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BAB II 

TANJAUAN PUSTAKA 

A.  Landasan Teori 

1. Teori Kecerdasan 

Kecerdasan memiliki pengertian yang sangat luas. Para ahli 

psikologi mengartikan kecerdasan sebagai keseluruhan kemampuan 

individu untuk memperoleh pengetahuann menguasai dan 

mempraktekannya dalam pemecahan suatu masalah (Yani, 2011 dalam 

Zakiah, 2013). Binet seorang psikologi Prancis, mengatakan bahwa 

kecerdasan adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan 

suatu tujuan untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai 

tujuan untuk bersikap kritis terhadap diri sendiri (Lesmana 2010, dalam 

Zakiyah 2013). 

Gardner seorang Psikologi Amerika mengatakan bahwa kecerdasan 

adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan 

produk dalam suatu aturan yang bermacam – macam dan situasinya yang 

nyata (Yani, 2011 dalam Zakiah, 2013). Dengan demikian dari beberapa 

penelitian diatas kecerdasan dapat diartikan sebagai kesempurnaan akal 

budi seseorang yang diwujudkan dalam suatu kemampuan untuk 

memperoleh kecakapan – kecakapan tertentu dan untuk memecahkan 

suatu persoalan atau masalah dalam kehidupan secara nyata dan tepat 

(Zakiah, 2013).  
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2. Sikap Etis dan Etika 

Dunia pendidikan tinggi mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

sikap etis akuntan. Dunia pendidikan yang baik akan mencetak mahasiswa 

menjadi calon akuntan yang mempunyai sikap profesional dan 

berlandaskan pada standar moral dan etika. Sebagai pemasok tenaga 

profesional ke dunia usaha dan bisnis, perguruan tinggi mempunyai peran 

yang sangat strategis untuk mengantarkan dan mempersiapkan para 

mahasiswa menjadi calon yang mempunyai nilai- nilai etis yang baik. 

Sikap dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dani, 2010) 

didefenisikan sebagai perbuatan dan sebagainya yang berdasarkan 

pendirian, pendapat atau keyakinan. Sementara defenisi sikap menurut 

para ahli hingga saat ini masih berbeda pandangan, yang secara umum 

pandangan tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama 

yang diwwakili oleh Thurstone, Likert, dan Osgood memandang sikap 

merupakan bentuk evaluasi atau reaksi perasaan terhadap suatu objek, 

yang dapat berupa mendukung atau memihak maupun tidak mendukung 

atau tidak memihak. Kelompok kedua yang diwakili oleh Chave, 

Bogardus, Lapierre, Mead, dan Allport memandang sikap merupakan 

kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara tertentu apabila 

individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya 

respon. Kelompok ketiga diwakili oleh Secord Dan Backman memandang 

sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan 
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konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan 

berperilaku terhadap suatu obyek (Azwar, 2006). 

Berdasarkan pandangan di atas, sikap dapat didefenisikan sebagai 

reaksi konatif yang disebabkan oleh suatu stimulus yang menghendaki 

adanya respon (pendirian). 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 etika profesi, sikap dan perilaku etis merupakan sikap dan 

perilaku yang sesuai dengan etis profesi. 

Etika adalah disiplin yang berkenaan dengan apa yang baik dan 

buruk, yang benar dan salah, atau dengan kewajiban dan tanggung jawab 

moral. (Mondy, 2010) Etika berkenaan dengan pembuatan keputusan 

apakah suatu tindakan baik atau buruk dan apa yang harus dilakukan 

tentang hal tersebut jika hal tersebut dinilai buruk. Etika adalah disiplin 

filosofis yang mendeskripsikan dan mengarahkan perilaku moral. Orang-

orang dalam dunia manajemen mengambil keputusan etis (atau tidak etis) 

setiap hari. 

Penelitian Tikollah dkk (2006) yang meneliti tentang pengaruh 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual 

terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi menunjukkan bahwa kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi, 
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tetapi secara parsial hanya kecerdasan intelektual yang berpengaruh 

signifikan serta berpengaruh dominan terhadap sikap etis mahasiswa 

akuntansi. 

