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ABSTRAKSI 

Pembelajaran yang hanya berpusat pada kecerdasan 

intelektual tanpa menyeimbangkan sisi emosional dan spiritual 

akan menghasilkan generasi yang mudah putus asa , depresi 

sehingga banyak mahasiswa yang kurang menyadari tugasnya sebagai 

seorang mahasiswa yaitu tugas belajar. Kurangnya kecerdasan 

emosional dan kecerdasan sepiritual dalam diri seorang mahasiswa 

akan mengakibatkan mahasiswa kurang termotivasi untuk belajar 

dan sulit untuk berkonsentrasi, sehingga mahasiswa sulit untuk 

memahami suatu mata kuliah. Sementara itu mereka yang hanya 

mengejar prestasi berupa nilai atau angka dan mengabaikan nilai 

spiritual, akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai 

yang bagus, mereka cendrung bersikap tidak jujur seperti 

mencontek pada saat ujian. Oleh karna itu kecerdasan emosional 

dan  kecerdasan seperitual mampu mendorong mahasiswa mencapai 

keberhasilan dalam belajarnya karena kecerdasan spiritual 

merupakan dasar untuk mendorong berfungsinya secara efektif 

kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap 

tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa fakultas ekonomi 

universitas maritim raja ali haji angkatan 2010. Metode analisis 

yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji parsial dan uji 

simultan. 

Hasil analisis yang penulis temukan dalam penelitian ini 

adalah (a) kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa universitas maritim raja ali haji 

angkatan 2010 dengan tingkat signifikansi 0,001<0,05 

(b)kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap pemahaman 

akuntansi mahasiswa fakultas ekonomi universitas maritim raja 

ali haji dengan tingkat signifikansi -0,839>0,05 (c) kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual secara simultan berpengaruh 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa fakultas ekonomi 

universitas maritim raja ali haji angkatan 2010 dengan tingkat 

signifikansi 0,005<0,05. 

Kata kunci :kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, 

pemahaman akuntansi 
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1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Kecerdasan emosional saat ini merupakan hal yang banyak 

diperbincangkan dan diperdebatkan. Banyak penelitian yang 

membahas dan menjawab persoalan tentang kecerdasan emosional 

tersebut dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan kerja. 

Peneliti-peneliti sependapat bahwa kecerdasan emosional secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap sikap etis mahasiswa 

akuntansi(Ludigdo dkk, 2006). Meurut Melandy dan 

Azizah,2006(dalam Maslahah ,2007) menyatakan hasil survei di 

Amerika Serikat tentang kecerdasan emosional bahwa apa yang 

diinginkan oleh pemberi kerja tidak hanya keterampilan teknik 

saja melainkan dibutuhkan kemampuan dasar untuk belajar dalam 

pekerjaan yang bersangkutan. Diantaranya kemampuan mendengar dan 

berkpmunikasi lisan, adaptasi, kreatifitas, ketahanan mental 

terhadap kegagalan, kepercayaan diri, motivasi,kerja sama tim, 

dan memberi kontribusi terhadap perusahaan. Seseorang yang 

mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu 

mengendalikan emosinya sehingga dapat menghasilkan 

optimalisasipada fungsi kerjanya.  

Pembelajaran yang hanya berpusat pada kecerdasan intelektual 

tanpa menyeimbangkan sisi spiritual akan menghasilkan generasi 

yang mudah putus asa , depresi, suka tawuran bahkan menggunakan 

obat-obatan terlarang sehingga banyak mahasiswa yang kurang 

menyadari tugasnya sebagai seorang mahasiswa yaitu tugas 

belajar. Kurangnya kecerdasan sepiritual dalam diri seorang 

mahasiswaakan mengakibatkan mahasiswa kurang termotivasiuntuk 

belajar dan sulit untuk berkonsentrasi, sehingga mahasiswa sulit 

untuk memahamisuatu mata kuliah. Sementara itu mereka yang hanya 

mengejar prestasi berupa nilai atau angka dan mengabaikan nilai 

spiritual, akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai 

yang bagus, mereka cendrung bersikap tidak jujur seperti 

mencontek pada saat ujian. Oleh karna itu kecerdasan seperitual 

mampu mendorong mahasiswa mencapai keberhasilan dalam belajarnya 

karena kecerdasan spiritual merupakan dasar untuk mendorong 

berfungsinya secara efektif kecerdasan emosional dan kecerdasan 

intelektual. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  diatas, dapat di tarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi mahhasiswa fakultas ekonomi UMRAH 

angkatan 2010. 

2. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa fakultas ekonomi UMRAH 

angkatan 2010. 

3. Apakah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 
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akuntansi mahasiswa fakultas ekonomi UMRAH angkatan 

tahun 2010. 

Tujuan Penelitian 

penelitian ini bergtujuan untuk mendapatkan bukti empiris 

mengenai : 

1. Untuk mengetahui apakah kecerdasan emosional berpengaruh 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa fakultas 

ekonomi UMRAH angkatan 2010. 

