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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Kecerdasan Intelektual (IQ) 

Berdasarkan pengertian tradisional, kecerdasan meliputi kemampuan 

membaca, menulis, dan berhitung yang merupakan keterampilan kata dan angka yang 

menjadi focus di pendidikan formal (sekolah). Dan sesungguhnya mengarahkan 

seseorang untuk mencapai sukses di bidang akademis. 

Kecerdasan intelektual (IQ) merupakan pengkualifikasian kecerdasan manusia 

yang didominasi oleh kemampuan daya pikir rasional dan logika. Lebih kurang 80%, 

IQ diturunkan dari orangtua, sedangkan selebihnya dibangun pada usia sangat dini 

yaitu 0-2 tahun kehidupan manusia yang pertama. Sifatnya relatif digunakan sebagai 

predictor keberhasilan individu dimasa depan. Implikasinya, sejumlah riset untuk 

menemukan alat (tes IQ) dirancang sebagai tiket untuk memasuki dunia pendidikan 

sekaligus dunia kerja (Pasek 2015) . Raymond Bernard Chattel mengklasifikasikan 

kemampuan tersebut menjadi dua macam, yaitu: 

a) Inteligensi Fuild, yan merupakan faktor biologis 

b) Inteligensi crystallized, yang merefleksikan adanya pengaruh pengalaman, 

pendidikan, dan kebudayaan dalam diri seseorang (Nur Asfiarni 2009). 

Dwijayanti (2009: 24) menyebutkan kecerdasan intelektual sebagai suatu 

kemampuan yang terdiri dari tiga ciri yaitu: 

a) Kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan. 
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b) Kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan itu telah dilakukan. 

c) Kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. 

(Robins dan Judge 2008) mengatakan bahwa kecerdasan intelektual adalah 

kemampuan yang di butuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, 

menalar dan memecahkan masalah. (Yani 2011) mengatakan bahwa kecerdasan 

intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh, memanggil kembali (recall), dan 

menggunakan untuk memahami konsep-konsep abstrak maupun konkret dan 

hubungan antara objek dan ide, serta menerapkan pengetahuan secara tepat. 

Kecerdasan intelektual menurut Sternberg (2008:121) adalah sebagai 

kemampuan untuk belajar dari pengalaman, berfikir menggunakan proses-proses 

metakognitif, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 

Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan menganalisis, logika dan rasio 

seseorang. Dengan demikian, hal ini berkaitan dengan keterampilan bicara, 

kecerdasan akan ruang, kesadaran akan sesuatu yg tampak, dan penguasaan 

matematika. IQ mengukur kecepatan kita untuk mempelajari hal-hal baru, 

memusatkan perhatian pada aneka tugas dan latihan, menyimpan dan mengingat 

kembali informasi objektif, terlibat dalam proses berfikir, bekerja dengan angka, 

berpikir abstrak dan analitis, serta memecahkan masalah dan menerapkan 

pengetahuan yg telah ada sebelumnya (Anastasi, 2007: 220). 

Fungsi intelektual berhubungan dengan proses mengetahui dan membentuk 

konsep yang mendukung kemampuan memecahkan masalah. Menurut Sinolungan, 
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prosesnya melalui penginderaan, pengamatan, tanggapan, ingatan, dan berpikir 

sehingga seseorang mampu memahami, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi 

dengan menggunakan simbol, imajinasi bersama penalaran untuk memecahkan 

masalah (Asfiarni 2009). 

 

2.2 Kecerdasan Emosional (EQ) 

Goleman (2005) menyatakan bahwa kemampuan akademik bawaan, nilai 

rapor, dan prediksi kelulusan pendidikan tinggi tidak memprediksi seberapa baik 

kinerja seseorang sudah bekerja atau sebarapa tinggi sukses yang dicapainya dalam 

hidup. (Goleman 2005) menyatakan bahwa seperangkat kecakapan khusus seperti 

empati, disiplin diri, dan inisiatif mampu membedakan orang sukses dari mereka 

yang berprestasi biasa-biasa saja, selain kecerdasan akal yang mempengaruhi 

keberhasilan orang dalam bekerja. 

Goleman (2005: 43) mendefinisikan kecerdasan emosional adalah 

kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri 

sendiri, serta mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan 

dengan orang lain. Rachmi (2010:31) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 

kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan 

kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi dan pengaruh yang 

manusiawi. Kecerdasan emosi menuntut seseorang untuk belajar mengakui, 
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menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain serta menanggapinya dengan tepat 

dan menerapkan secara efektif energi emosi dalam kehidupan sehari-hari. 

Melandy dan Aziza (2006:42) menyatakan bahwa, 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. Rachmi (2010: 61) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 

komponen yang membuat seseorang menjadi pintar menggunakan emosinya. Emosi 

manusia berada di wilayah dari perasaan lubuk hati, naluri yang tersembunyi dan 

sensasi emosi yang apabila diakui dan dihormati, kecerdasan emosional akan 

menyediakan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih utuh tentang diri sendiri 

dan orang lain. 

Melandy dan Aziza (2 006: 44) 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. Berdasarkan beberapa 

pendapat di atas, peneliti berpendapat 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. 



 13 

 Berdasarkan pendapat Goleman, terdapat lima dimensi komponen emosional 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pengenalan diri (Self awereness) 

Mengenal diri berarti memahami kekhasan fisiknya, watak dan 

temperamen nya, mengenal bakat alamiah yang dimilikinya serta punya 

gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kesulitan 

dan kelemahannya. Dengan mengenal diri, seseorang dapat mengenal 

kenyataan dirinya, dan sekaligus kemungkinan-kemungkinannya, serta 

diharapkan mengetahui peran apa yang dia mainkan. 

