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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemahaman IFRS

Konvergensi PSAK ke IFRS di Indonesia sendiri akan berlaku efektif dan

full adoption pada tahun 2012. IFRS merupakan standar akuntansi internasional

yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar

akuntansi ini disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar

Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi

Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasional

(IFAC).

Natawidnyana (2008) menyatakan bahwa sebagian besar standar yang

menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting

Standard (IAS). Kemudian IASB mengadopsi seluruh IAS dan melanjutkan

pengembangan standar yang dilakukan.

Secara keseluruhan IFRS mencakup:

1. International Financial Reporting Standard (IFRS) – standar yang

diterbitkan setelah tahun 2001.

2. International Accounting Standard (IAS) – standar yang diterbitkan

sebelum tahun 2001.

3. Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting

Interpretations Committee (IFRIC) – setelah tahun 2001.

4. Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations

Committe (SIC) – sebelum tahun 2001.
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Menurut Ketua Tim Implementasi IFRS-Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Dudi M Kurniawan (2011), dengan mengadopsi IFRS Indonesia akan

mendapatkan tujuh manfaat sekaligus, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK).

2. Mengurangi biaya SAK.

3. Meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan.

4. Meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan

5. Meningkatkan transparansi keuangan.

6. Menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan

dana melalui pasar modal.

7. Meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

IFRS memiliki karakteristik, diantaranya :

1. IFRS menggunakan “Principles Base“ sehingga lebih menekankan

pada intepreatasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus

pada spirit penerapan prinsip tersebut.

2. Standar membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi

apakah presentasi akuntansi mencerminkan realitas ekonomi.

3. Membutuhkan proffesional judgment pada penerapan standar

akuntansi.

4. Menggunakan fair value dalam penilaian

5. Mengharuskan pengungkapan (disclosure) yang lebih banyak
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Salah satu fenomena global saat ini adalah dengan adanya konvergensi

IFRS. Menurut Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi

Indonesia tujuan dari konvergensi IFRS ini adalah agar laporan keuangan yang

berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tidak memerlukan

rekonsiliasi dengan laporan berdasarkan berdasarkan standar internasional (harian

berita sore, 2009). Diharapkan konvergensi IFRS ini nantinya akan dapat

meningkatkan kegiatan investasi dan memperkecil cost of capital serta

meningkatkan transfaransi laporan keuangan.

Saat ini, berdasarkan data dari International Accounting Standard Board

(IASB), terdapat 102 negara yang telah menerapkan IFRS dalam pelaporan

keuangan entitas di negaranya dengan keharusan yang berbeda-beda. Sebanyak 23

negara mengizinkan penggunaan IFRS secara sukarela, 75 negara mewajibkan

untuk perusahaan domestik secara keseluruhan, dan 4 negara mewajibkan hanya

untuk perusahaan domestik tertentu. Pada tanggal 23 Desember 2008 yang lalu

IAI mendeklarasikan rencana Indonesia untuk convergence terhadap International

Financial Reporting Standards (IFRS) dalam pengaturan standar akuntansi

keuangan. Dituturkan juga bahwa pengaturan perlakuan akuntansi yang

konvergen dengan IFRS akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan

entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012.

Kompetensi yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan luas ketika bertindak

sebagai seorang professional di bidang akuntansi maupun audit. Kompetensi

mahasiswa dapat diukur dengan dua jenis kemampuan, yaitu kemampuan non-

teknis dan kemampuan teknis. Kemampuan non-teknis yakni, kemampuan yang
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meliputi pengetahuan (knowledge, science), kemampuan untuk membangun

pengetahuan dan keterampilan, pemahaman tentang suatu bidang ilmu yang

dimiliki seseorang yang ia dapat melalui pendidikan, pelatihan, workshop atau

seminar, dan melalui berbagai sumber yang lain. Sedangkan kemampuan teknis

yakni, seseorang dapat menuangkan kemampuan non-teknis yang ia miliki

kedalam suatu tindakan, sikap perilaku (attitude), rasa percaya diri (self

confident), kepribadian (behavior) dan keterampilan teknis (skill, technology)

yang konsisten untuk suatu periode waktu yang cukup panjang guna

melaksanakan suatu cara yang efektif.

Kompetensi seorang mahasiswa juga dapat dilihat dari kemampuannya

dalam melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan

pengetahuan, kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan,

pemahaman dengan keterampilan-keterampilan, sikap perilaku, rasa percaya diri

dan kepribadian, yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang

dilakukan dalam pendidikan formal maupun non-formal.

