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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Audit 

Pengertian Audit menurut Sukrisno Agoes (2004), Audit adalah 

pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang 

independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan catatan 

akuntansi dan bukti pendukung dalam rangka memberikan pendapat atas 

kewajaran laporan keuangan. 

2.2 Kecerdasan Intelektual 

Dunia kerja erat hubungannya dengan kecerdasan intelektual yang dimiliki 

seseorang. Karena seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi 

diharapkan bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan yang 

mempunyai kecerdasan intelektual rendah. 

Kecerdasan intelektual adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, 

berpikir secara rasional dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara 

garis besar dapat disimpulkan bahwa kecerdasan intelektual adalah suatu 

kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Sehingga 

intelektual tidak dapat diamati secara langsung,melainkan harus disimpulkan dari 

berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. 

Quotient adalah suatu konsep kuantifikasi yang awalnya diberlakukan dalam 

rangka pengukuran tingkat kecerdasan (Sarlito,2004 dalam Lisda Rahmasari 

2012:4). 



13 
 

Selain itu Wiramiharja (2003) pernah melakukan penilitian bahwa 

kecerdasan intelektual yang lebih bersifat kognitif memiliki kolerasi positif yang 

bersifat signifikan dengan prestasi kerja. Beliau menyebutkan bahwa prestasi 

kerja yang dimiliki seorang pekerja akan membawanya pada hasil yang lebih 

memuaskan untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Dalam penelitiannya ia 

memberikan kontribusi sebesar 30% didalam pencapaian prestasi kerja. 

Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan intelektual adalah suatu kemampuan 

mental yang melibatkan proses berfikir secara rasional. Oleh karna itu, Intelegensi 

tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai 

tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir secara rasional itu 

2.3 Kecerdasan Emosional 

2.3.1 Konsep Kecerdasan Emosional  

Dalam Darwis (2006) sebagai makhluk sosial, manusia dalam melakukan 

proses interaksi dengan lingkungannya dapat dipastikan pernah mengalami saat 

dimana ia sangat marah, jengkel, muak terhadap perlakuan orang yang dinilainya 

tidak adil, tidak pantas, atau tidak pada tempatnya. Pada saat yang lain, ia merasa 

bahagia, tentram atau puas terhadap adanya faktor-faktor tertentu yang 

membuatnya demikian. Tidak jarang peristiwa-peristiwa yg dialami manusia 

menjadikannya menangis tersedu-sedu, muka pucat pasi atau merah padam, nada 

bicaranya terputus-putus, bergetar seluruh tubuhnya, melompat kegirangan, 

berteriak, membanting pintu, atau ekspresi lain yang dapat dikenali. Hal ini tidak 

lain dipicu oleh kadar emosi yg teramat dalam dan meluap-meluap. 
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2.3.2 Pengertian Kecerdasan Emosional 

Menurut Darwis (2006) dari segi etimologi, emosi berasal dari akar kata 

Latin movere yg berarti menggerakkan, bergerak. Kemudian ditambah dengan 

awalan e untuk memberi arti bergerak menjauh. Makna ini menyiratkan kesan 

bahwa kecendrungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. 

Menurut Gelomen (2001:512) kecerdasan emosi sebagai kemampuan 

mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri 

sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan 

hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosi saling melengkapi dengan 

kecerdsan intelektual, dan kecerdasan spiritual yaitu kemampuan kognitif murni, 

yang diukur dengan IQ. Sedangkan menurut Paul Ekman dan Goleman yang 

dikutip dari Elsa Fitria (2006), kecerdasan emosional adalah kemampuan 

menyiapkan kita untuk menanggapi peristiwa-peristiwa mendesak tanpa 

membuang waktu untuk merenung apakah kita harus bereaksi/mersepon. 

Oxford english university mendefinisikan emosi sebagai “setiap kegiatan 

atau pergolakan fikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat atau 

meluap-luap. Dalam Goleman (2002:411) yang dikutip Amalia (2004). 

Mengemukakan beberapa macam emosi, yaitu: 

a. Amarah: Beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, 

terganggu, rasa pahit, tersinggung, bermusuhan dan barangkali yang 

paling hebat, tidak kekerasan dan patalogis. 

b. Kesedihan: Pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, 

kesepian, ditolak, putus asa, serta depresi berat. 



