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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

perilaku belajar, kecerdasan emosional, kecerdasan 

intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial 

terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa akuntansi pada 

mahasiswa akuntansi di Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi 

akuntansi di Fakultas Ekonomi UMRAH angkatan 2010. Total 

sampel penelitian adalah 74 orang. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah perilaku belajar, kecerdasan 

emosional, kecerdasan inetektual, kecerdasan spiritual, dan 

kecerdasan sosial. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah pemahaman akuntansi. 

 Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu berupa 

hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Pengujian 

menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis 

digunakan dengan menggunakan metode regresi linier berganda 

(uji F dan uji T) 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian secara 

bersamaan (simultan) membuktikan bahwa variabel perilaku 

belajar, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, 

kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial berpengaruh 

signifikan terhadap pemahaman akuntansi. Secara parsial, 

hanya variabel kecerdasan intelektual yang berpengaruh 

signifikan terhadap pemahaman akuntansi. 

 

Kata kunci : perilaku belajar, kecerdasan emosional, 

kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan 

sosial, dan pemehaman akuntansi 

 

1. PENDAHULUAN 

Universitas Maritim Raja Ali Haji telah resmi menjadi 

perguruan tinggi negeri setelah ditandatanganinya Peraturan 

Presiden No. 53 Tahun 2011 tentang Penegrian UMRAH pada 

tanggal 8 September 2011. Berubahnya status UMRAH menjadi 

perguruan tinggi negeri tentunya diiringi dengan 

peningkatan-peningkatan kualitas perguruan tinggi dalam 

segala aspek. Salah satu yang paling penting adalah 

kualiatas mahasiswa dan lulusan yang dihasilkan.  
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Untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang paham dan 

mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatnya 

selama perkuliahan, serta mampu bersaing di dunia kerja, 

pihak perguruan tinggi harus mengetahui apa saja faktor-

faktor yang mempengaruhi seorang mahasiswa dalam memahami 

pelajaran yang diterimanya yang dalam hal ini adalah mata 

kuliah akuntansi. 

Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa yang telah diteliti oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi 

mahasiswa, perguruan tinggi dapat merancang sistem 

pendidikan dan pembelajaran di kampus yang lebih 

menitikberatkan pada pengaplikasian faktor-fakotr pendukung 

tersebut sehingga hasil yang akan dicapai oleh mahasiswa 

lebih maksimal. 

Hasil penelitian Dwijayanti (2009), menyebutkan bahwa 

kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial berpengaruh 

terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa. Sedangkan kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan spiritual tidak berpengaruh 

terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa.  

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rachmi (2010), 

menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan 

spiritual dan perilaku belajar memiliki pengaruh terhadap 

tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa.  

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh perilaku belajar terhadap 

pemahaman akuntansi? 

2. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap 

pemahaman akuntansi? 

3. Apakah ada pengaruh kecerdasan intelektual terhadap 

pemahaman akuntansi? 

4. Apakah ada pengaruh kecerdasan spiritual terhadap 

pemahaman akuntansi? 

5. Apakah ada pengaruh kecerdasan sosial terhadap 

pemahaman akuntansi? 

6. Apakah ada pengaruh perilaku belajar, kecerdasan 

emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan 

spiritual, dan kecerdasan sosial secara simultan 

terhadap pemahaman akuntansi? 

 

2. TINJAUAN TEORI 

2.1 Pemahaman Akuntansi 

Pemahaman akuntansi adalah seberapa mengerti seorang 

mahasiswa terhadap apa yang sudah dipelajari dari mata 

kuliah-mata kuliah akuntansi (Budhiyanto dan Nugroho, 2004). 

Menurut Mardahlena (2007), tingkat pemahaman akuntansi 

mahasiswa dinyatakan dengan seberapa mengerti seorang 

mahasiswa terhadap apa yang sudah dipelajari yang dalam 

konteks ini mengacu pada mata kuliah akuntansi. 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mardahlena 

(2007) di atas, maka tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa 
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dalam penelitian ini akan diukur dari nilai mata kuliah yang 

menjadi cabang dari ilmu akuntansi yaitu pengantar 

akuntansi, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, 

akuntansi biaya, auditing, teori akuntansi,  Aplikasi 

Pengolahan Data Akuntansi, dan sistem informasi akuntansi.  

Mata kuliah yang merupakan bagian dari cabang-cabang 

ilmu akuntansi tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut 

ini : 

Tabel 2.1 

Daftar Mata Kuliah Akuntansi 

NO MATA KULIAH 

1. Pengantar Akuntansi 1 

2. Pengantar Akuntansi 2 

3. 
Akuntansi Keuangan 

Menengah 1 

4. 
Akuntansi Keuangan 

Menengah 2 

5. 
Akuntansi Keuangan 

Lanjutan 1 

6. Akuntansi Baiya 

7. Akuntansi Manajemen 

8. Auditing 1 

9. Auditing 2 

10. Teori Akuntansi 

11. APDA 

12. 
Sistem Informasi 

Akuntansi 

    Sumber : Kurikulum Jurusan Akuntansi 

 

2.2 Perilaku Belajar 

Menurut Ali  dalam Hanifah dan Sukriy (2001), belajar 

adalah proses .perubahan perilaku akibat interaksi individu 

dengan lingkungan. Menurut Hanifah dan Syukriy (2001), 

belajar adalah suatu proses usaha yang kompleks dilakukan 

seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti 

menjadi mengerti, dan sebagainya untuk memperoleh perubahan 

tingkah laku yang lebih baik secara keseluruhan akibat 

interaksinya dengan lingkungannya. 

Menurut Suwardjono dalam  Marita, dkk (2008), perilaku 

belajar yang baik terdiri dari:  

1. Kebiasaan Mengikuti Pelajaran  

Kebiasaan mengikuti pelajaran adalah kebiasaan yang 

dilakukan mahasiswa pada saat pelajaran sedang berlangsung. 