2. Untuk mengetahui apakah kecerdasan spiritual berpengaruh 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa fakultas 

ekonomi UMRAH angkatan 2010. 

3. Apakah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi mahasiswa fakultas ekonomi UMRAH angkatan 

2010. 

2. Landasan Teori 

Kecerdasan emosional 

Kamus Besar Bahasa Indonisia (2002) mendefinisikan emosi 

sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu 

singkat serta keadaan dan reaksi psikologi dan fisiologis 

seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan dan kecintaan. Goleman 

(2003) menganggap emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran-

pikiran khasnya, suatu keadaan yang biologis dan psikologis 

serta serangkain kecenderungan untuk bertindak. Emosional adalah 

hal-hal yang berhubungan dengan emosi. 

Istilah “kecerdasan emosional” pertama kali di lontarkan 

pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard 

University dan John Mayer dari University of New Hampshire 

Amerika untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang 

tampaknya penting bagi keberhasilan. Kualitas-kualitas itu 

antara lain adalah: empati (kepedulian), mengungkapkan dan 

memahami perasaan, mengendalikan amarah, kemandirian, kemampuan 

menyesuaikan diri, bisa memecahkan masalah antar pribadi, 

ketekunan, kesetiakawanan, keramahan, dan sikap hormat (Shapiro 

2003). 

Weisinger (2006) menyatakan bahwa kecerdasan emosional 

(Emotional intelligence) adalah penggunaan emosi secara cerdas, 

dengan maksud membuat emosi tersebut bermanfaat dengan 

menggunakannya sebagai pemandu perilaku dan pemikiran kita 

sedemikian rupa sehingga hasil kita meninggkat. Kecerdasan 

emosional di gunakan untuk kepentingan interpersonal (membantu 

diri kita sendiri) dan juga interpersonal (membantu orang lain). 

Menurut Goleman (2003), kecerdasan emosional adalah 

kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang 

lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola 

emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan orang 

lain. Kemampuan ini saling berbeda dan melengkapi dengan 

kemampuan akademik murni, yaitu kognitif murni yang diukur 
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dengan IQ. Sedangkan menurut Cooper dan Sawaf (2002), kecerdasan 

emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara 

efektif menerapkan dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, 

informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. 

Peter Salovey dan Jack Mayer dalam Stein dan Book (2002) 

(dalam Arie pangestu 2010) mendefinisikan kecerdasan emosional 

sebagai kemampuan untuk mengenali perasaan, meraih dan 

membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, memahami perasaan 

dan maknanya, dan mengendalikan perasaan secara mendalam 

sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual. Menurut 

Hartini, Hawaim Machrus, Dewi Retno Suminar, dan Seger Handoyono 

(2001) (dalam Arie Pangestu 2010) kecerdasan emosional di 

definisikan sebagai kecakapan emosional yang meliputi kemampuan 

mengenali emosi diri sendiri dan orang lain, membedakan jenis 

emosi dan menggunakannya untuk mengarahkan pikiran dan 

perilakunya sendiri. Howes dan Herald (1999) (dalam Arie 

pangestu 2010) menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan 

komponen yang membuat seseorang menjadi pintar menggunakan 

emosi. Lebih lanjut Howes dan Herald menyatakan bahwa emosi 

manusia berada di wilayah dari perasaan lubuk hati, naluri yang 

tersembunyi, dan sensasi emosi menyediakan pemahaman yang lebih 

mendalam dan lebih utuh tentana diri sendiri dan orang lain. 

Menurut Wibowo (2002) kecerdasan emosional adalah 

kecerdasan untuk menggunakan emosi sesuai dengan keinginan, 

kemampuan untuk mengendalikan emosi sehingga memberikan dampak 

positif. Kecerdasan emosional dapat membantu membangun hubungan 

dalam menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Sedangkan menurut 

Rissyo Melandy RM dan Nurna aziza (2006) kecerdasan emosional 

adalah kecerdasan untuk menuntut diri sendiri untuk belajar 

mengakui dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain dan 

untuk menanggapinya dengan tepat, perlu diterapkan secara 

efektif negeri positif dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-

hari. Menurut Mu’tadin (2002) (dalam Arie pangestu 2010) 

terdapat tiga unsur penting kecerdasan emosional yang terdiri 

dari; kecakapan pribadi (mengelola diri sendiri); kecakapan 

sosial (menangani suatu hubungan); dan ketrampilan sosial 

(kepandaian menggugah tanggapan yang di kehendaki pada orang 

lain). 

Salovey dan Mayer dalam Goleman (2003) mendefinisikan 

kecerdasan emosi sebagai kemampuan memantau dan mengendalikan 

perasaan diri sendiri dan orang lain, serta menggunakan 

perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. Temuan 

David Wechsler (1958) dalam trisnawati dan suryaningsum (2003) 

mendefinisikan kecerdasan sebagai keseluruhan kemampuan 

seseorang untuk bertindak bertujuan, untuk berfikir rasional, 

dan untuk berhubungan dengan lingkungannya secara efektif. 