3. Kecerdasan Intelektual 

Kecerdan intelektual adalah kecerdasan yang dugunakan untuk 

memecahkan masalah logika maupun strategis. Pasa psikolog menyusun 

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

manusia ked dalam berbagai tingkatan kecerdasan, yang kemudian lebih 

dikenal dengan istilah IQ (Intellegence Quotient) yang katanya dapat 

menunjukan kemampuan mereka. Menurut teori ini, semakin tinggi IQ 

seseorang semakin tinggi pula kecerdasanya (Zohar dan Marshall, 2001 

dalam Herli, 2014) 

Komponen kecerdasan intelektual menurut (Prasetyono, 2015) adalah: 

a. Pengaruh faktor bawaan  

b. Pengaruh faktor lingkungan  

c. Pengaruh faktor kematangan 

d. Pengaruh faktor pembentukan 

e. Minat dan pembentukan yang khas 

f. Kebebasan 

4. Kecerdasa Emosional 

Kemampuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa pada 

masa sekarang ini lebih dikenal dengan istilah Emosional quotient (EQ) 

atau kecerdasan emosional. Menurut Goleman (2005) bahwa kemampuan 
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akademik bawaan, nilai raporn dan memprediksi seberapa baik kinerja 

seorang sudah bekerja atau seberapa tinggi sukses yang dicapainya dalam 

hidup. Selain itu, seperangkat kecakapan  khusus seperti empati, disiplin 

diri, dan inisiatif maupun membedakan orang sukses dari mereka yang 

berprestasi biasa - biasa saja, selain kecerdasan akal yang mempengaruhi 

orang dalam bekerja. Menurut Wibowo (2002) dalam Wimbo (2012) 

kecerdasan emosional adalah kecerdasan untuk menggunakan emosi 

sesuai dengan keinginan, kemampuan untuk mengendalikan emosi 

sehingga  memberikan dampak yang positif. 

Menurut Goleman (2003) dalam Wimbo (2012) membagi 

kecerdasan emosional menjadi lima komponen yaitu tiga komponen 

emosional (pengenalan diri,  pengendalian diri dan motivasi) dan dua 

komponen berupa kompetensi sosial (empati dan keterampilan sosial). 

Lima komponen kecerdasan emosional tersebut adalah : 

a. Pengenalan diri 

Pengenalan diri adalah kemampuan seseorang untuk 

mengetahui perasaan dalam dirinya dan untuk membuat keputusan 

bagi diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas kemampuan 

diri dan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Unsur – unsur kesadara 

diri yaitu : 

1) Kesadaran emosi (emosional awareness), yaitu mengenali 

emosinya sendiri dan efeknya. 
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2) Penilaian diri secara teliti (accurate self awareness), yaitu 

mengetahui kakuatan dan batas – batas diri sendiri. 

3) Kepercayaan diri (self confidence), yaitu keyakinan tentang harga 

diri dan kemampuan sendiri. 

b. Pengendalian Diri 

Pengendalian diri adalah kemampuan menangani emosi diri 

sendiri sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas, peka 

terhadap kata hati, sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya 

suatu sasaran, dan mempu segera pulih dari tekanan emosi. Unsur – 

unsur pengendalian diri yaitu : 

1) Kendali diri (self control), yaitu mengelola emosi dan desakan 

hati yang merusak. 

2) Sifat dapat dipercaya (trusworthiness), yaitu memelihara norma 

kejujuran dan integritas. 

3) Kehati – hatian (conscientiousness), yaitu bertanggung jawab atas 

kinerja pribadi. 

4) Adaptabilitas (adaptability), yaitu yaitu keluwesan dalam 

menghadapi perubahan. 