Mahasiswa yang berkompeten dapat menggabungkan pengetahuan dan

pemahaman mengenai IFRS yang dia dapatkan selama masa pendidikan formal

maupun non-fomal dalam bentuk mampu menyusun laporan keuangan

berdasarkan IFRS, dapat membandingkan PSAK dengan IFRS, memahami arti

penting IFRS, memahami ruang lingkup dan konsep pokok IFRS, memahami

kerangka kerja konseptual dan peraturan-peraturan dalam IFRS, dan memahami

konsep Reporting dan Disclosure dalam IFRS.
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Dengan adanya konvergensi IFRS maka memerlukan mutu yang tinggi

dari suatu perguruan tinggi. Dengan mutu yang tinggi maka akan melahirkan para

akuntan yang profesional. Untuk mendapatkan akuntan yang profesional faktor

pendukung yang mempengaruhi adalah sarana pendidikan dan kecerdasan

emosinal serta faktor lain yang mempengaruhi adalah minat.

2.2 Sarana Pendidikan

Menurut Undang- undang RI tahun 2003 (2003 : 2) Pendidikan adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Siti Nurubay (2008) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat

dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sarana pendidikan

adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan

menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar, mengajar ( E. Mulyasa :

2004).

Menurut Ibrahim Bafadal (2003: 2), sarana pendidikan adalah “semua

perangkatan peralatan, bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam

proses pendidikan di sekolah”. Wahyuningrum (2004: 5), berpendapat bahwa

sarana pendidikan adalah “segala fasilitas yang diperlukan dalam proses

pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak

agar tujuan pendidikan tercapai”.
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Mustaqim dan Wahid (2003:131) menjelaskan karena pendidikan

merupakan sebagian dari aspek kehidupan, maka terjadilah pengukuran dan

penilaian dalam pendidikan. Dalam Mustakim dan Wahid (2003:132) fungsi

pengukuran da penilaian dalam pendidikan adalah untuk mengukur hasil

pembuatan belajar, untuk mengadakan evaluasi terhadap perbuatan mengajar,

sebagai alat menumbuh motivasi, menyadarkan anak dari kemampuannya,

petunjuk dalam usaha belajar, dasar penentuan penghargaan atau hadiah.

Mudyahardji, 2002:46 Pendidikan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan

pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya yang berlangsung tidak

dalam batas usia tertentu tetapi berlangsung sepanjang hidup sejak lahir hingga

mati.

Sarana pendidikan merupakan fasilitas yang diperlukan dalam proses

belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk mencapai

tujuan pembelajaran dengan lancar, tertur, efektif dan efesien. Sarana pendidikan

adalah seluruh perangkat alat, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan

dalam proses pendidikan. Bentuk sarana pendidikan seperti : Jurnal, Buku,

Internet dan lainnya.

2.3 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 ini saja. Pandangan baru yang
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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.

Menurut Wibowo (2002) kecerdasan emosional adalah kecerdasan untuk

menggunakan emosi sesuai dengan keinginan, kemampuan untuk mengendalikan

emosi sehingga memberikan dampak yang positif. Kecerdasan emosional dapat

membantu membangun hubungan dalam menuju kebahagiaan dan kesejahteraan.

Sedangkan menurut Goleman (2000) kecerdasan emosional adalah kemampuan

merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi

sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi.

Menurut Salovey dan Mayer (dalam Stein, 2002), pencipta istilah “kecerdasan

emosional”, mendefinisikan kecerdasan emosional adalah 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.

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah dikatakan bahwa kecerdasan

emosional menuntut diri untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan diri

sendiri dan orang lain dan untuk menanggapinya dengan tepat, menerapkan

dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari.

Menurut Mu’tadin (2002) terdapat tiga unsur penting kecerdasan

emosional yang terdiri dari: kecakapan pribadi (mengelola diri sendiri); kecakapan

sosial (menangani suatu hubungan) dan keterampilan sosial (kepandaian

menggugah tanggapan yang dikehendaki pada orang lain).
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Dalam mami Hajaroh Kata ”cerdas” menurut Goleman mengandung dua

arti, pertama cerdas pikiran dan kedua cerdas emosional. Cerdas pikiran

dimaksudkan adalah pikiran pada suatu model pemahaman yang lazimnya kita

sadari dengan karakter bijaksana, mampu bertindak hati-hati dan merefleksi.

Sedangkan cerdas secara emosional dimaksudkan adalah pikiran emosional yang

merupakan satu sistem pemahaman yang impulsif dan berpengaruh besar,

terkadang tidak logis. Kedua pikiran tersebut, pikiran emosional dan pikiran

rasional bekerja dalam keselarasan, saling melengkapi dalam mencapai

pemahaman walaupun dengan cara-cara yang amat berbeda, dan berfungsi secara

bersama mengarahkan kita menjalani kehidupan duniawi. Namun apabila

kecerdasan emosi mengalahkan kecerdasan rasio, hal ini dapat mengakibatkan

kita mempunyai kecenderungan tragis.