Temuan Wechsler mengidentifikasikan, selain aspek kognisi, aspek 

non-kognisi juga berpengaruh dalam mencapai keberhasilan hidup. 

Kematangan dan kedewasaan menunjukkan kecerdasan dalam hal 

emosi. Mayer, dalam Goleman (2003), menyimpulkan bahwa 

kecerdasan emosi berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman 

dari kanak-kanak hingga dewasa, lebih penting lagi bahwa 

kecerdasan emosional dapat dipelajari. 
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Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual ditemukan oleh Danah Zohar dan Ian 

Marshall pada pertengahan tahun 2000. Zohar dan Marshall (2001) 

menegaskan bahwa kecerdasan spiritual adalah landasan untuk 

membangun IQ dan EQ.  

Spritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti 

prinsip yang memvitalisasi suatu oaganisme. Sedangkan, spiritual 

dalam SQ berasal dari bahasa Latin sapientia (sophia) dalam 

bahasa Yunani yang berati ’kearifan’ (Zohar dan Marshall, 2001). 

Zohar dan Marshall (2001) menjelaskan bahwa spiritualitas tidak 

harus dikaitkan dengan kedekatan seseorang dengan aspek 

ketuhanan, sebab seorang humanis atau atheis pun dapat memiliki 

spiritualitas tinggi. Kecerdasan spiritual lebih berkaitan 

dengan pencerahan jiwa. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual 

tinggi mampu memaknai hidup dengan memberi makna positif pada 

setiap peristiwa, masalah, bahkan penderitaan yang dialaminya. 

Dengan memberi makna yang positif akan mampu membangkitkan jiwa 

dan melakukan perbuatan dan tindakan yang positif.  

Berikut ini adalah beberapa pendapat tentang kecerdasan 

spiritual menurut para ahli dalam Zohar dan Marshall (2001) dan 

Agustian (2001):  

a. Zohar dan Marshall (2001)  

Zohar dan Marshall (2001) mendefinisikan kecerdasan 

spiritual sebagai kemampuan internal bawaan otak dan jiwa 

manusia yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta 

sendiri, yang memungkinkan otak untuk menemukan dan menggunakan 

makna dalam memecahkan persoalan.  

 

b. Ary Ginanjar Agustian (2001)  

Agustian (2001) mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai 

kemampuan untuk meberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan 

kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat 

fitrah, menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola 

pemikiran integralistik, serta berprinsip hanya karena Allah.  

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

definisi kecerdasan spiritual adalah kemampuan potensial setiap 

manusia yang menjadikan seseorang dapat menyadari dan menentukan 

makna, nilai, moral, serta cinta terhadap kekuatan yang lebih 

besar dan sesama makhluk hidup karena merasa sebagai bagian dari 

keseluruhan, sehingga membuat manusia dapat menempatkan diri dan 

hidup lebih positif dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan 

kebahagiaan yang hakiki (Utama, 2010). 
Pemahaman Akuntansi 

Suwardjono (1991) menyatakan akuntansi merupakan 

seperangakat penetahuan yang luas dan komplek. Cara termudah 

untuk menjelaskan pengertian akuntansi dapat dimulai dengan 

mendefinisikannya. Akan tetapi, pendekatan semacam ini 

mengandung kelemahan. Kesalahan dalam pendefinisian akuntansi 

dapat menyebabkan kesalahan pemahaman arti sebenarnya akuntansi. 

Akuntansi sering diartikan terlalu sempit sebagai proses 

pencatatan yang bersifat teknis dan prosedural dan bukan sebagi 

perangkat pengetahuan yang melibatkan penalaran dalam 

menciptakan prinsip, prosedur, teknis, dan metode tertentu. 
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Menurut Budhiyanto dan Ika paskah (2004), tingkat pemahaman 

akuntansi mahasiswa dinyatakan dengan seberapa mengerti seorang 

mahasiswa terhadap apa yang sudah dipelajari yang dalam konteks 

ini mengacu pada mata kuliah-mata kuliah akuntansi. Tanda 

seorang mahasiswa memahami akuntansi tidak hanya ditunjukkan 

dari nilai-nilai yang di dapatkannya dalam mata kuliah, tetapi 

juga apabila mahasiswa tersebut mengerti dan dapat menguasai 

konsep-konsep yang 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. 

 
3. METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Definisi oprasional 

Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen( terkait). 

Berdasarkan landasan teori dan perumusan hipotesis yang ada maka 

yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah : 

a. Kecerdasan emosional (EQ) 

b. Kecerdasan spiritual (SQ) 
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Maka berdasarkan 

landasan teori dan perumusan hipotesis yang ada, yang menjadi 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman 

akuntansi. 

Definisi Oprasional 

Definisi oprasional variabel adalah penentuan variabel 

sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi oprasional 

menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengoprasionalisasikan variabel sehingga memungkinkan peneliti 

yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang 

sama atau mengembangkan cara pengukuran variabel yang lebih baik 

(Indriantoro dan Supomo, 1999). 