5) Inovasi (innovation)n yaotu mudah menerima dan terbuka 

terhadap gagasan, pendekatan, dan informasi – informasi baru. 

c. Motivasi  

Motivasi adalah kemampuan menggunakan hasrat agar setiap 

saat dapat membangkitkan semangat dan tenaga untuk mencapai 
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keadaan yang lebih baik, serta mampu mengambil inisiatif dan 

bertindak secara efektif. Unsur – unsur motivasi, yaitu : 

1) Dorongan prestasi (achievement drive), yaitu dorongan untuk 

menjadi lebih baik atau memenuhi standar keberhasilan. 

2) Komitmen (commitmen), yaitu menyesuaikan diri dengan sasaran 

kelompok atau lembaga. 

3) Inisiatif (initiative), yaitu kesiapan untuk memanfaatkan 

kesempatan. 

4) Optimisme (optimisme), yaitu kegigihan dalam memprjuangkan 

sasaran kendati ada halangan dan kegagalan. 

d. Empati 

1) Memahami orang lain (understanding others), yaitu mengindra 

perasaan dan perspektif orang lain dalam menunjukan minat aktif 

terhadap kepentingan mereka. 

2) Mengembangkan orang lain (developing others), yaitu merasakan 

kebutuhan perkembangan orang lain dan berusaha menumbuhkan 

kemampuan orang lain. 

3) Orientasi pelayanan (service orientation), yaitu mengantisipasi, 

mengenali, dan berusahah memenuhi kebutuhan pelanggan. 

4) Memanfaatkan keragaman (leveraging diversity), yaitu 

menumbuhkan  peluang melalui pergaulan dengan bermacam – 

macam orang. 
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5) Kesadaran politis (political awareness), mampu membaca arus – 

arus emisi sebuah kelompok dan hubungannya dengan perasaan. 

e. Keterampilan 

Keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi baik 

ketika berhubungan dengan orang lain, bisa mempengaruhi, 

memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan, dan 

bekerjasama dalam tim. 

Unsur – unsur keterampilan sosial, yaitu : 

1) Pengaruh (influence), yaitu memiliki taktik untuk melakukan 

persuasi. 

2) Komunikasi (communication), yaitu mengirim pesan yang jelas 

dan meyakinkan. 

3) Manajemen konflik (conflict management), yaitu negosiasi dan 

pemecahan silang pendapat. 

4) Kepemimpinan (leadership), yaitu membangkitkan inspirasi dan 

memadu kelompok dan orang lain. 

5) Katalisator perubahan (change catalyst), yaitu memulai dan 

mengelola perusahaan. 

6) Membangun hubungan (bulding bold), yaitu menumbuhkan 

hubungan yang bermanfaat. 

7) Kolaborasi dan kooperasi (collaboration and cooperation), yaitu 

kerjasama dengan orang lain demi tujuan bersama. 
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8) Kemampuan tim (tim capabilities), manciptakan sinergi 

kelompok dalam memperjuangkan tujuan bersama. 

4. Kecerdasan Spiritual 

Zohar dan Marshall (dalam Simanjorang 2012) mendefinisikan 

kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan memcahkan 

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. 

Proses berkembangnya kecerdasan spiritual dimulai sejak adanya 

kesadaran spiritual. Kemudian kesadaran secara spiritual ini mendorong 

munculnya pemahaman spiritual pada anak melalui bimbingan orang tua 

dan lingkungannya. Dengan munculnya pemahaman spiritual ini, 

seseorang akan mampu melakukan penghayatan spiritual secara 

mendalam, sehingga mampu mencapai kebermaknaan spiritual. 

Kebermaknaan spiritual inilah yang menjadi sumber utama terbentuknya 

kecerdasan spiritual (Simanjorang, 2012). 

