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PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN EMOSIONAL, 
KECERDASAN SPIRITUAL DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP INTENSI 

KEPERILAKUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS  
YANG TERKAIT DENGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  DI INDOPRIMA 

GROUP  
 

Oleh : 
Yuninda Gerdiana Putri 

 
ABSTRAKSI 

 
Pengambilan keputusan yang baik dan tepat adalah bagian penting dalam 

menjalankan suatu proses perusahaan. Diperlukan pengendalian internal yang memadai 
atas proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan intensi keperilakukan etis 
terkait informasi yang didapat dari sistem informasi akuntansi. Selain itu dibutuhkan 
kecerdasan (intelektual, emosional dan spiritual) dan kemampuan dalam mengolah dan 
mengendalikan diri (locus of control) manajemen maupun karyawan untuk menghasilkan 
keputusan strategis yang baik dalam pekerjaan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan 
intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan locus of control terhadap 
intensi keperilakuan dalam pengambilan keputusan etis yang terkait dengan sistem 
informasi akuntansi di Indoprima Group.  

Indoprima Group adalah sebuah grup perusahaan yang terdiri dari 11 perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebanyak 115 responden, dengan 5 variabel dan 23 
indikator. Pengolahan data penelitian ini menggunakan metode SEM (Structural 
Equations Model) dengan bantuas program SPSS dan AMOS. 

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh secara langsung kecerdasan 
intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual terhadap locus of control terkait 
dengan sistem informasi akuntansi di Indprima Group, yang terjadi adalah pengaruh 
semua faktor negatif dan tidak signifikan. Tidak ada pengaruh secara langsung 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual terhadap intensi 
keperilakuan dalam pengambilan keputusan etis yang terkait dengan sistem informasi 
akuntansi di Indprima Group. Hanya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang 
berpengaruh positif, sedangkan kecerdasan intelektual berpengaruh negatif dan secara 
keseluruhan tidak signifikan.Tidak ada pengaruh secara tidak langsung kecerdasan 
intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual terhadap intensi keperilakuan 
dalam pengambilan keputusan etis yang terkait dengan sistem informasi akuntansi 
melalui locus of control sebagai variabel intervening di Indprima Group. Hanya faktor 
kecerdasan intelektual yang mempunyai pengaruh bersifat positif sedangkan kecerdasan 
emosional dan kecerdasan spiritual berpengaruh negatif, tetapi kesemuanya tidak 
signifikan. 

 
Kata kunci : kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, 
locus of control, intensi keperilakuan dalam pengambilan keputusan etis, sistem 
informasi akuntansi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan diperlukan adanya 

manajemen perusahaan yang baik dengan ditunjang oleh personil yang berkualitas 

agar dapat berkarya secara efektif dan efisien. Pencapaian tersebut ditentukan 

dengan proses-proses pengambilan keputusan operasional, khususnya di era 

globalisasi saat ini. Era globalisasi menuntut perusahaan untuk dapat mengambil 

keputusan dalam hal strategi yang tepat agar dapat bersaing di lingkungan industri 

yang semakin ketat dan kompetitif. Hal penting yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan adalah faktor manusia. Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan 

merupakan faktor dominan dalam pencapaian suatu tujuan perusahaan. Baik 

buruknya sumber daya manusia dalam perusahaan akan berpengaruh keberhasilan 

perusahaan secara keseluruhan (Yuniningsih, 2002:18). 

Sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap perusahaan tidak hanya 

dilihat dari kemampuan kerja yang sempurna, tetapi juga kemampuan menguasai 

dan mengelola diri sendiri serta kemampuan dalam membina hubungan dengan 

orang lain (Mathis, 2010:56). Kemampuan tersebut oleh Daniel Goleman disebut 

dengan Emotional Intelligence atau kecerdasan emosi. Goleman (2010:46) 

melalui penelitiannya mengatakan bahwa kecerdasan emosi menyumbang 80% 
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dari faktor penentu kesuksesan seseorang, sedangkan 20% yang lain ditentukan 

oleh IQ (Intelligence Quotient). 

