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ABSTRACT 

 

Intelectual quotient is not a dominant factor in one’s success. A success of life is 

more determined by Emotional Quotient, which have many aspects link to personality  

Emotional Quotient consisting of five component that is recognition self awareness, self 

regulation, motivation, empathy, and social skills have an effect on to storey level 

understanding of accountancy. Measuring instrument to measure storey level 

understanding of accountancy is average point of accountancy that is PA1, PA2, AKM1, 

AKM2, AKL1, AKL2, AU1, AU2 And TA. That Analyzer used is multiple  regression 

analysis,normality test, assumption of classical test, and goodness of fit.  Result of 

analysis express that recognition self awareness, motivation and gender have signifikan 

effect (at significant level 0.1) to level understanding of accountancy. Self responsibility, 

social skill and empathy do not have an effect on by signifikan to level understanding of 

accountancy.  

 

Keywords : Emotional Quotient, Accounting understanding, Gender. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Akuntansi sekarang ini sangat terpengaruh dengan perkembangan 

dunia globalisasi. Perkembangan teknologi seperti internet, komputerisasi dan sebagainya 

sangat memudahkan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Namun, 

keberadaan teknologi yang semakin berkembang tersebut bukanlah jaminan bagi dunia 

pendidikan untuk mencapai keberhasilan. Salah satu faktor yang dapat 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  

(Melandy, Widiastuti, Aziza, 2007). 

Akuntansi merupakan salah satu jurusan di fakultas ekonomi yang banyak 

diminati oleh mahasiswa saat ini. Dari hasil penelitian Victor dan Jenny, 2007 

menyebutkan bahwa rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi, didorong oleh 

keinginan mereka untuk menjadi profesional di bidang akuntansi. Selain itu mereka juga 

termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan di masa mendatang akan sangat dibutuhkan 

oleh banyak organisasi dan perusahaan, khususnya di Indonesia. Akuntansi 

membutuhkan tingkat intelejensi yang tinggi, karena pembelajaran akuntansi rumit. 

Sehingga memerlukan tingkat ketelitian, kesabaran serta pemahaman yang tinggi akan 
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mata kuliah yang telah diperoleh di perguruan tinggi seperti mata kuliah pengantar 

akuntansi, akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, teori akuntansi 

dan pengauditan.  

Meika Riba’ati (2003) dalam artikelnya yang berjudul faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Prestasi Mahasiswa dalam Akuntansi Keuangan di Perguruan Tinggi 

Swasta, menyebutkan salah satu mata kuliah dalam proses pengajaran di perguruan tinggi 

swasta secara umum, jurusan akuntansi secara khusus adalah akuntansi keuangan. 

Prestasi mahasiswa dalam akuntansi keuangan dipengaruhi banyak faktor. Meika Riba’ati 

(2003) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi mahasiswa dalam akuntansi 

keuangan dengan menggunakan lima variable independen dan tambahan pengaruh faktor 

gender terhadap kelima variable tersebut sebagai replikasi penelitian yang dilakukan oleh 

Eskew dan Valey (1988). Lima variable independen yang digunakan diantaranya 

kemampuan dan usaha, keahlian intelektual, prestasi selain akuntansi keuangan, prestasi 

di SMU dan prestasi di perguruan tinggi. Untuk mengetahui pengaruh gender terhadap 

variable-variabel tersebut Meika menambahkan hipotesisnya mengenai pengaruh factor 

gender. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meika Riba’ati menunjukan kelima factor 

yang diuji dan factor gender tidak berpengaruh secara signifikan pada prestasi mahasiswa 

dalam mata kuliah akuntansi keuangan. 

Pada umumnya, mahasiswa di perguruan tinggi berasal dari dua latar belakang 

SMU yang berbeda, yaitu mahasiswa yang berlatar belakang SMU jurusan IPA dan IPS. 

Pada masyarakat terdapat pandangan umum yang mengatakan bahwa jurusan IPA lebih 

unggul dibandingkan jurusan IPS. Welsh, Anderson dan Harris (1982) dalam Meika 

Riba’ati (2003) menemukan perbedaan prestasi matematika secara substansial akan 
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menjelaskan  perbedaan pengalaman dalam matematika. Hal ini wajar karena dalam 

kenyataanya, siswa yang sering berlatih matematika mempunyai kemampuan lebih baik 

dibandingkan siswa yang tidak sering berlatih. 

Schroeder (1986) dalam Meika Riba’ati (2003) melaporkan adanya perbedaan 

prestasi mahasiswa di perguruan tinggi tanpa pengalaman akuntansi sebelumnya di 

sekolah lanjutan. Jacoby (1975), Baldwin dan Howe (1982) dalam Meika Riba’ati (2003)  

menemukan banyaknya pengalaman tata buku di sekolah lanjutan akan mendukung 

prestasi mahasiswa dalam mata kuliah akuntansi  hanya pada awalnya saja. Bergin 

(1983), Baldwin dan Howe (1978) menemukan adanya kemampuan pada sekolah 

lanjutan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi akuntansi keuangan pada 

tahap awal di perguruan tinggi. Hasil penelitian-penelitian di atas mengarah pada 

kesimpulan bahwa mahasiswa berlatar belakang SMU jurusan IPA mempunyai 

kemampuan lebih baik dibandingkan mahasiswa berlatar belakang SMU jurusan IPS. 

Faktor lain adalah faktor gender. Ada dugaan yang mengatakan gender memiliki 

hubungan yang erat dengan tingkat kecerdasan dan laki-laki memiliki tingkat kecerdasan 

yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Penelitian yang dilakukan Dwyer (1994) 

dalam Meika Riba’ati (2003) menyatakan adanya pengaruh perbedaan gender dalam 

aktivitas kuliah, disebutkan bahwa gender berpengaruh dalam prestasi. Dalam studi 

tersebut, perempuan menghasilkan lebih sedikit paper dibandingkan laki-laki. 

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengendalikan emosinya 

saat menghadapi situasi yang menyenangkan maupun menyakitkan. Berdasarkan 

penelitian, Goleman menyimpulkan bahwa kecerdasan intelektual bukan faktor dominan 

dalam keberhasilan seseorang, terutama dalam dunia bisnis maupun sosial. Menurut 
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Goleman banyak sarjana yang cerdas dan saat kuliah selalu menjadi bintang kelas, namun 

ketika masuk dunia kerja menjadi anak buah teman sekelasnya yang prestasi 

akademiknya pas-pasan. Hal ini juga didukung oleh berbagai kejadian yang terjadi di 

Indonesia, misalnya tawuran antar mahasiswa, korupsi yang dilakukan oleh berbagai 

pejabat di negara ini (Hidayat). 

Kecerdasan emosional menurut Goleman merupakan kemampuan merasakan, 

memahami dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber 

energi, informasi, koneksi dan pengaruh yang manusiawi. Dengan kemampuan ini maka 

mahasiswa akan mampu untuk mengenal siapa dirinya, mengendalikan dirinya, 

memotivasi dirinya, berempati terhadap lingkungan sekitarnya dan memiliki 

keterampilan social yang akan meningkatan kualitas pemahaman mereka tentang 

akuntansi karena adanya proses belajar yang didasari oleh kesadaran mahasiswa itu 

sendiri.  

Goleman (1995) menyatakan: “Orang yang cakap secara emosional adalah 

mereka yang dapat menangani perasaan mereka sendiri dengan baik, mampu membaca 

dan menghadapi perasaan orang lain dengan efektf, mereka ini memiliki keuntungan  

dalam setiap bidang kehidupan, entah itu dalam hubungan asmara dan persahabatan atau 

dalam menangkap aturan-aturan tak tertulis yang menentukan keberhasilan politik 

organisasi”. 

 Kuliah dan pekerjaan  merupakan dua hal yang saling berkaitan. Banyak 

mahasiwa menempuh jalur kuliah untuk mendapatkan titel kesarjanaan  dan pada 

akhirnya titel kesarjanaan tersebut digunakan untuk memenuhi salah satu syara untuk 

dapat bekerja di suatu perusahaan. Berdasarkan beberapa pengalaman penulis, banyak 
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pencari kerja yang mengeluh karena banyak mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi 

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

dapat dilihat dari kecerdasan emisonalnya. Fakta-fakta inilah yang membuat penulis 

tertarik untuk meneliti kecerdasan emisional mahasiswa akuntansi dalam hubungannya 

dengan pemahaman mata kuliah akuntansi. Pemahaman mata kuliah akuntansi yang baik 

akan mempengaruhi kemamampuan mahasiswa akuntansi saat terjun ke dunia kerja.  

Pada penelitian ini penulis akan melihat sinkronisasi antara kelima komponen 

kecerdasan emosional dan pengaruhnya terhadap tingkat pemahaman akuntansi dalam 

sistem pendidikan tinggi akuntansi dengan mengambil sample mahasiswa jurusan 

akuntansi angkatan 2008 di STIE Indonesia Banking School. Penulis juga akan 

membandingkan kecerdasan emosional antara mahasiswa pria dengan mahasiswa wanita 

dalam memahami mata kuliah akuntansi. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasikan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh antara pengenalan diri terhadap tingkat pemahaman akuntansi ? 

2. Apakah ada pengaruh antara pengendalian diri terhadap tingkat pemahaman akuntansi ? 

3. Apakah ada pengaruh antara motivasi terhadap tingkat pemahaman akuntansi ? 

4. Apakah ada pengaruh antara empati terhadap tingkat pemahaman akuntansi ? 

5. Apakah ada pengaruh antara keterampilan sosial terhadap tingkat pemahaman akuntansi ? 

6. Apakah ada pengaruh antara gender terhadap tingkat pemahaman akuntansi ? 
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7. Secara bersama-sama, apakah ada pengaruh antara pengenalan diri, pengendalian diri, 

motivasi, empati, keterampilan social dan gender terhadap tingkat pemahaman akuntansi 

? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa mahasiswi STIE Indonesia Banking 

School angkatan 2005-2008. 

2. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman akuntansi. 

3. Variabel Independent dalam penelitian ini adalah gender dan kecerdasan emosional. 

Kecerdasan emosional yang dimaksut terdiri dari : 

 Pengendalian diri, dibatasi dari kendali diri dan adaptabilitas. 

 Empati, dibatasi dari memahami orang lain, orientasi pelayanan dan mengatasi 

keseragaman. 

 Keterampilan sosial, dibatasi dari pengaruh, komunikasi, kepemimpinan, 

kolaborasi dan kooperasi serta kemampuan tim. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara khusus dilakukan untuk: 

 Pengenalan diri, dibatasi dari kesadaran emosi, penilaian diri secara teliti dan 

percaya diri . 

 Motivasi, dibatasi dari dorongan prestasi, inisiatif dan optimisme.  
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1. Untuk mengetahui pengaruh antara pengenalan diri terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara pengendalian diri terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi.  

3. Untuk mengetahui pengaruh antara motivasi terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara empati terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

5. Untuk mengetahui pengaruh antara keterampilan sosial terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. 

6. Untuk mengetahui pengaruh antara gender terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

7. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh antara pengenalan diri, pengendalian 

diri, motivasi, empati, keterampilan social dan gender terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi . 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat penelitian ini  diharapkan sebagai berikut:  

1. Menjadi pedoman dan masukan bagi pendidikan tinggi akuntansi dalam menyusun sistem 

pendidikan akuntansi dalam rangka menciptakan lulusan yang handal, berkualitas dan 

mampu bersaing pada dunia kerja. 

2. Penelitian ini juga diharapkan diharapkan sebagai masukan bagi mahasiswa dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional mereka demi mencapai suatu kesuksesan 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu :  

 BAB I : PENDAHULUAN 
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Bab ini menjelaskan latar belakang penulis memilih topik penelitian beserta 

masalah penelitian yang akan dibahas. Selain itu dijelaskan juga tujuan dan 

manfaat dilakukannya penelitian dan bagaimana sistematika penulisan penelitian.  

 BAB II : LANDASAN TEORITIS 

Terdiri atas tinjauan pustaka yang memuat landasan teori berkaitan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian dan kerangka pemikiran yang sesuai 

dengan tujuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. 

 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi objek penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian, metode 

pengumpulan data yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dan 

informasi yang dibutuhkannya, dan metode analisis data yakni cara yang diambil 

penulis untuk mengolah data dan informasi yang telah didapat. 

 BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini diawali dengan penjelasan mengenai objek penelitian, dilanjutkan 

dengan analisis dan pembahasan hasil penelitian. 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab penutup yang menyajikan secara singkat mengenai apa yang telah 

diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam bagian kesimpulan. 

Dalam bab ini ditutup dengan keterbatasan saran dan implikasi yang dapat 

dipertimbangkan terhadap hasil penelitian. 