Mahasiswa yang mengikuti pelajaran dengan tertib dan penuh 

perhatian serta dicatat dengan baik akan memperoleh 

pengetahuan lebih banyak. Kebiasaan mengikuti pelajaran ini 

ditekankan pada kebiasaan memperhatikan penjelasan dosen, 

membuat catatan, dan keaktifan di kelas.  

2.  Kebiasaan Membaca Buku   

Kebiasaan membaca buku merupakan merupakan ketrampilan 

membaca yang paling penting untuk dikuasai mahasiswa. 
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Kebiasaan membaca harus di budidayakan agar pengetahuan 

mahasiswa dapat bertambah dan dapat meningkatkan pemahaman 

mahasiswa dalam mempelajari suatu pelajaran.  

3.  Kunjungan ke Perpustakaan  

Kunjungan ke perpustakaan merupakan kebiasaan 

mahasiswa mengunjungi perpustakaan untuk mencari referensi 

yang dibutuhkan agar dapat menambah wawasan dan pemahman 

terhadap pelajaran. Walaupun pada dasarnya sumber bacaan 

bisa ditemukan dimana-mana, namun tempat yang paling umum 

dan memiliki sumber yang lengkap adalah perpustakaan. 

Rampengan dalam Rachmi (2010), mengungkapkan bahwa 

dalam proses belajar diperlukan perilaku belajar yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan, dimana dengan perilaku belajar 

tersebut tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien, sehingga prestasi akademik dapat di tingkatkan. 

Oleh karena itu Rachmi (2010), menyimpulkan bahwa dengan 

perilaku belajar yang baik maka akan diperoleh pemahaman 

yang maksimal terhadap pelajaran, dan begitupun sebaliknya 

dengan perilaku belajar yang buruk, maka pemahaman terhadap 

pelajaran pun tidak akan maksimal.  

 

2.3 Kecerdasan Emosional 

Yeung (2009), menyebutkan kecerdasan emosional adalah 

kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami dan mengelola 

suasana hati dan perasaan, baik yang ada pada diri kita 

maupun orang lain.  

Menurut Agustian dan Mukri (2008),  kecerdasan 

emoisonal adalah kemampuan merasakan perasaan orang lain dan 

tahu bagaimana harus bersikap terhadap situasi yang 

dihadapi.  

Goleman dalam Dwijayanti (2009), menyebutkan terdapat 

lima dimensi komponen kecerdasan emosional, yaitu :  

1. Kesadaran diri atau pengendalian diri. Pada dasarnya 

dimensi ini untuk mengetahui kondisi diri sendiri, 

kesukaan, sumber daya, dan institusi, seperti : kesadaran 

emosi, dan penilaian diri secara teliti. 

2. Pengaturan diri atau pengendalian diri memberi tekanan 

pada mengelola kondisi, impuls dan sumber daya diri 

sendiri, seperti : kendali diri, sifat dapat dipercaya, 

kewaspadaan, adaptibilitas, dan inovasi. 

3. Motivasi yaitu kecenderungan emosi yang mengantar atau 

memudahkan peralihan sasaran, seperti : komitmen, 

inisiatif dan optimisme. 

4. Empati merupakan kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan, 
dan kepentingan orang lain, seperti : memahami orang 

lain, orientasi pelayanan, dan mengatasi keragaman. 

Kecerdasan emosional membuat seseorang mampu 

mengetahui, dan mengendalikan serta memahami perasaan 

dirinya sendiri juga perasaan orang lain dengan baik. 

Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang berkembang 

dengan baik mampu memotivasi dirinya sendiri untuk berhasil 

dalam kehidupan. Sedangkan seseorang yang kecerdasan 

emosionalnya tidak berkembang dengan baik akan mengalami 
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kesulitan dalam mengendalikan emosinya sehingga dapat 

merusak konsentrasinya dalam memahami pelajaran (Dwijayanti, 

2009). 

 

2.4 Kecerdasan Intelektual 

Menurut Robbins dalam Nugroho, dkk (2008), kecerdasan 

intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk 

menjalankan kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan 

aktivitas mental. 

 Menurut Thorndike dalam Andriyani (2009), kecerdasan 

intelektual adalah kemampuan untuk menentukan 

ketidaklengkapan kemungkinan-kemungkinan dalam perjuangan 

hidup individu.  

 Dimensi dan indikator pengukuran kecerdasan intelektual 

adalah sebagai berikut, Stenberg dalam Dwijayanti (2009) : 

1. Kemampuan memecahkan masalah, yaitu mampu menyelesaikan 

masalah secara optimal, dan menunjukkan pikiran jernih. 

2. Intelegensi verbal, yaitu kosa kata baik, membaca dengan 
penuh pemahaman, ingin tahu secara intelektual, dan 

menunjukkan keingintahuan. 

3. Intelegensi praktis, yaitu tahu situasi, tahu cara 

mencapai tujuan, sadar terhadap dunia sekeliling, dan 

menunjukkan minat terhadap dunia luar. 

Kecerdasan intelektual memiliki dimensi yaitu 

kemampuan memecahkan masalah, intelegensi verbal, dan 

intelegensi praktis. Stenberg dalam Dwijayanti (2009).  

Dwijayanti (2009), menyebutkan bahwa seorang mahasiswa 

akuntansi yang memiliki kecerdasan intelektual yang baik, 

maka mampu memahami akuntansi dan dapat membaca dengan penuh 

pemahaman serta menunjukkan keingintahuan terhadap 

akuntansi. 

 

2.5  Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual (SQ) merupakan landasan yang 

diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif, 

bahkan SQ adalah kecerdasan tertinggi (Zohar dan Marshal, 

2007). 

 Menurut Ginanjar dan Mukri (2008), kecerdasan 

spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna spiritual 

terhadap setiap aktivitas yang kita lakukan dan untuk 

mengetahui nilai-nilai yang telah ada di dalam diri. 