Berdasarkan model analisis, maka variabel-variabel yang 

digunakan dalam pengukuran penelitian adalah : 

1. Variabel independen (X) 
a. Kecerdasan emosional (X1) 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan seseorang dalam 

memahami diri sendiri dan pikiran orang lain dalam mengelola 

emosi dengan baik. Variabel ini diukur dengan instrumen : 

pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati dan 

keterampilan sosial (Goleman, 2005). Satuan yang digunakan 

adalah skala likert. 

b. Kecerdasan spiritual (X2) 
Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan manusia dalam 

memaknai kehidupan yang dijalani serta memahami nilai yang 

terkandung dalam setiap perbuatan. Variabel ini diukur dengan 
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menggunakan instrumen : bersikap fleksibel, kesadaran tinggi, 

menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, menghadapi dan 

melampaui perasaan sakit, keengganan untu menyebabkan kerugian, 

berpandangan holistik, kecendrungan bertanya dan bidang mandiri 

(Zohar dan Marsall,2007). Satuan pengukuran yang digunakan 

adalah skala likert. 

2. Variabel dependen (Y) 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat 

pemahaman akuntansi yaitu merupakan tingkat kemampuan seseorang 

untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Untuk mengukur 

tingkat pemahaman akuntansi menggunakan nilai rata-rata mata 

kuliah yang berkaitan dengan akuntansi yaitu : pengantar 

akuntansi I, pengantar akuntansi II, akuntansi keuangan menengah 

I, akuntansi keuangan menengah II, akuntansi keuangan lanjutan 

I, akuntansi keuangan lanjutan II, akuntansi manajemen, teori 

akuntansi, praktek akuntansi. 

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan sampel 

Dalam penelitian ini mengambil populasi mahasiswa UMRAH 

fakultas ekonomi angkatan 2010 dan telah menempuh lebih dari 110 

sistem kredit smester (sks) karena peneliti asumsikan bahwa 

mahasiswa tersebut telah mendapat manfaat maksimal dari 

pengajaran akuntansi. Jumlah mahasiswa fakultas ekonomi angkat 

2010 sebanyak 285 orang yang masih aktif kuliah. 

Untuk menentukan sampel yang dapat menggambarkan populasi, 

maka dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan 

rumus solvin (dalam Umar, 2004) sebagai berikut :  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝛼2
 

Dimana : n = Ukuran Sampel 

  N = Ukuran Populasi 

  𝛼 = 𝑡𝑎𝑟𝑎𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑛𝑠𝑖 
Dengan jumlah populasi tersebut dengan taraf signifikansi 

10% maka dengan rumus di atas diperoleh sampel sebesar : 

𝑛 =
285

1 + 285(0,1)2
= 74,025 

Dibulatkan menjadi 75 orang. 

Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis 

data subyek. Data ssubyek adalah jenis data penelitian yang 

berupa opini , sikap, pengalaman atau karakteristik dari 

seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian 

atau responden (Indriantoro dan Supomo, 1999). Sedangkan untuk 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada data primer 

yaitu sumber data yang diperoleh dari responden melalui 

koesioner. Penyebaran koesioner di lakukan untuk memperoleh data 

diri responden dan penilaian kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual terhadap tingkat pemahaman akuntansi. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

metode survey. Metode survey merupakan metode pengumpulan data 

primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode 

ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti 
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dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang 

diperlukan ( Indriantoro dan Supomo 1999). 

Penyebaran koesioner disebarkan dengan survey langsung yaitu 

mendatangi satu per satu calon responden, lalu menanyakan 

kesediaan mengisi koesioner. Prosedur ini penting dilaksanakan 

karena peneliti ingin menjaga agar koesioner hanya diisi oleh 

responden yang memenuhi syarat dan bersesia mengisi dengan 

kesungguhan. 

Uji Kualitas Data 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini pengukuran 

validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir 

pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Dalam penelitian ini menggunakan “one shot” atau 

pengukuran sekali saja yaitu pengukurannya hanya sekali dan 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau 

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Suatu konstruk atau 

variabel dikatan reliabel jika memberikan Cronbach Alpha > 0,06 

( Nunnally 1960, dalam Ghazali 2006). 

Teknik Analisis Data 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sugiono, 

2005) (dalam Anggun Yuniani 2010). 

Apollo Daito (2007) (dalam Anggun yuniani 2010) statistik 

deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara ringkas 

informasi dari sejumlah besar data, yang dapat berupa informasi 

frekuensi, pengukuran tendensi sentral (Range Varians, standar 

deviation, dan trend). 

 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model 

regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

model regresi yang berdistribusi normal.  

Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Santoso 2002) (dalam Anggun 

yuniani 2010). 

Uji Multikolinieritas 
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Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model 

uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi 

multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas:  

1. Niali R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel 

bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

terikat.  

2. Menganalisis korelasi antar variabel bebas. Jika antar 

variabel bebas 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.  