PENGARUH ANTARA..., Citra Lidya Kurnia Dewi, Ak.-IBS, 2012



 

PENGARUH ANTARA..., Citra Lidya Kurnia Dewi, Ak.-IBS, 2012



BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Kecerdasan Emosional 

Berdasarkan pengertian tradisional, kecerdasan meliputi kemampuan membaca, 

menulis dan berhitung yang merupakan keterampilan kata dan angka yang menjadi fokus 

di pendidikan formal (sekolah), dan sesungguhnya mengarahkan seseorang untuk 

mencapai sukses di bidang akademis. Tetapi definisi keberhasilan hidup tidak hanya itu 

saja. Pandangan baru yang berkembang mengatakan bahwa ada kecerdasan lain di luar 

kecerdasan intelektual (IQ), seperti bakat, ketajaman pengamatan sosial, hubungan sosial, 

kematangan emosional, dan lain-lain yang harus juga dikembangkan (Melandy dan 

Aziza, 2006).   

Kata emosi berasal dari bahasa latin, yaitu emovere, yang berarti bergerak 

menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal 

mutlak dalam emosi. Menurut Daniel Goleman (1995) emosi merujuk pada suatu 

perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. 

Biasanya emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. 

Sebagai contoh emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga 

secara fisiologi terlihat tertawa, emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. 
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Daniel Goleman (1995) mengemukakan beberapa macam-macam emosi, yaitu 

sebagai berikut : 

a.  Amarah  : beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati 

b.  Kesedihan : pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi   diri, putus 

asa 

c.  Rasa takut : cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, 

tidak tenang 

d.  Kenikmatan : bahagia, gembira, riang, puas, riang, senang, terhibur, bangga 

e.  Cinta : penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa 

dekat, bakti, hormat, kemesraan, kasih 

f.  Terkejut  : terkesiap, terkejut 

g.  Jengkel  : hina, jijik, muak, mual, tidak suka 

h.  Malu  : malu hati, kesal 

Anthony (2003) menulis bahwa emosi pada prinsipnya menggambarkan perasaan 

manusia dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Oleh karena emosi merupakan 

reaksi yang manusiawi terhadap situasi nyata maka sebenarnya tidak ada emosi yang baik 

dan jelek. Membahas soal emosi maka sangat erat kaitannya dengan kecerdasan emosi itu 

sendiri dimana merupakan kemampuan seseorang untuk memotivasi diri sendiri, bertahan 

menghadap frustasi, mengendalikan dorongan hati (kegembiraan, kesedihan, kemarahan, 

dan lain-lain) dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan mampu 

mengendalikan stres. 
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Di tahun 1985, Wayne Payne dapat dikatkan sebagai orang yang pertama kali 

menggunaka istilah kecerdasan emosional secara formal. Namun ditahun 1987, dalam 

majalah Mensa, Keith Basley-lah yang pertama kalinya menggunakan istilah Emotional 

Quotient, dan inilah yang menandai kemunculan pertama kali istilah EQ (Emotional 

Quotient) secara publik. Tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University 

dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas 

emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan (Anthony, 2003). 

Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering 

disebut EQ sebagai : 

“himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau 

perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya 

dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan.”. 

Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat 

menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu peranan lingkungan terutama orang 

tua pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan 

emosional. 

Menurut Gardner, kecerdasan pribadi terdiri dari :”kecerdasan antar pribadi yaitu 

kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang memotivasi mereka, bagaimana 

mereka bekerja, bagaimana bekerja bahu membahu dengan kecerdasan. Sedangkan 

kecerdasan intra pribadi adalah kemampuan yang korelatif, tetapi terarah ke dalam diri. 

Kemampuan tersebut adalah kemampuan membentuk suatu model diri sendiri yang teliti 
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dan mengacu pada diri serta kemampuan untuk menggunakan modal tadi sebagai alat 

untuk menempuh kehidupan secara efektif.” (Goleman, 1995). 

Dalam rumusan lain, Gardner menyatakan bahwa inti kecerdasan antar pribadi itu 

mencakup “kemampuan untuk membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, 

temperamen, motivasi dan hasrat orang lain.” Dalam kecerdasan antar pribadi yang 

merupakan kunci menuju pengetahuan diri, ia mencantumkan “akses menuju perasaan-

perasaan diri seseorang dan kemampuan untuk membedakan perasaan-perasaan tersebut 

serta memanfaatkannya untuk menuntun tingkah laku”. (Goleman, 1995). 

Menurut dua ahli EQ terkenal, yakni Salovey dan Mayer (1990) dalam Anthony 

(2003) yang telah mengembangkan konsep EQ jauh sebelum Goleman, ada lima aspek 

penting yang diperlukan  sebagai langkah awal unutk meningkatkan kecerdasan 

emosional. Kelima hal tersebut sebagai berikut : 

1. Kesadaran Diri (Self Awareness), yakni kemampuan melakukan observasi terhadap 

diri sendiri dan mengenali perasaan yang anda miliki . 

2. Mengelola Emosi (Managing Emotion), yakni mengelola emosi secara akurat 

sehingga anda mengerti bagaimana cara mengelola emosi yang tidak menyenangkan 

dan mengetahui alasan dibalik emosi anda yang tidak menyenangkan. 

3. Memotivasi Diri Sendiri (Motivating Oneself), yakni kemampuan menghubungkan 

emosi secara maksimal untuk mendukung pencapaian tujuan pribadi dan 

pengontrolan emosi. 

4. Empati (Empathy), yakni sensitivitas terhadap perasaan orang lain dan mengambil 

sudut pandang orang lain serta menghargai cara pandang orang lain. 
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5. Menjaga Relasi (Handling Relationship), yakni kemampuan untuk berinteraksi dan 

menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain, kemampuan social, atau 

interpersonal . 

Goleman (1995), merupakan salah seorang yang mempopulerkan jenis kecerdasan 

manusia lainnya yang dianggap sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi 

terhadap prestasi seseorang, yakni Kecerdasan Emosional, yang kemudian kita 

mengenalnya dengan sebutan Emotional Quotient (EQ). Goleman mengemukakan bahwa 

kecerdasan emosi merujuk pada 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 dengan orang lain. 

Dalam Anthony (2003), keterkaitan antara EQ dengan kesuksesan kehidupan 

social dan karier sebenarnya baru disadari oleh para peneliti social di dunia belakangan 

ini. Misalnya, riset-riset social menunjukan bahwa EQ berkaitan erat dengan keberhasilan 

dalam memimpin di kantor (Ashforth and Humphrey, 1995), keberhasilan dan kinerja tim 

kerja (William and Stenberg, 1988), keberhasilan kinerja individu, hubungan antar 

pribadi, serta mengelola perubahan (Goleman, 1995).  

Riset Goleman menunjukan bahwa EQ ternyata berpengaruh sekitar 80-90% 

terhadap kesuksesan karier dibandingkan kecerdasan intelektual atau kemampuan teknis. 

Tipe murni IQ tinggi (artinya mengesampingkan kecerdasan emosional) hampir 

merupakan karikatur kaum intelektual, terampil di dunia pemikiran tetapi canggung di 

dunia pribadi. Profil-profilnya sedikit berbeda untuk kaum pria dan kaum wanita. 
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TABEL 2.1 

PROFIL PERBEDAAN IQ TINGGI DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL TINGGI 

PROFIL PRIA WANITA 

IQ tinggi  Penuh ambisi dan produktif 

 Dapat diramalkan dan tekun dan tidak 

dapat dirisaukan oleh urusan tentang 

dirinya sendiri. 

 Cenderung bersikap kritis dan 

meremhkan, pilih-pilih dan malu-malu 

dan secara emosional membosankan dan 

dingin 

 Keyakinan intelektual tinggi, lancar 

mengungkapkan gagasan, menghargai 

masalah intelektual dan mempunyai 

minat intelektual dan estetika yang amat 

luas. 

 Cenderung mawas diri, mudah cemas, 

gelisah dan merasa bersalah dan ragu 

mengungkapkan kemarahan secara 

terbuka 

Kecerdasan 

Emosional 

Tinggi 

 Secara social mantap, mudah bergaul 

dan jenaka, tidak mudah takut atau 

gelisah.  

 Mereka berkemampuan besar untuk 

melibatkan diri dengan orang-orang atau 

permasalahan, untuk memikul tanggung 

jawab dan mempunyai pandangan 

 Cenderung bersikap tegas dan 

mengungkapkan perasaan mereka secara 

langsung, dan memandang dirinya sendiri 

secara positif; kehidupan member makna 

bagi mereka. 

 Mudah bergaul dan ramah serta 

mengungkapkan perasaan mereka secara 
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moral; mereka simpatik dan hangat. 

 Kehidupan emosional mereka kaya tapi 

wajar; mereka nyaman dengan dirinya 

sendiri, dengan orang lain dan dunia 

pergaulan lingkungannya. 

wajar; mereka mampu menyesuaikan diri 

dengan beban stress. 

 Mudah menerima orang baru; mereka 

cukup nyaman dengan dirinya sehingga 

selalu ceria dan spontan 

  Sumber: Goleman (1995) 

 

 

2.1.2 Komponen kecerdasan Emosional 

Menurut Goleman (2000) dalam Melandy, Widiastuti dan Azizah (2007) terdapat 

lima dimensi atau komponen kecerdasan emosional (EQ) yang keseluruhannya 

diturunkan menjadi dua puluh lima kompetensi. Apabila kita menguasai cukup enam atau 

lebih kompetensi yang menyebar pada kelima dimensi (EQ) tersebut, akan membuat 

seseorang menjadi profesional yang handal. Kelima dimensi atau komponen tersebut 

adalah: 

1. Pengenalan diri (Self awareness), artinya mengetahui keadaan dalam diri, hal 

yang lebih disukai, dan intuisi. Kompetensi dalam dimensi pertama adalah 

mengenali emosi sendiri, mengetahui kekuatan dan keterbatasan diri, dan 

keyakinan akan kemampuan sendiri. 

2. Pengendalian diri (self regulation), artinya mengelola keadaan dalam diri dan 

sumber daya diri sendiri. Kompetensi dimensi kedua ini adalah menahan emosi 

dan dorongan negatif, menjaga norma kejujuran dan integritas, bertanggung 
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jawab atas kinerja pribadi, luwes terhadap perubahan, dan terbuka terhadap ide-

ide serta informasi baru. 

3.  Motivasi (motivation), artinya dorongan yang membimbing atau membantu 

peraihan sasaran atau tujuan. Kompetensi dimensi ketiga adalah dorongan untuk 

menjadi lebih baik, menyesuaikan dengan sasaran kelompok atau organisasi, 

kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan, dan kegigihan dalam 

memperjuangkan kegagalan dan hambatan. 

4. Empati (empathy), yaitu kesadaran akan perasaan, kepentingan, dan keprihatinan 

orang. Dimensi keempat terdiri dari kompetensi understanding others, 

developing others, customer service, menciptakan kesempatan-kesempatan 

melalui pergaulan dengan berbagai macam orang, membaca hubungan antara 

keadaan emosi dan kekuatan hubungan suatu kelompok. 

5. Keterampilan sosial (social skills), artinya kemahiran dalam menggugah 

tanggapan yang dikehendaki oleh orang lain. Diantaranya adalah kemampuan 

persuasi, mendengar dengan terbuka dan memberi pesan yang jelas, kemampuan 

menyelesaikan pendapat, semangat leadership, kolaborasi dan kooperasi, serta 

team building. 

2.1.2.1 Pengenalan Diri 

Kekuatan-kekuatan yang ada pada diri merupakan aset dalam kehidupan sehari-

hari, namun demikian apabila kekuatan-kekuatan ini tidak disadari maka kesempatan 

untuk mengaktualisasikan diri akan hilang. Demikian halnya dengan kelemahan-

kelemahan yang ada pada diri seseorang. Kelemahan-kelemahan yang tidak disadari, 

tidak hanya merugikan diri sendri tetapi juga dapat menyusahkan orang lain. Ada orang 
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yang tidak tahu bahwa dirinya terlalu percaya diri sehingga dia merasa lebih mampu, 

sementara orang lain menganggap bahwa kemampuannya „biasa-biasa‟ saja. 

Pengenalan diri adalah salah satu cara untuk membentuk konsep diri. Konsep diri 

merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya, baik secara fisik, psikis, social maupun 

moral. Persepsi tersebut meliputi sesuatu yang dicita-citakan maupun keadaan yang 

sesungguhnya. Aspek fisik yang dipersepsi meliputi penilaian terhadap tubuh, pakaian, 

benda miliknya dsb. Aspek psikis meliputi kejiwaan seseorang. Aspek social meliputi 

bagaimana peranan sosial dalam masyarakat. Sementara aspek moral meliputi nilai dan 

prinsip yang memberi arti dan arah dalam kehidupan seseorang. 

Untuk mencapai suatu tahap kesadaran diri, orang membutuhkan pengalaman dan 

interaksi sosial. Seseorang dapat mengemukakan pikiran, perasaan, atau kekesalan pada 

orang lain dengan harapan orang lain akan memberikan perhatian atau umpan balik 

kepada dirinya (Avin, 1995) 

2.1.2.2 Pengendalian Diri 

Pengendalian diri adalah satu keinginan dan kemampuan dalam menggapai 

kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang pada hak dan kewajibannya sebagai 

individu dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Organisasi.org, 

2008). 