 Zohar dan Marshall (2007), kecerdasan spiritual adalah 

kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna 

dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan 

hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, 

untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang 

lebih bermakna dibandingkan yang lain. 

 Dimensi dan indikator pengukuran kecerdasan spiritual 

menurut Zohar dan Marshall (2007), adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan bersikap fleksibel yaitu mampu menempatkan diri 
dan dapat menerima pendapat orang lain secara terbuka. 
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2. Kemampaun untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan 

seperti tidak ada penyesalan, tetap tersenyum dan 

bersikap tenang dan berdo’a.  

3. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai 

seperti prinsip dan pegangan hidup dan berpijak pada 

kebenaran. 

4. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu 

seperti tidak menunda pekerjaan dan berpikir sebelum 

bertindak. 

5. Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai 

hal yaitu berpandangan holistik seperti kemampuan 

berpikir logis dan berlaku sesuai norma sosial. 

6. Menjadi apa yang disebut oleh para psikolog sebagai 

bidang mandiri yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja 

melawan konvensi, seperti mau memberi dan tidak mau 

menerima. 

Seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual yang baik 

akan selalu berusaha untuk mengembangkan segala potensi 

kebaikan yang ada dalam dirinya demi kesuksesan di masa 

depan. Termasuk dalam hal memahami pelajaran. Dwijayanti 

(2009), menyebutkan spiritualitas mahasiswa akuntansi yang 

cerdas akan membantu dalam pemecahan-pemecahan masalah dalam 

memahami akuntansi sehingga mahasiswa dapat bersikap tenang 

dalam menghadapi masalah-masalah atau kendala-kendala dalam 

proses pembelajaran dan pemahaman akuntansi. 

 

2.6  Kecerdasan Sosial 

 Buzan dalam Dwijayanti (2009), menyebutkan kecerdasan 

sosial adalah ukuran kemampuan diri dalam pergaulan di 

masyarakat, dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang 

disekitarnya. 

 Goleman dalam Dwijayanti (2009), menyebutkan 

kecerdasan sosial adalah kemampuan manusia untuk menjalin 

hubungan dengan orang lain, dengan mengabaikan apa yang 

sedang berlangsung ketika berinteraksi. 

Menurut Goleman dalam Dwijayanti (2009), komponen kecerdasan 

sosial atau unsusr-unsur kecerdasan sosial terdapat dua 

dimensi, yaitu : 

1. Kesadaran sosial. Pada dasarnya dimensi ini untuk 

mengetahui perasaan diri sendiri tentang orang lain, 

seperti empati dasar, penyelarasan, ketepatan empatik, 

dan pengertian sosial. 

2. Fasilitas sosial semata-mata dengan merasa bagaimana 

orang lain merasa atau mengetahui apa yang mereka 

pikirkan atau niati, tidak menjamin interaksi yang kaya, 

seperti sinkronisasi, presentasi diri, pengaruh, dan 

kepedulian. 

Buzan dalam Dwijayanti (2009), menyebutkan kecerdasan 

sosial adalah ukuran kemampuan diri dalam pergaulan di 

masyarakat, dan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang 

disekitarnya. Seseorang yang kecerdasan sosialnya tinggi 

akan merasa nyaman walaupun berada di antara orang-orang 
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yang berlainan, baik dalam usia, kebudayaan ataupun tingkat 

sosial.  

Seorang mahasiswa yang memiliki kecerdasan sosial yang 

baik, akan mampu bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat 

dengan baik pula. Dengan pergaulan yang baik maka mahasiswa 

tersebut dapat saling memberi motivasi kepada satu sama lain 

misalnya dalam hal memahami pelajaran. Semakin tinggi 

motivasi dari lingkungan diharapkan akan semakin tinggi pula 

pemahaman mahasiswa tersebut terhadap pelajarannya dalam hal 

ini akuntansi. 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Identifikasi Variabel 

3.1.1 Variabel Dependen 

Yang menjadi variabel dependen (terikat) adalah 

pemahaman akuntansi (Y) yang diukur dengan menggunakan nilai 

mata kuliah yang berkaitan dengan akuntansi yaitu seperti 

yang terdapat pada tabel 3.1 berikut ini : 

Tabel 3.1 

Daftar Mata Kuliah Akuntansi 

NO MATA KULIAH 

1. Pengantar Akuntansi 1 

2. Pengantar Akuntansi 2 

3. Akuntansi Keuangan Menengah 1 

4. Akuntansi Keuangan Menengah 2 

5. Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 

6. Akuntansi Baiya 

7. Akuntansi Manajemen 

8. Auditing 1 

9. Auditing 2 

10. Teori Akuntansi 

11. APDA 

12. Sistem Informasi Akuntansi 

   Sumber : Kurikulum Jurusan Akuntansi 

 Adapun pengukuran variabel dependen adalah dengan 

menggunakan skala likert dengan kategori sebagai berikut : 

1. Nilai A = 5 
2. Nilai B = 4 
3. Nilai C = 3 
4. Nilai D = 2 
5. Nilai E = 1  

 

3.1.2  Variabel Independen 

Yang menjadi variabel independen pada penelitian ini 

adalah perilaku belajar, kecerdasan emosional, kecerdasan 

intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. 

 

3.2  Populasi dan Sampel 
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa angkatan 2010 Fakultas Ekonomi Program 
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Studi Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji yang 

berstatus sebagai mahasiswa aktif. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari pihak fakultas, jumlah populasi mahasiswa 

akuntansi angkatan 2010 di Universitas Maritim Raja Ali Haji 

adalah sebanyak 283 orang. 

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan  metode  probability sampling dengan 

teknik random sederhana.  