Penggunaan istilah “kecerdasan emosional” pertama kali dilontarkan

pada 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. 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 (Shapiro, 1998:8). Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh

lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu
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peranan lingkungan terutama orang tua pada masa kanak-kanak sangat

mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional.

Menurut Joseph Le Doux dalam Goleman (2006:23-25) sumber emosi

adalah peran amigdala dalam otak emosional. Dalam hal ini menempatkan

amigdala sebagai pusat tindakan. Amigdala mampu berperan sebagai pusat semua

nafsu, penguasa emosi dan kabel pemicu syaraf. Apabila terkena rangsangan

amigdala akan memerintahkan tubuh untuk bereaksi sebelum neokorteks

memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Hal ini oleh Goleman disebut dengan

adanya pembajakkan emosi.

Jeanne Segal (2000:26) menyatakan bahwa dalam evolusi emosi hadir

lebih dulu di dalam batang otak primitif manusia sebelum bagian berpikir otak.

Pusat-pusat emosi di dalam otak terus berevolusi bersama dengan neokorteks, dan

kini teranyam di dalam seluruh bagian otak. Pesan-pesan yang dikirim oleh indra-

indra (mata, telinga) mula-mula tercatat oleh struktur otak yang paling terlibat

dalam memori emosi yaitu amigdala sebelum masuk ke dalam neokorteks.

Hal tersebut berarti kecerdasan emosional sesungguhnya membantu

pikiran rasional (akal, intelektual). Secara psikologis ketika pusat-pusat emosional

kita terluka, kecerdasan keseluruhan (emosional dan intelektual) mengalami

konsleting. Adanya konsleting ini mengakibatkan akal kehilangan mitra

emosionalnya yang penting. Jika otak emosional tidak berfungsi maka akan terjadi

pembajakkan emosi dan fungsi otak tidak optimal. Fungsi akal/intelektual dan

emosi/hati sebenarnya tidak terpisah.
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Apabila terjadi pembajakkan emosi kecenderungan tragis dapat terjadi.

Seseorang yang tidak dapat mengendalikan emosi sendiri sekalipun cerdas secara

intelektual dapat berakibat fatal bagi hidup dan kehidupannya bahkan kehidupan

orang lain. Agar hal tersebut tidak terjadi maka pendidikan kecerdasan emosional

sangat diperlukan.

Emosi dan akal adalah dua bagian dari satu keseluruhan. Emotional

intelegence menggambarkan kecerdasan hati dan Intelectual Intelegence

menggambarkan kecerdasan akal/otak. Kecerdasan intelektual dan kecerdasan

emosional adalah sumber-sumber daya sinergis tanpa yang satu yang lain menjadi

tidak sempurna dan tidak efektif. Cerdas intelektual tanpa cerdas emosional, kita

dapat meraih nilai A dalam ujian tetapi akan membuat tidak berhasil dalam

kehidupan. Wilayah kecerdasan emosional adalah hubungan pribadi dan antar

pribadi, kecerdasan emosional bertanggung jawab atas harga diri, kesadaran diri,

kepekaan sosial, dan kemampuan adaptasi sosial pribadi (Segal: 2000: 27)

Menurut Darwis (2006) dari segi etimologi, emosi berasal dari bahasa latin

movere yang berarti menggerakkan, bergerak. Kemudian ditambah dengan awalan

e untuk memberi arti bergerak menjauh .

Menurut ginanjar (2008:9) inti kemampuan pribadi dan sosial merupakan

kunci utama keberhasilan seseorang sesungguhnya adalah kecerdasan emosional.

Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merasa. Kunci kecerdasan

emosional adalah kejujuran pada suara hati. Suara hatu itulah yang seharusnya

dijadian pusat prinsip yang mampu memberi rasa aman, pedoman, kekuatan serta

kebijaksanaan.
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Kecerdasan emosional telah diterima dan diakui kegunaannya. Studi-studi

menunjukkan bahwa seorang eksekutif atau profesional yang secara teknik unggul

dan memiliki EQ yang tinggi adalah orang-orang yang mampu mengatasi konflik,

melihat kesenjangan yang perlu dijembatani atau diisi, melihat hubungan yang

tersembunyi yang menjanjikan peluang, berinteraksi, penuh pertimbangan untuk

menghasilkan yang lebih berharga, lebih siap, lebih cekatan, dan lebih cepat

dibanding orang lain.

