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Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya  perusahaan yang 

membutuhkan akuntan yang handal untuk mengaudit suatu laporan keuangan. 

Dalam pelaksanaan audit dibutuhkan auditor yang independen, sebagaimana 

diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi terhadap 

independensi pemeriksa. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Batam, dengan jumlah sampel 

sebanyak 34 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

memberikan daftar pertanyaan (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi sederhana. Dari hasil pengujian hipotesis secara uji t 

diketahui bahwa gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi terdapat pengaruh 

signifikan terhadap independensi auditor. Besarnya prosentase sumbangan dari 

gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi terhadap independesi pemeriksa adalah 

sebesar 14,2% sedangkan sisanya sebesar 85,8% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar model. 

Kata Kunci: Gangguan Pribadi, Ekstern, Organisasi, dan independensi auditor 

PENDAHULUAN 

BPK RI sebagai lembaga Negara yang bertugas melakukan pemeriksaan 

keuangan Negara sering mengalami benturan-benturan yang dapat mempengaruhi 

independensi pemeriksa dimana entitas atau program yang diperiksa sebagai 

pengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan Negara berusaha untuk 

mengkondisikan agar laporan keuangan yang dibuat mempunyai opini yang baik, 

sedangkan disisi lain pemeriksa harus dapat menjalankan tugasnya secara 

profesional yaitu pemeriksa harus dapat mempertahankan sikap independensinya. 

Kasus tertangkapnya dua auditor BPK RI pada tahun 2010 yang terbukti 

menerima suap dari entitas atau program yang diperiksa menimbulkan persepsi 

dari masyarakat bahwa pemeriksa acapkali tergoda untuk menerima suap dalam 

hal melakukan pemeriksaan, sehingga hasil pemeriksaan terhadap laporan 

keuangan entitas atau program yang diperiksa tidak dapat dipercaya. Pemeriksa 

yang melakukan tugas dan atas nama BPK RI serta tempat masyarakat 
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mengantungkan kepercayaan sepatutnya bersikap netral dan tidak memihak 

sehingga terjaminnya sikap independensi.     

Pada Peraturan Badan Pemeriksan Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 

tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran II 

Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum poin 14 menyatakan 

bahwa “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, 

organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan 

penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat 

mempengaruhi independensinya”. Berdasarkan hal tersebut pemeriksa 

mempunyai landasan sebagaimana tersebut pada Peraturan Badan Pemeriksan 

Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar 

Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran II Standar Pemeriksaan Pernyataan 

Nomor 01 Standar Umum poin 17 bahwa pemeriksa perlu mempertimbangkan 

tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu gangguan pribadi, ekstern, dan 

atau organisasi. Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut 

mempengaruhi kemampuan pemeriksa secara individu dalam melaksanakan tugas 

pemeriksaannya, maka pemeriksa tersebut harus menolak penugasan pemeriksaan. 

Dalam keadaan pemeriksa yang karena suatu hal tidak dapat menolak penugasan 

pemeriksaan, gangguan dimaksud harus dimuat dalam bagian lingkup pada 

laporan hasil pemeriksaan.   

Penelitian ini adalah replikasi penelitian yang dilakukan oleh Siregar 

(2009) yang berjudul pengaruh gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi terhadap 

independensi pemeriksa (studi empiris pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang). 

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti ini adalah: 

1. Kota yang akan diteliti, dimana pada penelitian sebelumnya dilakukan 

di Kota Medan sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kota 

Batam. Objek penelitian terdahulu pada Inspektorat Kabupaten Deli 

Serdang sedangkan penelitian ini pada Kantor Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di 

Batam, sehingga terdapat perbedaan persepsi antara pemeriksa yang 

bekerja di Inspektorat dengan yang bekerja di BPK RI  misalnya 

dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi dan regulasi; 



2. Variabel independen penelitian terdahulu terpisah, sedangkan 

penelitian ini variabel independen tidak dapat dipisahkan, merujuk 

pada Peraturan Badan Pemeriksaaan Keuangan RI Nomor 01 Tahun 

2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara Lampiran II Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 

Standar Umum poin 14 bahwa “Dalam semua hal yang berkaitan 

dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, 

harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan 

pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi 

independensinya”. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalah pokok 

yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah Apakah gangguan pribadi, 

ekstern, dan organisasi berpengaruh terhadap independensi pemeriksa. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gangguan pribadi, ekstern dan 

organisasi terhadap independensi pemeriksa. 