Untuk menentukan berapa ukuran minimal sampel (n) yang 

dibutuhkan jika ukuran populasi diketahui, dapat digunakan 

rumus Slovin (Amirin dalam Bakara, 2012) sebagai berikut :               

    n   =       N  

        1 + N(e)
2 

 Dimana :  n  = ukuran sampel 

   N = ukuran populasi 

   e  = tingkat ketelitian (10%) 

 

 

 Sehingga :  

n  =      283 

      1 + 283(10%)
2 

 
n  =  283 

      3,83 

 
n
  = 73,89 

 Berdasarkan perhitungan di atas, maka penulis dapat 

menetapkan besarnya minimal sampel dari populasi yaitu 74 

(dibulatkan). 

 

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data subyek. 

Data dalam penelitian ini berbentuk tanggapan  responden 

secara tertulis melalui jawaban atas kuisioner yang 

dibagikan. Sumber data dalam  penelitian ini termasuk dalam 

data primer.  

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survei (survey method).  

Untuk mengumpulkan data, peneliti membagikan kuisoner 

kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja 

Ali Haji yang dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai 

calon responden dan menyatakan kesediannya untuk mengisi 

kuisioner. Kuisoner yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  kuisioner hasil modifikasi dari beberapa peneliti 

sebelumnya, yaitu Arie Pangestu Dwijayanti, Marita, Sri 

Suryaningsum, dan Hening Naafi Shaalih. 

Berikut ini dijabarkan penyusunan alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini : 

Tabel 3.2 

Penyusunan Alat Ukur / Kuesioner 

No 
Variabel 

Bebas 
Indikator Nomor Item Jumlah 

1. Perilaku kebiasaan mengikuti 1,2,3,4,5 5 
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belajar pelajaran, 

kebiasaan membaca 

buku, dan kunjungan 

ke perpustakaan 

2. Kecerdasan 

Emosional 

Pengenalan diri, 

pengendalian diri, 

motivasi, dan 

empati 

6,7,8,9,10,11 6 

3. Kecerdasan  

Intelektual 

Intelegensi verbal, 

dan intelegensi 

praktis 

12,13,14,15,16

,17 

6 

4. Kecerdasan  

Spiritual 

Bersikap fleksibel, 

kesadaran diri, 

menghadapi dan 

memanfaatkan 

penderitaan, 

keengganan untuk 

menyebabkan 

kerugian, kualitas 

hidup, berpandangan 

holistik, dan 

bidang mandiri 

18,19,20,21,22

,23 

6 

5. Kecerdasan 

Sosial 

kesadaran sosial 

dan fasilitas 

sosial 

24,25,26,27,28

,29 

6 

Total 29 

Sumber : Diolah Sendiri 

 Skala dari semua variabel independent disusun dengan 

menggunakan Skala Likert yang terdiri dari lima alternatif 

jawaban, yaitu : 

1. Sangat tidak setuju (1) 
2. Tidak Setuju (2) 
3. Netral (3) 
4. Setuju (4) 
5. Sangat setuju (5) 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi 

perangkat lunak (software) SPSS Statistics 17.0, dan 

menggunakan teknik atau metode analisis sebagai berikut: 

1. Metode Kuantitatif 

a.Uji Validitas  

b.Uji Reliabilitas  

c.Uji Asumsi Klasik 

- Uji Multikolinearitas  

- Uji Heteroskedastisitas  

- Uji Normalitas   

- Uji Autokorelasi 

d.Analisis Regresi Linear Berganda 

e.Uji Hipotesis 

- Uji Parsial (t-test) 

- Uji Simultan (F-test) 

g.Koefisien Determinasi  
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Responden 
Tabel 4.1 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Perempuan 58 78,4 % 

Laki-Laki 16 21,6 % 

Jumlah 74 100  % 

  Sumber : data primer diolah Juni 2013 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas 

responden berjenis kelamin prempuan yaitu sebanyak 58 orang 

atau 78,4 % dan sisanya berjenis kelamin laki-laki yaitu 

sebanyak 16 orang atau 21,6 %.  

Tabel 4.2 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Angkatan 

Angkatan Jumlah Persentase 

Tahun 2010 74 100% 

Jumlah 74 100% 

Sumber : data primer diolah Juni 2013 

 Dari tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa keseluruhan 

angkatan responden adalah tahun 2010, yaitu sebanyak 74 

orang. Hal ini disebabkan karena angkatan 2010 dianggap 

telah mengambil sebagian besar dari mata kuliah akuntansi.  

Tabel 4.3 

Klasifikasi Responden Berdasarkan IPK 

Indeks Prestasi Kumulatif Nilai 

Rata-Rata 3,24 

Terendah 2,32 

Tertinggi 3,91 

IPK Paling Banyak 3,00 

Sumber : data primer diolah Juni 2013 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa akuntansi 

yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah rata-rata 

3,24. Sedangkan IPK terendah adalah sebesar 2,32, IPK 

tertinggi adalah sebesar 3,91, dan nilai IPK paling banyak 

adalah 3,00. 

Tabel 4.4 

Nilai Mata Kuliah 

No Mata Kuliah Mayoritas Persentase 

1. Pengantar akuntansi 1 B 54% 

2. Pengantar akuntansi 2 B 43,2% 

3. Akuntansi keuangan menengah 1 B 51,3% 

4. Akuntansi keuangan menengah 2 B 55,4% 

5. Akuntansi keuangan lanjutan 1 B 52,7% 

6. Akuntansi biaya B 47,2% 

7. Akuntansi manajemen B 67,5% 
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8. Auditing 1 C 35,1% 

9. Auditing 2 B 55,4% 

10. Teori Akuntansi A 60,8% 

11. Aplikasi Pengolahan Data 

Akuntansi (APDA) 

A 56,7% 

12. Sistem Informasi Akuntansi A 74,3% 

Sumber : data primer diolah Juni 2013 

 Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa 

nilai mata kuliah akuntansi didominasi oleh nilai B adalah 

nilai PA1 (54%), PA2 (43,2%), AKM1 (51,3%), AKM2 (55,4%), 

AKL 1 (52,7%), Akuntansi Biaya (47,2%), Akuntansi Manajemen 

(67,5%), dan Auditing 2 (54%). Nilai mata kuliah akuntansi 

yang didominasi oleh nilai A adalah Teori Akuntansi (60,8%), 

APDA (56,7%), dan SIA (74,3%). Sedangkan mata kuliah 

akuntansi yang didominasi oleh nilai C adalah Auditing 1 

(35,1%). 