15 
 

c. Rasa takut: cemas, takut, gugup, khawatir, was-was ,perasaan takut, 

waspada, tidak tenang. 

d. Kenikmatan: bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, 

bangga, kenikmatan indrawi, takjub, rasa terpesona. 

e. Cinta: penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan, kebaikan hati, 

rasa peka, bakti, hormat, kasmaran. 

f. terkejut: terkesima, takjub, terpana 

g. jengkel: hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka. 

h. malu:rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal, hina,aib dan hati hancur 

lebur. 

Menurut Geloman (2000:571) kecerdasan emosional adalah kemampuan 

merasakan,memahami,dan secara efektif menerapkan daya kepekaan sebagai 

sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. lebih lanjut 

Geloman (2000:572) mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah 

kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam hubungan 

dengan orang lain. 

Menurut mu’tadin terdapat tiga unsur penting dalam kecerdasan emosional 

yang terdiri dari kecakapan pribadi (mengelola diri sendiri), kecakapan sosial 

(menangani suatu hubungan), dan keterampilan sosial (kepandaian menggunggah 

tanggapan yang dikehendaki pada orang lain). mayer dalam Geloman (2001:513) 

menyimpulkan bahwa kecerdasan emosi berkembang sejalan dengan usia dan 

pengalamn dari kanak-kanak hingga dewasa,lebih penting lagi bahwa kecerdasan 

emosional dapat dipelajari. 
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2.3.3 Ciri-Ciri Kecerdasan Emosional 

Geloman (2001:513) telah mengadopsi model kecerdasan emosional 

menurut salovey dan mayer ke dalam lima besar kecakapan emosional menurut 

salovey dan mayer ke dalam lima besar kecakapan emosional sebagai berikut: 

a. Kesadaran diri 

Mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya 

untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri,memiliki tolak ukur 

yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat.  

b. Pengaturan diri  

Menangani emosi kita sedemikian rupa sehingga berdampak positif 

kepada pelaksanaan tugas,peka terhadap kata hati dan sanggup menunda 

kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran,mampu pulih kembali dari 

tekanan emosi. 

c. Motivasi 

Menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan 

menuntun kita menuju sasaran membantu kita mengambil inisiatif dan 

bertindak secara efektif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan 

frustasi. 

d. Empati  

Merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif 

mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri 

dengan bermacam-macam orang. 

 



17 
 

e. Keterampilan Sosial 

Menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan 

dengan cermat membaca situasi dan jaringn sosial, berinteraksi dengan 

lancar, menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk mempengaruhi, 

memimpin musyawarah dan menyelesakan perselisihan dan untuk berkerja 

sama dalam tim. 

2.3.4 Aspek Kecerdasan Emosional  

Menurut Nofrianto (2008:20) kecerdasan emosional adalah adalah 

pengetahuan mengenai diri sendiri,kesadaran diri , kepekaan sosial ,empati dan 

kemampuan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik terhadap orang 

lain.menurut penelitian aspek kecerdasan emosional merupakan penentu yang 

lebih akurat dalam keberhasilan komunikasi, hubungan sosial,dan kepemimpinan 

dari pada kecerdasan intelektual. 

Menurut Salovey dan Mayer yang dikutip oleh Geloman (2000:57-58), 

ada lima dimensi dalam kecerdasan emosional,yaitu: 

a. Mengenali emosi diri, merupakan dasar dari kecerdasan emosional 

yaitu kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu bagi 

pemahaman diri dan kemampuan mengenali perasaan sewaktu 

perasaan itu terjadi. 

b. Mengelola dimensi diri, yaitu kemampuan untuk menguasai 

perasaannya sendiri agar perasaan tersebut dapat diungkap dengan 

tepat. Orang yang tidak mampu mengelola emosinya akan terus 

mengalami kesedihan dan terus menyesali kegagalannya, sedangkan 
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mereka yang mampu mengelola emosinya akan segera bangkit dari 

kegagalan yang menimpanya. 

c. Memotivasi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri 

dan menahan diri terhadap kepuasan sesaat untuk tujuan yang lebih 

besar, lebih agung dan lebih menguntungkan. 

d. Mengenali emosi orang lain, yaitu kemampuan menangkap sinyal-

sinyal yang tersembunyi yang menisyaratkan apa yg dibutuhkan dan 

dikehendaki orang lain. 

e. Membina hubungan dengan orang lain, yaitu kemampuan seseorang 

untuk membentuk hubungan, membina kedekatan hubungan, 

meyakinkan, mempengaruhi, dan membuat orang lain merasa nyaman 

serta dapat menjadi pendengar yang baik. 