Berikut pengertian selaras, serasi dan seimbang dalam pengendalian diri : 

 Serasi yaitu kesesuaian atau kesamaan antar semua unsur pendukung agar 

menghasilkan keterpaduan yang utuh. 

 Seimbang adalah jumlah yang sama besar antara hak dan kewajiban. 
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 Selaras adalah suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan 

batin. 

2.1.2.3 Motivasi 

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat 

menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, 

baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari 

luar individu (motivasi ekstrinsik). Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan 

banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks 

belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya.. Kajian tentang motivasi telah sejak 

lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, 

terutama dikaitkan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja (prestasi) seseorang. 

Salah satu teori yang mengemukakan mengani motivasi yaitu Teori Abraham H. 

Maslow (Teori kebutuhan). Dari McClelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk 

mencapai prestasi atau Need for Acievement (N.Ach) yang menyatakan bahwa motivasi 

berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Menurut 

McClelland karakteristik orang yang berprestasi tinggi (high achievers) memiliki tiga ciri 

umum yaitu : (1) sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat 

kesulitan moderat; (2) menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena 

upaya-upaya mereka sendiri, dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti kemujuran 

misalnya; dan (3) menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka 

(Akhmad, 2008). 

2.1.2.4 Empati 
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Empati berasal dari bahasa Yunani εμπάθεια yang berarti “ketertarikan fisik”. 

Sehingga dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali, 

mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain. Menurut KBBI, empati adalah keadaan 

mental yang membuat seseorang mengidentifikasi atau merasa dirinya dalam keadaan 

perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. 

Empati sering disebut-sebut sebagai resonansi dari perasaan. Secara fisika berarti 

ikut bergetarnya suatu benda karena persamaan frekuensi. Dengan empati, seseorang 

akan membuat frekuensi perasaan dalam dirinya sama dengan frekuensi perasaaan yang 

dirasakan orang lain. Sehingga ia turut bergetar, turut memahami, sekaligus merasakan 

apa yang dirasakan orang lain. Karena pikiran, kepercayaan, dan keinginan seseorang 

berhubungan dengan perasaannya, seseorang yang berempati akan mampu mengetahui 

pikiran dan mood orang lain. 

Empati ini sangat kita butuhkan. Empati ini akan membuat kita terbiasa melihat 

sesuatu dari sisi yang lain. Empati akan membuat kita bisa cepat memisahkan orang dan 

masalahnya; empati akan mendorong kita untuk lebih melihat bagaimana menyelesaikan 

masalah ketimbang bagaimana menyerang orang (Kompasiana, 2009). 

2.1.2.5 Keterampilan Sosial 

Banyak pengertian keterampilan sosial (Social Skill) yang dikemukakan para ahli.  

Salah satunya, Hargie et.al (1998) memberikan pengertian keterampilan sosial (Social 

Skill) sebagai  kemampuan individu untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain baik 

secara verbal maupun nonverbal sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu, 

di mana keterampilan ini merupakan perilaku yang dipelajari. Keterampilan sosial (Social 
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Skill) akan mampu mengungkapkan perasaan baik positif maupun negatif dalam 

hubungan interpersonal, tanpa harus melukai orang lain (Satria, 2011) 

Pengertian komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-

simbol verbal. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling 

impresif. Sedangkan komunikasi non-verbal diartikan sebagai proses komunikasi dimana 

pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah 

menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan kontak mata, penggunaan 

objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya, simbol-simbol, serta cara 

berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara 

(Wikipedia). 
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TABEL 2.2 

KERANGKA KERJA KECAKAPAN EMOSI 

 

Kecakapan Pribadi 
Menentukan bagaimana kita mengolah diri sendiri. 

 

Kecakapan Sosial 
Menentukan bagaimana kita menangani suatu hubungan. 

 

Pengenalan diri  
Mengetahui kondisi diri sendiri, kesukaan, 
sumberdaya dan intuisi.  

 Kesadaran emosi: mengenali emosi diri 
sendiri dan efeknya.  

 Penilaian diri secara teliti: mengetahui 

kekuatan dan batas-batas diri sendiri.  

 Percaya diri: keyakinan tentang harga diri 

dan kemampuan sendiri.  
 

 

 

 

 
 

 

Empati  
Kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan, dan 
kepentingan orang lain.  

 Memahami orang lain: mengindra perasaan 
dan perspektif orang lain dan menunjukan 
minat aktif terhadap kepentingan mereka.  

 Orientasi pelayanan: mengantisipasi, 
mengenali dan berusaha memenuhi kebutuhan 

pelanggan.  

 Mengembangkan orang lain: merasakan 
kebutuhan perkembangan orang lain & 

berusaha menumbuhkan kemampuan.  

 Mengatasi keseragaman: menumbuhkan 
peluang melalui pergaulan dengan bermacam-

macam orang.  

 Kesadaran politis: mampu membaca arus 

emosi sebuah kelompok dan Hubungannya 
dengan kekuasaan.  
 

 

 

Pengendalian diri  
Mengelola kondisi, implus, dan sumberdaya diri sendiri.  

 Kendali diri: mengelola emosi dan desakan 

hati yang merusak.  

 Sifat dapat dipercaya: memelihara norma 

kejujuran dan integritas.  

 Kewaspadaan: bertanggungjawab atas kinerja 

pribadi.  

 Adaptibilitas: keluwesan dalam menghadapi 

perubahan.  

 Inovasi: mudah menerima dan  

terbuka terhadap gagasan, pendekatan dan 
informasi baru. 

 

Keterampilan Sosial  
Kepintaran dalam menggugah tanggapan yang 
dikehendaki pada orang lain.  

 Pengaruh: memiliki taktik untuk melakukan 

persuasi.  

 Komunikasi: mengirimkan pesan yang jelas 

dan meyakinkan.  

 Kepemimpinan:membangkitkan inspirasi 

memandu kelompok &orang lain.  

 Katalisator perubahan: memulai dan 

mengelola perubahan.  

 Manajemen konflik: negosiasi dan pemecahan 

silang pendapat.  

 Pengikat jaringan: menumbuhkan hubungan 

sebagai alat.  

 Kolaborasi dan kooperasi: kerja sama dengan 

orang lain demi tujuan bersama.  

 Kemampuan tim: menciptakan sinergi 

kelompok dalam memperjuangkan tujuan  
 

 

 

Motivasi  
Kecenderungan emosi yang mengantar atau 

memudahkan peraihan sasaran  

 Dorongan prestasi: dorongan untuk 
menjadi lebih baik atau memenuhi standar 

keberhasilan  

 Komitmen: menyesuaikan diri dengan 

sasaran kelompok atau perusahaan  

 Inisiatif: kesiapan untuk memanfaatkan 
kesempatan  

 Optimisme: kegigihan memperjuangkan 
sasaran kendati ada halangan dan 

kegagalan  
 

 

Sumber: Goleman (1995)  
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2.2 Pengertian Akuntansi  

Salah satu pihak yang memberikan pengertian akuntansi adalah American 

Institute of Certified Public Accounts (AICPA). AICPA sendiri adalah sebuah organisasi 

yang terdiri dari kelompok akuntan publik Amerika yang paling banyak anggotanya. Jika 

mengacu pada definisi yang digunakan AICPA, pengertian akuntansi adalah sebuah seni 

pencatatan, proses pengelompokan, pengikhtisaran dengan berdasarkan pada cara-cara 

yang memiliki makna serta dinyatakan dalam nilai uang. Proses ini pada semua transaksi 

serta kejadian yang memiliki sifat keuangan untuk kemudian ditafsirkan maknanya. 

Selain AICPA, organisasi akuntansi dari Amerika Serikat lain yang juga 

memberikan pengertian akuntansi adalah American Accounting Association (AAA). 

Organisasi ini menyebutkan pengertian akuntansi sebagai suatu tahap pengumpulan, 

pengidentifikasian, pengikhtisaran dan pembagian yang didapat dari data keuangan untuk 

kemudian dilaporkan pada pihak yang membutuhkan, sebagai dasar penentuan keputusan 

ekonomi. 

Dari kedua pengertian akuntansi tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan 

mengenai pengertian akuntansi secara umum. Akuntansi dapat diartikan sebagai proses 

pencatatan, pengklasifikasian, perangkuman pengolahan dan penyajian data dari transaksi 

serta kejadian yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas keuangan. Dengan demikian, 

hasil dari pelaporan tersebut pada nantinya bisa digunakan sebagai sebuah dasar untuk 

melakukan penilaian dan penganalisaan tingkat kesehatan keuangan suatu organisasi. 

Dari hasil kesimpulan tersebut pada nantinya bisa digunakan untuk pengambilan 

keputusan dan untuk aktivitas lain yang membutuhkan. 
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Menurut Suwardjono (2005) pengetahuan akuntansi dapat dipandang dari dua sisi 

pengertian yaitu sebagai pengetahuan profesi (keahlian) yang dipraktekkan di dunia nyata 

dan sekaligus sebagai suatu disiplin pengetahuan yang diajarkan di perguruan tinggi. 

Akuntansi sebagai objek pengetahuan di perguruan tinggi, akademisi memandang 

akuntansi sebagai dua bidang kajian yaitu bidang prakyek dan teori. Bidang praktek 

berkepentingan dengan masalah bagaimana praktek dijalankan sesuai dengan prinsip 

akuntansi. Bidang teori berkepentingan dengan penjelasan, deskripsi, dan argument yang 

dianggap melandasi praktek akuntansi yang semuanya dicakup dalam suatu pengetahuan 

yang disebut teori akuntansi. 

 

2.3 Teori Gender 

Gender adalah penggolongan gramatikal terhadap kata benda yang secara garis 

besar berhubungan dengan dua jenis kelamin serta ketiadaan jenis kelamin atau 

kenetralan. Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris, gender berarti “jenis kelamin”, 

dimana sebenarnya artinya kurang tepat, karena dengan demikian gender disamakan 

pengertiannya dengan sex yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster’s New World 

Dictionary “gender” diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan 

perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku (Neudfeldt dalam Harmona, 2007). 

Dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah konsep cultural 

yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, 

dan karakteristik emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat 

(Tierney dalam Harmona, 2007). 
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Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara laki-laki dan perempuan 

terjadi melalui proses yang sangat panjang, contohnya melalui proses sosialisasi, ajaran 

keagamaan serta kebijakan negara, sehingga perbedaan-perbedaan tersebut seolah-olah 

dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, perbedaan 

gender dapat menghasilkan bentuk-bentuk marginalisasi, ketidakadilan (gender 

inequalities), subordinasi, pembentukan stereotipe, beban kerja ganda (double burden) 

serta bentuk-bentuk kekerasan. Kaum perempuan adalah pihak yang paling sering 

dirugikan dalam praktik-praktik gender differences ini, maka konsep bias gender dapat 

diartikan pembentukan sifat atau karakter laki-laki dan perempuan secara sosial dan 

kultural yang menguntungkan kaum laki-laki dan merugikan kaum perempuan (Fakih 

dalam Nanang, Elis, Mintarti, dan Rin, 2009). Namun dalam perkembangannya, konsep 

bias gender inipun dapat berlaku sebaliknya. Ketika laki-laki berada pada posisi yang 

dirugikan, maka hal inipun dapat digolongkan dalam bentuk bias gender.   

Dalam pengetahuan tentang gender terdapat banyak teori yang berkembang dan 

dijadikan rujukan dalam menganalisis permasalahan gender. Diantaranya adalah Teori 

Nurture, Teori Nature dan Teori Equilibrium . 

 

 

a. Teori Nurture 

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki – laki adalah hasil 

konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. 

Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan 

kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 
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bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki  –  laki dalam 

perbedaan kelas. Laki  –  laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan 

sebagai kelas proletar (Miranti, 2010). 

b. Teori Nature 

Menurut teori nature adanya pembedaan laki  –  laki dan perempuan adalah kodrat, 

sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi 

bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. 

Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena 

memang bebeda secara kodrat alamiahnya. Dalam proses perkembangannya, disadari 

bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan 

kedamaian dan  keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, 

yaitu terjadi ketidak-adilan gender, maka beralih ke teori nature. Agregat ketidak-

adilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, 

namun ketidak-adilan gender ini berdampak pula terhadap laki – laki (Miranti 2010). 

c. Teori Equilibrium 

Disamping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan 

keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan 

keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki – laki. Pandangan ini 

tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki  –  laki, karena keduanya 

harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam 

setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan 

peran perempuan dan laki – laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen 
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tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling 

melengkapi satu sama lain. R.H. Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran 

apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada 

hakikatnya adalah realita kehidupan manusia (Miranti, 2010). 

Hubungan laki – laki dan perempuan dilandasi kebutuhan kebersamaan guna 

membangun kemitraan yang hamonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus 

kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara. 

 

2.4 Pemahaman Akuntansi 

Menurut Budhiyanto dan Ika paskah (2004) dalam Anggun (2010), 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. 

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. 

