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ABSTRAK 
 

 
Carien Dwindah Sari Lumban Tobing, 2010; Pengaruh Kecerdasan Emosional 
dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Kinerja Auditor dalam Kantor Akuntan Publik 
Di Jakarta 
 
Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui apakah 
kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja auditor 2) untuk mengetahui 
apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja auditor. Objek dari 
penelitian ini adalah auditor yang bekerja dalam kantor akuntan publik di Jakarta. 
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Berganda. Uji t 
digunakan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan 
spiritual secara parsial (terpisah) terhadap kinerja auditor, sedangkan uji F 
digunakan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan 
spiritual secara simultan (bersama-sama) terhadap kinerja auditor.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan kecerdasan 
spiritual auditor berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor secara bersama-
sama. Sedangkan secara terpisah kecerdasan emosional tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja auditor. Kecerdasan spiritual memberikan kontribusi 
dan pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja auditor dibandingkan dengan 
kecerdasan emosional auditor (Beta 0,609 > Beta 0,174). Berdasarkan hasil 
analisis, terdapat pengaruh yang juga ditunjukkan oleh kedua variabel bebas 
dalam membentuk kinerja yang baik bagi auditor yakni sebesar 19,6 % (Adjusted 
R square = 0,196). Sedangkan 80,4 % dapat disebabkan oleh variabel lain di luar 
penelitian ini seperti lingkungan kerja, kecerdasan intelektual, dan lain-lain. 
 
 
Kata kunci : kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan personalitas 
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  ABSTRACT 
 

 
Carien Dwindah Sari Lumban Tobing, 2011; The Influence of Emotional 
Question and Spiritual Question on The Performance of Auditors in Public 
Accounting in Jakarta 
 

Generally, the purpose of this research are : 1) to know wether emotional 
questions have influence to auditor’s performance 2) to know wether spiritual 
questions have influence to auditor’s performance. The subject of this research 
are auditors who work in public accountant office in Jakarta. Multiple regression 
analysis was applied in the research. t test was employed to examine the partial 
effect upon auditors’ performance, and F test was employed to examine the 
simultan effect of all independent variables upon auditors’ performance.  

The research result show that emotional question and spiritual question 
simultaneously had significantly effect on auditor’s performance. But, partially, 
only spiritual question has significantly and dominantly effects on auditor’s 
performance. Spiritual quotient give more contribution influence to auditors’ 
performance than emotional quotient (Beta 0,609 > Beta 0,174). Base on the 
result, emotional and spiritual quotient  also show significantly influence, in case 
to increase auditors’ optimum performance until 19,6 % in public accountant 
office (Adjusted R Square = 0,196). The rest, 80,4 % was caused by other 
variables from outside this research like auditors’ intelligence quotient, the 
condition of work place, etc. 

 
 
Key word : Emotional Quotient, Spiritual Quotient, and Personality. 
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