Gardner dalam bukunya yang berjudul Frame Of Mind (Goleman, 2006 :

50-53) mengatakan bahwa bukan hanya satu jenis kecerdasan yang monolitik

yang penting untuk meraih sukses dalam kehidupan, melainkan ada spektrum

kecerdasan yang lebar dengan tujuh varietas utama yaitu linguistik,

matematika/logika, spasial, kinestetik, musik, interpersonal dan intrapersonal.

Kecerdasan ini dinamakan oleh Gardner sebagai kecerdasan pribadi yang oleh

Daniel Goleman disebut sebagai 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 dan mengacu pada diri serta

kemampuan untuk menggunakan modal tadi sebagai alat untuk menempuh

kehidupan secara efektif” (Goleman, 2002 : 52).
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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, 2002 : 53).

Berdasarkan kecerdasan yang dinyatakan oleh Gardner tersebut, Salovey

(Goleman, 2006:57) memilih kecerdasan interpersonal dan kecerdasan

intrapersonal untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengungkap kecerdasan

emosional pada diri individu. Menurutnya kecerdasan emosional adalah

kemampuan seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi

diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan kemampuan untuk membina

hubungan (kerjasama) dengan orang lain. Menurut Goleman (2002 : 512),

kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan

emosinya dengan inteligensi (to manage our emotional life with intelligence);

menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya (the appropriateness of

emotion and its expression) melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian

diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial.

Goleman mengutip Salovey (2002:58-59) menempatkan menempatkan

kecerdasan pribadi Gardner dalam definisi dasar tentang kecerdasan emosional

yang dicetuskannya dan memperluas kemampuan tersebut menjadi lima

kemampuan utama, yaitu :
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1. Mengenali Emosi Diri

Mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk

mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan ini

merupakan dasar dari kecerdasan emosional, para ahli psikologi

menyebutkan kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran seseorang

akan emosinya sendiri.

Menurut Mayer (Goleman, 2002 : 64) kesadaran diri adalah waspada

terhadap suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati, bila kurang

waspada maka individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan

dikuasai oleh emosi. Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan

emosi, namun merupakan salah satu prasyarat penting untuk mengendalikan

emosi sehingga individu mudah menguasai emosi.

2. Mengelola Emosi

Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani

perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai

keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang merisaukan

tetap terkendali merupakan kunci menuju kesejahteraan emosi. Emosi

berlebihan, yang meningkat dengan intensitas terlampau lama akan

mengoyak kestabilan kita (Goleman, 2002 : 77-78). Kemampuan ini

mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan

kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang

ditimbulkannya serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan

yang menekan.
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3. Memotivasi Diri Sendiri

Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri

individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap

kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan

motivasi yang positif, yaitu antusianisme, gairah, optimis dan keyakinan

diri.

4. Mengenali Emosi Orang Lain

Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati.

Menurut Goleman (2002 :57) kemampuan seseorang untuk mengenali orang

lain atau peduli, menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang

memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial

yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain

sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap

perasaan orang lain dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain.

Rosenthal dalam penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang

yang mampu membaca perasaan dan isyarat non verbal lebih mampu

menyesuaikan diri secara emosional, lebih populer, lebih mudah beraul, dan

lebih peka (Goleman, 2002 : 136). Nowicki, ahli psikologi menjelaskan

bahwa anak-anak yang tidak mampu membaca atau mengungkapkan emosi

dengan baik akan terus menerus merasa frustasi (Goleman, 2002 : 172).

Seseorang yang mampu membaca emosi orang lain juga memiliki kesadaran

diri yang tinggi. Semakin mampu terbuka pada emosinya sendiri, mampu
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mengenal dan mengakui emosinya sendiri, maka orang tersebut mempunyai

kemampuan untuk membaca perasaan orang lain.

5. Membina Hubungan

Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu

keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan

antar pribadi (Goleman, 2002 : 59). Keterampilan dalam berkomunikasi

merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan.

Individu sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan sulit juga

memahami keinginan serta kemauan orang lain.

Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan

sukses dalam bidang apapun. Orang berhasil dalam pergaulan karena mampu

berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang-orang ini populer dalam

lingkungannya dan menjadi teman yang menyenangkan karena kemampuannya

berkomunikasi (Goleman, 2002 :59).