2.3.5 Meningkatkan Kecerdasan Emosional 

Menurut Ginanjar (2008:285) tingkat kecerdasan intelektual seseorang 

umumnya tetap. Tetapi kecerdasan emosional dapat terus ditingkatkan itu 

didukung oleh pakar EQ, yaitu Daniel Geloman sebagai berikut: Dalam hal 

peningkatan inilah kecerdasan emosional sangat berbeda dengan kecerdasan 

intelektual, yang umumnya hampir tidak berubah maka sesungguhnya kecakapan 

emosi dapat dipelajari kapan saja. Tidak peduli apakah orang tersebut tidak peka, 

pemalu, pemarah, kikuk, atau sulit bergaul bergaul dengan orang lain sekalipun, 

dengan motivasi dan usaha yang benar kita mampu mempelajari serta menguasai 

kecakapan emosi tersebut. 
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Dalam Ginanjar (2008:286) emosi menyulut kreativitas, kolaborasi, 

inisiatif, dan transformasi sedangkan penalaran logis berfungsi untuk 

mengantisipasi dorongan-dorongan keliru, untuk kemudian menyelaraskannya 

dengan proses kehidupan dan sentuhan manusiawi. Disamping itupun, emosi 

salah satu kekuatan penggerak. Bukti – bukti menunjukkan bahwa nilai – nilai 

dan watak dasar seseorang dalam hidup ini tidak berakar pada IQ tetapi pada 

kemampuan emosional. 

2.4 Kecerdasan Spiritual (Agama) 

2.4.1 Pengertian Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Menurut Ginanjar (2008:13) kecerdasan Spiritual adalah landasan yang 

diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara Efektif.Kecerdasan Spiritual 

adalah kecerdasan tertinggi kita. Kecerdasan Spiritual adalah kemampuan untuk 

memberikan makna spiritual terhadap pemikiran,perilaku dan kegiatan. 

2.4.2 Pengertian Agama 

Menurut Abuddin (2008:7) Agama adalah  ikatan yang harus dipegang 

dan dipatuhi manusia. Menurut Elizabeth K. Nottingham dalam Abuddin 

(2008:10) Pengertian agama dari segi istilah adalah gejala yang begitu sering 

terdapat dimana-mana sehingga sedikit membantu usaha-usaha kita untuk 

membuat abstraksi ilmiah. 

2.4.3 Latar belakang perlunya manusia terhadap agama. 

Menurut Abuddin (2008:36) ada 3 alasan yang melatarbelakangi perlunya 

manusia terhadap agama,yaitu : 
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a. Latar belakang fitrah manusia, Murthada yang dikutip oleh 

Abuddin (2008:36) mengatakan bahwa disaat berbicara tentang 

para nabi, Imam Alias menyebutkan bahwa mereka diutus untuk 

mengingatkan manusia kepada perjanjian yang telah diikat oleh 

fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk 

memenuhinya. 

b. Kelemahan dan kekurangan manusia. Faktor lainnya yang 

melatarbelakangi manusia memiliki berbagai kesempurnaan juga 

memiliki kekurangan. Menurut Quraish Shihab dalam Abuddin 

(2008:24) Walaupun Al Quran menegaskan bahwa nafs berpotensi 

positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada 

hakekatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi 

potensi negatifnya, hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat 

daripada daya tarik kebaikan. Sifat-sifat yang cenderung kepada 

keburukan yang ada pada manusia itu antara lain, aniaya, dalam 

keadaan susah payah, suka melampaui batas, sombong, ingkar dan 

sebagainya. untuk mencegah perbuatan-perbuatan buruk tersebut, 

manusia harus selalu mendekatkan diri pada tuham dan bimbingan 

agama. 

c. Tantangan Manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia 

memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya 

senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari 
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dalam seperti dorongan hawa nafsu dan bisikan setan,maupun 

tantangan yang berasal dari luar. 