Paham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pandai atau mengerti 

benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau 

memahamkan. Ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah 
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orang yang pandai dan mengerti benar akuntansi. Dalam hal ini pemahaman akuntansi 

akan diukur dengan menggunakan nilai mata kuliah akuntansi yaitu 1. Pengantar 

Akuntansi, 2. Akuntansi Keuangan Menengah, 3. Akuntansi Keuangan Lanjutan, 4. 

Pengauditan, 5. Akuntansi Manajemen dan 6. Teori Akuntansi. Mata kuliah tersebut 

merupakan mata kuliah yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang menggambarkan 

akuntansi secara umum. 

 

2.5 Keterkaitan Kecerdasan Emosional dengan Tingkat Pemahaman Akuntansi 

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, 1995). Kemampuan ini 

saling berbeda dan saling melengkapi dengan kemampuan akademik murni yang diukur 

dengan IQ. Kecerdasan emosional yang baik dapat dilihat dari kemampuan mengenal diri 

sendiri, mengendalikan diri, memotivasi diri,  berempati, dan kemampuan sosial. Oleh 

karena itu, mahasiswa yang memiliki ketrampilan emosi yang baik akan berhasil di 

dalam kehidupan dan memiliki motivasi untuk terus belajar. Sedangkan, mahasiswa yang 

memiliki keterampilan emosi yang kurang baik, akan kurang memiliki motivasi untuk  

belajar, sehingga dapat merusak kemampuannya untuk memusatkan perhatian pada 

tugas-tugas individu tersebut sebagai mahasiswa (Filia, 2010). 

 

2.6 Keterkaitan Gender dengan Tingkat Pemahaman Akuntansi 

Gender adalah konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) 

dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional laki-laki dan 
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perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Tierney dalam Harmona, 2007). Bassey 

dkk (2008)  dalam Nanang, Elis, Mintarti dan Rin (2009)  melakukan sebuah studi 

mengenai “Gender Differences and Mathematics Achievement of Rural Senior Secondary 

Students in Cross River  State, Nigeria”. Penelitian tersebut dilakukan di wilayah 

pedesaan Nigeria. Hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah simpulan bahwa dalam 

mata pelajaran Matematika, laki-laki lebih unggul jika dibandingkan dengan perempuan. 

Welsh, Anderson dan Harris (1982) dalam Meika (2003) rnenemukan perbedaan prestasi 

serta pemahaman menjelaskan perbedaan pengalaman dalam matematika. Hal ini wajar 

karena dalam kenyataan siswa sering berlatih soal matematika mempunyai kemampuan 

lebih baik dibandingkan siswa yang hanya belajar secara teoritis. Smith (1968) dalam 

Meika (2003), mengungkapkan bahwa akuntansi yang diperoleh di sekolah lanjutan 

secara positif akan mempengaruhi prestasi mahasiswa di perguruan tinggi dalam 

akuntansi dasar. 

Herring and Izard (1992) dalam Meika (2003) mengemukakan bahwa pendidikan 

akuntansi merupakan proses terus menerus dan menekankan tujuan pendidikan yang 

dihasilkan serta menjamin bahwa tujuan tersebut dapat tercapai, melalui lima langkah, 

yaitu : 

1. Establish educational objectives 

2. Deliver curriculum and accordance with the objectives 

3. Select student for a admission who capable of successfully completing the curriculum 

4. Countinously teach, react with advise and evaluate student during the college 

experience 
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5. Assess the outcomes of the program and then reavaluate the objectives, curriculum 

and students 

Langkah-langkah di atas saling mendukung satu sama lain, tujuan pendidikan, 

kurikulum yang sesuai, mahasiswa yang mampu memenuhi target, proses pengajaran dan 

evaluasi yang kontinyu. 

 

2.7 Keterkaitan Gender dengan Kecerdasan Emosional 

Tingkat kecerdasan seseorang tentunya mempengaruhi prestasinya dalam satu 

bidang. Jadi, apakah memang ada hubungan yang erat antara tinggi rendahnya tingkat  

kecerdasan dengan gender? dr. Irawan M. (konsultan saraf anak) dalam Gender Dan 

Tingkat Kecerdasan Ada Hubungankah..?? , menyatakan pada dasarnya gender itu tidak 

berpengaruh pada tingkat kecerdasan yang dimiliki seseorang, tetapi memang terjadi 

perbedaan antara pria dan wanita dalam menstimulasi otak yang dimiliki baik itu otak 

bagian kanan maupun bagian kiri. 

Pria biasanya lebih menstimulasi bagian otak kiri, dimana seperti kita ketahui 

bagian otak kiri ini lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan matematika, sains, 

dan logika. Sedangkan wanita biasanya lebih menstimulasi bagian otak sebelah kanan, 

yang lebih berfungsi pada hal-hal yang bersifat emosional, kemampuan berbicara, 

artistic, dan perasaan. Perbedaaan stimulasi pada otak ini dapat disebabkan karena kodrat 

yang berbeda dari pria dan wanita, sehingga terdapat perbedaan perlakuan antara pria dan 

wanita. Biasanya para wanita lebih dididik untuk lebih banyak menggunakan perasaan, 

perasaan yang lembut, dengan tingkat emosional yang tinggi. Sedangkan pria lebih 
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dikembangkan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan akal dapat berpikir 

dan berbuat lebih cepat dan tepat. 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk diungkapkan 

karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna 

bagu penulis. 

Melandy dan Aziza (2006) telah melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Kecerdasan Emosional terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Diri 

sebagai Variabel Pemoderasi dengan sampel mahasiswa akuntansi tingkat akhir pada 

beberapa perguruan tinggi negeri yang ada di Propinsi Bengkulu. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terlihat adanya perbedaan tingkat pengenalan diri dan motivasi 

antara mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri kuat dengan mahasiswa yang memiliki 

kepercayaan diri lemah, sedangkan untuk pengendalian diri, empati dan keterampilan 

sosial tidak terdapat perbedaan. 

Tjun, Setiawan dan Setiana (2009) telah melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Kecerdasan Emosioanl terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Dilihat dari Prespektif 

Gender dengan sampel mahasiswa akhir akuntansi yang telah menempuh 120 sks pada 

mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa tingkat pemahaman akuntansi wanita lebih baik 

daripada tingkat pemahaman akuntansi pria. 

Anggun (2010) telah melakukan penelitian tentang Pengaruh Kecerdasan 

Emosional terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi dengan sampel mahasiswa akuntansi 
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ekstensi fakultas ekonomi Universitas Diponegoro angkatan 2007. Berdasarkan hasilnya, 

dari lima hipotesis yang dikemukakan, hipotesis 1, 2, dan 3 diterima yang menyatakan 

bahwa pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa. Sedangkan hipotesis 4 dan 5 ditolak yang menyatakan 

bahwa empati dan ketrampilan sosial tidak bepengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. Banyak faktor-faktor kecerdasan emosional yang berpengaruh dalam 

kehidupan individual, dalam hal ini mahasiswa. Misalnya faktor tekanan mental, 

lingkungan pergaulan, trauma kegagalan, masalah pribadi, kegiatan diluar kampus 

(bekerja), budaya, atau bisa saja disebabkan oleh perilaku belajar mahasiswa. 

Bay dan McKeage (2006) telah  melakukan penelitian tentang Emotional 

Intelligence in Undergraduate Accounting Students: Preliminary Assessment dengan 

sampel mahasiswa akuntansi. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan 

emosional dari mahasiswa dalam sampel bisa menjadi perhatian. Tidak ada bukti bahwa 

satu istilah tradisional pendidikan akuntansi yang bisa diharapkan untuk memberikan 

kesempatan untuk perbaikan . Dengan demikian , upaya untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional yang ditargetkan para pelajar itu mungkin memerlukan intervensi pendidikan . 

Singh, Maghar dan Kuldip (2009) telah melakukan penelitian tentang The 

Influence of Emotional Intelligence and Learning Style on Students Academic 

Achievement dengan sampel 500 siswa tingkat diploma dan tingkat sarjana. Hasilnya 

menunjukan  dampak positif antara  kecerdasan emosi dan prestasi akademik dan juga 

antara gaya belajar dan prestasi akademik. Tingkat kecerdasan emosi mahasiswa 

ditemukan moderat dan tidak ada gaya belajar dominan ditemui di antara para siswa 
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.Studi menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional dan gaya belajar memberikan dampak 

positif kepada prestasi akademik siswa . 

Olatoye, Akintunde, Yakasai (2010) telah melakukan penelitian tentang 

Emotional Inteligence, Creativity, and Academic Achievement of Business Administration 

Students dengan sampel mahasiswa politeknik Higher National Diploma (HND) Business 

Administration di negara-neraga barat Nigeria Selatan. Hasilnya menunjukan tidak ada 

hubungan signifikan antara kreatifitas dan IPK. Serta tidak ada perbedaan signifikan 

antara prestasi akademik, kreatifitas maupun kecerdasan emosional siswa pria dan 

wanita.  

2.9 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Analisis 
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2.10 Indikator Variabel 

Tabel 2.3 

Indikator Variabel 

No Komponen Kecerdasan 

Emosional 

Indikator Sebagai  

Acuan Kuisioner 

1 Pengenalan Diri  Kesadaran emosi, meliputi pertanyaan: 7  

 Penilaian diri secara teliti, meliputi 

pertanyaan: 2, 5, 6 dan 9  

 Percaya diri, meliputi pertanyaan: 1 dan 

8  

2 Pengendalian Diri  Kendali diri, meliputi pertanyaan: 2 , 9 

dan 10  

 Adaptibilitas, meliputi pertanyaan: 8  

3 Motivasi  Dorongan prestasi, meliputi pertanyaan : 

2 

 Inisiatif, meliputi pertanyaan: 4  

 Optimisme, meliputi pertanyaan: 1, 3, 5, 

6 dan 8  

4 Empati  Memahami orang lain, meliputi 

pertanyaan: 4, 6  

 Orientasi pelayanan, meliputi 

pertanyaan: 7  

 Mengatasi keseragaman, meliputi 

pertanyaan: 5  

 

Gender (G) 
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2.11 Pengembangan Hipotesis 

5 Keterampilan Sosial  Pengaruh, meliputi pertanyaan: 1.  

 Komunikasi, meliputi pertanyaan: 2, 7, 

dan 9.  

 Kepemimpinan, meliputi pertanyaan: 6 

 Kolaborasi dan kooperasi, meliputi 

pertanyaan: 3  

 Kemampuan tim, meliputi pertanyaan: 

10  
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Menurut Goleman (1995) kecerdasan emosional memiliki peran lebih dari 80% 

dalam mencapai kesuksesan hidup, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan 

professional. Untuk menjadi seorang lulusan akuntansi yang berkualitas diperlukan waktu 

yang panjang dan usaha yang keras serta dukungan dari pihak lain yang akan 

mempengaruhi pengalaman hidup lulusan tersebut. Ada berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, 

empati, dan keterampilansosial. Dalam hal ini peneliti menyusun hipotesis berdasarkan 

pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi.  

2.11.1 Pengenalan Diri  

Menurut Gea et al. (2002) dalam Rissyo dan Nurna (2006), mengenal diri berarti 

memahami kekhasan fisiknya, kepribadian, watak dan temperamennya, mengenal bakat-

bakat alamiah yang dimilikinya serta punya gambaran atau konsep yang jelas tentang diri 

sendiri dengan segala kesulitan dan kelemahannya. Ada beberapa cara untuk 

mengembangkan kekuatan dan kelemahan dalam pengenalan diri yaitu introspeksi diri, 

mengendalikan diri, membangun kepercayaan diri, mengenal dan mengambil inspirasi 

dari tokoh-tokoh teladan, dan berpikir positif dan optimis tentang diri sendiri. Dari 

beberapa cara untuk mengembangkan pengenalan diri, dapat diketahui bahwa 

kepercayaan diri merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi bagaimana 

mahasiswa mengenal dirinya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dengan ini 

mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

H01:  Pengenalan diri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. 

Ha1: Pengenalan diri berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

PENGARUH ANTARA..., Citra Lidya Kurnia Dewi, Ak.-IBS, 2012



2.11.2 Pengendalian Diri  

Menurut Goleman (1995) pengendalian diri merupakan sikap hati-hati dan cerdas 

dalam mengatur kehidupan, keseimbangan emosi, bukan menekan emosi, karena setiap 

perasaan mempunyai nilai dan makna. Menurut Rissyo dan Nurna (2006), pengendalian 

diri merupakan pengelolaan emosi yang berarti menangani perasaan agar perasaan dapat 

terungkap dengan tepat.  

Kepercayaan diri mahasiswa akan mempengaruhi kemampuan untuk 

mengendalikan dirinya. Mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri yang kuat maka akan 

cenderung lebih mampu mengendalikan dirinya dalam menghadapi permasalahan yang 

terjadi dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri lemah (Rissyo 

dan Nurna, 2006). Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini peneliti mengajukan 

hipotesis sebagai berikut:  

H02: Pengendalian diri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. 