 

METODE PENELITIAN 

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kantor Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 

yang beralamat di Jalan Engku Putri, Kecamatan Batam Centre Kota Batam. 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:185) populasi adalah “Wilayah generalisasi 

yang terdiri atas subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Perwakilan Badan 

Pemeriksa Keuangan RI di Batam yang berjumlah 65 orang. Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling Probability sampling yang mempunyai metode Purposive Sampling 

yaitu penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu (Sangadji dan Sopiah, 2010). 

Sampel yang memenuhi kriteria sebagai Pemeriksa adalah sebanyak 34 orang 

(responden) yang bekerja di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia di Batam. 



Penelitian ini menggunakan satu variabel independen yaitu gangguan 

pribadi, ekstern, dan organisasi (X) yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat 

dipisahkan sehingga mempengaruhi independensi pemeriksa (Y) dalam hal ini 

variabel dependen. Gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi (X) dalam 

penelitian ini adalah merupakan suatu keadaan dimana pemeriksa secara 

individual tidak dapat untuk tidak memihak, atau dianggap tidak mungkin tidak 

memihak baik dari lingkup pribadi, keluarga, lingkungan, kelompok entitas 

maupun organisasi. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan skala pengukuran interval, seperti yang dikemukan Martono 

(2011:62) skala interval memiliki semua karakteristik skala ordinal, 

perbedaannya, skala interval memiliki satuan skala, atau satuan pengukuran yang 

standar dan jarak antarkategori dapat diketahui. Skala interval tidak memiliki titik 

0 (nol) yang sesungguhnya, sehingga tidak berlaku operasi perbandingan, akan 

tetapi berlaku operasi penjumlahan serta pengurangan. Independensi pemeriksa 

(Y) dalam penelitian ini adalah auditor harus memiliki sikap yang netral dan tidak 

bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan 

dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Pengukuran variabel dalam 

penelitian ini dengan menggunakan skala pengukuran ordinal. 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:190) dilihat dari cara 

memperolehnya, data terdiri dari: 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

sumber Pertama. 

2. Data sekunder yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya. 

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

berupa data hasil kuesioner mengenai pengaruh gangguan pribadi, ekstern, dan 

organisasi terhadap independensi pemeriksa pada Kantor Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia di Batam. Prosedur pengumpulan data yang akan 

dilakukan untuk mendapatkan bahan yang akan diteliti adalah dengan 

memberikan daftar pertanyaan (kuesioner). Daftar pertanyaan (kuesioner) 

disebarkan langsung ke Kantor BPK RI di Batam dengan disertai surat 

permohonan kepada pimpinan untuk memberikan penjelasan tentang tujuan 



penelitian yaitu untuk penelitian ilmiah. Untuk menjaga keaslian data, maka 

dikuesioner ditampilkan nama dari pengisi kuesioner itu sendiri, serta penjelasan 

kuesioner dibuat sesederhana dan sejelas mungkin untuk memudahkan pengisian 

jawaban sesungguhnya dengan lengkap. Responden diminta untuk menunjukkan 

tingkat yang mereka yakini dengan memilih salah satu jawaban pada setiap item. 

Skala yang digunakan yaitu skala likert 5 (lima) poin, mulai dari 1 (Sangat tidak 

setuju), 2 (Tidak setuju), 3 (Netral), 4 (Setuju), dan 5 (Sangat Setuju) yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi 

terhadap independensi pemeriksa. Kuesioner yang akan digunakan untuk 

penelitian ini yaitu kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti terdahulu yaitu 

kuesioner Iwan Pantas Siregar Mahasiswa Universitas Sumatera Utara tahun 2009 

untuk variabel independen sedangkan untuk variabel dependen digunakan 

kuisioner Iwan Pantas Siregar dan Haslinda Lubis Mahasiswi Universitas 

Sumatera Utara tahun 2009 yang telah dilakukan pemisahan untuk suatu 

pertanyaan yang sama atau mirip.  

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang dikemukakan, 

maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid memiliki 

validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap 

data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang validitas yang dimaksud (Suharsimi, 2006:168 dalam Sunyoto, 2011) . 

Pada penerapan uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

perangkat lunak SPSS dengan menggunakan analisis scale pada reability analysis. 

Data dinyatakan valid jika r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected Item-

Total Correlation > dari r-tabel pada signifikan 0.05 (5%). Reliabilitas 

menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius, mengarahkan 



responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Butir 

kuisioner dikatakan reliabel (layak) jika Cronbach’s Alpha > dari 0,60 (Suharsimi, 

2006 dalam Sunyoto, 2011).  