Kecerdasan  emosional  di  dalam  ajaran  islam    lebih  dekat dengan

ajaran mengenai akhlak. Akhlak  sebagai  perangai/watak  manusia  tidak  lahir

bersama  dengan  kelahiran  manusia,  tetapi akhlaq    dibentuk  sepanjang  hidup

manusia. Bahkan ketinggian  akhlaq  di  dalam  Islam  merupakan  jenjang

tertinggi  dengan  derajat Ihsan. Ajaran sabar, jujur, menahan amarah, ikhlas,

qonaah  dan ajaran lain dalam akhlak sejatinya  adalah  pendidikan  untuk  cerdas

secara  emosional.  Misalnya,  qana`ah  tak sekadar  sikap  pasif  menerima  apa

adanya, tapi  ada  proses  evaluasi  pembelajaran.  Juga, berpotensi meningkatkan

kecerdasan emosi. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk  menyempurnakan

akhlak manusia. ”Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan Akhlak” dan
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”Manusia yang paling tinggi  kedudukannya  adalah  yang  sempurna akhlaknya”,

kedua  hadits  ini menggambarkan  pentingnya  akhlaq/watak/cerdas  secara

emosional    bagi  manusia.

Nabi Muhammad  adalah  figur yang  harus diteladani  untuk

membentuk  akhlak  manusia. Muhammad,  sejak  masa  kanak-kanak  dan

remaja,  maupun  setelah  menjadi  Rasul, mempunyai  sebuah  keistimewaan

yang  dewasa  ini  sering  disebut  sebagai  kecerdasan emosi. Yakni,  kemampuan

untuk  mengendalikan  emosi  dirinya,  maupun  merasakan perasaan  orang  lain

dan  mengambilnya  sebagai  inspirasi untuk  menentukan  keputusan.

Pada setiap tahapan dan fragmen kehidupan Beliau, nyata sekali

kecerdasan emosi Beliau yang luar biasa. Rasulullah, dalam kehidupannya  sarat

dengan kemampuan yang cerdas dalam mengendalikan  emosi diri,  serta

memahami perasaan orang lain, sehingga berbagai  keputusan yang  Beliau ambil

menjadi  begitu  menggugah  hati,  karena  merasa emosi mereka dilibatkan.

(Hamin thohari, 2006: 2) Jelas sekali, dalam diri Muhammad, terkandung

kecerdasan  luar  biasa  yang bisa  kita  jadikan  rujukan (Hamin  thohari,

2006:14).

2.4 Kecerdasan Intelektual

Manusia adalah makhluk yang paling cerdas, dan Tuhan, melengkapi

manusia dengan komponen kecerdasan yang paling kompleks. Sejumlah temuan

para ahli mengarah pada fakta bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan

paling unggul dan akan menjadi unggul asalkan bisa menggunakan

keunggulannya. Kemampuan menggunakan keunggulan ini dikatakan oleh
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William W Hewitt, pengarang buku The Mind Power, sebagai faktor yang

membedakan antara orang jenius dan orang yang tidak jenius di bidangnya.

Stoddard yang dikutif Tasmara (2006) mengemukakan beberapa

karakteristik kecerdasan intelektual yaitu adanya kemampuan untuk memahami

masalah-masalah yang bercirikan: (1) mengandung kesukaran, (2) kompleks, (3)

abstrak, (4) ekonomis, (5) di arahkan pada sesuatu tujuan, dan (6) berasal dari

sumbernya. Sedangkan Gardner merumuskan konsep inteligensi yang dikenal

dengan multiple intellegence dalam tujuh jenis kecerdasan, yaitu: (1) linguistik,

(2) matematik-logis, (3) spasial, (4) musik, (5) kelincahan tubuh, (6) interpersonal,

dan (7) intrapersonal. Ciri-ciri inteligensi yang tinggi antara lain: (1) adanya

kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan problem mental dengan cepat,

(2) kemampuan mengingat, (3) kreativitas yang tinggi, dan (4) imajinasi yang

berkembang.

Wiramiharja (2003, p.73) mengemukakan indikator-indikator dari

kecerdasan intelektual. Penelitiannya tentang kecerdasan ialah menyangkut upaya

untuk mengetahui keeratan besarnya kecerdasan dan kemauaan terhadap prestasi

kerja. Ia meneliti kecerdasan dengan menggunakan alat tes kecerdasan yang

diambil dari tes inteligensi yang dikembangkan oleh Peter Lauster, sedangkan

pengukuran besarnya kemauan dengan menggunakan alat tes Pauli dari Richard

Pauli, khusus menyangkut besarnya penjumlahan. Ia menyebutkan tiga indikator

kecerdasan intelektual yang menyangkut tiga domain kognitif. Ketiga indikator

tersebut adalah :
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a. Kemampuan figur yaitu merupakan pemahaman dan nalar dibidang

bentuk

b. Kemampuan verbal yaitu merupakan pemahaman dan nalar dibidang

bahasa

c. Pemahaman dan nalar dibidang numerik atau yang berkaitan dengan

angka biasa disebut dengan kemampuan numeric.