 

4.2 Uji Validitas  
 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Perilaku Belajar 

Item r hitung r tabel Keputusan 

Soal 1 0,709 0,229 Valid 

Soal 2 0,653 0,229 Valid 

Soal 3 0,736 0,229 Valid 

Soal 4 0,650 0,229 Valid 

Soal 5  0,674 0,229 Valid 

Sumber : hasil olahan SPSS 

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat bahwa 

setiap item pertanyaan untuk variabel perilaku belajar 

valid. Dimana setiap item pertanyaan r hitung > r tabel 

dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh r tabel sebesar 

0,229. Maka pertanyaan yang berjumlah 5 soal untuk variabel 

perilaku belajar dinyatakan valid. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Kecerdasan Emosional 

Item r hitung r tabel Keputusan 

Soal 6 0,654 0,229 Valid 

Soal 7 0,602 0,229 Valid 

Soal 8 0,594 0,229 Valid 

Soal 9 0,734 0,229 Valid 

Soal 10 0,627 0,229 Valid 

Soal 11 0,717 0,229 Valid 

Sumber : hasil olahan SPSS 

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat bahwa 

setiap item pertanyaan untuk variabel kecerdasan emosional 

valid. Dimana setiap item pertanyaan r hitung > r tabel 

dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh r tabel sebesar 

0,229. Maka pertanyaan yang berjumlah 6 soal untuk variabel 

kecerdasan emosional dinyatakan valid. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas Kecerdasan Intelektual 

Item r hitung r tabel Keputusan 

Soal 12 0,681 0,229 Valid 

Soal 13 0,766 0,229 Valid 

Soal 14 0,687 0,229 Valid 

Soal 15 0,787 0,229 Valid 

Soal 16 0,830 0,229 Valid 

Soal 17 0,669 0,229 Valid 

Sumber : hasil olahan SPSS 

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat bahwa 

setiap item pertanyaan untuk variabel kecerdasan intelektual 

valid. Dimana setiap item pertanyaan r hitung > r tabel 

dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh r tabel sebesar 

0,229. Maka pertanyaan yang berjumlah 6 soal untuk variabel 

kecerdasan intelektual dinyatakan valid. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Validitas Kecerdasan Spiritual 

Item r hitung r tabel Keputusan 

Soal 18 0,483 0,229 Valid 

Soal 19 0,721 0,229 Valid 

Soal 20 0,712 0,229 Valid 

Soal 21 0,762 0,229 Valid 

Soal 22 0,684 0,229 Valid 

Soal 23 0,763 0,229 Valid 

Sumber : hasil olahan SPSS 

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat bahwa 

setiap item pertanyaan untuk variabel kecerdasan spiritual 

valid. Dimana setiap item pertanyaan r hitung > r tabel 

dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh r tabel sebesar 

0,229. Maka pertanyaan yang berjumlah 6 soal untuk variabel 

kecerdasan spiritual dinyatakan valid. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Validitas Kecerdasan Sosial 

Item r hitung r tabel Keputusan 

Soal 24 0,700 0,229 Valid 

Soal 25 0,720 0,229 Valid 

Soal 26 0,649 0,229 Valid 

Soal 27 0,694 0,229 Valid 

Soal 28 0,742 0,229 Valid 

Soal 29 0,790 0,229 Valid 

Sumber : hasil olahan SPSS 

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat bahwa 

setiap item pertanyaan untuk variabel kecerdasan sosial 

valid. Dimana setiap item pertanyaan r hitung > r tabel 

dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh r tabel sebesar 

0,229. Maka pertanyaan yang berjumlah 6 soal untuk variabel 

kecerdasan sosial dinyatakan valid. 
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4.3 Uji Reliabilitas 
Tabel 4.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s alpha Keputusan 

Perilaku Belajar 0,715 Reliabel 

Kecerdasan Emosional 0,727 Reliabel 

Kecerdasan Intelektual 0,832 Reliabel 

Kecerdasan Spiritual 0,782 Reliabel 

Kecerdasan Sosial 0,806 Reliabel 

Sumber : hasil olahan SPSS 

 Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien alpha untuk perilaku belajar (X1) adalah 
0,715, sesuai dengan kriteria sebelumnya, nilai koefisien 

alpha tersebut lebih besar dari 0,6. Maka data hasil 

angket (kuesioner) untuk pertanyaan mengenai perilaku 

belajar dapat dinyatakan reliabel. 

2. Nilai koefisien alpha untuk kecerdasan emosional (X2) 

adalah 0,727 sesuai dengan kriteria sebelumnya, nilai 

koefisien alpha tersebut lebih besar dari  0,6. Maka data 

hasil angket (kuesioner) untuk pertanyaan mengenai 

kecerdasan emosional dapat dinyatakan reliabel. 

3. Nilai koefisien alpha untuk kecerdasan intelektual (X3) 
adalah 0,832 sesuai dengan kriteria sebelumnya, nilai 

koefisien alpha tersebut lebih besar dari  0,6. Maka data 

hasil angket (kuesioner) untuk pertanyaan mengenai 

kecerdasan intelektual dapat dinyatakan reliabel. 

4. Nilai koefisien alpha untuk kecerdasan spiritual (X4) 

adalah 0,782 sesuai dengan kriteria sebelumnya, nilai 

koefisien alpha tersebut lebih besar dari  0,6. Maka data 

hasil angket (kuesioner) untuk pertanyaan mengenai 

kecerdasan spiritual dapat dinyatakan reliabel. 