Ha2:  Pengendalian diri berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

2.11.3 Motivasi  

Menurut Goleman (1995) motivasi didefinisikan sebagai sutu konsep yang 

digunakan jika menguraikan kekuatan-kekuatan yang bekerja terhadap diri individu 

untuk memulai dan mengarahkan perilaku atau segala sikap yang menjadi pendorong 

timbulnya suatu perilaku. Menurut Terry dalam Rissyo dan Nurna (2006), motivasi 

didefinisikan sebagai keinginan dari dalam yang mendorong seseorang untuk bertindak.  

Motivator yang paling berdaya guna adalah motivator dari dalam, bukan dari luar. 

Keinginan untuk maju dari dalam diri mahasiswa akan menimbulkan semangat dalam 
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meningkatkan kualitas mereka. Para mahasiswa yang memiliki upaya untuk 

meningkatkan diri akan menunjukkan semangat juang yang tinggi kea rah 

penyempurnaan diri yang merupakan inti dari motivasi untuk meraih prestasi (Rissyo dan 

Nurna, 2006).  

Ada banyak faktor yang mempengaruhi motivasi seorang mahasiswa, salah 

satunya adalah kepercayaan diri. Mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri kuat 

cenderung lebih memiliki motivasi yang tinggi karena dia percaya akan kemampuan 

dirinya sendiri dibandingkan dengan mahasiswa yang mempunyai kepercayaan diri 

lemah yang cenderung memiliki motivasi yang rendah pula. Berdasarkan uraian di atas, 

maka dengan ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:  

H03: Motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

Ha3:   Motivasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

2.11.4 Empati  

Menurut Goleman (1995) empati adalah perasaan simpati dan perhatian terhadap 

orang lain, khususnya untuk berbagai pengalaman atau secara tidak langsung merasakan 

penderitaan orang lain. 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.  

Empati mempunyai kemampuan paling tinggi dalam penolakan terhadap sinyal-

sinyal emosi tubuh sendiri mulai dari mendengar, memahami, dan bersosialisasi dengan 

lingkungan kampus. Orang yang memiliki empati yang tinggi akan lebih mampu 

membaca perasaan dirinya dan orang lain, yang akan berakibat pada peningkatan kualitas 

belajar sehingga akan tercipta suatu pemahaman yang baik tentang akuntansi (Rissyo dan 
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Nurna, 2006). Berdasarkan uraian diatas, makan dengan ini peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H04: Empati tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi 

Ha4:    Empati berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi 

2.11.5 Keterampilan Sosial  

Menurut Jones (1996) dalam Rissyo dan Nurna (2006), 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, studi-studi di kelas membuktikan bahwa semakin erat koordinasi 

gerak antara dosen dan mahasiswa, semakin besar perasaan bersahabat diperlukan, 

bahagia, antusias, adanya keterbukaan ketika melakukan interaksi. Perasaan bersahabat 

antara dosen dan mahasiswa akan menciptakan sebuah interaksi yang efektif dalam 

rangka pemahaman di bidang akuntansi (Rissyo dan Nurna, 2006).  

Kepercayaan diri sangat diperlukan dalam keterampilan sosial, karena dengan 

kepercayaan diri yang kuat, mahasiswa akan mudah untuk terbuka dan terampil dalam 

bersosialisasi bila dibandingkan dengan mahasiswa yang kepercayaan dirinya lemah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H05: Keterampilan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi 
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Ha5:  Keterampilan sosial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi 

2.11.6 Gender 

Dalam Webster’s New World Dictionary “gender” diartikan sebagai perbedaan 

yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku 

(Neudfeldt dalam Harmona, 2007). Dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan 

bahwa gender adalah konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) 

dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional laki-laki dan 

perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Tierney dalam Harmona, 2007). 

Selama ini ada beberapa anggapan bahwa jenis gender dan tingkat kecerdasan 

memiliki satu hubungan yang erat. Ada beberapa pendapat yang beranggapan bahwa laki-

laki memiliki tingkat kecerdasan lebih besar dari perempuan, hal ini didukung juga oleh 

sebuah survey yang dilakukan,  dimana dari 10 orang yang memiliki gelar Doktor (DR) 

hanya satu orang yang wanita. (Gender dan Tingkat Kecerdasan Ada Hubungankah..??). 

Tingkat kecerdasan seseorang tentunya mempengaruhi prestasinya dalam satu 

bidang, tak menutup kemungkinan dalan bidang akuntansi. Jadi, apakah memang ada 

hubungan yang erat antara tinggi rendahnya tingkat kecerdasan dengan gender? dr. 

Irawan M. (konsultan saraf anak) menyatakan, pada dasarnya gender itu tidak 

berpengaruh pada tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi memang terjadi 

perbedaan antara wanita dan pria dalam menstimulasi otak yang dimiliki baik itu otak 

bagian kiri maupun bagian kanan. 

Pria biasanya lebih menstimulasi bagian otak kiri, dimana seperti kita ketahui 

bagian otak kiri ini lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan matematika, sains, 

dan logika. Sedangkan wanita biasanya lebih menstimulasi bagian otak sebelah kanan, 
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yang lebih berfungsi pada hal-hal yang bersifat emosional, kemampuan berbicara, 

artistic, dan perasaan. Perbedaaan stimulasi pada otak ini dapat disebabkan karena kodrat 

yang berbeda dari pria dan wanita, sehingga terdapat perbedaan perlakuan antara pria dan 

wanita. Biasanya para wanita lebih dididik untuk lebih banyak menggunakan perasaan, 

perasaan yang lembut, dengan tingkat emosional yang tinggi. Sedangkan pria lebih 

dikembangkan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan akal dapat berpikir 

dan berbuat lebih cepat dan tepat. 

Penelitian yang dilakukan Dwyner (1994) dalam Meika (2003) mengenai adanya 

pengaruh gender dalam aktivitas ilmiah menyebutkan bahwa gender berpengaruh 

terhadap prestasi. Dalam studi tersebut, wanita menghasilkan lebih sedikit paper 

dibandingkan laki-laki. Hal tersebut terjadi karena kemampuan yang berbeda, seleksi 

social maupun seleksi pribadi. Factor social budaya juga berpengaruh, misalkan aktivitas 

social yang sifatnya rutin didominasi wanita. Ini bukan berarti pria tidak dapat mengganti 

posisi wanita tetapi budaya lingkungan memang terpola seperti itu. Berdasarkan uraian 

diatas, maka dengan ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H06:  Gender tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat tingkat pemahaman 

akuntansi 

Ha6: Gender berpengaruh signifikan terhadap tingkat tingkat pemahaman akuntansi 

 

HO7: Secara simultan pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan 

social dan gender tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi 
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Ha7: Secara simultan pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, keterampilan 

social dan gender berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi 

 

 

 

 

PENGARUH ANTARA..., Citra Lidya Kurnia Dewi, Ak.-IBS, 2012



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 dengan tujuan untuk melihat 

pengaruh antara beberapa variabel Dalam penulisan ini, penelitian dilakukan pada 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi yang menyelenggarakan program studi Akuntansi dan Manajemen dengan 

konsentrasi di bidang perbankan dan keuangan pada jenjang Strata Satu (S1). Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School berlokasi di Jl. Kemang Raya No. 

35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12730.  

Objek penelitian ini adalah kecerdasan emosional, gender dan tingkat 

pemahaman akuntansi, dimana kecerdasan emosional dan gender sebagai variabel 

independen. Kecerdasan emosional dikembangkan menjadi lima variabel yaitu 

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

Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman 

akuntansi yang menjadikan rata-rata nilai mata kuliah yang berkaitan dengan 

akuntansi sebagai pengukur tingkat pemahaman akuntansi. 

 

 

 

3.2 Populasi dan Sampel 
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Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 akuntansi  aktif angkatan 

2005, 2006, 2007 dan 2008 atau mahasiswa akuntansi tingkat akhir yang telah 

menempuh 120 sistem kredit semester, peneliti menetapkan populasi dalam penelitian 

ini karena mahasiswa mahasiswa tersebut diasumsikan telah mendapat manfaat penuh 

atas pengajaran akuntansi. 

Penelitian mengambil 90 sampel dari mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi 

Sekolah Tinggi Indonesia Banking School (admin IBS). Cara pengambilan sampel 

dilakukan dengan purposive  nonprobability sampling. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang penulis gunakan, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau 

data baru yang memiliki sifat up to date. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

dengan menggunakan metode survey yaitu melalui kuesioner. Sedangkan Data 

sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber 

yang telah ada  

(peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan 

cara melihat transkrip nilai mata kuliah akuntansi responden dan data nilai di bagian 

akademik. 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti melalui penyebaran kuisioner 

secara langsung kepada responden, mengecek kriteria calon responden dan meminta 

kesediaan responden untuk mengisi kuisioner.   

Dalam kegiatan penelitian ini, kuesioner dipilih sebagai teknik pengumpulan data 

yang dianggap paling cocok diterapkan. Teknik ini memberikan tanggung jawab 

kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. 

  

3.4 Variabel Penelitian  

Menurut Sekaran (2010), variabel independen adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah : 

a. Pengenalan diri sebagai variabel independen (SA) 

Pengenalan diri adalah mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat, dan 

menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki 

tolok ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat 

(Goleman, 1995). 

b. Pengendalian diri sebagai variabel independen kedua (SR) 

Goleman (1995) mendefinisikan pengendalian diri dengan mengenai emosi 

sedemikian sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata 

hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, dan 

mampu pulih kembali dari tekanan emosi. 

c. Motivasi sebagai variabel independen ketiga (M) 
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Motivasi berarti menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan 

menuntun menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif dan bertindak sangat 

efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi (Goleman, 1995). 

d. Empati sebagai variabel independen keempat (E) 

Empati yaitu merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami 

perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri 

dengan bermacam-macam orang (Goleman, 1995). 

e. Ketrampilan sosial sebagai variabel independen kelima (SS) 

Ketrampilan sosial adalah menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan 

orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial; berinteraksi 

dengan lancar; menggunakan ketrampilan-ketrampilan ini untuk mempengaruhi dan 

memimpin, bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama 

dan bekerja dalam tim (Goleman, 1995). 

Gender sebagai variabel dummy dalam penelitian ini. Variable dummy adalah 

variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif 

(misal: jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi dan 

lain-lain. Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris, gender berarti “jenis kelamin”, 

dimana sebenarnya artinya kurang tepat, karena dengan demikian gender disamakan 

pengertiannya dengan sex yang berarti jenis kelamin. 

Sedangkan variabel dependen menurut Sekaran (2010) adalah yang menjadi 

perhatian utama peneliti. Variabel dependen ditentukan berdasarkan perolehan rata-rata 

nilai mata kuliah akuntansi untuk dijadikan tolak ukur tingkat pemahaman akuntansi. 
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3.5 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif bertujuan umum untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, minimum, atau maksimum 

(Imam, 2011). 

 

3.6 Uji Kualitas Data  

3.6.1 Uji Reliabilitas   

Menurut Imam (2011) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran 

reliabilitas dapat dilakukan dalam penenlitian ini, yaitu dengan metode One Shot 

atau pengukuran sekali saja. Disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian 

hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar 

jawaban pertanyaan. Reliabilitas diukur dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). 

Nunally (1967) dalam Imam (2011) menyatakan bahwa suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha > 0.60. 

3.6.2 Uji Validitas  

Menurut Imam (2011) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan 

korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji 
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signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk 

Degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah sampel. Untuk lebih jelasnya 

validitas data dapat diukur dengan membandingkan r hitung dengan r tabel (r 

product moment), dimana jika : 

a. r hitung > r tabel, maka pertanyaan atau indikator tersebut valid. 

b. r hitung < r tabel, maka pertanyaan atau indkator tersebut tidak valid 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Penelitian ini bersifat studi statistik kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi linier berganda, hal ini menunjukkan hubungan (korelasi) antara 

kejadian yang satu dengan kejadian lainnya. Karena terdapat lebih dari dua variabel, 

maka hubungan linier dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linier berganda. Regresi 

berganda dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan pengaruh perubahan 

dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen. 

Dalam pengolahan data, proses perhitungan regresi menggunakan bantuan 

komputer yaitu SPSS (Statistical Package For Social Science) versi 17. Pengolahan data 

statistik tersebut dilakukan untuk pengujian asumsi klasik agar model regresi yang 

dibangun menjadi bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, and Efficient Estimator). Jika 

sifat BLUE telah terpenuhi maka model regresi telah dianggap layak untuk memprediksi 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan yang diperoleh 

dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut; 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6  

Dimana: 
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Y : Tingkat Pemahaman Akuntansi 

a   : Konstanta 

b1 : Koefisiensi regresi 

X1 : Kesadaran diri 

X2 : Pengaturan diri 

X3 : Motivasi 

X4 : Empati 

X5 : Ketrampilan social 

X6 : Gender (variable dummy) 

 

3.8 Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, 

variable penggangu atau residual keduanya mempunyai distribusi normal ataukah 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal 

(Imam, 2011). Metode pengujian normalitas yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Z di atas 0.05 

berarti H0 tidak dapat ditolak, dengan demikian data yang ada berdistribusi normal. 