Menurut Stern, intelegensi ialah daya menyesuaikan diri dengan keadaan

baru dengan mempergunakan alat-alat berfikir menurut tujuannya. Disini terlihat

bahwa Stern menitikberatkan pada soal penyesuaian diri terhadap masalah yang

dihadapi.

IQ adalah kemampuan nalar, atau pikiran orang sering menyebutnya

dengan kemampuan Otak Kiri. Yaitu kemampuan kita untuk mengetahui,

memahami, menganalisis, menentukan sebab akibat, berpikir abstrak, berbahasa,

memvisualkan sesuatu. Di zaman dulu IQ dijadikan ukuran utama kecerdasan

seseorang. Baru kemudian disadari bahwa konsep dan batasan-batasan di atas

seperti itu terlalu mempersempit kecerdasan tersebut.

Otak kiri bertanggung jawab untuk “pekerjaan” verbal, kata-kata, bahasa,

angka-angka, matematika, urut-urutan, logika, analisa dan penilaian dengan cara

berpikir linier. Melatih dan membelajarkan otak kiri akan membangun kecerdasan

intelektual (IQ). Otak kanan bertanggungjawab dan berkaitan dengan gambar,

warna, musik, emosi, seni/artistik, imajinasi, kreativitas, dan intuitif.

Kecerdasan intelektual termasuk yang dimanfaatkan oleh kesadaran

pribadi seseorang dalam membentuk penampilan dan tingkah laku seseorang.
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Kecerdasan ini penting dalam menunjung kemampuan manusia untuk

meningkatkan ilmu dan teknologi. Berdasarkan pengertian tradisional, kecerdasan

meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang merupakan

keterampilan kata dan angka yang menjadi fokus di pendidikan formal, dan

sesungguhnya mengarahkan seseorang untuk mencapai sukses di bidang

akademik.

Kecerdasan intelektual berperan sebatas syarat minimal meraih

keberhasilan. Kecerdasan intelektual atau tingkat kecerdasan manusia lebih

menekan seseorang pada belajar, membaca, atau berdiskusi. Dengan begitu

kecerdasan intelektual ini bisa bertahan dalam dua waktu yaitu jangka pendek dan

jangka panjang. Jika kecerdasan intelektual ini bertahan hanya pada jangka

pendek ini berarti seserang menggunakan kecerdasan ini secara dead-line.

Meskipun dengan melakukan kerja dead-line ini tidak berarti apa-apa bagi

seseorang ini disebabkan hanya bertahan dalam jangka pendek. Tetapi sebaliknya,

jika seseorang melakukan pekerjaan secara perlahan maka kemampuan

intelektualnya bertahan lama dan untuk menyimpan informasi secara permanen

untuk rentang waktu mulai beberapa bulan, tahun dan bahkan sampai seumr

hidup.

Intelligence quotiont (IQ) merupakan interpretasi hasil tes intelegensi

(kecerdasan) kedalam angka yang menjadi petunjuk mengenai kedudukan tingkat

intelegensi seseorang (Azwar, 2004:5)
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Didalam Sri Irmayanti (Fudyartantan, 2004:12) Dari berbagai pengertian

intelegensi yang di kemukakan, Freeman mengklasifikasikan berbagai defenisi

sebagai berikut :

1. Kelompok yang menekan mahasiswa pada kemampuan adaptasi.

Intelegensi merupakan kemampuan untuk mengorganisasi pola-pola

tingkah laku seseorang sehingga dapat bertindak lebih efektif dan lebih

tepat dalam situasi baru ang berubah-ubah.

2. Kelompokyangmenekankan pada kemampuan belajar.

Semakin inteligen (cerdas) seseorang semakin nbesar ia dapat dididik,

semakin luas dan semakin besar kemampuannya untuk belajar.

3. Kelompok yan menekan pada kemampuan abstraksi.

Merupakan menekankan intelegensi pada pemakaian konsep-konsep

dan simbol-simbil secara efektif dalam menghadapi situasi-situasi

terutama memecahkan masalah-masalah.

2.5 Minat

Minat didefinisikan berbeda oleh beberapa orang ahli namun memiliki

tujuan yang sama. Masing-masing ahli mendefinisikannya sesuai dengan

pandangan dan disiplin keilmuan masing-masing. Keinginan atau minat dan

kemauan atau kehendak sangat memengaruhi corak perbuatan yang akan

dilakukan seseorang.

Minat/keinginan erat hubungannya dengan perhatian yang dimiliki.

Karena perhatian mengarahkan timbulnya kehendak pada seseorang. Kehendak
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atau kemauan ini juga erat hubungannya dengan kondisi fisik seseorang misalnya

dalam keadaan sakit, capai, lesu atau mungkin sebaliknya yakni sehat dan segar.