5. Nilai koefisien alpha untuk kecerdasan sosial (X5) adalah 
0,806 sesuai dengan kriteria sebelumnya, nilai koefisien 

alpha tersebut lebih besar dari  0,6. Maka data hasil 

angket (kuesioner) untuk pertanyaan mengenai kecerdasan 

sosial dapat dinyatakan reliabel. 

Dari hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa 

nilai koefisien Cronbach alpha pada X1, X2, X3, X4, dan X5 > 

0,6, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semua item 

pertanyaan dalam variabel penelitian adalah reliabel. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 
4.4.1 Uji Multikolonieritas 

Tabel 4.11 

Uji Multikolonieritas 

 

                      Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   
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Perilaku Belajar .762 1.312 

Kecerdasan Emosional .527 1.899 

Kecerdasan Intelektual .528 1.895 

Kecerdasan Spiritual .401 2.491 

Kecerdasan Sosial .448 2.232 

Dependent Variable: Pemahaman Akuntansi 

  Sumber : hasil olahan SPSS 

Nilai Tolerance perilaku belajar (X1) sebesar (0,762 > 

0,10) dan nilai VIF (1,312 < 10) menunjukkan tidak 

terjadinya multikolonieritas. Untuk kecerdasan emosional 

(X2) nilai Tolerance (0,527 > 0,10) dan nilai VIF (1,899 < 

10) menunjukkan tidak terjadinya multikolonieritas. Nilai 

Tolerance untuk kecerdasan intelektual (X3) sebesar (0,528 > 

0,10) dan nilai VIF (1,895 < 10) menunjukkan tidak adanya 

multikolonieritas. Untuk kecerdasan spiritual (X4) nilai 

Tolerance sebesar (0,401 > 0,10) dan nilai VIF (2,491 < 10) 

menunjukkan tidak adanya multikolonieritas. Sedangkan untuk 

kecerdasan sosial nilai Tolerance sebesar (0,448 > 0,10) dan 

nilai VIF (2,232 < 10) menunjukkan tidak adanya 

multikolonieritas. 

 

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Grafik Plot Uji Heteroskedastisitas 

 

 Dari pengamatan grafik Scatterplot di atas, titik-

titik menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

 Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas juga bisa 

dilakukan dengan uji glejser. Jika variabel independen 

signifikan (< 5%) secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2007). Hasil output pengolahan data SPSS untuk uji 

glejser adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Glejser 

 

                       Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.131 3.023  1.367 .176 

Perilaku 

Belajar 

.064 .132 .066 .483 .631 

Kecerdasan 

Emosional 

-.119 .145 -.135 -.818 .416 

Kecerdasan 

Intelektual 

-.023 .124 -.031 -.187 .852 

Kecerdasan 

Spiritual 

.112 .133 .158 .838 .405 

Kecerdasan 

Sosial 

-.061 .145 -.076 -.423 .673 

a. Dependent Variable: Absut 

  

 Dari tabel di atas dapat dilihat nilai signifikansi 

variabel perilaku belajar (X1) yaitu 0,631 > 0,05, nilai 

signifikansi variabel kecerdasan emosional (X2) adalah 0,416 

> 0,05, nilai signifikansi variabel kecerdasan intelektual 

(X3) adalah 0,852 > 0,05, nilai signifikansi variabel 

kecerdasan spiritual (X4) adalah 0,405 > 0,05, dan nilai 

signifikansi variabel kecerdasan sosial (X5) adalah 0,673 > 

0,05. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

4.4.3 Uji Normalitas 
 

Tabel 4.13 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandard

ized 

Residual 

N 74 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 3.85997665 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .081 

Positive .081 

Negative -.067 

Kolmogorov-Smirnov Z .699 

Asymp. Sig. (2-tailed) .714 
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Sumber : hasil olahan SPSS 

 

Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan 

bantuan SPSS 17.0 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,714 > 0.05, maka dapat dikatakan nilai residual memenuhi 

asumsi klasik atau terdistribusi secara normal (Sarwono, 

2012). 

 

4.4.4 Uji Autokorelasi 
Tabel 4.14 

Hasil Run Test 

 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -.23339 

Cases < Test 

Value 

37 

Cases >= Test 

Value 

37 

Total Cases 74 

Number of Runs 34 

Z -.936 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.349 

a. Median 

  Sumber : hasil olahan SPSS 

 

Dari hasil olahan data menggunakan SPSS 17.0 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,349 > 0,05, maka 

dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi antar residual.  

 

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 
Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi 

 

                         Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 29.17

0 

5.233 
 

5.575 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Perilaku 

Belajar 

.081 .228 .045 .356 .723 

Kecerdasan 

Emosional 

.040 .251 .024 .158 .875 

Kecerdasan 

Intelektual 

.466 .214 .330 2.176 .033 

Kecerdasan 

Spiritual 

.103 .231 .078 .448 .656 

Kecerdasan 

Sosial 

.012 .251 .008 .050 .961 

a. Dependent Variable: Pemahaman Akuntansi 

Sumber : hasil olahan SPSS 

 Dari hasil output pengolahan data menggunakan SPSS di 

atas maka diperoleh persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut :  

 

Y = 29,170 + 0,081X1 + 0,040X2 + 0,466X3 + 0,103X4 + 0,012X5 

 

 Hasil dari persamaan di atas adalah :  

1. Konstanta (α) bernilai positif yaitu 29,170. Ini 

berarti jika semua variabel bebas memiliki nilai nol 

(0) maka nilai variabel terikat sebesar 29,170 

2. Jika variabel perilaku belajar (X1) naik sebesar 1% 

sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka 

variabel pemahaman akuntansi (Y) akan naik sebesar 

8,1%. 