Komponen kecerdasan spiritual yang telah berkembang dengan baik 

mencakup : 

a. Kemampuan untuk bersikap fleksibel (adaptif, spontan dan aktif). 

b. Adanya tingkat kesadaran diri yamg tinggi. 

c. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. 

d. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui perasaan sakit. 
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e. Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai – nilai. 

f. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. 

g. Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antar berbagai hal 

(berpandangan hilistik). 

h. Kecenderunga n untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika” dan 

berupaya untuk mencari jawaban – jawaban yang mendasar.  

i. Memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi (Zohar & 

Marshall, 2000 dalam Simanjorang, 2012). 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional dan kecerdasa spiritual terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi 

telah banyak dilakukan di Indonesia dan negara lain dengan berbagai 

modifikasi dan inovasi model penelitian yang dilakukan. Namun, perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya 

yaitu mahasiswa S1 akuntansi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Berbagai hasil penelitian terdahulu terangkum sebagai berikut: 

1. Penelitian Debora Simanjorang dan Friska Sipayung (2012) 

Penelitian Debora Simanjorang dan Friska Sipayung (2012) 

berjudul “Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan 

Kecerdasan Spritual terhadap Sikap Etis Mahasiswa Akuntansi”. Debora 

Simanjorang dan Friska Sipayung (2012) menguji pengaruh langsung 

komponen – komponen  (IQ, EQ, dan SQ) terhadap sikap etis mahasiswa. 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Debora Simanjorang 

dan Friska Sipayung (2012) menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama atau 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap etis mahasiswa.  

2. Penelitian Rina Ani Sapariyah, Yanti Setyorini, Arief Budhi Dharma 

(2015)  

Penelitian Rina Ani Sapariyah, Yanti Setyorini, Arief Budhi 

Dharma (2015) ini berjudul Pengaruh Muatan Etika Dalam Pengajaran 

Akuntansi Keuangan, Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan 

Emosional, dan Kecerdasan Spritual terhadap Sikap Etis Mahasiswa 

Akuntansi di Surakarta”. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rina Ani Sapariyah, 

Yanti Setyorini, dan Arief Budhi Darma (2015) membuktikan 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 berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi, sedangkan kecerdasan 

spiritual berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi. 

3. Penelitian Syukriyah Agustini, Nyoman Trisna Herawati (2013) 

Penelitian Syukriyah Agustini, Nyoman Trisna Herawati (2013) ini 

berjudul “Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan 
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Kecerdasan Spritual terhadap Sikap Etis Mahasiswa Akuntansi Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja”. 

Hasil pengujian Syukriyah Agustini, Nyoman Trisna Herawati 

(2013)  menunjukkan bahwa semua komponen kecerdasan IQ, EQ dan SQ 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap sikap etis mahasiswa 

akuntansi. 

4. Penelitian Hairul Anam dan Lia Ardillah (2013) 

Penelitian Hairul Anam Lia Ardillah (2013) ini berjudul “Pengaruh 

Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spritual, dan 

Kecerdasan Sosial terhadap Pemahaman Akuntansi”. Hairul Anam Lia 

Ardillah (2013) menguji pengaruh langsung komponen komponen (IQ, 

EQ, dan SQ) terhadap pemahaman akuntansi. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan Hairul Anam Lia 

Ardillah (2013) diperoleh hasil nilai positif signifikansi yang berarti 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, 

kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial bersama-sama berpengaruh 

positif signifikan terhadap pemahaman akuntansi. 

5. Penelitian M. Wimbo Wiyono (2012) 

Penelitian M. Wimbo Wiyono (2012) ini berjudul “Pengaruh 

kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi”. M. Wimbo 

Wiyono (2012) meneliti langsung kecerdasan emosional terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi.  

PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL ..., MEI MERLIANA, F. EKONOMI,  P.AKUNTASI. UMP2017



 
 
 

22 
 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh M. Wimbo Wiyono 

(2012) menunjukan bahwa kecerdasan emosional secara simultan 

berpengaruh positif signifikan dan dominan terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi. 

