penelitian dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah atribut keceredasan emosional (pengenalan diri, pengendalian diri, 

motivasi, empati, dan keterampilan sosial) berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi ? 

2. Apakah atribut perilaku belajar (kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan 

membaca buku, kunjungan ke perpustakaan, dan kebiasaan menghadapi 

ujian) terhadap tingkat pemahaman akuntansi ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan ada atau tidaknya 

pengaruh atribut kecerdasan emosional dan atribut perilaku belajar mahasiswa 

akuntansi yang masih aktif di STIE Perbanas Surabaya terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh atribut kecerdasan emosional (pengenalan diri, 

pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial) terhadap 

tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa di STIE Perbanas Surabaya. 

2. Mengetahui atribut perilaku belajar (kebiasaan mengikuti pelajaran, 

kebiasaan membaca buku, kunjungan ke perpustakaan, dan kebiasaan 
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menghadapi ujian) terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa 

di STIE Perbanas Surabaya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a.         Bagi Penulis 

Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan 

untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-

konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya 

secara nyata. 

b.      Bagi Mahasiswa STIE Perbanas 

Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan Mahasiswa STIE 

Perbanas sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam berpikir dan untuk 

mengendalikan emosinya dalam memahami mata kuliah yang sedang ditempuh. 

c. Bagi STIE PERBANAS Surabaya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan 

STIE Perbanas Surabaya dan juga dapat berguna untuk sumber informasi, bahan 

pembandingan bagi peneliti lainnya, serta menjadi bahan referensi atau tambahan 

informasi yang diperlukan dalam mengendalikan emosional tersebut. 

 

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi 

Agar lebih memudahkan dalam pemahaman dalam penulisan proposal, 

maka diberikan sistematika penulisan proposal secara garis besar disusun sebagai 

berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini akan menjelaskan mengenai latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari 

penelitian, dan sistematika penulisan proposal. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab tinjauan pustaka ini akan menjelaskan mengenai penelitian 

terdahulu yang didapat dari jurnal, landasan teori yang dipakai baik 

teori secara umum dan teori khusus, kerangka pemikiran penelitian dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan memberikan penguraian mengenai metode penelitian 

antara lain adalah rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi 

variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen 

penelitian, populasi, sampel, data dan metode pengumpulan data, uji 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, serta teknik analisis data 

yang digunakan dalam pemecahan masalah. 

BAB IV :GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN & ANALISIS DATA 

Dalam bab ini menguraikan hasil analisis data yang diperoleh dan 

menguraikan tentang subject penelitian, analisis deskriptif variabel 

penelitian, analisis hipotesis serta pembahasan dari hipotesis 

penelitian. Bab ini juga akan membahas hasil yang didapat dari 

kesimpulan penelitian apakah menerima H1 atau akan menolak H0. 

BAB V :PENUTUP 
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Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian, 

keterbatasan yang terjadi dari penelitian serta saran yang diberikan 

untuk penelitian seanjutnya. 