2. pengendalian diri (self Regulation) 

Pengendalian diri merupakan pengelolaan emosi yang berarti 

menangani perasaan dapat terungkap dengan tepat. Hal ini merupakan 

kecakapan yang sangat bergantung pada kesadaran diri. Emosi dikatakan 

berhasil apabila mampu menghibur diri sendiri ketika ditimpa kesedihan, 

dapat melepas kecemasan kemurungan atau ketersinggungan dan bangkit 

kembali dengan cepat dari semua itu. 

3. Motivasi (Motivation) 

Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi 

individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. 

Menurut Maslow, setiap individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tersusn 

secara hierarki dari tingkat yang paling dasar sampai tingkatan yang paling 
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tinggi. Motivasi adalah hasrat di dalam seseorang yang menyebabkan orang 

tersebut melakukan tindakan (Asfiarni 2009). 

Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi mahasiswa, salah satunya 

adalah kepercayaan diri. Mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri kuat 

cenderung lebih memiliki motivasi yang tinggi karena dia percaya akan 

kemampuan dirinya.  

4. Empati 

Empati atau mengenal emosi orang lain dibangun berdasarkan pada 

kesadaran diri. Jika seseorang terbuka pada emosi sendiri, dapat dipastikan 

bahwa ia akan terampil membaca perasaan orang lain. Orang yang memiliki 

empatiyang tinggi akan lebih mampu membaca perasaan orang lain. Orang 

yang memiliki empati yang tinggi akan lebih mampu membaca perasaan 

dirinya dan orang lain yang akan berakibat pada peningkatan kualitas belajar. 

Menurut teori Tichener bahwa empati berasal dari semacam peniruan secara 

fsik atas beban orang lain, yang kemudian menimbulkan perasaan yang serupa 

dalam diri seseorang (Asfiarni 2001). 

5. Keterampilan Sosial (social skills) 

Dalam hubungan dengan dunia kampus, keterampilan social dapat 

dilihat dari sinkronsasi antara dosen dan mahasiswa yang menunjukan 

seberapa jauh hubungan yang mereka rasakan. Perasaan bersahabat antara 
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dosen dengan mahasiswa akan menciptakan sebuah interaksi yang efektif 

dalam proses pemahaman. 

Hasil survey yang dilakukan di Amerika Serikat tentang kecerdasan 

emosional menjelaskan bahwa apa yang di inginka oleh pemberi kerja tidak hanya 

keterampila teknik saja melainkan dibutuhkan kemampuan dasar untuk belajar dalam 

pekerjaan yang bersangkutan. Diantaranya, adalah kemampuan mendengarkan dan 

berkomunikasi lisan, adaptasi, kreatifitas, ketahanan mental terhadap kegagalan, 

kepercayaan diri, motivasi, kerjasama tim, dan keinginan member konstribusi 

terhadap perusahaan. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi 

akan mampu mengendalikan emosinya sehingga dapat menghasilkan optimalisasi 

pada fungsi kerja nya (Melandany dan Azizia, 2006). 

Sejumlah teoritikus mengelompokkan emosi dalam golongan-golongan besar 

meskipun tidak semua sepakat dengan golongan itu. Diantara berapa golongan 

anggota emosi tersebut adalah: 

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

terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, dam barangkali yang 

paling hebat tindak kekerasan dan kebencian patologis. 

b. Kesedihan : pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, 

kesepian, ditolak, putus asa, depresi hebat. 

c. Rasa takut : cemas, takut, gugup, khawatir, waswas, perasaan takut sekali, 

waspada, tidak senang, ngeri, kecut, fhobia dan panik. 
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d. Kenikmatan : bahagia, gembira, ringan puas, riang, senang,, terhibur, bangga, 

kenikmatan indrawi, takjub, rasa terpesona, rasa terpenuhi, rasa kegirangan 

luar biasa. 

e. Cinta : penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, dan rasa dekat. 

f. Terkejut : terkesiap, takjub, dan terpana. 

g. Malu : rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal dan hina (Goleman dalam 

Asfiarni 2009). 

David Wechsler mendefinisikan kecerdasan sebagai keseluruhan kemampuan 

seseorang, bertindak, bertujuan ntuk berfikir rasional, dan untuk berhubungan dengan 

lingkungan nya secara efektif (Asfiarni 2009). Aspek-aspek yang terkait dalam 

afeksi, personal, dan faktor sosial. Dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa 

selain aspek kognisi, aspek non kognisi juga berpengaruh dalam mencapai 

keberhasilan hidup. 

Kecerdasan emosional tidak hanya bersikap ramah pada saat tertentu, yang 

diperlukan mungkin bukan sikap yang ramah, melainkan ketegasan yang bisa jadi 

tidak menyenangkan tetapi mengungkapkan kebenaran (Asfiarni 2009).  

 

2.3 Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Kecerdasan spiritual ditemukan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall pada 

pertengahan tahun 2000. Zohar dan Marshall (2007: 36) menegaskan bahwa 



 17 

kecerdasan spiritual adalah landasan untuk membangun kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan spiritual. Rachmi (2010: 71) mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai 

pikiran yang mendapat inspirasi, dorongan, efektivitas yang terinspirasi, dan 

penghayatan ketuhanan yang semua manusia menjadi bagian di dalamnya. Rachmi 

(2010: 78) menyebutkan kecerdasan spiritual sebagai fakultas dimensi non-material 

atau jiwa manusia. Kecerdasan spiritual sebagai intan yang belum terasah dan 

dimiliki oleh setiap insan. Manusia harus mengenali seperti adanya lalu 

menggosoknya sehingga mengkilap dengan tekad yang besar, menggunakannya 

menuju kearifan, dan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. 

