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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengacu dari penelitian-penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan nilai perusahaan. Adapun faktor-faktor yang terkait dari 

penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, berikut penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan penelitian saat ini: 

1. Farah Zakiah (2013) 

Penelitian ini bertujuan menguji kecerdasan intelektual kecerdasan 

emosional, kecerdasan spiritual berpengaruh secara parsial terhadap pemahaman 

akuntansi. Variabel dependen dari penelitian ini adalah Pemahaman Akuntansi 

dan untuk variabel independen dari penelitian ini yaitu Kecerdasan Intelektual, 

Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 

yang masih aktif di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan 

teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual seorang mahasiswa, 

maka pemahaman akuntansi juga akan meningkat.  

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian 

saat ini yaitu, penelitian ini mempunyai persamaan : 

a. Penelitian ini menggunakan variabel independen dari penelitian yaitu 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan 
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spiritual. 

b. Metode pengumpulan data, berupa kuisioner  

Perbedaan penelitian ini :  

a. Variabel Y pemahaman akuntansi sedangkan variabel Y yang diteliti 

oleh peneliti adalah kecenderungan kecurangan akuntansi.  

b. Metode penelitian yang digunakan menggunakkan puporsive 

sampling, sedangkan peneliti menggunakkan metode convenience 

sampling. 

2. Ni Putu Riasning, Luh Kade Datrini, Made Wianto (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual terhadap sikap etis mahasiswa 

akuntansi. Variabel dependen dari penelitian ini adalah sikap etis mahasiswa 

akuntansi dan variabel independen dari penelitian ini yaitu kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual terhadap sikap etis 

mahasiswa akuntansi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa program studi akuntansi di kota Denpasar. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah :  

a. Penelitian ini menggunakan variabel Y sikap etis mahasiswa akuntansi, 

sedangkan peneliti menggunakan variabel Y, kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

b. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode purposive sampling, 



15 

 

 

sedangkan pada penelitian ini mneggunakan penelitian convenience 

sampling. 

3. Dian Mustika, Sri Hastuti, Sucahyo Heriningsih (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa factor-faktor yang mempengaruhi 

kecenderungan kecurangan akuntansi. Variabel dependen penelitian ini adalah 

kecenderungan kecurangan akuntansi dan variabel independen penelitian ini 

yaitu asimetri informasi, penegakkan peraturan, keefektifan pengendalian 

internal, dan kesesuaian kompensasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pegawai subbagian keuangan Dinas Kabupaten Way Kanan di 

Lampung dengan teknik pemgambilan sampel menggunakan metode purposive 

sampling dan teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian saat ini, yaitu : 

a. Pada penelitian ini menggunakan variabel X asimeteri informasi, 

penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, dan kesesuaian 

kompensasi sedangakan, variabel X yang digunakan oleh peneliti 

adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan 

spiritual.  

b. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sedangkan 

peneliti menggunakan metode convenience sampling. 

4. Sukmawati, Herawati, Sinarwati (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara pengaruh etika 

profesi, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual 

terhadap opini seorang auditor. Variabel dependen dari penelitian ini adalah 
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opini dari auditor dan variabel independennya adalah etika profesi, kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para auditor dan teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Teknik analisis 

data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Etika profesi, kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, dan kecerdasan spiritual secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap opini auditor.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

a. Penelitian Sukmawati, Herawati, dan Sinarwati menggunakan variabel 

Y opini auditor, sedangkan peneliti menggunakan variabel Y 

kecenderungan kecurangan akuntansi. 

b. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti adalah kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, dan tidak 

menggunakan variabel etika profesi.  

c. Metode penelitian yang digunakan menggunakkan puporsive sampling, 

sedangkan peneliti menggunakkan metode convenience sampling. 

5. Adhi Pratistha Silen (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual terhadap prestasi akademik 

taruna Politeknik Ilmu Pelayaran. Variabel dependen dari penelitian ini adalah 

prestasi akademik dan variabel independennya adalah kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual.  
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Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua taruna Politeknik 

Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang sedang menempuh kuliah di semester 4 

untuk tahun akademik 2012/2013 pengambilan sampel menggunakan metode 

stratified proportional Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

seorang taruna yang memiliki IQ yang baik, motivasi diri yang tinggi serta 

kesempatan untuk hasil atau prestasi yang prima maka ia dapat memiliki prestasi 

akademik yang baik pula. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah : 

a. Pada penelitian Adhi Pratistha Silen menggunakan variabel Y Prestasi 

akademik, sedangkan peneliti menggunakan variabel Y, kecenderungan 

kecurangan akuntansi. 

b. Metode yang digunakan adalah convenience sampling dan bukan 

stratified proportional sampling. 