4. Nilai eigenvalue sejumlah satu atau lebih variabel bebas yang 

mendekati nol memberikan petunjuk adanya multikolinieritas. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah menguji ada tidaknya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada 

persamaan regresi linier. Untuk mendiagnosis adanya autokorelasi 

dalam suatu model regresi dilakukan melalui uji Durbin Watson 

Uji Hipotesis 

Ghozali (2006) menyatakan bahwa, ketepatan fungsi regresi 

sampai dalam menaksir nilai actual dapat diukur dari goodness of 

fit. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

statistik t, nilai statistik F, dan koefisien determinasinya.  

Koefisien Determinasi R² 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menevariasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R² 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data 

silang (crossection) relative rendah karena adanya variasi yang 

besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data 

runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien 

determinasi yang tinggi. 

Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji Statistik t) 

Menurut Ghazali (2006), uji statistik t dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model  

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependenatau terkait (Ghazali, 2006). 

 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Responden 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas ekonomi 
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UMRAH angkatan 2010. Perguruan tinggi ini mempunyai gaya 

pembelajaran dan menawarkan tujuan agar mahasiswa setiap 

mahasiswa yang berada pada universitas tersebut menjadi 

mahasiswa yang memahami akan bidang ilmu yang di tuntutnya, hal 

tersebut sesuai dengan moto universitas tersebut yaitu “ Belajar 

dan Bertanya Tiada Jemu”. 

sebanyak 75 kuesioner disebarkan pada mahasiswa angkatan 

2010 fakultas ekonomi UMRAH. Jumlah seluruh mahasiswa angkatan 

2010 sebanyak 285 orang, diambil sampel sebanyak 75 orang. 

Sampel ditentukan menggunakan rumus solvin dengan taraf 

signifikansi sebesar 10%. Dari 75 kuesioner yang disebarkan 

jumlah mahasiswa pria lebih banyak dari pada mahasiswa wanita, 

dengan perbandingan 41 orang mahasiswa pria dan 34 mahasiswa 

wanita. Perbedaan jumlah mahasiswa pria dan wanita tidak cukup 

besar, sehingga sampel penelitian cukup representative dalam 

mewakili populasi penelitian. 

Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data digunakan untuk mengetahui dan menguji 

apakah instrumen kuesioner memiliki tingkat validitas dan 

reliabilitas. 

 

 

Uji Validitas 

Pengujian validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pengujian statistik korelaasi momen tangkar (correlation 

statistic product moment) dari pearson. 

Tingkat signifikansi yang dipakai atau r tabel dalam 

penelitian ini adalah 0,227 dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika p positif dan p > 0,227 maka butir pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid. 

b. Jika p negatif dan p < 0,227 maka butir pertanyaan 

tersebut dinyatakan tidak valid. 

Hasil SPSS untuk uji validitas terhadap instrumen data 

kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut : 

Hasil uji validitas variabel kecerdasan emosional 

Item pertanyaan Koefisien R Kesimpulan 

1 0,404 Valid 

2 0,584 Valid 

3 0,549 Valid 

4 0,501 Valid 

5 0,502 Valid 

6 0,580 Valid 

7 0,633 Valid 

8 0,504 Valid 

9 0,625 Valid 

10 0,699 Valid 

11 0,413 Valid 

12 0,597 Valid 

13 0,607 Valid 

14 0,581 Valid 

15 0,519 Valid 

16 0,694 Valid 

17 0,617 Valid 
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18 0,568 Valid 

19 0,586 Valid 

20 0,502 Valid 

 

Tabel uji validitas di atas menunjukkan bahwa semua butir 

pertanyaan > 0,227, maka kuesioner kecderdasan emosional 

memiliki koefisien korelasi positif atau r hitung > r tabel. 

Dengan demikian semua butir pertanyaan dapat digunakan dan 

dipercaya. 

Hasil uji validitas variabel kecerdasan spiritual 

Item pertanyaan Koefisien R Kesimpulan 

1 0,396 Valid 

2 0,591 Valid 

3 0,509 Valid 

4 0,520 Valid 

5 0,591 Valid 

6 0,655 Valid 

7 0,532 Valid 

8 0,569 Valid 

9 0,553 Valid 

10 0,533 Valid 

11 0,536 Valid 

12 0,507 Valid 

13 0,618 Valid 

14 0,586 Valid 

15 0,510 Valid 

16 0,458 Valid 

 

Uji validitas di atas menunjukkan bahwa semua butir 

pertanyaan  > 0,227, maka kuesioner variabel kecerdasan 

spiritual memiliki koefisien korelasi positif atau r hitung > r 

tabel. Dengan demikian semua butir pertanyaan tersebut dapat 

digunakan dan dipercaya. 

Hasil uji validitas variabel pemahaman akuntansi 

Item pertanyaan Koefisien R Kesimpulan 

1 0,511 Valid 

2 0,580 Valid 

3 0,498 Valid 

4 0,495 Valid 

5 0,746 Valid 

6 0,629 Valid 

7 0,338 Valid 

8 0,510 Valid 

9 0,642 Valid 

10 0,525 Valid 

11 0,558 Valid 

 

Tabel uji validitas diatas menunjukkan bahwa semua butir 

pertanyaan > 0,227, maka kuesioner pemahan akuntansi memiliki 

koefisien korelasi positif atau r hitung > r tabel. Dengan 

demikian semua butir pertanyaan tersebut dapat digunakan atau 

dipercaya. 