3. Jika variabel kecerdasan emosional (X2) naik sebesar 
1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka 

variabel pemahaman akuntansi (Y) akan naik sebesar 

4,0%. 

4. Jika variabel kecerdasan intelektual (X3) naik sebesar 
1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka 

variabel pemahaman akuntansi (Y) akan naik sebesar 

46,6%. 

5. Jika variabel kecerdasan spiritual (X4) naik sebesar 
1% sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka 

variabel pemahaman akuntansi (Y) akan naik sebesar 

10,3%. 

6. Jika variabel kecerdasan sosial (X5) naik sebesar 1% 
sedangkan variabel lainnya dianggap konstan maka 

variabel pemahaman akuntansi (Y) akan naik sebesar 

1,2%. 

 

4.6 Uji Hipotesis 
4.6.1 Uji Parsial (t-Test) 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji T 

 

                        Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 29.170 5.233  5.575 .000 

Perilaku 

Belajar 

.081 .228 .045 .356 .723 

Kecerdasan 

Emosional 

.040 .251 .024 .158 .875 

Kecerdasan 

Intelektual 

.466 .214 .330 2.176 .033 

Kecerdasan 

Spiritual 

.103 .231 .078 .448 .656 

Kecerdasan 

Sosial 

.012 .251 .008 .050 .961 

a. Dependent Variable: Pemahaman Akuntansi 

Tabel di atas menjelaskan masing-masing variabel 

secara parsial dari hasil output pengolahan data melaui SPSS 

dan penjelasan untuk tiap-tiap variabel di bawah ini : 

1. Variabel Perilaku Belajar 

Hipotesis : 

Ho : β1 = 0 maka tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel perilaku belajar terhadap 

pemahaman akuntansi. 

Ha : β1 = 0 maka ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel perilaku belajar terhadap pemahaman 

akuntansi. 

 Hasil pengujian regresi untuk variabel perilaku 

belajar nilai signifikansinya adalah 0,723. Dengan batas 

signifikansi 0,05, maka signifikansi 0,723 > 0,05 sehingga 

Ha ditolak dan dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi. 

2. Variabel Kecerdasan Emosional 

Hipotesis : 

Ho : β1 = 0 maka tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel kecerdasan emosional 

terhadap pemahaman akuntansi. 

Ha : β1 = 0 maka ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel kecerdasan emosional terhadap 

pemahaman akuntansi. 

 Hasil pengujian regresi untuk variabel kecerdasan 

emosional nilai signifikansinya adalah 0,875. Dengan batas 

signifikansi 0,05, maka signifikansi 0,875 > 0,05 sehingga 
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Ha ditoak dan dapat disimpulkan bahwa kecerdasan emosional 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi. 

3. Variabel Kecerdasan Intelektual 

Hipotesis : 

Ho : β1 = 0 maka tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel kecerdasan intelektual 

terhadap pemahaman akuntansi. 

Ha : β1 = 0 maka ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel kecerdasan intelektual terhadap 

pemahaman akuntansi. 

 Hasil pengujian regresi untuk variabel kecerdasan 

intelektual nilai signifikansinya adalah 0,033. Dengan batas 

signifikansi 0,05, maka signifikansi 0,033 < 0,05 sehingga 

Ho ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

intelektual berpengaruh signifikan terhadap pemahaman 

akuntansi. 

4. Variabel Kecerdasan Spiritual 

Hipotesis : 

Ho : β1 = 0 maka tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel kecerdasan spiritual 

terhadap pemahaman akuntansi. 

Ha : β1 = 0 maka ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel kecerdasan spiritual terhadap 

pemahaman akuntansi. 

 Hasil pengujian regresi untuk variabel kecerdasan 

spiritual nilai signifikansinya adalah 0,656. Dengan batas 

signifikansi 0,05, maka signifikansi 0,656 > 0,05 sehingga 

Ha ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi. 

5. Variabel Kecerdasan Sosial 

Hipotesis : 

Ho : β1 = 0 maka tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara variabel kecerdasan sosial terhadap 

pemahaman akuntansi. 

Ha : β1 = 0 maka ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel kecerdasan sosial terhadap pemahaman 

akuntansi. 

 Hasil pengujian regresi untuk variabel kecerdasan 

sosial nilai signifikansinya adalah 0,961. Dengan batas 

signifikansi 0,05, maka signifikansi 0,961 > 0,05 sehingga 

Ha ditolak dan dapat disimpulkan bahwa kecerdasan sosial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi. 

 

4.5.2 Uji Simultan (F-Test) 
Tabel 4.17 

Uji F 

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressio

n 

232.288 5 46.458 2.905 .020
a
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Residual 1087.658 68 15.995   

Total 1319.946 73    

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan Sosial, Perilaku 

Belajar, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, 

Kecerdasan Spiritual 

b. Dependent Variable: Pemahaman Akuntansi 

Sumber : hasil olahan SPSS 

 

Hipotesis : 

 

Ho : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel perilaku 

belajar, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, 

kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial yang dirasakan 

secara bersama-sama terhadap pemahaman akuntansi. 

Ha : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0 

Ada pengaruh yang signifikan dari variabel perilaku belajar, 

kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan 

spiritual, dan kecerdasan sosial yang dirasakan secara 

bersama-sama terhadap pemahaman akuntansi 

 Hasil pengujian model regresi untuk keseluruhan 

variabel menunjukkan niai signifikansi 0,020 < 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hal ini berarti variabel 

perilaku belajar, kecerdasan emosional, kecerdasan 

intelektual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial 

secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap 

pemahaman akuntansi. 