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai kecurangan akuntansi memang 

sudah cukup banyak dilakukan, tetapi penelitian-penelitian tersebut masih 

membahas faktor-faktor yang mmpengaruhi dilihat secara eksternal, dampaknya 

terhadap laporan keuangan mauapun terhadap perusahan. Belum banyak 

penelitian yang mengangkat tema mengenai kecenderungan kecurangan 

akuntansi dan hubungannya dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual. Penelitian mengenai kecenderungan 

kecurangan akuntansi serta pengaruh kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional dan kecerdasan spiritual belum pernah dilakukan sebelumnya.  Hal 

tersebut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 
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2.2 Landasan Teori 

Pada landasan teori ini dijabarkan teori-teori yang mendukung perumusan 

hipotesis serta sangat membantu dalam menganalisis hasil-hasil penelitian  

nantinya. Teori-teori yang dibahas meliputi teori kepribadian, teori keagenan, 

kecenderungan akuntansi, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual. 

2.2.1 Teori Fraud Diamond 

Fraud Diamond adalah pandangan baru terhadap fenomena kecurangan yang 

diusulkan oleh Wolfe & Hermanson (2004). Teori ini adalah bentuk pembaruan 

dari Teori Fraud Triangle oleh Cressey (1950) yang menambahkan elemen 

qualitatif yang diyakini memiliki hubungan signifikan dengan tindakan 

kecurangan. Jika dalam Teori Fraud Triangle (Cressey, 1950) Tuanakotta 

(2010:207) menjelaskan bahwa terdapat elemen yaitu Tekanan 

(Incentive/Pressure), peluang Opportunity, dan rasionalisasi (Rasionalization),. 

Ketiga elemen tersebut dalam Teori Fraud Diamond mengalami penambahan 

elemen yaitu kemampuan (Capability/Capacity). 

 

 

 

 

  

Sumber: Wolfe dan Hermanson (2004) 

Gambar 2.1  
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1. Tekanan (Incentive/Pressure) 

Tekanan  dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk 

melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan 

(Arles, 2014). Setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk 

dapat melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan diartikan sebagai motivasi 

yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan 

semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkatan organisasi dan 

dapat terjadi karena berbagai alasan (Ruankaew, 2016).  

Faktor penyebab kecurangan lainnya yang terkait dengan motivasi/ 

tekanan adalah keadilan organisasi dan tekanan situasional. Folger dan 

Cropanzano (1998) mendefinisikan keadilan organisasional sebagai kondisi 

pekerjaan yang mengarahkan individu pada suatu keyakinan bahwa mereka 

diperlakukan secara adil atau tidak adil oleh organisasinya. Ketika individu 

merasakan suatu ketidakadilan, moral mereka akan turun, mereka kemungkinan 

besar akan meninggalkan pekerjaannya, dan bahkan mungkin membalas dendam 

terhadap organisasinya. tekanan situasional dapat digambarkan dengan otoritas 

atasan seperti dalam penelitian Murphy dan Mayhew (2013) yang menguji 

pengaruh otoritas atasan untuk melakukan kecurangan terhadap perilaku 

kecurangan pelaporan. Murphy dan Mayhew (2013) menemukan bahwa adanya 

petunjuk/ otoritas atasan meningkatkan perilaku kecurangan pelaporan. Sofyani 

dan Pramita (2014) juga menemukan bahwa kondisi dimana terdapat otoritas 

atasan untuk melakukan kecurangan, ditambah dengan adanya ancaman 

(retaliasi) dari atasan jika perintah tidak dilakukan cenderung akan menjadikan 
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seseorang bertindak memanipulasi laporan. 

2. Kesempatan (Opportunity) 

Elemen kesempatan dalam kaitannya dengan kecurangan diartikan 

sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan 

tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan (Arles, 2014). 

Peluang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, 

pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis.. 