Namun jika nilai probabilitas di bawah 0.05 berarti H0 ditolak, artinya data yang 

ada tidak terdistribusi normal. Hipotesis yang diuji adalah: 

H0 : Residual data terdistribusi normal. 

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal. 

 

3.9 Uji Asumsi Klasik  
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3.9.1 Uji Heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.  

Kebanyakan data crossection mengandung situasi heteroskedastisitas karena 

data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, salah satunya dapat dilakukan dengan uji 

Glejser. Glejser mengemukakan untuk meregres nilai absolute residual terhadap 

variable independen (Gurajati, 2003 dalam Imam, 2011). Dalam uji Glejser, 

persamaan regresinya : |Ut| = α + βXt + vt. Apabila signifikansi dari koefisien 

parameter beta tidak signifikan ( ≥ 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : Model tidak bersifat heteroskedastis atau model bersifat homoskedastis.  

Ha   :    Model bersifat heteroskedastis. 

3.9.2 Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak 

terjadi multikolinearitas (Imam, 2011). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas:  

1. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, 

tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen.  
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2. Menganalisis korelasi antar variabel independen. Jika antar variabel independen ada 

korelasi yang cukup tinggi > 0,90 maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolinieritas.  

3. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari VIF, jika VIF <10 maka tingkat kolinieritas 

dapat ditoleransi.  

 

3.10 Uji Goodness of Fit 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai aktual dapat diukur 

dari goodness of fit-nya. Secara statistik, ada tiga cara untuk mengukur ketepatan fungsi 

regresi yang digunakan, yaitu nilai koefisien determinasi (R²), uji signifikansi parsial (uji-

t) dan uji signifikansi simultan (uji-F). Dalam penelitian ini hanya menggunakan uji 

signifikanasi simultan (uji-F). 

3.10.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Tujuan Uji F adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara 

bersamasama terhadap variabel terikat dengan melihat nilai signifikansi F. Penelitian ini 

menggunakan significant level 0.05 (α = 5%). Penetapan hipotesis: 

H0: B1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = 0 

(variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap 

variable dependen) 

Ha: B1 ≠ B2 ≠ B3 ≠ B4 ≠ B5 ≠ B6 ≠ 0 

(variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap 

variable dependen) 
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Hipotesis yang diuji adalah : 

H0 = semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variable dependen. 

Ha = semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

Kriteria penerimaan atau penolakan H0: 

1. Jika probabilitas (p-value) > 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak. 

2. Jika probabilitas (p-value) < 0.05 maka Ho ditolak. 

3.10.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Pengujian parsial dengan uji-t dimaksudkan untuk menguji kuat atau tidaknya 

pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan 

pada tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dengan criteria 

untuk penetapan hipotesis two-tailed test: 

 

H0 : B = 0 

(variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat) 

Ha : B ≠ 0 

(variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat) 

 Kriteria penerimaan atau penolakan H0: 

1. Jika probabilitas (p-value) > 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak. 

2. Jika probabilitas (p-value) < 0.05 maka Ho ditolak. 

3.10.3 Koefisien determinasi (R²) 
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Persentase pengaruh dari seluruh variabel bebas yang tercakup dalam model 

regresi terhadap variabel terikat dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi berganda 

(R²) yang besarnya 0 sampai dengan 1. Nilai R² yang mendekati 1 memiliki arti semakin 

kuat model tersebut dapat menjelaskan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Penelitian ini merupakan statistik deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa S1 akuntansi STIE Indonesia Banking School aktif angkatan 2005, 

2006, 2007 dan 2008 atau mahasiswa akuntansi tingkat akhir yang telah menempuh 120 

sistem kredit semester. Penelitian yang telah dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada 90 orang mahasiswa. Sebelum peneliti membahas tentang analisis data, 

peneliti akan terlebih dahulu membahas tentang karakteristik responden. Berikut ini 

adalah hasil karakteristik responden yang peneliti peroleh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden 
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Karakteristk Kategori  Jumlah % 

Angkatan 2005 1 1.11 

  2006 8 8.89 

  2007 19 21.11 

  2008 62 68.89 

  TOTAL 90 100 

Jenis kelamin laki-laki 35 38.89 

  Perempuan 55 61.11 

  TOTAL 90 100 

IPK <2.50 3 3.33 

  2.51 - 2.75 15 16.67 

  2.76 - 3.00 24 26.67 

  3.01 - 3.25 25 27.78 

  3.26 - 3.50 13 14.44 

  >3.50 10 11.11 

  TOTAL 90 100 

 

Sampel penelitian diambil dengan metode nonprobability sampling sehingga 

diperoleh sampel sebanyak 90 orang mahasiswa. Objek penelitian ini adalah kecerdasan 

emosional, gender dan tingkat pemahaman akuntansi, dimana kecerdasan emosional dan 

gender sebagai variabel independen. Sedangkan tingkat pemahaman akuntansi sebagai 

variable dependen. 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Tabel berikut menunjukkan hasil statistik deskriptif yang terdiri dari deskripsi 

nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimal dari setiap variabel. 

Hasil analisis statistik deskriptif disajikan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 
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Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SA 90 17 35 26.82 3.310 

SR 90 9 20 13.70 2.410 

M 90 18 34 26.77 3.187 

E 90 6 19 13.67 2.218 

SS 90 12 33 25.86 3.245 

G 90 0 1 .61 .490 

TPA 90 18.5 38.0 29.064 4.1692 

Valid N (listwise) 90     

  Sumber : Output SPSS diolah 

a. SA : Jumlah aspek Pengenalan Diri 

Output tampilan SPSS menunjukan jumlah responden (N) sebanyak 90 orang, 

jumlah variable independen Pengenalan Diri ini memiliki nilai maksimum 35 dan 

nilai minimum 17. Nilai maksimum serta nilai minimum untuk aspek Pengenalan 

Diri diraih oleh mahasiswi. Nilai rata-rata (mean) untuk jumlah aspek Pengenalan 

Diri dari 90 responden adalah 26.82 dengan standar deviasi sebesar 3.310. 

b. SR : Jumlah aspek Pengendalian Diri 

Jumlah variable independen Pengendalian Diri ini memiliki nilai maksimum 20 

dan nilai minimum 9. Nilai maksimum untuk aspek Pengendalian Diri diraih oleh 

mahasiswa, yakni 20. Sebaliknya, nilai minimum untuk aspek Pengendalian Diri 

diraih oleh 2 mahasiswi serta 1 mahasiswa, yakni sebesar 9. Nilai rata-rata (mean) 

untuk jumlah aspek Pengendalian Diri adalah 13.70 dengan standar deviasi 

sebesar 2.410. 

c. M : Jumlah aspek Motivasi 
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Jumlah variable independen Motivasi memiliki nilai maksimum 34 dan nilai 

minimum 18. Nilai maksimum untuk aspek Motivasi diraih oleh mahasiswi, yakni 

34. Sebaliknya, nilai minimum untuk aspek Motivasi diraih oleh mahasiswa, 

yakni sebesar 18. Nilai rata-rata (mean) untuk jumlah aspek Motivasi adalah 

26.77 dengan standar deviasi sebesar 3.187. 

d. E : Jumlah aspek Empati 

Jumlah variable independen Empati ini memiliki nilai maksimum 19 dan nilai 

minimum 6. Nilai maksimum serta nilai minimum untuk aspek Motivasi diraih 

oleh mahasiswa. Nilai rata-rata (mean) untuk jumlah aspek Empati adalah 13.67 

dengan standar deviasi sebesar 2.218. Hal ini menunjukan bahwa aspek Motivasi 

berada dibawah rata-rata. Standar deviasi yang menunjukan angka 2.218 

menunjukan bahwa aspek Empati relatif kecil dalam penelitian ini. 

e. SS : Jumlah aspek Keterampilan Sosial 

Jumlah variable independen Keterampilan Sosial ini memiliki nilai maksimum 33 

dan nilai minimum 12. Nilai maksimum untuk aspek Keterampilan Sosial diraih 

oleh mahasiswi. Sebaliknya, nilai minimum untuk aspek Keterampilan Sosial 

diraih oleh 2 mahasiswa serta 1 mahasiswi. Nilai rata-rata (mean) untuk jumlah 

aspek Keterampilan Sosial adalah 25.86 dengan standar deviasi sebesar 3.245. 

Hal ini menunjukan bahwa aspek Keterampilan Sosial berada diatas rata-rata 

dalam penelitian ini.  

f. Dummy Variabel G : Jumlah aspek Gender 

Variable aspek Gender adalah dummy variable, yakni dummy “1” untuk 

mahasiswi dan dummy “0” untuk mahasiswa. Berdasarkan variable Gender untuk 

PENGARUH ANTARA..., Citra Lidya Kurnia Dewi, Ak.-IBS, 2012



tingkat pemahaman akuntansi, nilai maksimum dan minimum variable ini adalah 

1 dan 0. Nilai rata-rata (mean) untuk Gender sebesar 0.61 dengan standar deviasi 

sebesar 0.490. nilai rata-rata sebesar 0.61 menunjukan bahwa mahasiswi memiliki 

tingkat pemahaman akuntansi tinggi. 

g. TPA : Jumlah aspek Tingkat Pemahaman Akuntansi  

Jumlah variable dependen Tingkat Pemahaman Akuntasi ini memiliki nilai 

maksimum 38 dan nilai minimum 18.5. Nilai maksimum dan nilai minimum 

untuk Tingkat Pemahaman Akuntasi diraih oleh mahasiswi. Nilai rata-rata (mean) 

untuk Tingkat Pemahaman Akuntansi sebesar 29.064 dengan standar deviasi 

sebesar 4.1692. 

 

4.3 Uji Kualitas Data 

4.3.1 Uji Reliabilitas 

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variable diakatakn reliable jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0.70 (Nunnally, 1994 dalam Imam, 2011). 

       

 Tabel 4.3 

Uji Realiabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.863 29 
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Sumber: Output SPSS diolah 

 

Tampilan output SPSS menunjukan bahwa konstruk Pemahaman Akuntansi 

memberikan nilai Cronbach Alpha 86.3 % yang menurut criteria Nunnally (1994) dalam 

Imam (2011) dikatakan reliable. Hasil Cronbach Alpha sebesar 83.4% diraih setelah 

membuang 21 butir pertanyaan yang dijawab tidak konsisten oleh responden sehingga N 

of items yang tercantum dalam uji reliabilitas menjadi sebanyak 29 butir pertanyaan. 

4.3.2 Uji Validitas 

Uji signifikansi dalam uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r 

hitung dengan r table untuk degree of freedom (df)= n-2, dalam penelitian ini jumlah 

sampel (n) = 90 dan besarnya df dapat dihitung 90-2 = 88, dengan df= 88 dan alpha = 

0.05 didapat r table = 0,207. Jika nilai r hitung (output corrected item- total correlation) 

> nilai r table maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

      

 

 

 

Tabel 4.4 

Uji Validitas 

Item-Total Statistics 
 

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

P1 102.24 114.951 .283 .862 

P2 102.60 112.445 .369 .860 

P5 103.54 108.318 .504 .856 

P6 103.37 106.347 .577 .853 

P7 103.28 109.753 .398 .859 

P8 103.04 110.245 .415 .858 

P9 102.78 111.051 .498 .857 
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Dari 50 butir pertanyaan, diperoleh 29 butir pertanyaan yang  nilai r hitung > r 

table, yang berarti 29 butir pertanyaan tersebut berkorelasi positif dengan total skor 

Q2 103.63 111.830 .227 .865 

Q8 103.14 108.754 .440 .858 

Q9 103.23 111.731 .289 .862 

Q10 103.53 110.926 .342 .861 

M1 102.82 108.687 .462 .857 

M2 102.66 111.711 .417 .859 

M3 103.19 110.312 .441 .858 

M4 103.00 113.416 .378 .860 

M5 102.80 110.926 .478 .857 

M6 103.40 112.490 .291 .862 

M8 103.04 110.425 .421 .858 

E4 103.24 111.670 .338 .860 

E5 103.50 107.219 .470 .857 

E6 103.40 111.816 .345 .860 

E7 103.43 112.181 .377 .859 

K1 102.61 111.836 .342 .860 

K2 103.38 107.474 .524 .855 

K3 103.50 109.803 .306 .863 

K6 102.97 114.167 .238 .863 

K7 103.28 107.753 .492 .856 

K9 103.02 113.101 .395 .859 

K10 103.07 110.355 .533 .856 
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kontruk atau variable. 21 butir pertanyaan dinyatakan tidak berkorelasi positif dengan 

total skor kontruk atau variable, maka 21 butir pertanyaan tersebut dibuang agar data 

yang diperoleh menjadi valid (pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut). 

 

4.4 Hasil Estimasi Model Regresi 

4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, data penelitian ini terdistribusi normal, tidak 

multikolinier, dan tidak heteroskedastis.  