Wahab dan Umiarso (2011) menyatakan kecerdasan spiritual adalah 

kecerdasan yang sudah ada dalam setiap manusia sejak lahir yang membuat manusia 

menjalani hidup penuh makna, selalu mendengarkan suara hati nuraninya, tak pernah 

merasa sia-sia, semua yang dijalaninya selalu bernilai. Ludigdo dkk (2006: 41) 

menyatakan bahwa Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu menempatkan perilaku dan hidup 

manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, serta menilai bahwa 

tindakan atau hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. 

Kecerdasan spiritual tidak mesti berhubungan dengan agama. 

Kecerdasan spiritual mendahului seluruh nilai spesifik dan budaya manapun, 

serta mendahului bentuk ekspresi agama manapun yang pernah ada. Namun bagi 

sebagian orang mungkin menemukan cara pengungkapan kecerdasan spiritual melalui 
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agama formal sehingga membuat agama menjadi perlu. Ginanjar (2005: 41) 

mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kemampuan untuk memberi makna 

ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran 

yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran 

integralistik, serta berprinsip hanya karena Allah. Ginanjar (2005:47) menyebutkan 

kecerdasan Spiritual adalah kemampuan untuk member makna spiritual terhadap 

pemikiran, perilaku dan kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ, EQ dan SQ secara 

komprehensif. Prinsip- prinsip kecerdasan spiritual menurut Rachmi (2010: 44), 

yaitu: 

a. Prinsip Bintang 

Prinsip bintang adalah prinsip yang berdasarkan iman kepada Tuhan 

yang Maha Kuasa. Semua tindakan yang dilakukan hanya untuk Tuhan dan 

tidak mengharap pamrih dari orang lain dan melakukannya sendiri. 

b. Prinsip Malaikat (Kepercayaan) 

Prinsip malaikat adalah prinsip berdasarkan iman kepada Malaikat. 

Semua tugas dilakukan dengan disiplin dan baik sesuai dengan sifat malaikat 

yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan segala perintah Tuhan yang 

Maha Kuasa. 

c. Prinsip Kepemimpinan 

Prinsip kepemimpinan adalah pada Agama Islam yaitu prinsip 

berdasarkan iman kepada Rasullullah SAW. Seorang pemimpin harus 
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memiliki prinsip yang teguh, agar mampu menjadi pemimpin yang sejati. 

Seperti Rasullullah SAW adalah seorang pemimpin sejati yang dihormati oleh 

semua orang. 

d. Prinsip Pembelajaran 

Prinsip pembelajaran adalah prinsip berdasarkan iman kepada kitab. 

Suka membaca dan belajar untuk menambah pengetahuan dan mencari 

kebenaran yang hakiki. Berpikir kritis terhadap segala hal dan menjadikan 

kitab suci sebagai pedoman dalam bertindak. 

e. Prinsip Masa Depan 

Prinsip masa depan adalah prinsip yang berdasarkan iman kepada 

”hari akhir”. Berorientasi terhadap tujuan, baik jangka pendek, jangka 

menengah maupun jangka panjang, disertai keyakinan akan adanya ”hari 

akhir” dimana setiap individu akan mendapat balasan terhadap setiap tindakan 

yang dilakukan. 

f. Prinsip Keteraturan 

Prinsip keteraturan merupakan prinsip berdasarkan iman kepada 

”ketentuan Tuhan”. Membuat semuanya serba teratur dengan menyusun 

rencana atau tujuan secara jelas. Melaksanakan dengan disiplin karena 

kesadaran sendiri, bukan karena orang lain. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, peneliti berpendapat bahwa kecerdasan 

spiritual adalah kemampuan manusia memaknai bagaimana arti dari kehidupan serta 
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memahami nilai tersebut dari setiap perbuatan yang dilakukan dan kemampuan 

potensial setiap manusia yang menjadikan seseorang dapat menyadari dan 

menentukan makna, nilai, moral, serta cinta terhadap kekuatan yang lebih besar dan 

sesama makhluk hidup karena merasa sebagai bagian dari keseluruhan, sehingga 

membuat manusia dapat menempatkan diri dan hidup lebih positif dengan penuh 

kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan yang hakiki. 

 Indikasi dari SQ yang telah berkembang dengan baik mencakup : 

1. Kemampuan untuk bersikap fleksibel 

2. Adanya tingkat kesadaran yang tinggi 

3. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan 

4. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui perasaan sakit 

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

6. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu 

7. Kecenderungan untuk berpandangan holistic 

8. Kecenderungan untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika” dan 

berupaya untuk mencari jawaban yang mendasar (Zohar dan Marshall, 2002). 

 SQ adalah pedoman pada saat kita berada “diujung”, masalah-masalah 

eksistensial yang paling menantang dalam hidup yang berada diluar yang diharapkan 

dan dikenal. Diluar aturan yang diberikan melampaui masa lalu, dan melampaui 

sesuatu yang dapat kita hadapi (Zohar dan Marshall,2002). 
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 Viktor Frankl mengatakan, pencarian kita akan makna merupakan motivasi 

penting dalam hidup kita. Pencarian inilah yang menjadikan kita makhluk spiritual 

dan ketika kebutuhan makna ini tidak terpenuhi, hidup kita terasa dangkal dan hampa. 