3. Rasionalisasi (Rationalization) 

Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan 

beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat 

dalam perilaku yang tidak etis (Abdullahi, Mansor & Nuhu, 2015). Rasionalisasi 

memungkinkan pelaku kecurangan memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu 

tindakan yang dapat diterima atau di benarkan. (Zulaikha & Hadiprajitno, 2016). 

Pada akhirnya, tindakan rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan pemakluman 

dari tindakan kecurangan yang telah terjadi, apalagi jika tindakan kecurangan 

tersebut dilakukan secara terus-menerus. 

4. Kemampuan (Capability) 

 Wolfe dan Hermanson (2004) menyebutkan bahwa kemampuan individu 

(Capability) adalah sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran 

utama yang menyebabkan kecurangan benar-benar terjadi bahkan dengan 

kehadiran tiga elemen lainnya. Meskipun terdapat tiga elemen teori fraud 

triangle (tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi), tetapi jika tidak ada 

kemampuan pelakunya, maka kecurangan tidak akan terjadi. Pendapat ini 
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menyatakan bahwa selain faktor lingkungan, faktor perilaku juga ikut 

dipertimbangkan sebagai indikator terjadinya sebuah kecurangan. Wolfe dan 

Hermanson (2004) menjelaskan sifat sifat terkait elemen kapabilitas yang sangat 

penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu :  

1. Jabatan (Positioning) 

Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan 

kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk 

penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar 

atas situasi tertentu atau lingkungan.  

2. Kecerdasan (Intelligence) 

Pelaku kecurangan seperti ini biasanya memiliki pemahaman yang cukup 

dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal yang ada dalam 

sebuah perusahaan dan menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang 

untuk keuntungan terbesar. 

3. Kepercayaan diri (Convidence/ Ego) 

Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar dia tidak 

akan terdeteksi. 

4. Kemampuan mempengaruhi orang lain (coercion) 

Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau 

menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang 

persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama 

dengan penipuan atau melihat ke arah lain. 

5. Kemampuan menipu/ berbohong (deceit) 
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Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan efektif dan konsisten. 

Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong meyakinkan, 

dan harus melacak cerita secara keseluruhan. 

6. kemampuan manajemen stres (stress management)  

Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan 

kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa 

menimbulkan stres. 

2.2.2 Kecenderungan  Kecurangan Akuntansi  

Ikatan Akuntansi Indonesia (2001) menjelaskan bahwa kecurangan 

akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan 

keuangan, yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau 

pengungkapan dalam laporan keuangan untuk membohongi para pemakai 

laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya 

terhadap aktiva (sering disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) 

berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak 

disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. (IAI, 

2001:316.2). 

The ACFE dalam Amrizal (2004) membagi kecurangan dalam tiga tipologi 

berdasarkan perbuatan, yaitu:  

1. Penyimpangan atas aset (asset misappropriation), dapat digolongkan dalam: 

a) Kecurangan kas (cash fraud) 

b) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (fraud of inventory and all 

other assets) 
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2. Kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud) dikategorikan 

dalam :  

a) Pencatatan waktu transaksi yang berbeda  

b) Menciptakan pendapatan fiktif 

c) Menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan  

d) Pengungkapan yangt tidak jujur dalam laporan keuangan  

e) Penilaian yang tidak wajar. 

3. Korupsi (corruption) yang terbagi atas : 

a) Pertentangan kepentingan (conflict of interest) 

b) Suap (bribery) 

2.2.3 Kecerdasan Intelektual  

Kecerdasan dalam arti umum adalah suatu kemampuan umum yang 

membedakan kualitas orang yang satu dengan orang yang lain, kecerdasan 

intelektual lazim disebut dengan inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan 

kognitif yang dimiliki organisme untuk menyesuaikan diri secara efektif pada 

lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor 

genetik (Galton, dalam Joseph, 1978, p.20). 

Istilah inteligensi digunakan dengan pengertian yang luas dan bervariasi, 

tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga oleh anggota-anggota berbagai 

disiplin ilmu (Sternberg dalam Anastasi, 1997:219). Anastasi (1997:220) 

mengatakan bahwa inteligensi bukanlah kemampuan tunggal dan seragam tetapi 

merupakan perpaduan dari berbagai fungsi. 

Menurut Stenber (1981) dalam Dwijayanti (2009), mengatakan indikator 



24 

 

 

kecerdasan intelektual adalah sebagai berikut : 

1. Kemampuan memecahkan masalah 

Individu yang memiliki kecerdasan intelektual mempunyai kemampuan 

untuk menunjukkan kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang 

dihadapi, mampu mengambil keputusan tepat, dapat menyelesaikan masalah 

secara optimal, serta mampu menunjukkan fikiran jernih. 