6. Penelitian Lidya Agustina (2012) 

Penelitian Lidya Agustina (2012) ini berjudul  “ Dampak Muatan 

Etika Dalam Pengajaran Akuntansi Keuangan dan Audit Terhadap 

Persepsi Etika Mahasiswa yang Dimoderasi oleh Kecerdasan Kognisi dan 

Kecerdasan Emosional: Studi Eksperimen Semu”. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lidya Agustina (2012) 

menunjukan bahwa Muatan etika berpengaruh terhadap persepsi etika, hal 

ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Wiwi, 2006) yang 

menunjukkan hasil tidak signifikan. Hal itu disebabkan adanya tambahan 

variabel kecerdasan emosional yang diintegrasikan sebagai variabel 

interaksi ke dalam model penelitian, sehingga memperkuat pengaruh 

variabel muatan etika terhadap persepsi etika secara langsung. 

7. Penelitian M. Ridwan Tokollah, Iwan Triyuwanto dan H. Unti 

Ludigdo (2006) 

Penelitian  M. Ridwan Tokollah, Iwan Triyuwanto dan H. Unti 

Ludigdo (2006) ini berjudul, “Pengaruh Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Sikap Etis 

Mahasiswa Akuntansi di Perguruan tinggi negeri kota Makassar”. 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh M. Ridwan Tokollah, 

Iwan Triyuwanto dan H. Unti Ludigdo (2006) menunjukan bahwa 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual 

secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi. 

8. Penelitian Alvis Muryo Dewanto dan Siti Nurhayati (2011) 

Penelitian Alvis Muryo Dewanto dan Siti Nurhayati (2011) ini 

berjudul “Pengaruh Kecerdasan Emosinal dan Kecerdasan Spiritual 

Terhadap Sikap Etis dan Prestasi Mahasiswa Akuntansi (studi pada 

Perguruan Tinggi Di Kota Pekalongan)”. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan Alvis Muryo Dewanto dan 

Siti Nurhayati (2011) menunjukan bahwa kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual tidak berpengaruh positif terhadap sikap etis dan 

prestasi mahasiswa akuntansi di kota Pekalongan. 

9. Penelitian Jurica Lucyanda dan Gunardi Endro (2016) 

Penelitian Jurica Lucyanda dan Gunardi Endro (2016) ini berjudul 

“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi”. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Jurica Lucyanda dan 

Gunardu Endro (2016) menunjukan bahwa hanya kecerdasan emosional 

yang berpengaruh tehadap sikap etis, sedangkan kecerdasan intelektual 

dan kecerdasan spiritual berpengaruh negatif terhadap sikap etis. 
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Tabel 2.1 

Matrix Penelitian Terdahulu  

No  Nama dan 

Tahun 

Peneliti 

Variabel 

Penelitian 

Topik penelitian Hasil Penelitian 

1 Debora 

Simanjorang dan 

Friska Sipayung  

(2012) 

Variabel 

independen : 

kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan 

emosional dan 

kecerdasan spiritual 

 

Variabel dependen 

: sikap etis 

mahasiswa 

akuntansi 

Penelitian ini 

meneliti pengaruh 

kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan 

emosional dan 

kecerdasan spiritual 

terhadap sikap etis 

mahasiswa 

maanjemen 

kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, 

dan kecerdasan 

spiritual secara 

bersama-sama atau 

simultan berpengaruh 

positif  dan signifikan 

terhadap sikap etis 

mahasiswa. 

2 Rina Ani 

Sapariyah 

(2016) 

Variable 

independen : 

muatan etika dalam 

pengajaran 

akuntansi 

keuangan, 

kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan 

emosional dan 

kecerdasan spiritual 

 

Variabel dependen 

: sikap etis 

mahasiswa 

akuntansi 

Penelitian ini 

meneliti tentang 

pengaruh muatan 

etika dalam 

pengajaran akuntansi 

keuangan, 

kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan 

emosional dana 

kecerdasan spiritual 

terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi 

di Surakarta. 

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 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap sikap etis 

mahasiswa 

akuntansi. 

 

Kecerdasan 

spiritual 

berpengaruh 

negatif tetapi 

signifikan terhadap 

sikap etis 
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mahasiswa 

akuntansi. 