Juga erat hubungannya dengan kondisi psikis seperti senang, tidak senang, tegang,

bergairah dan seterusnya (Sobur, 2003:246).

Menurut kamus lengkap psikologi, minat (interest) adalah (1) satu sikap

yang berlangsung terus menerus yang memolakan perhatian seseorang, sehingga

membuat dirinya jadi selektif terhadap objek minatnya, (2) perasaan yang

menyatakan bahwa satu aktivitas, pekerjaan, atau objek itu berharga atau berarti

bagi individu, (3) satu keadaan motivasi, atau satu set motivasi, yang menuntun

tingkah laku menuju satu arah (sasaran) tertentu (dalam Chaplin, 2008:255).

Menurut Crow & Crow (dalam Abror, 1993:112) minat adalah sesuatu

yang berhubungan dengan daya gerak yang mendorong kita cenderung atau

merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan ataupun bisa berupa pengalaman yang

efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.

Rast, Harmin dan Simon (dalam Mulyati, 2004:46) menyatakan bahwa

dalam minat itu terdapat hal-hal pokok diantaranya:

1) Adanya perasaan senang dalam diri yang memberikan perhatian pada

objek tertentu,

2) Adanya ketertarikan terhadap objek tertentu,

3) Adanya aktivitas atas objek tertentu,

4) Adanya kecenderungan berusaha lebih aktif,

5) Objek atau aktivitas tersebut dipandang fungsional dalam kehidupan dan
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6) Kecenderungan bersifat mengarahkan dan mempengaruhi tingkah laku

individu.

Definisi minat menurut Shaleh (2004:262) adalah suatu kecenderungan

untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi

yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang.

Jadi minat merupakan kecenderungan atau arah keinginan terhadap sesuatu

untuk memenuhi dorongan hati, minat merupakan dorongan dari dalam diri yang

mempengaruhi gerak dan kehendak terhadap sesuatu, merupakan dorongan kuat

bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian

tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya.

2.6 Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian
1. Nieke H.

Widaningsih,
Agung

Praptapa dan
Permata
Ulfah

Ketersediaan sarana
pendidikan,

kecerdasan emosional
serta minat sebagai
variabel moderating

1. Ketersediaan sarana
pendidikan berpengaruh
signifikan  terhadap tingkat
pemahaman mahasiswa
mengenai IFRS.

2. Kecerdasan emosional tidak
berpengaruh signifikan
terhadap pemahaman
mahasiswa mengenai IFRS.

3. Minat memoderasi pengaruh
kecerdasan emosional
terhadap pemahaman
mahasiswa mengenai IFRS.

2. Diana
Nugreheni

dan Ardiana
Ika

Sulistiawati

Kecerdasan
emosional, kecerdasan

intelektual dan
ketersediaan sarana
pendidikan, minat

1. Kecerdasan emosional  tidak
berpengaruh signifikan
terhadap minat, sedangkan
Kecerdasan intelektual dan
ketersediaan sarana
pendidikan tidak berpengaruh
signifikan terhadap minat.
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2. Kecerdasan emosional,
ketersedian sarana
pendidikan tidak berpengaruh
signifikan terhadap
pemahaman mahasiswa
mengenai IFRS, sedangkan
kecerdasan intelektual
berpengaruh signifikan
terhadap pemahaman
mahasiswa mengenai IFRS.

3. Minat mahasiswa
berpengaruh signifikan
terhadap pemahaman
mahasiswa mengenai IFRS.

3. Arie
Pengestu

Kecerdasan
emosional, kecerdasan

intelektual,
kecerdasan spritual

dan kecerdasan sosial

1. Secara parsial kecerdasan
emosional dan kecerdasan
sosial berpengaruh
terhadap pemahaman
akuntansi, sedangkan
kecerdasan intelektual dan
kecerdasan spritual tidak
berpengaruh terhadap
pemahaman akuntansi

2. Secara simultan kecerdasan
emosional, kecerdasan
intelektual, kecerdasan
spritual dan kecerdasan
sosial berpengaruh
signifikan terhadap
pemahaman akuntansi

4. Rissyo
Melandy RM

dan Nurna
Aziza

Kecerdasan
emosional,
pemahaman

akuntansi, variabel
moderating

kepercayaan diri

Pengaruh kecerdasan emosional
(pengendalian diri dan empati)
berpengaruh positif terhadap

pemahaman akuntansi.
Pengaruh kecerdasan emosional
(pengenalan diri, motivasi dan

keterampilan sosial)
perpengrauh negatif terhadap

pemahaman akuntansi.

2.7 Ayat Pendukung Penelitian

1. dalam Al-Quran surat AS-Sajdah, 32:9
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Terjemahannya : kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya

roh (ciptaan)- Nya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran,

penglihatan dan hati (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.

2. Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 247
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Artinya : Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah

Telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab:

"Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak

mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi

kekayaan yang cukup banyak?" nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya

Allah Telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan

tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang

dikehendaki-Nya. dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha

Mengetahui.

3. Al-Quran Surat Asy-Syam Ayat 8-10









Artinya : (8) Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan

dan ketakwaannya (9) Sesungguhnya beruntunglah orang yang

mensucikan jiwa itu (10) Dan Sesungguhnya merugilah orang yang

mengotorinya.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini timbul karena dilihat dari teori dasar atau landasan

teoritis, sejalan dengan teori tersebut maka peneliti membuat kerangka pemikiran

sebagai berikut :
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Gambar I : Kerangka Pemikiran

2.9 Pengembangan Hipotesis

1. Ketersediaan Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan faktor terpenting untuk melaksanakan

belajar mengajar yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sarana pendidikan

diperguruan tinggi seharusnya melengkapi kebutuhan daripada mahasiswa untuk

mencapai lulusan yang berkualitas. Fasilitas – fasilitas yang disediakan dapat

mengembangkan petensi diri dari masing-masing mahasiswa dan kualitas

keterampilan mahsiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ketersediaan

sarana pendidikan seperti jurnal, akses internet yang tidak terbatas untuk

mahasiswa serta media belajar yang memadai merupakan faktor pendorong

mahasiswa dalam meningkatkan minat belajar. Apalagi International Financial

Reporting Standar adalah standar akuntansi yang diadopsi oleh negara Indonesia

dan baru satu tahun mengadopsi penuh terhadap IFRS.

Dari uraian diatas dapat menunjukkan hipotesis :

H1 : Ketersediaan sarana pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman

mahasiswa akuntansi mengenai IFRS

Sarana Pendidikan

Kecerdasan
Emosional

Pemahaman IFRS

Kecerdasan
Intelektual

Minat
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H2 : minat memoderasi pengaruh ketersediaan sarana pendidikan terhadap

pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai IFRS

2. Kecerdasan Emosional

Meskipun sarana pendidikan sangat mendukung kelengkapan di suatu

perguruan tinggi tanpa ada faktor pendorong dalam pembentukan keperibadian

seorang mahasiswa untuk peduli akan keadaan sekitar dan kemampuan

beradaptasi.

Didalam Sri Isramayani menurut Wibowo (2002) kecerdasan emosional

adalah kecerdasan untuk menggunkan emosi sesuai dengan keinginan,

kemampuan untuk mengendalikan emosi sehingga memberikan dampak yang

positif. Kecerdasan emosional dapat membantu membangun hubungan dalam

menuju kebahasiaan dan kesejahteraan.

Sama juga halnya dengan memahami hal-hal yang baru seperti

International Financial Reporting Standar yang merupakan hal baru bagi

mahasiswa. Selain itu, motivasi, empati dan sifat sosial untuk mengenali orang

lain serta komunikasi terhadap orang lain merupakan faktor terpenting untuk

mengetahui hal – hal yang dianggap baru. Faktor yang mendorong mahasiswa

untuk mengetahui hal yang baru ialah minat. Minat sangat berperan terhadap diri

individu agar bisa mengendalikan emosi sehingga berdampak yangpositif. Dari

penjelasan diatas dapat diuraikan hipotesis :

H3 : Kecerdasan emosional berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa

mengenai IFRS

H4 : Minat memoderasi pengaruh kecerdasan emosional terhadap pemahaman

mahasiswa mengenai IFRS

3. Kecerdasan Intelektual
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Kemampauan intelektual seseorang memungkinkannya memusatkan

perhatian pada masalah untuk mewujudkan tujuan. Manusia dengan kemampuan

intelektualnya mengembangkan pemahaman tentang keberadaan diri bersama

kelebihan dan keterbatasan untuk memecahkan masalah.

Dengan kemampuan intelektual seseorang yang tinggi maka semakin besar

kemungkinan untuk memahami International Financial Reporting Standar. IFRS

yang merupakan baru bagi mahasiswa meskipun konvergensi telah dilakukan

beberapa tahun belakangan ini dan pada tahun 2012 bertepatan dengan 1 januari

seluruh universitas dan perguruan tinggi telah diwajibkan untuk memakai standar

pelaporan keuangan internasional ini. Minat merupakan salah satu faktor

pendorong untuk seseorang belajar dan keingintahuan. Dengan penjelasan diatas

maka dapat hipotesis sebagai beikut :

H5 : Kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mahasiswa

mengenai IFRS

H6 : Minat memoderasi pengaruh kecerdasan intelektual terhadap pemahaman

mahasiswa mengenai IFRS
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