12 
 

 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan pada pertanyaan yang 

sudah memiliki validitas. Kegunaannya adalah untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. 

Reliabilitas instrumen menunjukkan suatu stabilitas hasil 

pengamatan. Pengujian reliabilitas menggunakan analisis 

reliability melaui metode cronbach alpha dengan bantuan progaram 

SPSS. 

Pengelompokan tingkat reliabilitas berdasarkan nilai 

cronbach alpha menurut Tinton Prawira Budi (2006) adalah sebagai 

berikut : 

 

Nilai signifikan Keterangan 

0,00-0,20 Kurang reliabel 

>0,20-0,40 Agak reliabel 

>0,40-0,60 Cukup reliabel 

>0,60-0,80 Reliabel 

>0,80-1,00 Sangat Reliabel 

Sumber : Arie pangestu 2010 

Instrumen reliabel akan menghasilkan data yang esuai dengan 

kondisi sesungguhnya. 

Hasil analisis SPSS untuk uji reliabilitas terhadap 

instrumen kuesioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

a. Variabel kecerdasan emosional 
 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa koefisien alpha 

hitung untuk kecerdasan emosional > 0,80 (0,887 > 0,80) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner atau alat ukur data 

tersebut sangat reliabel. 

b. Variabel kecerdasan spiritual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa koefisien alpha 

hitung untuk variabel kecerdasan spiritual > 0,80 (0,844 > 0,80) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner atau alat 

ukur data tersebut sangat reliabel. 

 

 

Reliability 

Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.887 20 

Reliability 

Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.844 16 
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c. Pemahaman akuntansi 
 

Reliability 

Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.774 11 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa koefisien alpha 

untuk variabel pemahaman akuntansi > 0.60 (0,774 > 0,60) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner atau alat 

ukur data tersebut reliabel. 

 

Analisis Data 

Untuk mempermudah pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan bantuan SPSS (Statistica Product service Solution ). 

Analisis Deskriptif 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS di 

peroleh table descriptive statistic sebagai berikut : 

 Mean Std. 

Deviation 

N 

Kecerdasan Emosional 74.13 9.859 75 

Kecerdasan Spiritual 58.63 8.125 75 

Pemahaman Akuntansi 45.68 4.445 75 

 

Rata-rata hitung dan standar deviasi dari masing-masing 

variabel yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Rata-rata hitung dan standar deviasi dari variabel 

kecerdasan emosional(X1). 

Untuk variabel kecerdasan emosional diperoleh rata-rata 

hitung jawaban sebesar 74.13 menunjukkan responden 

menjawab angka 4 yang berarti setuju. Sedangkan standar 

deviasi jawaban masing-masing responden dengan rata-rata 

jawaban seluruh responden 9.859. 

b. Rata-rata hitung dan standar deviasi variabel kecerdasan 
spiritual(X2). 

Untuk kecerdasan spiritual diperoleh rata-rata hitung 

jawaban sebesar 58.63 menunjukkan responden menjawab angka 

4 yang berarti setuju. Sedangkan standar deviasi jawaban 

masing-masing responden dengan rata-rata jawaban seluruh 

responden 8.125. 

c. Rata-rata hitung dan standar deviasi variabel pemahaman 

akuntansi (Y). 

Untuk variabel terikat pemahaman akuntansi (y) diperoleh 

rata-rata hitung 45.68 yang menunjukkan responden menjawab 

angka 4 artinya mayoritas nilai yang dimiliki mahasiswa 

untuk setiap mata kuliah adalah B dan memiliki pemahaman 

akuntansi yang baik. Sedangkan standar deviasi atau 
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perbedaan jawaban masing-masing responden dengan rata-rata 

jawaban seluruh responden 4.445. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalits pada model regresi digunakan untuk menguji 

apakah nilai residual terdistribusi secara normak atau tidak. 

 
Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa titik menyebar 

sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka residual pada 

model regresi tersebut terdistribusi secara normal. 

 

 

Uji Heterokedastisitas 

Penyimpangan asumsi model asumsi model klasik yang lain 

adalah adanya heterokedastistas, artinya varians variabel dalam 

model tidak sama (konstan). Hal ini bisa diidentifikasi dengan 

cara menghiung korelasi rank spearman antara resudial dengan 

seluruh variabel bebas. 

variabel kecerdasan emosional (x1) dengan nilai residual -

0,106 dan nilai probabilitas atau signifikansi sebesar 0,364. 

Kemudian untuk variabel kecerdasan spiritual (x2) dengan nilai 

residual -0,093 dan nilai probabilitas atau signifikansi sebesar 

0,426. 

Dimana semua nilai probabilitas atau signifikansi tersebut 

lebih besar dari 5% (0,005) yang bearti tidak ada korelasi atau 

hubungan antara nilai residual dengan masing-masing variabel 

bebas yang diteliti sehingga dapat dikatakan tidak terdapat 

heterokedastisitas pada model regeresi yang dihasilkan. 