3 Syukriyah 

Aguatini, 

Nyoman Trisna 

Herawati (2013) 

Variabel 

independen : 

kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan 

emosional, dan 

kecerdasab spiritual 

 

Variabel dependen 

: sikap etis 

mahasiswa s1 

akuntansi 

Penelitian ini 

meneliti tentang : 

Pengaruh kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan 

emosional, dan 

kecerdasan spiritual 

terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi 

di universitas 

pendidikan ganesha 

singaraja 

Semua komponen 

kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional 

dan kecerdasan 

spiritual berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi. 

 

4 Hairul Anam 

dan Lia 

Ardiallah (2014) 

Variabel independe 

: kecerdasan 

emosional, 

kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan 

spiritual, dan 

kecerdasan sosial 

 

Variabel dependen 

: pemahaman 

akuntansi 

Penelitian ini 

meneliti tentang : 

Pengaruh kecerdasan 

emosional, 

kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan spiritual 

dan kecerdasan sosial 

terhadap pemahaman 

akuntansi 

kecerdasan emosional, 

kecerdasan intelektual, 

kecerdasan spiritual, 

dan kecerdasan sosial 

bersama-sama atau 

simultan berpengaruh 

positif  dan signifikan 

terhadap pemahaman 

akuntansi. 

5 M. Wimbo 

Wiyono (2012) 

Variabel 

independen : 

kecerdasan 

emosional 

 

Variabel dependen 

: tingkat 

pemahaman 

akuntansi 

Penelitian ini 

meneliti tentang : 

Pengaruh kecerdasan 

emosional terhadap 

tingkat pemahaman 

akuntansi 

kecerdasan emosional 

secara simultan 

berpengaruh positif 

signifikan dan dominan 

terhadap tingkat 

pemahaman akuntansi. 

6 Lidya Agustina 

(2012) 

Variabel 

independen : 

muatan etika dalam 

pengajaran 

akuntansi keuangan 

dan audit 

 

Variabel dependen 

: etika mahasiswa 

yang dimoderasi 

oleh kecerdasan 

kognisi, kecerdasan 

emosional 

Penelitian ini 

meneliti tentang : 

Dampak muatan 

etika dalam 

pengajaran akuntansi 

keuangan dan audit 

terhadap persepsi 

etika mahasiswa 

yang dimoderasi oleh 

kecerdasan kognisi 

dan kecerdasan 

emosional Studi 

eksperimen semu 

Muatan etika 

berpengaruh positif 

terhadap persepsi etika 

7 M. Ridwan 

Tokollah, Iwan 

Variabel 

independen: 

Penelitian ini 

meneliti pengaruh 
kecerdasan 

intelektual, 
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Triyuwanto dan 

H. Unti Ludigdo 

(2006) 

kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan 

emosional dan 

kecerdasan spiritual 

 

Variabel depende: 

sikap etis 

mahasiswa 

akuntansi 

kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan 

emosional dan 

kecerdasan spiritual 

terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi 

kecerdasan emosional 

dan kecerdasan 

spiritual secara 

simultan berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi. 

8 Alvis Muryo 

Dewanto dan 

Siti Nur Hayati 

(2011) 

Variabel 

Independen: 

Kecerdasan 

emosionaldan 

kecerdasan spiritual 

 

Variabel dependen: 

sikap etis dan 

prestasi mahasiswa 

akuntansi 

Penelitian ini 

meneliti pengaruh 

kecerdasan 

emosional dan 

kecerdasan spiritual 

terhadap sikap etis 

dan prestasi 

mahasiswa akuntansi 

kecerdasan emosional 

berpengaruh negatif 

terhadap sikap etis 

dan prestasi 

mahasiswa akuntansi 

 

kecerdasan spiritual 

berpengaruh negatif 

terhadap sikap etis 

dan prestasi 

mahasiswa akuntansi 
9 Jurica 

Lucyanda, 

Gunardi Endro 

(2016) 

Variabel 

Independe: 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Emosional, 

Kecerdasan 

Spiritual 

 

Variabel Dependen: 

Sikap Etis 

Penelitian ini 

meneliti faktor-faktor 

yang memengaruhi 

perilaku etis 

mahasiswa akuntansi 

Kecerdasan 

emosional 

berpengaruh positif 

terhadap sikap etis 

 

Kecerdasan 

intelektual dan 

kecerdasan spiritual 

berpengaruh negatif 

terhadap sikap etis 

 

C. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan dari penjelasan – penjelasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.1. 