2. Intelegensi verbal 

Individu yang memiliki kecerdasan intelektual memiliki kosa kata baik, 

membaca dengan penuh pemahaman, ingin tahu secara intelektual, 

menunjukkan keingintahuan. 

3. Intelegensi praktis  

Individu yang memiliki kecerdasan intelektual memahami situasi, tahu 

cara mencapai tujuan, sadar terhadap dunia sekeliling, menunjukkan minat 

terhadap dunia luar. 

IQ adalah ekspresi dari tingkat kemampuan individu pada saat tertentu, 

dalam hubungan dengan norma usia yang ada (Anastasi, 1997: 220). Eysenck 

(1981) dalam Fabiola (2005) menyebutkan bahwa ada berbagai macam 

pengukuran inteligensi dan setiap tes IQ yang digunakan akan disesuaikan 

dengan tujuan dan kebutuhan dari penggunaan tes IQ tersebut. 

2.2.3 Kecerdasan Emosional  

Menurut Goleman (dalam Uno,2010:69) mendefenisikan kecerdasan 

emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan 

orang lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola emosi dengan baik pada diri 
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sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Secara konseptual, kerangka 

kerja kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Goleman (2001) meliputi 

dimensi-dimensi sebagai berikut:  

1. Kesadaran Diri (Self Awarness) adalah kemampuan untuk mengetahui apa 

yang dirasakan dalam dirinya dan menggunakannya untuk memandu 

pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realistis atas 

kemampuan diri sendiri dan kepercayaan diri yang kuat.  

2. Pengaturan Diri (Self Management) adalah kemampuan seseorang dalam 

mengendalikan dan menangani emosinya sendiri sedemikian rupa sehingga 

berdampak positif pada pelaksanaan tugas, memiliki kepekaan pada kata 

hati, serta sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran 

dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi.  

3. Motivasi Diri (Self Motivation) merupakan hasrat yang paling dalam untuk 

menggerakkan dan menuntun diri menuju sasaran, membantu pengambilan 

inisiatif serta bertindak sangat efektif, dan mampu untuk bertahan dan 

bangkit dari kegagalan dan frustasi.  

4. Empati (Emphaty) merupakan kemampuan merasakan apa yang dirasakakan 

orang lain, mampu memahami perspektif orang lain dan menumbuhkan 

hubungan saling percaya, serta mampu menyelaraskan diri dengan berbagai 

tipe hubungan. 

5. Keterampilan Sosial (Relationship Management) kemampuan untuk 

menangani emosi dengan baik ketika berhubungan sosial dengan orang lain, 

mampu membaca situasi dan jaringan sosial secara cermat, berinteraksi 
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dengan lancar, menggunakan ketrampilan ini untuk mempengaruhi, 

memimpin, bermusyawarah, menyelesaikan perselisihan, serta bekerja sama 

dalam tim. 

2.2.4 Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan manusia untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai yang lebih luas dan kaya, kemampuan 

untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup sesaeorang lebih bermakna 

dibandingkan orang lain (Zohar dan Marshall, 2007:4). Khavari (2006:28) 

menyatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan pada jiwa manusia. 

Kecerdasan spiritual merupakan potensi terpendam yang dimiliki oleh setiap 

orang. Kecerdasan spiritual memberi kita mata untuk melihat nilai positif dalam 

setiap masalah dan kearifan untuk menangani masalah dan memetik hikmah 

darinya. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan menyikapi dan 

memperlakukan orang lain seperti diri sendiri dan motivasi yang mendasari 

setiap perbuatan  dilakukan tidak semata-mata untuk kepentingan diri sendiri 

tetapi lebih memperhatikan kepentingan orang banyak dengan dasar kesetaraan 

sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. 