Bagi sebagian besar saat ni, kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dan krisis mendasar di 

zaman ini adalah krisis spiritual.  Satu kemampuan lan yang tidak dimiliki manusia 

pada umumnya adalah rasa akan kesatuan (keutuhan) dalam menangkap situasi atau 

dalam melakukan reaksi terhadapnya (Zohar dan Marshall, 2002). 

 

2.4  Pemahaman Auditing 

2.4.1  Pengertian Pemahaman 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010: 74) Pemahaman berasal dari 

kata paham yang artinya pengertian; pengetahuan yang banyak. Jika mendapat 

imbuhan pe-an menjadi pemahaman, artinya (1) proses, (2) perbuatan, (3) cara 

memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham). Sehingga 

dapat diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, dan cara mempelajari baik-

baik supaya paham dan pengetahuan banyak. 

 Panangian (2012) menyatakan bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir 

semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang 

lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain didalam (sumber 

pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman 

yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, 

menemukan dirinya dalam orang lain. 
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 Panangian (2012) menyatakan pemahaman (comprehension),kemampuan ini 

umumnya mendapat penekanan dalam proses belajar mengajar. Menurut Bloom 

“Here we are using the tern “comprehension“ to include those objectives, behaviors, 

or responses which represent an understanding of the literal message contained in a 

communication.“ 

Artinya : Disini menggunakan pengertian pemahaman mencakup tujuan, 

tingkah laku, atau tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman pesan tertulis yang 

termuat dalam satu komunikasi (Pasek 2015). Oleh sebab itu siswa dituntut 

memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang 

dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkan 

dengan hal-hal yang lain. 

Panangian (2012) menyatakan pemahaman sendiri dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu: 

a. Menurut suatu terjadinya, pemahaman dapat dibedakan menjadi dua macam: 

1) Dengan sengaja ialah dengan sadar dan sungguh-sungguh memahami, 

hasilnya akan lebih mendalam. 

2) Tidak sengaja ialah dengan tidak sadar ia memperoleh suatu pengetahuan, 

hasilnya tidak mendalam dan tidak teratur. 

b. Menurut cara memahaminya, pemahaman dapat dibedakan menjadi dua 

macam : 
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1) Secara mekanis ialah menghafal secara mesin dengan tidak menghiraukan 

apa artinya, hasil dari pemahaman ini biasanya tidak akan tahan lama dan 

akan cepat lupa. 

2) Secara logis ialah menghafal dan mengenal artinya, hasil dari pemahaman 

ini akan lebih bertahan lama dan tidak akan cepat lupa. 

 Dengan demikian jelaslah, bahwa comprehension atau pemahaman 

merupakan unsur psikologi yang sangat penting dalam belajar. Dari pengertian 

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah pengertian dan 

pengetahuan yang mendalam serta beralasan mengenai reaksi-reaksi pengetahuan 

atau kesadaran untuk dapat memecahkan masalah suatu problem tertentu dengan 

tujuan mendapatkan kejelasan. 

 

2.4.2 Pengertian Audit 

 Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditing, maka berikut ini akan 

dikemukakan definisi-definisi pengauditan yang diambil dari beberapa sumber, yaitu: 

a. Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak 

yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh 

manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung 

nya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran 

laporan keuangan tersebut. (Sukrisno Agoes, 2007:2) 

b. Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi tentang informasi untuk 

menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan 



 24 

criteria yang ditetapkan, auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten 

dan independen. (Arens, et. Al. 2008:4) 

 Auditing merupakan proses yang sistematis. Artinya, proses tersebut 

menggambarkan serangkaian langkah atau prosedur yang logis, terstruktur 

dan diorganisasikan dengan baik dan proses auditing dilaksanakan secara 

formal. Auditing dilakukan terhadap suatu asersi atau informasi. Selain asersi 

(informasi), proses auditing juga harus didukung dengan standar (kriteria) 

yang ditetapkan (established criteria) yang menunjukkan suatu (kondisi) yang 

seharusnya. Established criteria dapat juga berupa prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, anggaran, standar kinerja manajemen ketentuan perpajakan 

dan sebagainya. 

 Kegiatan ini dalam proses auditing adalah pengumpulan dan evaluasi 

bukti-bukti. Bukti merupakan suatu informasi yang dilkumpulkan auditor 

yang digunakan ntuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara 

asersi (informasi) dengan criteria yang ditetapkan.  Laporan hasil auditing 

merupakan hasil akhir proses auditing. 

 

2.4.3 Jenis-Jenis Audit 

 Menurut Arens, et.al (2008:47) akuntan public atau auditor eksternal 

melakukan tiga jenis utama audit, antara lain: 
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a. Auditor Operasional (Operational Audit) 

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian 

dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, 

manajemen biasanya mengharapkan sasaran untuk memperbaiki operasi. 

Dalam audit operasional, review atau penelaahan yang dilakukan tidak 

terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur 

organisasi, operasi computer, metode produksi, pemasaran dan semua bidang 

lain dimana auditor menguasainya. 

b. Audit Ketaatan (Compliance Audit) 

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang 

diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan 

oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan 

kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar. Karena manajemen adalah 

kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap 

prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar 

pekerjaan jenis ini seringkali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit 

organisasi itu. 

c. Audit Laporan Keuangan 

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan 

keuangan (informasi yang diverfikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria 

tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 
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berlaku umum (Generally Accepted Accounting Principle-GAAP). Dalam 

menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai 

dengan GAAP, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah 

laporan keuangan ini mengandung kesalahan material atau salah saji lainnya. 