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 4.5, maka persamaan 

regresinya sebagai berikut: 

TPA = 25.726 - 0.413SA + 0.290SR + 0.443M - 0.257E + 0.044SS + 1.549G 

Dari persamaan regresi diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa, bila variabel SA 

(Pengenalan Diri) naik 1 dan variable lain dianggap 0 maka TPA (Tingkat Pemahaman Akuntansi) 

akan turun sebesar 0.413. Bila variable SR (Pengendalian Diri) naik 1 dan variable lain dianggap 0 

maka TPA akan naik sebesar 0.290. Bila variable M (Motivasi) naik 1 dan variable lain dianggap 0 

maka TPA akan naik sebesar 0.443. Bila variable E (Empati) naik 1 dan variable lain dianggap 0 

maka TPA akan turun sebesar 0.257. Bila SS (Keterampilan Sosial) naik 1 dan variable lain 

dianggap 0 maka TPA akan naik sebesar 0.044. Dan bila variable G (Gender) naik 1 dan variable 

lain dianggap 0 maka TPA akan naik sebesar 1.549. 

Tabel 4.5 

Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda 

Variabel B T Sig. 
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(Constant) 25.726 6.131 .000 

SA -.413 -2.447 .017* 

SR .290 1.460 .148 

M .443 2.611 .011* 

E -.257 -1.082 .282 

SS .044 .246 .806 

G 1.549 1.782 .078* 

F Statistik: 3.191 ; Sig. Level: 0.007 

R²: 0.187 ; Adjusted R²: 0.129 

*Signifikansi pada α  =  0.1 

 

Sumber: Output SPSS diolah 

4.4.2 Uji Normalitas Residual 

Untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini menggunakan uji statistik 

non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dua arah (two- tailed) dengan melihat 

besarnya tingkat signifikansi α = 5%. 

 

 

Tabel 4.6 

Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 3.75814363 

Most Extreme Differences Absolute .044 

Positive .031 
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Dari 

hasil table 4.6, 

nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0.416 dan nilai signifikansi pada 0.995. Hal ini berarti H0 

tidak dapat ditolak atau data terdistribusi normal. 

4.4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.4.3.1 Uji Heteroskedastisitas 

Hasil uji Glejser ditampilkan pada table 4.7, Glejser mengemukakan untuk 

meregres nilai absolute residual terhadap variable independen (Gurajati, 2003 dalam 

Imam, 2011). Dalam uji Glejser, persamaan regresinya : |Ut| = α + βXt + vt. Apabila 

signifikansi dari koefisien parameter beta tidak signifikan ( ≥ 0.05) maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas. 

        Tabel 4.7 

       Uji Heteroskedastisitas 

Negative -.044 

Kolmogorov-Smirnov Z .416 

Asymp. Sig. (2-tailed) .995 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber : Output SPSS diolah 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.567 2.386  2.333 .022 

SA .000 .096 .001 .004 .997 

SR -6.794 .113 .000 .000 1.000 

M -.051 .096 -.075 -.531 .597 

E -.010 .135 -.010 -.071 .943 

SS -.054 .102 -.080 -.527 .600 
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Sumb

er: Output 

SPSS 

diolah 

 

Hasil uji Glejser menunjukan bahwa tidak satupun variable independen yang 

signfikansi secara statistik mempengaruhi  variable dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). 

Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya lebih besar dari α = 5%. Jadi dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heterokedastisitas. 

4.4.3.2 Uji Multikoleniaritas 

Tabel 4.8, menunjukkan tolerance value semua variabel independen lebih besar 

dari 0.10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga H0 tidak dapat ditolak. Dari hasil 

pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinier dalam 

persamaan regresi. 

 

Tabel 4.8 

Uji Multikolinearitas 

G .600 .494 .135 1.214 .228 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 25.726 4.196  6.131 .000   

SA -.413 .169 -.328 -2.447 .017 .545 1.833 

SR .290 .199 .168 1.460 .148 .742 1.348 

M .443 .170 .339 2.611 .011 .582 1.718 

E -.257 .238 -.137 -1.082 .282 .612 1.634 

SS .044 .180 .035 .246 .806 .497 2.011 

G 1.549 .869 .182 1.782 .078 .938 1.066 

a. Dependent Variable: TPA 
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Sumber: Output SPSS diolah 

 

 

Dalam rangka memperkuat kesimpulan tersebut, analisis korelasi dilakukan untuk 

menggambarkan hubungan antara variabel bebas. Keberadaan kolinieritas, terutama 

dalam model regresi linier berganda dapat diketahui dengan melihat nilai koefisien 

korelasi antara variabel independen satu dengan yang lainnya. Pada tabel 4.9, tampak 

bahwa hanya variable Keterampilan Sosial (SS) yang mempunyai korelasi cukup tinggi 

dengan variable Empati (E) dengan tingkat korelasi sebesar -0.445 atau sekitar 44,5% dan 

koefisien korelasi pada seluruh variabel pada model ini adalah lebih kecil dari 0.95. 

Angka tersebut mengartikan bahwa tidak terdapat multikolinieritas pada model regresi. 

 

 

Tabel 4.9 

Koefisien Korelasi antar Variabel Independen 

Coefficient Correlations
a 

Model G SS SR M E SA 

1 Correlations G 1.000 -.072 -.202 .087 .085 .113 

SS -.072 1.000 -.083 -.321 -.445 -.166 

SR -.202 -.083 1.000 -.162 -.096 -.194 

M .087 -.321 -.162 1.000 .112 -.352 

E .085 -.445 -.096 .112 1.000 -.208 

SA .113 -.166 -.194 -.352 -.208 1.000 

Covariances G .755 -.011 -.035 .013 .018 .016 

SS -.011 .032 -.003 -.010 -.019 -.005 

SR -.035 -.003 .040 -.005 -.005 -.007 

M .013 -.010 -.005 .029 .005 -.010 

PENGARUH ANTARA..., Citra Lidya Kurnia Dewi, Ak.-IBS, 2012



Sumber : Output SPSS diolah 

 

4.5 Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)  

Dari table 4.9 untuk uji Anova atau F test didapat nilai F hitung sebesar 3.191 

dengan nilai signifikansi 0.007. Karena nilai Signifikansi lebih kecil dari 0,1, maka model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi Tingkat Pemahaman Akuntansi (TPA) atau 

dapat dikatakan bahwa Pengenalan Diri (SA), Pengendalian Diri (SR), Motivasi (M), 

Empati (E), Keterampilan Sosial (SS), dan Gender (G) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. 

4.5.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Tabel 4.10 dari seluruh variabel independen yang dimasukan ke dalam model 

regresi variable SR (Pengedalian Diri), E (Empati) dan SS (Keterampilan Sosial) tidak 

signifikan, hal ini dapat dilihat dari probabilitas signifikansi untuk SR sebesar 0.148, E 

sebesar 0.282, SS sebesar 0.806 dan ketiganya jauh diatas  0,1. Sedangkan SA 

(Pengenalan Diri), M (Motivasi) dan G (Gender) ketiganya signifikan pada 0,1. Dari hasil 

analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa variable Tingkat Pemahaman Akuntansi 

dipengaruhi oleh Pengenalan Diri, Motivasi dan Gender. 

4.5.3 Koefisien Determinasi (R²) 

Dari table 4.11 tampilan output SPSS model summary besarnya adjusted R² 

adalah 0.129, hal ini berarti 12,9% variasi Tingkat Pemahaman Akuntansi dapat 

E .018 -.019 -.005 .005 .056 -.008 

SA .016 -.005 -.007 -.010 -.008 .028 

a. Dependent Variable: TPA 

PENGARUH ANTARA..., Citra Lidya Kurnia Dewi, Ak.-IBS, 2012



dijelaskan oleh variasi dari ke enam variable independen SA (Pengenalan Diri), SR 

(Pengendalian Diri), M (Motivasi), E (Empati), SS (Keterampilan Sosial) dan G 

(Gender). Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab lain diluar model. 

4.5.4 Hasil Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang ditunjukan table 4.5, SA diperoleh 

koefisien regresi sebesar -0.413 dan nilai t hitung sebesar -2.447 dengan signifikansi 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 10%. Seperti halnya dengan M, diperoleh koefisien 

regresi sebesar 0.443 dan nilai t hitung sebesar 2.611 signifikansinya pun lebih kecil dari 

tingkat signifikansi α = 10%. Begitu juga dengan G, diperoleh koefisien regresi sebesar 

1,549 dan nilai t hitung sebesar 1.782 signifikansinya pun lebih kecil dari tingkat 

signifikansi α = 10%. Sebaliknya untuk SR diperoleh koefisien regresi sebesar 0.290 dan 

nilai t hitung sebesar 1.460 dengan signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi α = 

10%. Begitu juga dengan E dan SS signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi α 

= 10% kemudian diperoleh koefisien regresi untuk E sebesar -0.257 dengan t hitung -

1.082 dan SS sebesar 0.044 dengan t hitung 0.246. Jadi dapat diambil kesimpulan dari 

hasil koefisien regresi bahwa, SA dan E tidak memberikan peningkatan terhadap TPA 

sebaliknya untuk SR, M, SS dan G memberikan peningkatan terhadap TPA. Dengan nilai 

signifikansi yang dibatasi dari tingkat signifikansi α = 10%, maka diambil kesimpulan 

bahwa SA, M dan G berpengaruh signifikan positif terhadap TPA dapat diterima. 

Sebaliknya untuk SR, E dan SS berpengaruh signifikan negatif terhadap TPA. 

 

4.6 Interpretasi Hasil 
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4.6.1 Pengaruh signifikan Kecerdasan Emosional terhadap Tingkat Pemahaman 

Akuntansi dilihat dari sisi Gender 

Hasil regresi atas pengaruh signifikan Kecerdasan Emosional terhadap Tingkat 

Pemahaman Akuntansi dilihat dari sisi Gender menunjukan hasil yang  signifikan pada 

tingkat signifikansi α = 10%, yaitu sebesar 0.000 (Tabel 4.5). Hal ini menunjukan bahwa 

komponen Kecerdasan Emosional beserta Gender  memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Tingkat Pemahaman Akuntansi. Hal ini diperkirakan karena mahasiswa yang memiliki 

keterampilan emosi yang baik akan berhasil di dalam kehidupan dan memiliki motivasi 

untuk terus belajar. Sedangkan, mahasiswa yang memiliki keterampilan emosi yang 

kurang baik, akan kurang memiliki motivasi untuk  belajar, sehingga dapat merusak 

kemampuannya untuk memusatkan perhatian pada tugas-tugas individu tersebut sebagai 

mahasiswa. Hasil ini mendukung penelitian Bassey dkk (2008)  dalam Nanang, Elis, 

Mintarti dan Rin (2009)  melakukan sebuah studi mengenai mata pelajaran Matematika, 

laki-laki lebih unggul jika dibandingkan dengan perempuan. Welsh, Anderson dan Harris 

(1982) dalam Meika (2003) rnenemukan perbedaan prestasi serta pemahaman secara 

substansial akan menjelaskan perbedaan pengalaman dalam matematika. Hal ini wajar 

karena dalam kenyataan siswa sering berlatih soal matematika mempunyai kemampuan 

lebih baik dibandingkan siswa yang hanya belajar secara teoritis. Smith (1968) dalam 

Meika (2003), mengungkapkan bahwa akuntansi yang diperoleh di sekolah lanjutan 

secara positif akan mempengaruhi prestasi mahasiswa di perguruan tinggi dalam 

akuntansi dasar. 

4.6.2 Pengaruh Pengenalan Diri terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi 
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Pengenalan Diri menunujukan hasil koefisien regresi yang negative yaitu sebesar 

-0.413 (Tabel 4.5)  namum signifikan dengan signifikansi 0.017. Nilai koefisien regresi 

yang negative  mengindikasikan  bahwa penerapan Pengenalan Diri tidak memberikan 

peningkatan terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi.  

Berdasarkan nilai signifikansi menunjukan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 

tingkat signifikansi α = 10%. Hal ini menunjukan Pengenalan Diri berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi dapat diterima atau dengan kata lain 

Ha1 diterima. Hal ini mendukung penelitian Anggun (2011)  yang menyatakan 

hubungan yang signifikan positif antara Pengenalan Diri dan Tingkat Pemahaman 

Akuntansi. 

4.6.3 Pengaruh Pengendalian Diri terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi 

Pengendalian diri menunjukan hasil koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 

0.290 (Tabel 4.5) namun nilai signifikansi sebesar 0.148 diatas tingkat signifikansi α = 

10%. Nilai koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa penerapan 

Pengendalian Diri memberikan peningkatan terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. 

 Berdasarkan nilai signifikansi menunjukan bahwa nilai tersebut  lebih besar dari 

tingkat signifikansi α = 10%. Hal ini menunjukan Pengendalian Diri berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi tidak dapat diterima atau dengan 

kata lain H02 diterima. Hal ini mendukung penelitian Rissyo dan Nurna (2006) yang 

menyatakan hubungan yang signifikan negative antara Pengendalian Diri dan Tingkat 

Pemahaman Akuntansi. 