 

Uji multikolinieritas 

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas pada 

model regresi linier berganda yang dihasilkan dapat dilakukan 

dengan menghitung nilai variance inflation factor (VIF) dari 

masing-masing variabel bebas dalam model regresi. 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Toleranc

e VIF 
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1 kecerdasan 

emosional (x1) 

.984 1.016 

kecerdasan 

spiritual (x2) 

.984 1.016 

a. Dependent Variable: pemahaman 

akuntansi (y) 

 

Dari hasil perhitungan diperoleh pada bagian collinearity 

statistic, nilai VIF pada seluruh variabel bebas lebih kecil 

dari 10, dimana nilai nilai VIF untuk variabel kecerdasan 

emosional 1,016 dan variabel kecerdasan spiritual sebesar 1,016 

yang artinya seluruh variabel bebas tidak ada gejala 

multikolinieritas. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi 

antar pengganggu (eror term) pada suatu periode dengan kesalahan 

pada periode sebelumnya yang bisa terjadi karena menggunakan 

data time series. Uji autokorelasi dilakukan dengan menghitung 

nilai Durbin Watson berada dikisaran -2 sampai +2 (Arie pangestu 

2010). 

 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .368
a
 .135 .111 4.190 1.382 

a. Predictors: (Constant), kecerdasan spiritual (x2), 

kecerdasan emosional (x1) 

b. Dependent Variable: pemahaman akuntansi (y) 

 

Dari tabel di atas nilai Durbin Watson diperoleh sebesar 

1,382, karena nilai Durbin Watson berkisar antara -2 sampai +2 

hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi 

autokorelasi. 

Uji Hipotesis 

Koefisien Determinasi R² 

Model Summary 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .368
a
 .135 .111 4.190 

a. Predictors: (Constant), kecerdasan 

spiritual (x2), kecerdasan emosional (x1) 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan SPSS dapat diketahui 

bahwa nilai R square yang diperoleh adalah 0,135 = 13,5 % 

sedangkan nilai adjusted R square sebesar 0,111 = 11,1%. 
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Karena dalam penelitian ini digunakan dua variabel bebas 

maka koefisien determinasi yang digunakan adalah angka R square 

sebesar 33,5 % dengan demikian berarti tingkat pemahaman 

akuntansi dipengaruhi oleh kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual sebesar 13,5% sedangkan sisanya dipengaruhi faktor 

lain diluar penelitian ini. 

Uji T 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara X1 (Kecerdasan 

Emosional) dan X2 (Kecerdasan Spiritual)  terhadap Y (Pemahaman 

Akuntansi) maka digunakan Uji T, dimana T tabel = 1,993 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 34.029 4.808 
 

7.07

8 

.000 

kecerdasan 

emosional (x1) 

.167 .050 .370 3.35

1 

.001 

kecerdasan 

spiritual (x2) 

-.012 .060 -.022 -

.203 

.839 

a. Dependent Variable: pemahaman akuntansi (y) 

 

Dari tabel diatas T hitung untuk kecerdasan emosional (X1) 

terhadap pemahaman akuntansi menunjukkan 3,351 bearti T hitung > 

T tabel ( 3,351 > 1,993) bearti kecerdasan emosional berpengaruh 

signifikan terhadap pemahaman akuntansi, maka H1 diterima. 

Hasil pengujian kecerdasan spiritual (X2) terhadap pemahaman 

akuntansi (Y) menunjukkan T hitung sebesar -0,203 berarti T 

hitung < T tabel ( -0,203 < 1,993) berarti kecerdasan spiritual 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi, maka 

H2 di tolak. 

Uji F 

Hasil uji statistik secara simultan untuk variabel bebas ( 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual ) terhadap 

variabel terikat ( pemahaman akuntansi) dengan F tabel = 3,972 

diperoleh hasil sebagai berikut :  

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

198.006 2 99.003 5.638 .005
a
 

Residual 1264.314 72 17.560   

Total 1462.320 74    



17 
 

a. Predictors: (Constant), kecerdasan spiritual (x2), 

kecerdasan emosional (x1) 

b. Dependent Variable: pemahaman akuntansi (y) 

 

Dari pengujian SPSS dengan tingkat signifikan 5% ternyata F 

hitung > F tabel (5,638 > 3,972) menunjukkan secara simultan 

variabel bebas (kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual)  

berpengaruh terhadap variabel terikat (pemahaman akuntansi) 

berarti H3 diterima. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik diperoleh ilai 

probabilitas (signifikansi) sebesar 0,005 karena nilai 

signifikansi 0,005 < 0,05 ini berarti bahwa variabel bebas ( 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual) secara bersama-

sama berpengaruh terhadap variabel terikat (pemahaman 

akuntansi). 