Orang mulai sadar saat ini bahwa tidak hanya keunggulan intelektual saja 

yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan tetapi diperlukan sejenis 

keterampilan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan tetapi diperlukan 

sejenis keterampilan lain untuk menjadi yang terdepan. Penelitian yang ditulis 

oleh Boyatzis (2010:2) bahwa menemukan orang yang tepat dalam organisasi 

bukanlah hal yang mudah, karena yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan bukan 

hanya orang yang berpendidikan lebih baik ataupun orang yang berbakat saja. 

Ada faktor-faktor psikologis yang mendasari hubungan antara seseorang dengan 

organisasinya. Faktor-faktor psikologis yang berpengaruh pada kemampuan 

seseorang di dalam organisasi diantaranya adalah kemampuan mengelola diri 

sendiri, inisiatif, optimisme, kemampuan mengkoordinasi emosi dalam diri, serta 

melakukan pemikiran yang tenang tanpa terbawa emosi. 

Goleman (2010:39) menyatakan bahwa kecerdasan emosi adalah 

kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain serta 

menggunakan perasaan-perasaan tersebut untuk memandu pikiran dan tindakan, 

sehingga kecerdasan emosi sangat diperlukan untuk sukses dalam bekerja dan 

menghasilkan kinerja yang menonjol dalam pekerjaan. Hal ini senada dengan 

yang dikemukakan oleh Patton (2008:2) bahwa orang memiliki kecerdasan emosi 

akan mampu menghadapi tantangan dan menjadikan seorang manusia yang penuh 

tanggung jawab, produktif, dan optimis dalam menghadapi dan menyelesaikan 

masalah, dimana hal-hal tersebut sangat dibutuhkan dalam lingkungan kerja. 
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Kecerdasan emosi saat ini merupakan hal yang banyak dibicarakan dan 

diperdebatkan. Banyak penelitian yang membahas dan menjawab persoalan 

mengenai kecerdasan emosi tersebut dalam lingkungan organisasi. Kehadiran 

kecerdasan emosi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang 

telah mengundang pro dan kontra dikalangan para ahli. Kecerdasan emosi lebih 

banyak berhubungan dengan kepribadian dan suasana hati, sedangkan cara terbaik 

untuk meningkatkan kinerja para pekerja adalah dengan kemampuan analisis dan 

kemampuan kognitif dalam hal ini yang berperan adalah kecerdasan 

intelektualnya. 

Pendapat tersebut didukung oleh Carruso (2009:2) yang dalam 

penelitiannya mengemukakan bahwa walaupun ia mendukung keberadaan 

kecerdasan emosi tetapi pada kenyataannya kecerdasan intelektual yang diukur 

dengan IQ masih merupakan hal yang penting dalam kesuksesan kerja. Tulisan 

mengenai masalah tersebut menyebutkan bahwa para ahli masih mempercayai jika 

seseorang memiliki skor IQ yang tinggi maka ia akan dapat lebih berhasil dalam 

pekerjaannya. 

Sejak lama orang yakin bahwa kecerdasan khususnya kemampuan 

intelektualnya merupakan suatu apparatus dari wujud kemampuan mental yang 

penting dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Hal ini dapat dipahami karena 

dalam bekerja bukan hanya tindakan-tindakan untuk melaksanakan pekerjaan 

tetapi juga kecerdasan dalam memecahkan masalah. Salah satu kecerdasan lain 

yang saat ini tengah popular adalah kecerdasan spiritual. 
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Kecerdasan spiritual memungkinkan seseorang untuk berpikir kreatif, 

berwawasan jauh, membuat atau bahkan mengubah aturan, yang membuat orang 

tersebut dapat bekerja lebih baik. Secara singkat kecerdasan spiritual mampu 

mengitegrasikan dua kemampuan lain yang telah disebutkan yaitu IQ dan EQ. 

Zohar dan Marshall (2007:23) mengatakan bahwa kecerdasan spiritual mampu 

menjadikan manusia sebagai mahluk yang lengkap secara intelektual, emosional 

dan spiritual. Menjadi pintar tidak hanya dinyatakan dengan memiliki IQ yang 

tinggi, tetapi untuk menjadi sungguh-sungguh pintar seseorang haruslah memiliki 

kecerdasan spiritual. 

Kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual juga mempengaruhi 

perilaku etis seseorang dalam kehidupannya, termasuk didunia kerja. Tetapi 

perilaku etis tersebut perlu dikendalikan agar mampu menghasilkan suatu 

keberhasilan dalam melakukan pekerjaannya. Kemampuan tersebut disebut locus 

of control. Locus of control  diartikan sebagai persepsi seseorang tentang sebab-

sebab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaannya ungkap 

Rotter (1966) dalam Prasetyo (2002:...). 

Kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki seseorang dapat menunjang 

kemampuan seseorang dalam mengambil suatu keputusan manajemen dalam 

pekerjaannya. Tetapi bukan hal itu saja yang dibutuhkan dalam pengambilan suatu 

keputusan, diantaranya adalah informasi yang akurat. Kebutuhan akan informasi 

yang akurat ini menjadikan suatu sistem informasi yang handal dibutuhkan. 

Dalam proses operasi perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 

demi tetap melangsungkan perusahaan, informasi tentang keuangan yang 
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terakuntan dengan baik dan akurat menjadi salah satu ukuran keberhasilan. Dan 

hal itu juga menunjang proses pengambilan keputusan strategis bagi manajemen 

dalam menjalankan perusahaan. 

Indoprima Group merupakan kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang 

berada dibawah PT. Indoprima Gemilang sebagai holding company. Indoprima 

Group terdiri dari beberapa perusahaan didalamnya, yang membidangi tipe 

industri masing-masing berdasarkan kategori produk yang dihasilkan/diolah. Di 

bidang Automotive Spare Part (suku cadang kendaraan) terdiri dari Indospring, 

Indoprima Gemilang, Indowire Prima Industrindo, MCI Prima Gasket, MK Prima 

Indonesia, Sumi Indo Wiring System, Indobaja Prima Murni. Dibidang 

engineering (mesin) adalah Indoprima Gemilang Engineering. Dibidang mining 

(pertambangan) adalah Indra Eramulti Logam Industri, Indolitharge Megahtama, 

Asia Prima Resource. Dibidang distribution (distribusi) adalah Dirgaputra Eka 

Pratama. Untuk mengelola keseluruhan industri dalam Indoprima Group, 

Indoprima Gemilang sebagai holding company membangun sistem infomasi 

manajemen berbasis terkomputerisasi khususnya keuangan perusahaan, yang 

menghasilkan output berupa sistem informasi akuntansi. Sistem informasi 

akuntansi ini sangat dibutuhkan oleh manajemen dalam setiap melakukan 

pengambilan keputusan-keputusan strategis yang menyangkut seluruh usaha 

didalam Indoprima Group. 

Dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki perkembangan yang cukup 

tinggi, Indoprima Group membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk 

memenuhi kebutuhan. Salah satu contoh perusahaan dalam Indoprima Group 
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adalah PT. Indospring yang bergerak di bidang suku cadang kendaraan yang 

sedang melakukan peningkatan kapasitas produksi dengan membangun pabrik 

yang keempat. (Bangun Pabrik Keempat, Indospring Siapkan Rp 200 Miliar, 

Seputar Indonesia 26 Mei 2012). 

Dengan pertumbuhan seperti yang telah disebutkan sebelumnya maka 

perusahaan membutuhkan sumber daya manusia tambahan pula untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan tersebut. Sumber daya manusia yang dibutuhkan salah 

satunya adalah dibidang keuangan khusus akuntansi, untuk mengatur keuangan 

perusahaan. Dengan sokongan bagian IT dalam perusahaan berupa sistem 

informasi akuntansi yang telah didesain untuk kebutuhan internal perusahaan 

maupun Indoprima Group, yang digunakan dalam pengambilan keputusan-

keputusan dalam perusahaan. Penambahan sumber daya manusia khususnya 

dibidang akuntansi juga memerlukan pelatihan tambahan seiring penggunaan 

teknologi IT sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, 

bagaimana sumber daya manusia (karyawan) tersebut dapat memahami dan 

memanfaatkan segala informasi yang terdapat didalam sistem informasi akuntansi 

yang dibuat oleh perusahaan dalam pengambilan keputusan.  