4.6.4 Pengaruh Motivasi terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi 
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Motivasi menunjukan hasil koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0.443 

(Tabel 4.5) dengan nilai signifikansi yang signifikan sebesar 0.011. Nilai koefisien 

regresi yang positif mengindikasikan bahwa penerapan Motivasi memberikan 

peningkatan terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. 

 Berdasarkan nilai signifikansi menunjukan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 

tingkat signifikansi α = 10%. Hal ini menunjukan Motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi dapat diterima atau dengan kata lain Ha3 

diterima. Hal ini mendukung penelitian Anggun (2011) yang menyatakan hubungan 

yang signifikan positif antara Motivasi dan Tingkat Pemahaman Akuntansi. 

4.6.5 Pengaruh Empati terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi 

Empati menunjukan hasil koefisien regresi yang negative yaitu sebesar -0.257 

(Tabel 4.5) namun nilai signifikansi sebesar 0.282 diatas tingkat signifikansi α = 10%. 

Nilai koefisien regresi yang negative mengindikasikan bahwa penerapan Empati tidak 

memberikan peningkatan terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi 

 Berdasarkan nilai signifikansi menunjukan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 

tingkat signifikansi α = 10%. Hal ini menunjukan Empati berpengaruh signifikan 

terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi tidak dapat diterima atau dengan kata lain 

H04 diterima. Hal ini mendukung penelitian Rissyo dan Nurna (2006) yang 

menyatakan hubungan yang signifikan negative antara Empati dan Tingkat Pemahaman 

Akuntansi. 

4.6.6 Pengaruh Keterampilan Sosial terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi 

Keterampilan Sosial menunjukan koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 

0.044 (Tabel 4.5) namun nilai signifikansi sebesar 0.806 diatas tingkat signifikansi α = 
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10%. Nilai koefisien regresi yang positif mengidikasikan bahwa penerapan 

Keterampilan Sosial memberikan peningkatan terhadap Tingkat Pemahaman 

Akuntansi. 

 Berdasarkan nilai signifikansi menunjukan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 

tingkat signifikansi α = 10%. Hal ini menunjukan Keterampilan Sosial berpengaruh 

signifikan terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi tidak dapat diterima atau dengan 

kata lain H05 diterima. Hal ini mendukung penelitian Rissyo dan Nurna (2006) yang 

menyatakan hubungan yang signifikan negative antara Keterampilan Sosial dan Tingkat 

Pemahaman Akuntansi. 

4.6.7 Pengaruh Gender terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi 

Gender sebagai variable dummy menunjukan koefisien regresi yang positif yaitu 

sebesar 1.549 (Tabel 4.5) namun nilai signifikansi sebesar 0.078 diatas tingkat 

signifikansi α = 10%. Nilai koefisien regresi yang positif mengindikasikan bahwa 

Gender memberikan peningkatan terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. 

 Berdasarkan nilai signifikansi menunjukan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 

tingkat signifikansi α = 10%. Hal ini menunjukan Gender berpengaruh signifikan 

terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi dapat diterima atau dengan kata lain Ha6 

diterima. Hal ini mendukung penelitian Lauw, Santy dan Sinta (2009) yang 

menyatakan hubungan yang signifikan positif antara Gender dan Tingkat Pemahaman 

Akuntansi. 

 

 

4.7 Implikasi Manajerial 
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Penerapan Kecerdasan Emosional beserta Gender ternyata berpengaruh signifikan 

terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. Hal ini memberikan implikasi bahwa 

mahasiswa maupun mahasiswi sebaiknya mengembangkan kecerdasan emosional untuk 

memperoleh tingkat pemahaman akuntansi yang baik. Akan tetapi, kecerdasan emosional 

atas tingkat pemahaman akuntansi juga harus diperhatikan karena tidak hanya kecerdasan 

emosional-lah yang menjadi patokan untuk seseorang pasti memahami akuntansi. Tujuan 

pendidikan, kurikulum yang sesuai, mahasiswa yang mampu memenuhi target, proses 

pengajaran dan evaluasi yang kontinyu juga perlu diperhatian agar tujuan dalam 

peningkatan pemahaman akuntansi tercapai seperti dalam penelitian Herring and Izard 

(1992) dalam Meika (2003). Serta untuk gender didapat hasil bahwa mahasiswi memiliki 

tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa. Welsh, 

Anderson dan Harris (1982) dalam Meika (2003) rnenemukan perbedaan prestasi serta 

pemahaman akuntansi secara substansial akan menjelaskan perbedaan pengalaman dalam 

matematika. Hal ini wajar karena dalam kenyataan siswa sering berlatih soal matematika 

mempunyai kemampuan lebih baik untuk pemahaman akuntansi dibandingkan siswa 

yang hanya belajar secara teoritis. 

 

 

PENGARUH ANTARA..., Citra Lidya Kurnia Dewi, Ak.-IBS, 2012



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pengenalan diri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. Peningkatan pengenalan diri mahasiswa akan dapat meningkatkan 

tingkat pemahaman akuntansi. 

2. Pengendalian diri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi. 

3. Motivasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. 

4. Empati memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. Peningkatan empati mahasiswa akan dapat meningkatkan tingkat 

pemahaman akuntansi. 

5. Keterampilan sosial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi. 

6. Gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. Perempuan dalam penelitin ini memiliki tingkat pemahaman akuntansi 

yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. 
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7. Secara simultan, pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, 

keterampilan social dan gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat pemahaman akuntansi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta tujuh poin kesimpulan, ada tiga saran 

yaitu: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel komponen kecerdasan emosional 

beserta gender. Untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat ditambahkan variabel 

lain yang mempengaruhi pemahaman akuntansi. Contoh: perilaku belajar 

mahasiswa. 

2. Penelitian ini juga hanya mengambil sampel dari sebuah universitas, untuk 

penelitian selanjutnya bisa mengambil sampel yang lebih beragam, missal sampel 

dari perkantoran yang menggunakan lulusan akuntan. Contoh: Kantor Akuntan 

Publik dan kantor pemerintahan.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan nilai-nilai akuntansi dasar mahasiswa sebagai 

komponen tingkat pemahaman akuntansi. Untuk penelitian selanjutnya mungkin 

ditambahkan variable lain yang mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi. 

Contoh: IPK. 
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Lampiran 1 

Hasil uji signifikansi simultan 

 

Uji Signifikansi Simultan 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 289.987 6 48.331 3.191 .007a 

Residual 1257.004 83 15.145   

Total 1546.992 89    

a. Predictors: (Constant), G, SS, SR, M, E, SA 

b. Dependent Variable: TPA 
 

Sumber : Output SPSS diolah 
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Lampiran 2 

Hasil uji signifikansi partial 

 

Uji Signifkansi Parameter Individual 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 25.726 4.196  6.131 .000 

SA -.413 .169 -.328 -2.447 .017* 

SR .290 .199 .168 1.460 .148 

M .443 .170 .339 2.611 .011* 

E -.257 .238 -.137 -1.082 .282 

SS .044 .180 .035 .246 .806 

G 1.549 .869 .182 1.782 .078* 
a. Dependent Variable: TPA 

Sumber: Output SPSS diolah 
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Lampiran 3 

Hasil uji koefisien determinasi 

 

Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .433a .187 .129 3.8916 

a. Predictors: (Constant), G, SS, SR, M, E, SA 
Sumber: Output SPSS diolah 
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Lampiran 4 

Kuisioner  

 

KUESIONER DATA RESPONDEN  

Umur : ………… tahun  

Jenis kelamin :  

Angkatan :  

PENDIDIKAN  

Total SKS yang Anda kumpulkan saat ini :  

PETUNJUK PENGISIAN  

Isilah semua nomor dalam kuesioner ini dengan memberi tanda checklist ( ).  

KETERANGAN  

SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan diri Anda.  

S : Jika pernyataan tersebut Sesuai dengan diri Anda.  

RR : Jika pernyataan tersebut Ragu-Ragu dengan diri Anda.  

TS : Jika pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan diri Anda.  

STS : Jika pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan diri Anda. 

No Pertanyaan STS TS RR S SS 

1 Saya menyukai diri saya apa adanya.           

2 Saya tahu betul kekuatan diri saya.           

3 Saya sering merasa khawatir tanpa alasan tertentu.           

4 Saya mudah marah tanpa alasan tertentu.           

5 Saya sering meragukan kemampuan saya.           

6 Saya sering merasa tidak mampu melakukan sesuatu.           
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PENGENALAN DIRI 

 

PENGENDALIAN DIRI 

No Pertanyaan STS TS RR S SS 

1 Saya kurang sabar apabila menghadapi orang lain.           

2 Saya sulit pulih dengan cepat sesudah merasa kecewa.           

3 

Saya memikirkan apa yang saya inginkan sebelum 

bertindak.           

4 

Saya tetap tenang, bahkan dalam situasi yang membuat 

orang lain marah.           

5 Saya dapat mengendalikan hidup saya.           

6 Saya lebih cepat tenang daripada orang lain.           

7 

Saya sering merasa cepat bosan dan jenuh dalam 

melakukan sesuatu.           

8 Persaingan yang ketat mengurangi semangat saya.           

9 

Demi sasaran lain yang lebih besar, saya dapat menunda 

pemuasan kesenangan sesaat saya, misalnya mengobrol, 

menonton TV, main game, jalan-jalan, dll..           

10 

Saya segera menyelesaikan pekerjaan yang sudah saya 

rencanakan dengan tidak mengulur waktu.           

 

MOTIVASI 

No Pertanyaan STS TS RR S SS 

1 

Rasanya saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup 

saya.           

2 Saya suka mencoba hal-hal baru.           

3 

Saya malas mencoba lagi jika pernah gagal pada 

pekerjaan yang sama.           

4 

Saya berperan serta dalam berbagai informasi dan 

gagasan.           

7 Saya merasa khawatir terhadap masa depan saya.           

8 Saya berani tampil beda diantara teman-teman saya.           

9 

Saya mempunyai kemampuan untuk mendapatkan  apa 

yang saya inginkan           

10 

Saya akan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab saya, meskipun saya tidak menyukai.           

PENGARUH ANTARA..., Citra Lidya Kurnia Dewi, Ak.-IBS, 2012



9 

 

 

 

5 

Saya senang menghadapi tantangan untuk memecahkan 

masalah.           

6 

Bila saya menemui hambatan dalam mencapai suatu 

tujuan, saya akan beralih kepada tujuan lain.           

7 

Saya mudah menyerah pada saat menjalankan tugas yang 

sulit.           

8 

Saya lebih banyak dipengaruhi perasaan takut gagal 

daripada harapan untuk sukses.           

9 

Saya tertarik pada pekerjaan yang menuntut saya 

memberikan gagasan baru.           

10 

Saya sering melakukan instropeksi untuk menemukan 

kembali hal-hal yang penting dalam hidup saya.           

 

EMPATI 

No Pertanyaan STS TS RR S SS 

1 

Saya mempunyai banyak teman dekat dengan latar 

belakang yang beragam.           

2 

Saya biasanya dapat mengetahui bagaimana perasaan 

orang lain terhadap saya.           

3 Saya merasa bahwa teman saya akan menjatuhkan saya.           

4 Sulit bagi saya memahami sudut pandang orang lain.           

5 

Saya merasa canggung ketika berbicara dengan orang 

lain yang tidak saya kenal.           

6 

Saya dapat membuat orang lain yang tidak saya kenal 

bercerita tentang diri mereka.           

7 

Dalam suatu pertemuan, apa yang saya sampaikan 

biasanya menarik perhatian orang lain.           

8 

Saya dapat melihat rasa sakit pada orang lain, meskipun 

mereka tidak membicarakannya.           

9 

Ketika teman-teman saya memiliki masalah, mereka 

meminta nasehat pada saya.           

10 Saya bisa menempatkan diri pada posisi orang lain.           

 

KETERAMPILAN SOSIAL 

No Pertanyaan STS TS RR S SS 

1 

Saya dapat menerima kritik dengan pikiran terbuka dan 

menerimanya bila hal itu dapat dibenarkan.           
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2 

Saya merasa sulit untuk mengembangkan topik 

pembicaraan dengan orang lain.           

3 

Saya merasakan sulit menemukan orang yang bias diajak 

bersahabat secara dekat.           

4 

Saya berpedoman pada etika ketika berhubungan dengan 

orang lain.           

5 

Masalah-masalah pribadi saya tidak mengganggu 

pergaulan saya dengan orang lain.           

6 

Saya dapat merasakan suasana hati suatu kelompok 

ketika saya memasuki suatu ruangan.           

7 

Saya merasa tertekan dan tidak banyak bicara ketika 

berada diantara orang banyak.           

8 

Pada waktu berbicara dalam suatu diskusi, saya sering 

salah tingkah karena banyak orang lain yang 

memperhatikan.           

9 

Saya mempunyai cara yang meyakinkan agar ide-ide 

saya dapat diterima orang lain.           

10 

Saya mampu mengorganisasi dan memotivasi suatu 

kelompok.           
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