 
5. PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris 

mengenai apakah terdapat pengaruh antara kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual terhadap pemahaman akuntansi. Uji 

statistik dalam penelitian ini merupakan hasil pengolahan data 

dengan menggunakan software SPSS versi 17. Penelitian ini 

mengambil sampel dari mahasiswa fakultas ekonomi Universitas 

Maritim Raja Ali Haji angkatan 2010. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang dilakukan pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa fakultas ekonomi 

UMRAH angkatan 2010. 

2. Kecerdasan spiritual tidak memiliki pengaruh terhadap 

pemahaman akuntansi mahasiswa fakultas ekonomi UMRAH 

angkatan 2010. 

3. Secara simultan kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual berpengaruh signifikan terhadap pemahaman 

akuntansi mahasiswa fakultas ekonomi UMRAH angkatan 2010. 

4. Berdasarkan pengujian determinasi R² dibuktikan bahwa 

pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

terhadap pemahaman akuntansi sebesar 13,5% sedangkan 

sisanya dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan disarankan kepada 

penelitian mendatang untuk : 

1. Menambah variabel bebas lainnya yang memiliki kemungkinan 
adanya pengaruh terhadap pemahaman akuntansi. 

2. Memperluas populasi penelitian, tidak hanya dari satu 

perguruan tinggi. 

3. Kuesioner yang di ajukan dapat disesuaikan dan mudah 

dimengerti dan diisi oleh responden seperti memberi 

penjelasan sebelum diisi oleh responden. 

DAFTAR PUSTAKA 



18 
 

Agustian, Ary Ginanjar, 2005. Rahasia Sukses Membangun 

Kecerdasan Emosional dan Spiritual. New Edition. 

Penerbit Arga. Jakarta. 

Budhiyanto, Suryanti J. Dan Nugroho, Ika P., 2004, “Pengaruh 

Kecerdasan Emosional terhadap Tingkat Pemahaman 

Akuntansi”, Jurnal EkonomiBisnis, Vol. X, No.2, 

Hal.260-281 

Cooper, R, Kdan A. Sawaf, 2002 Executive EQ; Kecerdasan Emosi 

Dalam Kepemimpinan dan Organisasi, PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta. 

Dwijayanti, Arie Pangestu, 2010. Pengaruh Kecerdasan Emosional, 

Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual dan 

Kecerdasan Sosial Terhadap Pemahaman Akuntansi. Skripsi 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan 

Program SPSS. Semarang. Badan Penerbit Universiyas 

Diponegoro. 

Goleman, Daniel, 2006. Working With Emotional Intelligence 

(Terjemahan Alex Kantjono W). Jakarta. PT Gramedia 

Pustaka Utama. 

Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang, 1999, Metodologi 

Penelitian Bisnis Untuk Manajemen dan Akuntansi, Edisi 

Pertama, Cetakan Pertama, BPEE, Yogyakarta. 

Maslahah, Ratna Eka. 2007. Pengaruh Kecerdasan Emosional 

Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi dengan Kepercayaan 

Diri Sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi. Universitas 

Islam Indonesia. Yogyakarta. 

Melandy, Rissyo dan Nurna Aziza. 2006. Pengaruh Kecerdasan 

Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi, 

Kepercayaan Diri Sebagai Variabel Pemoderasi. Simposium 

Nasional Akuntansi 9 Padang. 

Muhyidin, Muhammad. 2007. Manajemen ESQ Power. Jogjakarta. 

Penerbit Diva Press. 

Priyanto, Duwi. 2011. Buku Saku Analisis Data Dengan SPSS. 

Yogyakarta. Penerbit MediaKom. 

Shapiro, L.E.,2003, Mengajarkan Emosional Intelligence 

pada anak, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

 

 

Suryaningsum, dkk, 2004, “Pengaruh Pendidikan Tinggi Akuntansi 

Terhadap Kecerdasan Emosional” , Simposium Nasional 

Akuntansi VII, Denpasar Bali, 2-3 Desember 2004, Hal. 

359-376. 



19 
 

Suwardjono, 1999, “Mamahamkan Akuntansi Dengan Penalaran dan 

Pendekatan Sistem’. Jurnal Ekonomi dan Bisnis 

Indonesia, Vol. 14 No.3, 106-122. 

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, Kamus Besar Bahasa 

Indonisia, Balai Pustaka, Jakarta. 

Weisinger, H. 2006. Emosional Intelligence At Work: Pemandu 

Pikiran Anda Untuk Meraih Kesuksesan. PT Bhuana Ilmu 

Populer. Jakarta. 

Wibowo, B. S, 2002, Sharpeninh our Conceptand Tools, PT Syamil 

Cipta Media, Bandung. 

Yulianto. 2009. Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan 

Intelektual dan Kecerdasan Spiritual Terhdap Pemahaman 

Akuntansi. Skripsi Universitas Budi Luhur. 

Yuniani, Anggun. 2010. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap 

Tingkat Pemahaman Aakuntansi. Skripsi Universitas 

Diponogoro. Semarang. 

Zohar, Duhan dan Marsall, Ian. 2007. Kecerdasan Spiritual, 

Terjemahan Rahmi Astuti, Ahmad Nadjib, Ahmad Baikuni. 

Penerbit Mizan. Bandung. 