Menurut (Sukrisno Agoes, 2012), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka 

jenis - jenis audit dapat dibedakan atas :  

a. Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan umum atas 

laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

independen dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran 

laporan keuangan secara keseluruhan.  

b. Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang 

hanya terbatas pada permintaan auditee yang dilakukan oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan 

keuangan yang diaudit, misalnya pemeriksaan terhadap penerimaan kas 

perusahaan.  

 

2.4.4  Jenis-Jenis Auditor 

Menurut Boynton (2006:184) para professional yang ditugaskan untuk 

melakukan audit atas kegiatan dan peristiwa ekonomi bgi perorangan dan entitas 

resmi, pada umumnya diklasifikasikan dalam tiga kelompok, antara lain: 
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a. Auditor Independen (Independent Auditor) 

Auditor independen yang di Amerika biasa disebut Certified Public 

Accountant (CPA) adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan 

public yang memberikan jasa auditing professional pada klien. Klien dapat 

berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan 

pemerintah maupun usaha individu perorangan. Lisensi untuk dapat 

melakukan suatu audit diberikan pada mereka yang telah lulus ujian CPA seta 

memiliki pengalaman praktik dalam bidang auditing. Auditor ini beratnggung 

jawab atas pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan dengan 

memberikan opini atas informasi yang diauditnya. 

b. Auditor Internal (Internal Auditor) 

 Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan, perusahaan 

milik Negara maupun perusahaan swasta, tempat mereka melakukan audit. 

Tugas pokok auditor internal adalah menentukan apakah kebijakan dan 

posedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi menentukan 

baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan 

efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menetukan kendala 

informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Tujuan audit 

internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung 

jawabnya secara efektif. Ruang lingkup audit internal meliputi semua tahap 

kegiatan organisasi, terutama berhubungan dengan audit kepatuhan dan 
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operasional. Meskipun demikian, pekerjaan auditor internal dapat mendukung 

audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen. Agar 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka auditor internal harus berada 

diluar fungsi lini suatu organisasi, kedudukan nya independen dari auditee. 

Auditor internal wajib memberikan informasi bagi manajemen pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan opersional perusahaan. Sehingga dukungan 

dari pihak manajemen informasi dari auditor internal tidak banyak 

dimanfaatkan oleh pihak eksternal karena independensinya terbatas (tidak 

independen bagi pihak eksternal), hal inilah yang membedakan auditor 

internal dengan akuntan publik (Rahayu dan Suhayati, 2010). 

c. Auditor Pemerintah (Government Auditor) 

 Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di instansi 

pemerintahan yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggung 

jawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Audit 

ini mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit opersional. 

Laporan audit ini diserahkan kepada kongres, dalam hal ini adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat. Fatimah (2015) menyatakan aktivitas yang dilakukan oleh 

auditor pemerintah adalah : 

1) Audit Keuangan (financial audit) yang terdiri atas audit lapoan keuangan 

dan audit atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. 
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2) Audit kinerja (performance audit) yang terdiri atas audit ekonomi dan 

efisiensi operasi organisasi dan duta atas program pemerintah dan BUMN 

(efektifitas). 

d.  Auditor Pajak 

 Auditor pajak bekerja pada Direktorat Pajak yang berada dibawah 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Auditor pajak mempunyai 

tanggung jawab terhadap pelaksanaan pada pembayaran pajak oleh wajib 

pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Lingkup pekerjaan nya adalah 

melakukan audit terhadap wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah 

sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. 

 

2.4.5 Tujuan Audit 

 Tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam 

semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas apakah telah 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini 

auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu 

mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun 

laporan keuangan. Tujuan spesifik audit ditentukan berdasarkan asersi yang dibuat 

oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Laporan keuangan 

meliputi asersi yang dibuat oleh manajemen yang bersifat eksplisit maupun implisit. 
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Auditing Standards Board (ASB) AU 326.03 SAS 31 (Nasution 2010) telah 

mengakui lima kategori asersi laporan keuangan sebagai berikut: 

a. Keberadaan dan keterjadian (existence and ourance) 

b. Kelengkapan (completeness) 

c. Hak dan Kewajiban (Right and obligation) 

d. Penilaian dan Pengalokasian (valuation and allocation) 

e. Penyajian dan Pengungkapan (Presentation and disclosure) 

 

2.4.6  Standar Auditing  

Standar auditing yang telah di tetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan 

Publik Indonesia ( 2011 : SAS 150.1 ) yaitu :  

a) Standar Umum :  

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki 

keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.  

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi 

dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.  

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib 

menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.  

b) Standar Pekerjaan Lapangan  

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya.  
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2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk 

merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian 

yang akan dilakukan.  

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui, inspeksi 

pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar 

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang 

diaudit. 

c) Standar Pelaporan  

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 

disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Di Indonesia.  

2. Laporan auditor harus menunjukan atau menyatakan, jika ada, 

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyususnan 

laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan 

prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 

3. Pengungkapan informative dalam laporan keuangan harus dipandang 

memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.  

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai 

laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa 

pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara 

keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. 

Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka 
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laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat 

pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung 

jawab yang dipikul oleh auditor. 

 

2.4.7  Bukti Auditing 

“Bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung angka - angka atau 

informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh 

auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya” (Mulyadi, 2002 : 

74).  