2.5 Kualitas Hasil Kerja Auditor 

Kinerja merupakan hasil kerja individu secara keseluruhan yang dicapai 

seseorang dalam menjalankan aktivitasnya pada kurun waktu tertentu. Hasil kerja 

ini dapat dikatakan berhasil ataupun sebaliknya gagal berdasarkan penilaian 

dengan kriteria tertentu. Menurut Noe (1994) dalam pengukuran kinerja individu 

dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu (1) pendekatan komparatif yang 

menilai dengan membandingkan antara kinerja kerja individu yang satu dengan 

yang lainnya, (2) Pendekatan Atribut, berarti penilaian dilihat dari atribut yang 

diperlukan bagi kesuksesan perusahaan, misalnya dengan melihat inisiat, 

kepemimpinan dan kompetisinya, (3) pendekatan perilaku, berarti penilaian 

dilihat dari sikap perilakunya, (4) pendekatan hasil, penilaian dilihat dari 

outputnya, (5) pendekatan kualitas total merupakan kombinasi antara pendekatan 

atribut dan hasil. Untuk auditor kualitas hasil kerja auditor dilihat dari kualitas 

audit yang dihasilkan yang dinilai seberapa banyak auditor memberikan respon 

yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison dalam 

Asror, 2009:156). 

Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai serta merujuk pada 

tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Rivai, 

2002). Menurut Seymour dalam Yetti (2005) kinerja merupakan tindakan-

tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang dapat diukur. Kinerja diukur 

dengan instrumen yang dapat dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam 



22 
 

ukuran kinerja secara umum, selanjutnya diterjemahkan kedalam penilaian 

perilaku secara mendasar, meliputi: (1) Kualitas kerja, (2) kuantitas kerja, (3) 

pengetahuan tentang pekerjaan, (4) pendapat atau pernyataan yang disimpulkan, 

(5) perencanaan kerja. Menurut Muekijat dalam Yetti (2004), kinerja adalah hasil 

kerja yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Menurut Irving (Dalam Surya dan Hananto, 2004). 

Komponen penting untuk melakukan penaksiran kinerja adalah kuantitas dan 

kualitas kinerja individu. Ia dinilai berdasarkan pencapaian kuantitas dan kualitas 

output yang dihasilkan dari serangkaian tugas yang harus dilakukannya. 

Menurut Muekijat dalam Yetti (2005) Kinerja pada dasarnya merupakan 

hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Irving dalam 

Surya dan Hananto (2004), komponen penting untuk melakukan penaksiran 

kinerja adalah. Hal ini dinilai berdasarkan pencapaian kuantitas dan kualitas 

output yang dihasilkan dari serangkaian tugas yang harus dilakukannya. 

Kualitas atau mutu didefinisikan sebagai tingkat baik buruknya atau taraf 

dan derajat sesuatu, (KBBI, 1994). berdasarkan definisi diatas, kualitas audit 

dapat didefinisikan sebagai tingkat tinggi terhadap hasil audit diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah daerah akan kinerja 

auditor. 

Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan 

diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.untuk auditor, 

kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai seberapa 
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banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang 

diselesaikan (Tan dan Alison, 1999). Menurut Irhandayani (2003), kualitas kerja 

auditor dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : berkualitas (dapat 

dipertanggungjawabkan) dan tidak berkualitas (tidak dapat 

dipertanggungjawabkan. Menurut Tawaf (1999) agar audit yang dihasilkan 

berkualitas,supervisi harus dilakukan secara berkesinambungan dimulai dari awal 

hingga akhir penugasan audit. 

Menurut Libbe dan Lipe (1992) dan Kennedy (1993) kompleksitas kerja 

dapat dijadikan sebagai alat dalam meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. 

Kompleksitas dapat dilihat dari dua aspek (Wood 1988 dalam mardisar 2007). 

Pertama, Kompleksitas komponen yaitu mengacu kepada jumlah informasi yang 

harus diproses dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan 

sebuah pekerjaan. Sebuah pekerjaan dianggap semakin rumit jika informasi yang 

harus diproses dan tahapan pekerjaan yang harus dilakukan semakin banyak. 

Kedua, Kompleksitas koordinatif yang mengacu kepada jumlah koordinasi 

(hubungan antara satu bagian dengan bagian lain) yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan sebuah pekerjaan. 

Menurut Simamora (2002:47) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi oleh 

seorang auditor yaitu : 

1. Tanggung jawab profesi 

2. Kepentingan publik 

3. Integritas 

4. Objektivitas 
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5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional 

6. Kerahasiaan 

7. Perilaku profesional 

8. Standar tekhnis 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 pasal 1 

menyebutkan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada 

tingkatan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesiensi. Keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang 

bertanggung jawab langsung kepada gubernur. 

 


