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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia pendidikan banyak hal yang harus diperhatikan untuk 

menciptakan mahasiswa yang berkualitas yang dapat memahami pelajaran 

yang diberikan oleh dosen, terutama dalam hal sistem pengajaran yang 

disampaikan oleh pengajar diruangan dalam bobot pelajaran yang 

disampaikan. Dari apa yang disampaikan oleh pengajar, kecerdasan yang 

dimiliki oleh mahasiswa sangat mempengaruhi bagaimana suatu materi yang 

disajikan dapat dipahami dan diminati, terutama kecerdasan intelektual (IQ), 

kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ) menurut Yorika 

(2013). 

Banyak contoh disekitar kita yang membuktikan bahwa orang yang 

memiliki kecerdasan otak (IQ) saja, dan banyak memiliki gelar yang tinggi 

belum tentu berhasil berkiprah di dunia pekerjaan. Bahkan seringkali 

seseorang yang berpendidikan formal lebih rendah ternyata banyak yang lebih 

berhasil. Kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan 

akal (IQ) saja, padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana 

mengembangkan kecerdasan emosi, seperti tangguhan, inisiatif, optimis, 

kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Saat ini 

begitu banyak orang berpendidikan dan tampak begitu menjanjikan, namun 
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karirnya terhambat atau lebih buruk lagi, akibat rendahnya kecerdasan 

emosional mereka menurut Melandy dan Aziza (2006) dalam Rani (2015).  

Fenomena pelanggaran etika atas skandal akuntansi dalam perusahaan 

Enron telah membuat salah satu eksekutif Enron Sherron Watkins, adalah 

Wakil Presiden Enron menjadi seorang whistleblower yang menulis surat 

kepada Direktur Kenneth Lay pada musim panas tahun 2001. Watkins dalam 

suratnya mengeluhkan praktik akuntansi agresif yang dilakukan oleh Enron 

akan “meledak” dan hal itu benar terjadi, akhirnya Enron kolaps 

(Sugianto,2012). 

Di Indonesia sendiri banyak bermunculan skandal etis profesi akuntan 

yang merugikan banyak pihak, baik yang dilakukan oleh menajer perusahaan, 

auditor, bahkan akuntan pemerintah. Sebagai contoh, manipulasi laporaan 

keuangan PT. Kimia Farma Tbk yang melibatkan akuntan publik Hans 

Tuanakotta dan Mustofa (HTM), manipulasi laporan keuangan PT. KAI, serta 

kasus yang sangat mencengangkan yaitu kasus mafia pajak yang dilakukan 

oleh Gayus Tambunan sebagai akuntan internal pemerintah pada tahun 2010, 

(http://www.academia.edu). 

Berbagai kasus pelanggaran etika bisa dihindari apabila setiap 

akuntan, baik sebagai akuntan Manajemen maupun Akuntan Publik 

mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kemauan untuk menerapkan nilai-

nilai moral dan etika secara memadai dalam pelaksanaan pekerjaan 

profesionalnya (Tikolah dkk, 2006). 
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Pendidikan akuntansi khususnya pendidikan tinggi akuntansi yang 

diselenggarakan di perguruan tinggi ditujukan untuk mendidik mahasiswa 

agar dapat bekerja sebagai seorang akuntan profesional yang memiliki 

pengetahuan di bidang akuntansi. Untuk dapat menghasilkan lulusan yang 

berkualitas maka perguruan tinggi harus terus meningkatkan kualitas pada 

sistem pendidikannya (Mawardi, 2011).  

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk akuntan menurut hasil evolusi 

pendidikan terdiri dari pengetahuan umum, organisasi, bisnis, dan akuntansi. 

Untuk memperoleh pengetahuan akuntansi tersebut maka pengetahuan 

tentang dasar-dasar akuntansi merupakan suatu kunci utama, diharapkan 

dengan adanya dasar-dasar akuntansi sebagai pegangan terlebih akuntansi 

keuangan, maka semua praktik dan teori akuntansi akan dengan mudah 

dilaksanakan. Namun, kenyataannya pendidikan akuntansi yang selama ini 

diajarkan di perguruan tinggi hanya terkesan sebagai pengetahuan yang 

berorientasi pada mekanisme secara umum saja, sangat berbeda apabila 

dibandingkan dengan praktik yang sesungguhnya yang dihadapi di dunia 

kerja nantinya (Mawardi, 2011). 

Masalah tersebut tentu saja akan mempersulit bahkan 

membingungkan mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman akuntansi. 

Dengan demikian tingkat pendidikan di perguruan tinggi masih menunjukkan 

hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, padahal proses belajar 

mengajar pada pendidikan tinggi akuntansi hendaknya dapat 
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mentransformasikan peserta didik menjadi lulusan yang lebih utuh sebagai 

manusia (Mawardi, 2011). 

Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang digunakan untuk 

memecahkan masalah logika maupun strategis. Para psikolog menyusun 

bagian tes untuk mengukurnya, dan tes – tes ini menjadi alat memilah 

manusia ke dalam berbagai tingkatan kecerdasan, yang kemudian lebih 

dikenal dengan istilah IQ (Intellegence Quotient) yang katanya dapat 

menunjukan kemampuan mereka. (Zohar dan Marshall, 2001 dalam Herli, 

2014). Kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami dan 

secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, 

informasi, koneksi dan pengaruh manusia (Agustian, 2005). Kecerdasan 

spiritual yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan 

makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dalam hidup 

kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk 

menilai bahwa tidakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan dengan yang lain (Zohar dan Marshall, dalam Simanjorang 

2012). 

Sikap dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia didefenisikan sebagai 

perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan pendirian, pendapat atau 

keyakinan (Dani, 2010). Sikap dan perilaku etis yang sesuai dengan norma-

norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-

tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan (Griiffin & Ebert, 1998 

dalam Maryani & Ludigdo, 2014). Dengan demikian dalam kaitan dengan 
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etika profesi, sikap dan perilaku etis merupakan sikap dan perilaku yang 

sesuai dengan etis profesi. 

Terkait dengan penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang 

terkait dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan 

spiritual dan sikap etis mahasiswa akuntansi yang telah dilakukan. 

Diantaranya dilakukan oleh Debora dkk (2012) yang menguji pengaruh 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual secara 

simultan berpengaruh positif signifikan terhadap sikap etis mahasiswa 

akuntansi. 

Tikollah dkk (2006) menguji pengaruh kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap sikap etis mahasiswa 

akuntansi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual secara simultan berpengaruh 

positif signifikan terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi. 

Sapariyah dkk (2015) menguji pengaruh muatan etika dalam 

pengajaran akuntansi keuangan, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa muatan etika dalam pengajaran akuntansi 

keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap etis mahasiswa 

akuntansi, kecerdasan intelektual berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi, kecerdasan emosional 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi, 

sedangkan kecerdasan spiritual berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan 

terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi. 

Syukriyah dkk (2013) menguji pengaruh kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap sikap etis mahasiswa 

akuntansi. Hasil penelitian menunjukan bahawa kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual secara simultan berpengaruh 

positif signifikan terhadap sikap etismahasiswa akuntansi. 

Dewanto dan Nurhayati (2011) menguji pengaruh kecerdasan 

emosinal dan kecerdasan spiritual terhadap sikap etis dan prestasi mahasiswa 

akuntansi pada perguruan tinggi di kota Pekalongan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual tidak 

berpengaruh positif terhadap sikap etis dan prestasi mahasiswa akuntansi di 

kota Pekalongan. 

Anam dan Ardillah (2013) menguji pengaruh kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial terhadap 

pemahaman akuntansi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial 

secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman 

akuntansi. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Simanjorang dan Sipayung (2012) yang menguji pengaruh kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap sikap etis 
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mahasiswa manajemen fakultas ekonomi Universitas Sumatera Utara. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek 

penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian mahasiswa 

manajemen fakultas ekonomi Universitas Sumatera Utara. Sedangkan, 

penelitian ini menggunakan objek mahasiswa S1 akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto.  

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan acuan 

mahasiswa jurusan akuntansi karena mereka adalah calon akuntan yang 

seharusnya terlebih dahulu dibekali pengetahuan mengenai etika, sehingga 

kelak bisa bekerja secara profesional, bersikap etis yang berlandaskan prinsip 

– prinsip kode etik. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa apabila 

mahasiswa akuntansi telah dibekali pengetahuan mengenai etika dan mampu 

menerapkanya maka kedepan tidak akan terjadi lagi pelanggaran – 

pelanggaran terhadap kode etik sehingga dapat memperbaiki citra profesi 

akuntan dan mengembalikan keprcayaan masyarakat terhadap profesi 

akuntan, (Agustini dan Herawati, 2013). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan 

masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kecerdasan Intelektual berpengaruh Positif terhadap sikap Etis 

mahasiswa akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto? 

2. Apakah Kecerdasan Emosional berpengaruh Positif terhadap sikap Etis 

mahasiswa akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto? 
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3. Apakah Kecerdasan Spiritual berpengaruh Positif terhadap sikap Etis 

mahasiswa akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto? 

C. Tujuan dan Manfat Penelitian 

1. Tujuan 

a. Menemukan bukti empiris pengaruh positif kecerdasan intelektual 

terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi S1 Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

b. Menemukan bukti empiris pengaruh positif kecerdasan emosional 

terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi S1 Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

c. Menemukan bukti empiris pengaruh positif kecerdasan spiritual 

terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi S1 Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada 

beberapa pihak, yaitu: 

a. Bagi Peneliti  

Untuk memperluas wawasan mengenai kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap 

sikap etis mahasiswa mahasiswa akuntansi. 

b. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka 

mengembangkan pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan 
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emosional dan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto 

yang baik. 

c. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan teori yang berkaitan dengan pengaruh kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

berpengaruh terhadap sikap etis mahasiswa 
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