Menurut Konrath (2002:114&115) dalam buku Sukrisno Agoes tahun 

2012:119 menyebutkan ada enam tipe bukti audit, yaitu:  

a. Physical evidence : terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, 

diobservasi atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan 

eksistensi atau keberadaan.  

b. Confirmation evidence : bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, 

kepemilikan, atau penilaian, langsung dari pihak ketiga diluar klien.  

c. Documentary evidence : terdiri atas catatan – catatan akuntansi dan seluruh 

dokumen pendukung transaksi.  

d. Mathematical evidence : perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan 

auditor  

e. Analytical evidence : bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis 

terhadap informasi keuangan klien.  
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f. Hearsay evidence : bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas 

pertanyaan – pertanyaan yang diajukan auditor.  

 

2.4.8  Opini Audit 

Opini Auditor terdiri atas 5 jenis (Mulyadi, 2002 :416) yaitu : 

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) 

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan 

bahwa laporan keuanganmenyajikan secara wajar dalam semua hal yang 

material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di 

Indonesia.Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian 

diterbitkan oleh auditor jikakondisi berikut ini terpenuhi : 

1. Semua laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan 

laporan aruskas terdapat dalam laporan keuangan. 

2. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh 

auditor. 

3. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah 

melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk 

melaksanakan tiga standar  pekerjaan lapangan. 

4. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima 

umum di Indonesia. 
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5. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf 

penjelasatau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. 

b. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas 

(Unqualified Opinion with Explanatory Language) 

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas 

(atau bahasa penjelas yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak 

mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan 

keuangan auditan. Paragraf penjelasdicantumkan setelah paragraf 

pendapat.Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu 

paragraf penjelas ataumodifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah: 

1. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum. 

2. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas. 

3. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang 

dikeluarkanoleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 

4. Penekanan atas suatu hal 

5. Laporan audit yang melibatkan auditor lain. 

c. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) 

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditee 

menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material 

sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk 
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dampak hal-hal yang dikecualikan.Pendapat wajar dengan pengecualian 

dinyatakan dalam keadaan : 

1. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan 

terhadap lingkup audit. 

2. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip 

akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia 

berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar. 

 

d. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) 

Pendap at tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan 

auditee tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan 

prinsip akuntansi berterimaumum. 

e. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion) 

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak 

melaksanakan audit yangauditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. 

Pendapat ini juga diberikan apabilaia dalam kondisi tidak independen dalam 

hubungannya dengan klien. 
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2.5 Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasana emosional (EQ), dan 

Kecerdasan Spiritual (SQ) dalam perspektif islam 

2.5.1  Kecerdasan Intelektual 

ِّتُ وَ  ٱۡنَخجٍِثُ َّلا ٌَۡضزَِىي  قُم َ  ٱراقُىا  فَ  ٱۡنَخجٍِِث  َونَۡى أَۡعَججََك َكۡثَشحُ  ٱنطٍا نًِ  ٱّللا َٰٓأُو   ٌَ

تِ  ٌَ  ٱۡۡلَۡنجَ    ٠١١نََعهاُكۡى رُۡفهُِحى

Artinya : Katakanlah,”tiada sama barang yag buruk dan barang yang baik meskipun 

barang yang buruk menakjubkan bagimu karena banyak nya. Maka bertakwa lah 

kepada Allah, hai orang yang berakal, supaya kamu beroleh kejayaan.” (Qs.Al-

Maidah : 100) 

 

Dalil tentang kecerdasan akal dan pikiran : 

خَ  ٌُۡؤرًِ  ًَ خَ َيٍ ٌََشبَُٰٓء  َوَيٍ ٌُۡؤَد  ٱۡنِحۡك ًَ ٗشا َكثٍِٗشۗا َوَيب ٌَزاكاشُ  ٱۡنِحۡك ٍۡ ًَ َخ َٰٓ  فَقَۡذ أُورِ إَِّلا

نُىا   تِ أُو    ٩٦٢ ٱۡۡلَۡنجَ 

Artinya : “Ia memberi hikmah kepada siapa yang ia berkenan. Dan barang siapa 

diberiNya hikmah, kepadanya telah diberikan kebaikan melimpah. Namun tiada yang 

mengambil peringatan, kecuali orang punya pikiran” (Qs.Al-Baqarah:269) 

 

َك  َوٱۡثزَغِ  بَٰٓ َءارَى  ًَ ُ فٍِ ٍَ  ٱۡۡلَِٰٓخَشحَ   ٱنذااسَ  ٱّللا ٍَب  َوََّل رََُش ََِصٍجََك ِي َۡ بَٰٓ  ٱنذُّ ًَ َوأَۡحِضٍ َك

 ٍَ ُ أَۡحَض  َوََّل رَۡجغِ  ٱّللا
َك  ٍۡ ٌا  ٱۡۡلَۡسِض  فًِ  ٱۡنفََضبدَ إِنَ َ إِ ٍَ ََّل ٌُِحتُّ  ٱّللا ۡفِضِذٌ ًُ   ٧٧ ٱۡن

Artinya : “Dan carilah apa yang di anugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) 

negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia” 

(Qs.Al-Qashash : 77) 
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2.5.2 Kecerdasan Emosional (EQ) 

Pakar EQ, Goleman berpendapat bahwa meningkatkan kualitas kecerdasan 

emosi sangat berbeda dengan EQ. Sementara kemampuan yang murni kognitif (IQ) 

relative tidak berubah, maka kecakapan emosi dapat dipelajari kapan saja. Tidak 

peduli orang itu peka atau tidak, pemarah atau sulit bergaul dengan orang lain 

sekalipun, dengan motivasi dan usaha yang benar, kita dapat mempelajari dan 

menguasai kecakapan emosi tersebut.  Dari kutipan ini muncul sebuah pertanyaan, 

metode apa yang, mampu memberikan suatu pelatihan kecerdasan emosi yang bisa 

berjalan seumur hidup dan bisa dijalankan ? (Asfiarni 2009). 