 

 

 

  H1(+)   

  

 H2(+) 
Kecerdasan emosional 

 H3(+) 
Kecerdasan spiritual 

 

D. Hipotesis  

1. Pengaruh Kecerdasan Intelektual Terhadap Sikap Etis Mahasiswa 

Akuntansi 

Pendekatan Tricomponent yang dikemukakan Azwar menyebutkan 

salah satu pendekatannya adalah komponen kognitif. Selain itu, istilah 

kognitif dalam Teori Disonansi Kognitif merujuk kepada pengetahuan. 

Dalam hal ini, pengetahuan merupakan salah satu indikator dari 

kecerdasan intelektual seseorang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wiramiharja tentang kecerdasan ialah menyangkut upaya untuk 

mengetahui besarnya pengaruh kecerdasan dan kemauan terhadap prestasi 

kerja. Ia menyebutkan tiga indikator kecerdasan intelektual yang 

menyangkut tiga domain kognitif yaitu kemampuan figur, kemampuan 

verbal dan kemampuan numeric. Hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Tikollah dkk (2006) menunjukkan bahwa komponen 

kecerdasan intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap sikap etis 

Kecerdasan intelektual 

Sikap Etis Mahasiswa 

Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto 
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mahasiswa akuntansi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama 

yang diajukan oleh penelitian adalah sebagai berikut:  

H1: Kecerdasan intelektual berpengaruh positif terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi. 

2. Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Sikap Etis Mahasiswa 

Akuntansi 

Berdasarkan teori yang dikemukakan Azwar (2006), terdapat 

komponen afektif yang merajuk kepada indikator kecerdasan emosional. 

Afektif meliputi perasaan dan emosi, komponen ini berisi arah dan 

intensitas penilaian seseorang atau perasaan yang diekspresikan terhadap 

objek sikap. Selain itu, teori disonansi kognitif memandang bahwa 

tindakan (actions) mempengaruhi tindakan-tindakan atas sikap berikutnya. 

Istilah kognisi digunakan untuk menunjuk kepada setiap pengetahuan, 

pendapat, keyakinan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri atau 

lingkungannya. Hal tersebut berkaitan dengan teori tindakan beralasan (the 

theory of reasoned action – TRA) yang mendefinisikan sikap sebagai 

komponen afektif yang memiliki konsekuensi langsung bagi intensi 

perilaku. Didukung dari teori-teori diatas, kecerdasan emosional 

mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang. Hasil penelitian yang 

dilakukan Lucyndra dan Endro (2005) menunjukkan bahwa kecerdasan 

emosional berpengaruh positif sigxnifikan terhadap perilaku etis 

mendukung argumen etika Aristotelian yang menekankan pentingnya 

pembentukan karakter yang berkeutamaan untuk mengembangkan 
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individu-individu yang mempunyai kecenderungan berperilaku etis. 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan oleh 

penelitian adalah sebagai berikut: 

H2: Kecerdasan emosi berpengaruh positif terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi. 

3. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap sikap etis mahasiswa 

akuntansi 

Menurut Zohar dan Marshall (dalam Agustian,2005) kecerdasan 

spiritual yaitu “ kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau 

value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup manusia 

dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya serta kecerdasan untuk 

menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan orang lain”. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Tikollah dkk (2006) menunjukkan bahwa komponen kecerdasan 

spiritual berpengaruh positif signifikan terhadap sikap etis mahasiswa 

akuntansi. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan 

oleh penelitian adalah sebagai berikut: 

H3: Kecerdasan spiritual berpengaruh positif terhadap sikap etis 

mahasiswa. 
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