Kecerdasan spiritual tidak mesti berhubungan dengan agama (Zohar dan 

Marshall, 2007:8). Seseorang yang tekun menjalankan perintah agama tertentu 

belum tentu mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi. Istilah kecerdasan 

spiritual mulai muncul karena banyak orang yang memperdebatkan tentang IQ 

dan EQ yang dipandang hanya menyumbang sebagian dari penentu sebuah 

kesuksesan seseorang dalam karir maupun kehidupan sosialnya. Indikator dari 
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kecerdasan spiritual yang telah berkembang dengan baik mencakup : 

1. Kemampuan untuk bersikap fleksibel 

2. Tingkat kesadaran diri yang tinggi 

3. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan 

4. Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit 

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

6. Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu 

7. Kecenderungan untuk berpandangan holistik 

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

berupaya untuk mencari jawaban-jawaban mendasar 

9. Memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi  

(Zohar dan Marshall, 2002). 

2.2.5 Pengaruh  Antar Variabel  

1. Pengaruh Kecerdasan Intelektual terhadap Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi  

Istilah inteligensi atau kecerdasan intelektual digunakan dengan pengertian 

yang luas dan bervariasi, tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga oleh 

anggota-anggota berbagai disiplin ilmu. Anastasi (1997:220) mengatakan bahwa 

inteligensi bukanlah kemampuan tunggal dan seragam tetapi merupakan 

perpaduan dari berbagai fungsi. Istilah ini umumnya digunakan untuk mencakup 

gabungan kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk bertahan dan maju 

dalam budaya tertentu (Fabiola, 2005). 

Kecerdasan intelektual merupakan suatu kemampuan yang wajib dimiliki 
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oleh seorang akuntan dalam melaksanakan tugas professional yang dibebankan 

kepadanya, Karena tugas tersebut merupakan suatu tugas yang menuntut daya 

analisis yang tinggi serta proses berpikir rasional dalam pemecahan masalah 

yang mungkin ditemui dalam setiap penugasan yang mereka terima. Seorang 

akuntan yang memiliki tingkat kemampuan intelektual yang tinggi, diharapkan 

memiliki kinerja yang baik pula dalam mengerjakan tugas yang diterimanya 

yang nantinya akan berpengaruh dalam tingkat kejujuran dalam melakukan 

pelaporan terhadap laporan keuangan.  

2. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi  

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan yang pada dasarnya adalah 

kejujuran suara hati seseorang (Agustian, 2005:42). Kecerdasan emosional juga 

dapat diartikan sebagai kemampuan mengetahui perasaan sendiri dan perasaan 

orang lain, serta menggunakan perasaan tersebut menuntun pikiran dan perilaku 

seseorang (Salovey dan Mayer dalam Ika, 2011).  

Selaras dengan pernyataan Amrizal (2004) bahwa dalam suatu organisasi 

perbuatan curang dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif 

karyawan/aparat terhadap perbuatan salah tersebut, bahkan dipandang sudah hal 

yang biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya. Melihat hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kepedulian positif serta kemampuan dalam memiliki sikap 

empati dalam lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika 

perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya 

moral dapat menimbulkan tindakan kecurangan yang pada akhirnya dapat 
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merusak bahkan menghancurkan organisasi. 

3. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi 

Kecerdasan spiritual adalah kemampuan manusia untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai yang lebih luas dan kaya, kemampuan 

untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup sesaeorang lebih bermakna 

dibandingkan orang lain (Zohar dan Marshall,2007:4). Indikator kecerdasan 

spiritual seperti yang dikemukakan oleh Zohar dan Marshall (2002) salah 

satunya adalah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan keengganan untuk 

menciptakan kerugian yang tidak diperlukan.  

Kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan 

kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional secara efektif. Kecerdasan 

spiritual yang baik dapat dilihat dari ketuhanan, kepercayaan, kepemimpinan 

pembelajaran, berorientasi masa depan, dan keteraturan. Oleh Karena 

itu,seorang akuntan yang memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang baik dan 

tinggi akan mampu bertindak atau berperilaku dengan etis dalam profesinya dan 

organisasi. 

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN  

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, 

maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  :  
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Sumber: kerangka pemikiran penelitian 

Gambar 2.2  

2.4 HIPOTESIS PENELITIAN  

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan 

pustaka, serta merupakan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Berdasarkan 

konsep dan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H1  : Kecerdasan Intelektual berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan  

   kecurangan akuntansi 

H2 : Kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap kecederungan 

  kecurangan akuntansi 

H3 : Kecerdasan spiritual berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan 

  kecurangan akuntansi 

Kecerdasan Spiritual 

Kecenderungan Kecurangan 

Akuntansi 

Kecerdasan Emosional  

Kecerdasan Intelektual  