Peletakan nilai-nilai aqidah yang telah dilakukan Rasulullah SAW ber abad-

abad lampau, yang mengantarkan islam pada keagungan dan kejayaan serta telah 

banyak melahirkan generasi-generasi prestasi dunia, dari gelap gulita ke alam 

pencerahan pikiran. Bahwasan nya ihsan, rukun iman dan rukun islam bukan hanya 

sebuah ajaran ritual belaka, tetapi meiliki makna maha penting dalam pembangunan 

kecerdasan emosi dan spiritual (ESQ) suatu bangsa. (Asfiarni 2009). 

 Langkah membangun kecerdasan emosi dan spiritual berdasarkan satu hati 

yang ihsan pada God Spot, 6 (enam) prinsip moral berdasarkan rukun iman dan 5 

(lima) langkah sukses berdasarkan rukun islam adalah sebagai berikut : 

Bagian Satu :  God Spot dan Zero Main Process untuk membangun kecerdasan 

Spiritual (SQ). 

Bagian Dua :  Mental Building untuk membangun kecerdasan emosi (EQ) 
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1. Star principle  

2. Angel principle 

3. Leadership principle 

4. Learning principle 

5. Vision principle 

6. Well organized principle 

Bagian Tiga     :  Personal Strength (langkah fisik satu) 

1. Mission Statement 

2. Carakter Building 

3. Self Controlling 

Bagian Empat :  Social strength (langkah fisik dua) 

4. Strategic Collaboration 

5. Total Action (Asfiarni 2009) 

 Salah satu dari komponen kecerdasan emosi adalah penegndalian diri. 

Diantaranya yaitu sikap sabar. Sabar cenderung diartikan sebagai sikap yang pasif, 

padahal sesungguhnya sabar adalah kreativitas, inovasi, dan kemampuan 

memberdayakan potensi yang ada (Asfiarni 2009). 

Dalil-dalil tentang kecerdasan Emosional (EQ) diantaranya : 

َش  ٍۡ ۡشِشقِ أٌَ رَُىنُّىا  ُوُجىهَُكۡى قِجََم  ٱۡنجِشا ۞نا ًَ ۡغِشةِ وَ  ٱۡن ًَ ٍا  ٱۡن ِك ٍَ  ٱۡنجِشا َونَ  ٍۡ َءاَي َي

ِ ثِ  ئَِكخِ وَ  ٱۡۡلَِٰٓخشِ  ٱۡنٍَۡىوِ وَ  ٱّللا
َٰٓ هَ  ًَ تِ وَ  ٱۡن بلَ َوَءارَى  ٍَ  ۧٱنُاجٍِِّ وَ  ٱۡنِكزَ  ًَ َرِوي  ۦَعهَى  ُحجِّهِ  ٱۡن
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ٍَ ى  وَ ًَ ٱۡنٍَزَ  وَ  ٱۡنقُۡشثَى   ِكٍ َض  ًَ ٍَ وَ  ٱۡن جٍِمِ  ٱۡث ٍَ وَ  ٱنضا بَٰٓئِهٍِ قَبةِ َوفًِ  ٱنضا حَ َوأَقَبَو  ٱنشِّ هَى   ٱنصا

حَ َوَءارَى  َكى  ٌَ وَ  ٱنزا ىفُى ًُ  وَ  ٱۡن
هَُذوا   ٍَ ثَِعۡهِذِهۡى إَِرا َع  جِِشٌ آَٰءِ وَ  ٱۡنجَۡأَصبَٰٓءِ فًِ  ٱنصا  شا  ٱنضا

 ٍَ ئَِك  ٱۡنجَۡأسِۗ َوِحٍ
َٰٓ نَ  ٍَ أُو   َصذَ  ٱناِزٌ

ئَِك هُُى  قُىا  
َٰٓ نَ  ٌَ َوأُو  زاقُى ًُ   ٠٧٧ ٱۡن

Artinya :Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu 

kewajiban, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari 

kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kebarat-kerabatnya, anak-ana yatim, orang-orang miskin, 

musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan 

menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan 

orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, 

mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang 

yang bertakwa (Al-Baqarah :177). 

 

2.5.5 Kecerdasan Spiritual (SQ) 

 Kesadaran akan “Hari Kemudian” untuk kembali kepada Tuhan, akan 

mendorong manusia untuk manusia untuk terus berbuat sebaik-baiknya dimuka bumi 

hingga akhir hayat (Asfiarni 2009) 

 Kesadaran akan adanya hari kemudan, adalah alat kendali yang bersumber 

dari dalam diri, yang akan menghasilkan system pengawasan melekat yang mandiri, 

sehingga manusia selalu berada dijalan terbaiknya (Asfiarni 2009). 