 

4.7 Koefisien Determinasi 
Tabel 4.16 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .420
a
 .176 .115 3.999 2.142 

a. Predictors: (Constant), Kecerdasan Sosial, Perilaku Belajar, 

Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan 

Spiritual 

b. Dependent Variable: Pemahaman Akuntansi 

Sumber : hasil olahan SPSS 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat besarnya Adjusted R
2
 

adalah 0,115. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang 

terjadi pada pada variabel pemahaman akuntansi sebesar 11,5% 

dapat dijelaskan oleh variabel perilaku belajar, kecerdasan 

emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan 

kecerdasan sosial, sedangkan sisanya 88,5 % dijelaskan oeh 

faktor lain yang tidak termasuk dalam model. 



SAHARA (2014), UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Page 21 

 

5. PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Variabel perilaku belajar terbukti tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa 

akuntansi di Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

2. Variabel kecerdasan emosional terbukti tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi 

mahasiswa akuntansi di Universitas Maritim Raja Ali Haji. 
3. Variabel kecerdasan intelektual terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa 

akuntansi di Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

4. Variabel kecerdasan spiritiual terbukti tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pemahaman akuntansi 

mahasiswa akuntansi di Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. 

5. Variabel kecerdasan sosial terbukti tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa 

akuntansi di Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

6. Variabel perilaku belajar, kecerdasan emosional, 

kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan 

kecerdasan sosial terbukti berpengaruh secara simultan 

terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa akuntansi di 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

 

5.2 Saran 
Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas populasi, sehingga 
populasi penelitian tidak hanya berasal dari Universitas 

Maritim Raja Ali Haji saja. 

2. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel 

bebas lainnya yang memiliki kemungkinan berpengaruh 

terhadap pemahaman akuntansi selain variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel 

agar hasil penelitian yang diperoleh lebih baik sehingga 

dapat memberikan kontribusi yang tinggi untuk pihak-

pihak terkait terutama pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Maritim Raja Ali Haji dalam meningktakan pemahaman 

akuntansi mahasiswa. 

 

6. REFERENSI 
Andriyani, Anin. 2009. Hubungan Antara Kecerdasan Intelektual 

(IQ) dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas 4 dan 5 di SDN 

Jombang. Jurnal Penelitian Pendidikan Volume 1, No. 2 

Agustian, Ary Ginanjar dan Ridwan Mukri. 2008. ESQ For Teens 

1. Jakarta : ARGA Publishing 

Bakara, Murniati. 2012. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap 

Tingkat Pemahaman Akuntansi pada Mahasiswa Akuntansi di 

UMRAH. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim 

Raja Ali Haji Tanjungpinang 



SAHARA (2014), UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Page 22 

 

Budhiyanto, J.S., dan Nugroho, P.I.. 2004. Pengaruh 

Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman 

Akuntansi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol.X No.2   

Dwijayanti, Arie Pangestu. 2009. Pengaruh Kecerdasan 

Emosional, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan 

Spiritual, dan Kecerdasan Sosial Terhadap Pemahaman 

Akuntansi . Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 

Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan 

Program SPSS. Semarang : Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro 

Hanifah, dan Syukriy Abdullah. 2001. Pengaruh Perilaku Belajar 

Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Akuntansi. Media 

Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi, Volume 1, No. 

3, 63-86 

Napitupulu, Ilham Hidayah. 2009. Pengaruh Kecerdasan  

Intelektual Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Tingkat 

Pemahaman Pelajaran Akuntansi Dengan Minat Sebagai 

Variabel Moderating (Studi pada siswa SMK Bisnis dan 

Manajemen di Kota Sibolga Kelas XII Jurusan Akuntansi). 

Thesis. Universitas Sumatera Utara. Medan 

Marita, dkk. 2008. Kajian Empiris Atas Perilaku Belajar Dan  

Kecerdasan Emosional Dalam Mempengaruhi  Stres Kuliah  

Mahasiswa Akuntansi. Simposium Akuntansi Nasional XI 

Pontianak 

Mardahlena. 2007. Pengaruh Kecerdasan Emosional (Pengenalan 

Diri, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati dan 

Keterampulan Sosial ) Terhadap Tingkat Pemahaman 

Matakuliah akuntansi. Skripsi. Universitas Budi 

Luhur. Jakarta 

Nugroho, Paskah Ika, Lieli Suharti, dan Trianto Eka Laksana. 

2008. Pengaruh Kemampuan Intelektual dan Kemampuan 

Emosional Terhadap Kinerja Auditor Melalui Kepuasan 

Kerja Sebagai  Variabel Intervening. Jurnal Ekonomi dan 

Bisnis Volume XIV, No. 2, 107-122 

Prastiti, S.D., dan Pujiningsih, S. 2009. Pengaruh Faktor 

Preferensi Gaya Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

Mahasiswa Akuntansi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis No.3 

Tahun XIV 

Rachmi, Filia. 2010. Pengaruh Kecerdasan Emosional, 

Kecerdasan Spiritual, dan Perilaku Belajar Terhadap 

Tingkat Pemahaman Akuntansi. Skripsi Fakultas 

Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang. 

Sarwono, Jonathan. 2012. Metode Riset Skripsi : Pendekatan 

Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS. Jakarta : PT. 

Elex Media Komputindo 

Satiadarma, Monty P, Fidelis E Waruwu. 2003. Mendidik 

Kecerdasan. Jakarta : Pustaka Populer Obor 

Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan – Teori dan Aplikasi 

dengan SPSS. Yogyakarta : Andi Offset 

Trisnawati dan S. Suryaningsum. 2003. Pengaruh Kecerdasan 

Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi. 

Simposium Nasional Akuntansi VI : 1073-1091 



SAHARA (2014), UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Page 23 

 

Yeung, Rob. 2009. Emotional Intelligence The New Rules. 

Jakarta : Publishing One 

Zohar, Danah dan Ian Marshall. 2007. Kecerdasan Spiritual 

Terjemahan Rahmani Astuti, Ahmad Nadjib, Ahmad 

Baiquni. Bandung : Mizan 

Wirartha, I Made. 2006. Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi. 

Yogyakarta : Andi Offset 

 