Beberapa pengambilan keputusan yang merugikan perusahaan akibat dari 

kesalahan sumber daya manusia yang kurang menyeimbangkan kecerdasan 

intelektualnya dengan emosional dan spiritual sebagai contoh adalah 

permasalahan pengupahan (gaji). Akibat kurang teliti (salah satu unsur kecerdasan 

emosional) dan kesadaran diri untuk koreksi (salah satu unsur kecerdasan 

spiritual) sehingga tidak memasukkan upah lembur dalam perhitungan 
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pengupahan, hal ini menyebabkan karyawan marah dan melakukan pemogokan 

kerja sampai upah lembur diberikan. Akibatnya produksi berhenti dan 

mengakibatkan kerugian perusahaan. Permasalahan tidak berhenti disitu, setelah 

berhasil mengkalkulasi upah lembur dan membagikannya, waktu produksi yang 

terbuang karena pemogokan harus digantikan dengan cara lembur, sehingga 

perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan jika waktu 

produksi jam reguler. Masih berlanjut, akibat dari waktu produksi yang lebih lama 

karena pemogokan menyebabkan pengiriman barang produksi tertunda, sehingga 

dilakukan penjadwalan ulang terhadap pengiriman, jika bisa dikirim secara 

reguler (menggunakan kapal laut) jika tidak maka terpaksa dikirim secara khusus 

(dengan pesawat terbang) untuk menepati jadwal pengiriman ke pelanggan. Hal 

ini tentu saja merugikan perusahaan karena pengiriman secara khusus selain 

kapasitas yang dikirim lebih terbatas, juga biaya yang dikeluarkan jauh lebih 

tinggi dibandingkan dikirim secara reguler. Apalagi jika jadwal pengiriman tidak 

dapat ditepati, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya sebagai kompensasi 

keterlambatan pengiriman dan lebih buruk lagi kemungkinan kehilangan 

pelanggan, yang tentu saja kerugian terbesar bagi perusahaan. 

Oleh  karena itu diperlukan pengendalian internal yang memadai atas 

proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan intensi keperilakukan 

etis terkait informasi yang didapat dari sistem informasi akuntansi. Selain itu 

dibutuhkan kecerdasan (intelektual, emosional dan spiritual) dan kemampuan 

dalam mengolah dan mengendalikan diri (locus of control) manajemen maupun 

karyawan untuk menghasilkan keputusan strategis yang baik dalam pekerjaan. 
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Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan judul “PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL, 

KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN SPIRITUAL DAN LOCUS 

OF CONTROL TERHADAP INTENSI KEPERILAKUAN DALAM 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS  YANG TERKAIT DENGAN 

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  DI INDOPRIMA GROUP”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat disusun perumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. “Apakah ada pengaruh secara langsung kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, kecerdasan spiritual terhadap locus of control terkait dengan sistem 

informasi akuntansi di Indprima Group?” 

2. “Apakah ada pengaruh secara langsung kecerdasan intelektual, kecerdasan 

emosional, kecerdasan spiritual terhadap intensi keperilakuan dalam 

pengambilan keputusan etis yang terkait dengan sistem informasi akuntansi di 

Indprima Group?” 

3. “Apakah ada pengaruh secara tidak langsung kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual terhadap intensi keperilakuan 

dalam pengambilan keputusan etis yang terkait dengan sistem informasi 

akuntansi melalui locus of control sebagai variabel intervening di Indprima 

Group?” 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini, yakni memberikan bukti empirik bagaimana 

pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel-variabel yang diteliti sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara langsung kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual terhadap locus of control terkait 

dengan sistem informasi akuntansi. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara langsung kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual terhadap intensi keperilakuan 

dalam pengambilan keputusan etis yang terkait dengan sistem informasi 

akuntansi. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara tidak langsung kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual terhadap intensi 

keperilakuan dalam pengambilan keputusan etis yang terkait dengan sistem 

informasi akuntansi melalui locus of control sebagai variabel intervening. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin didapatkan dalam pelaksanaan penelitian ini 

sebagai berikut : 
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1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

teori kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, locus 

of control dan keperilakuan dalam pengambilan keputusan manajemen yang 

terkait sistem informasi akuntansi. 

2. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka mengembangkan 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, locus of 

control dan keperilakuan dalam pengambilan keputusan manajemen yang 

terkait sistem informasi akuntansi. 

3. Bagi Universitas 

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori yang 

berhubungan dengan teori kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 

kecerdasan spiritual, locus of control dan keperilakuan dalam pengambilan 

keputusan manajemen yang terkait sistem informasi akuntansi. 

4. Bagi Perusahaan 

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dalam proses pengambilan 

keputusan-keputusan manajemen yang terjadi di semua perusahaan dalam 

Indoprima Group. 
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