ٌا إِنَى  َسثَِّك   ُزَهَى  َوأَ ًُ  ٤ ٱۡن

Artinya :”Dan bahwa kepada Tuhanmu (akhirnya) kau kembali”(Qs.An-Najm : 42) 

Adapun tujuan diciptakannya manusia : 

ٍا َخهَۡقُذ  َوَيب َشَ وَ  ٱۡنِج ٌِ  ٱۡۡلِ   ٦٦إَِّلا نٍَِۡعجُُذو
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Artinya :”Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 

kepadaKu” (Qs.Az-Zariyat : 56) 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model 

Analisis 

Hasil 

penelitian 

01 Apriyana 

Hayuningsih 

(2013) 

 Pengaruh 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Emosional, 

Kecerdasan 

Spiritual 

terhadap 

Pemahaman 

Akuntansi 

mahasiswa 

UPN veteran 

Jatim 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Emosional, 

Kecerdasan 

Spiritual, dan 

Pemahaman 

Akuntansi 

Regresi 

Linear 

berganda 

terdapat 

pengaruh, 

Kecerdasan 

intelektual, 

Kecerdasan 

emosional, 

Kecerdasan 

spiritual 

terhadap 

Pemahaman 

Akuntansi 

02 Filia Rahmi  Pengaruh, 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Emosional, 

Kecerdasan 

Spiritual 

terhadap 

Pemahaman 

Akuntansi 

(Studi Empiris 

padaMahasiswa 

Akuntansi 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang dan 

Universitas 

Gajah Mada 

Yogyakarta). 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Emosional, 

Kecerdasan 

Spiritual dan 

Pemahaman 

Akuntansi 

Regresi 

linear 

berganda 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Emosional, 

Kecerdasan 

Spiritual 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Pemahaman 

Akuntansi 

03 Abdul Ghofur 

Jaelani (2013) 

Pengaruh, 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Regresi 

Berganda. 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 
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No 
Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Model 

Analisis 

Hasil 

penelitian 

Kecerdasan 

Emosional, 

Kecerdasan 

Spiritual 

terhadap 

Pemahaman 

Akuntansi 

Emosional, 

Kecerdasan 

Spiritual dan 

Pemahaman 

akuntansi 

Emosional, 

Kecerdasan 

Spiritual 

berpengaruh 

positifdan 

signifikan 

terhadap 

Pemahaman 

Akuntansi 

04 Nyoman 

suadnyana 

Pasek (2015) 

Pengaruh, 

Kecerdasan 

Intelektual 

pada 

pemahaman 

Akuntansi 

dengan  

Kecerdasan 

Emosional, 

dan 

Kecerdasan 

Spiritual 

sebagai 

variabel 

pemoderasi 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Emosional, 

dan 

Kecerdasan 

Spiritual dan 

Pemahaman 

akuntansi 

Regresi 

Berganda 

Kecerdasan 

intelektual, 

diperkuat oleh 

Kecerdasan 

Emosional 

Kecerdasan 

Spiritual 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

Pemahaman 

Akuntansi 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 Penelitian ini akan menguji pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, kecerdasan spiritual . Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pemahaman pemberian opini audit, sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. 
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Tabel 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independen       Dependen 

 

2.8.  Hipotesis dan Pengembangan Hipotesis 

2.8.1 Hiipotesis 1 

kecerdasan intelektual merupakan kemampuan mahasiswa dalam membaca, 

memahami dan menginterprestasikan setiap informasi khususnya yang berkaitan 

dengan pelajaran yang diterima. Selama ini banyak orang menganggap bahwa jika 

seseorang memiliki tingkat kecerdasan intelektual (IQ) yang tinggi, maka orang 

tersebut memiliki peluang untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di banding 

orang lain. Para psikolog menyusun berbagai tes untuk mengukur kecerdasan 

intelektual, 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 menunjukkan kemampuan mereka. Menurut teori ini, semakin 

Kecerdasan Spiritual (X3) 

 

Kecerdasan emosional (X2) 

 

Kecerdasan intelektual  (X1) 

Pemahaman pada 

Auditing (Y) 
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tinggi IQ seseorang, semakin tinggi pula kecerdasannya. kecerdasan intelektual 

mempengaruhi pola fikir seorang mahasiswa. karena kecerdasan intelektual 

merupakan kecerdasan pertama yang dikembangkan yang mampu membuat seorang 

mahasiswa berfikir secara rasional untuk belajar auditing dan memahaminya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1.1 : Kecerdasan Intelektual berpengaruh pada pemahaman Auditing. 

 

2.8.2 Hipotesis 2 

Kecerdasan emosional adalah kecerdasan untuk menggunakan emosi sesuai 

dengan keinginan, kemampuan untuk mengendalikan emosi sehingga memberikan 

dampak positif. Kecerdasan emosional yang berkembang dengan baik, kemungkinan 

besar akan berhasil dalam kehidupannya karena mampu menguasai kebiasaan berfikir 

yang mendorong produktivitas. Seseorang dengan keterampilan emosional yang 

berkembang baik berarti kemungkinan besar ia akan berhasil juga mengembangkan 

kecerdasan intelektualnya dan memiliki motivasi untuk berprestasi. Sedangkan 

seseorang yang tidak dapat menahan kendali atas kehidupan emosionalnya akan 

mengalami pertarungan batin yang merusak kecerdasan intelektualnya untuk 

memusatkan perhatian dan akan mempengaruhi perilaku belajar.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1.2 : Kecerdasan Emosional berpengaruh pada pemahaman auditing. 

 



 44 

2.8.3 Hipotesis 3 

Kecerdasan spiritual adalah landasan untuk membangun kecerdasan 

intelektual dan kecerdasan spiritual. seseorang yang memiliki kecerdasan spiritual 

yang tinggi juga akan memotivasi mahasiswa untuk lebih giat belajar dan memiliki 

kreativias yang tinggi pula Begitu pula sebaliknya, mahasiswa dengan kecerdasan 

spiritual yang rendah akan kurang termotivasi dalam belajar yang terjadi adalah 

melakukan segala cara untuk mendapatkan nilai yang baik, sehingga tingkat 

pemahaman dalam Audting menjadi kurang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1.3 : Kecerdasan Spiritual berpengaruh pada pemahaman auditing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