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel independen, variabel dependen, atau keduanya memiliki distribusi normal 

atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik (Ghozali, 2006:110). 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan (Ghozali, 2006:112) yaitu: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas; 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

Selanjutnya Supromono dan Intiyas Sutami (2004) Untuk mendeteksi normalitas 

data perlu dilakukan uji normalitas, baik menggunakan kurva persebaran data 

berupa curve normal dan normal plot atau menggunakan uji kolmogorov-smirnov 

dengan kriteria, jika p-value < 0,05 berarti data terdistribusi tidak normal.  

3. Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh  variabel  bebas  yaitu gangguan  pribadi, ekstern, dan organisasi 

(X) terhadap independensi pemeriksa (Y) sebagai variabel terikat.  

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y = a + bx + e 

Dimana:  Y= Independensi Pemeriksa 



   x= Gangguan Pribadi, Ekstern, dan Organisasi 

   b= Konstanta 

e= Standar error 

Data diperoleh secara statistik dengan menggunakan alat bantu program SPPS 

versi 17.0 windows untuk kepentingan analisis dan pengujian instrumen. Dalam 

penelitian ini data diuji dalam beberapa tahap antara lain: 

a. Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara thitung 

dengan ttabel. Untuk menentukan nilai ttabel  ditentukan dengan tingkat 

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df= (n-k-1) dimana n adalah 

jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. 

kriteria pengujian yang digunakan adalah: 

Jika thitung > ttabel (n-k-1) maka H1 diterima 

Jika thitung < ttabel (n-k-1) maka H1 tidak dapat diterima 

b. Uji Determinan (r
2
) 

Untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan dari gangguan 

pribadi, ekstern, dan organisasi (X) sebagai variabel independen terhadap 

independensi pemeriksa (Y) sebagai variabel dependen dapat dilihat dari besarnya 

koefisien determinasi (r
2
). Dimana nilai r

2
 menjelaskan seberapa besar variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel 

dependen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari berbagai jawaban yang diberikan oleh responden dan perhitungan   

Uji t, maka didapat bahwa gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap independensi pemeriksa. Hasil pengujian tersebut berpengaruh 

positif sehingga hal tersebut berarti jika gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi 

(X) mengalami kenaikan, maka akan berdampak pada kenaikan pengaruh 

terhadap independensi pemeriksa (Y). Sebaliknya, jika gangguan pribadi, ekstern, 

dan organisasi (X) mengalami penurunan, maka akan berdampak pada penurunan 

pengaruh terhadap independensi pemeriksa (Y). Penelitian ini sejalan dengan 

Siregar (2009), Sriyanto (2010) dan Mide (2011) yang menyimpulkan bahwa 



gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

independensi pemeriksa. Perbedaannya adalah penelitian Siregar (2009) meneliti 

tiga variabel independen yaitu gangguan pribadi, gangguan ekstern dan gangguan 

organisasi. Sedangkan Sriyanto (2010) meneliti empat variabel independen yaitu 

gangguan pribadi, ekstern, organisasi, dan kecakapan professional. Penelitian 

Mide (2011) meneliti dua variabel independen yaitu gangguan pribadi dan 

gangguan ekstern. Sedangkan penelitian ini menggunakan satu variabel 

independen yaitu gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang merujuk pada 

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 7 Mei 

2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Lampiran II Standar 

Pemeriksaan Pernyataan Nomor 01 Standar Umum poin 14 bahwa “Dalam semua 

hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan 

pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan 

pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. 

Ketiga gangguan tersebut dapat diartikan tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan 

hasil analisis koefisien determinasi pada penelitian ini dapat diketahui besar 

prosentase nilai r
2
 (R Square) adalah  0,142 (14,2%) sehingga dapat dikatakan 

bahwa14,2% variabel terikat pada model dapat diterangkan oleh variabel bebas, 

sedangkan sisanya sebesar 85,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Hal 

ini berbeda dengan yang dihasilkan oleh Siregar (2009), Sriyanto (2010) dan Mide 

(2011) bahwa besar prosentase nilai r
2 

penelitian Siregar (2009) sebesar 0,780 

artinya 78% variabel terikat pada model diterangkan oleh variabel bebas dan 

sisanya sebesar 22,0% diterangkan oleh variabel lain diluar model. Penelitian 

Sriyanto (2010) besar prosentase nilai r
2
 sebesar 0,800 artinya 80%  variabel 

terikat pada model diterangkan oleh variabel bebas dan sisanya 20% diterangkan 

oleh variabel lain diluar model. Sedangkan penelitian Mide (2011) besar 

prosentase nilai r
2 

sebesar 0,551 artinya 55,1% variabel terikat pada model 

diterangkan oleh variabel bebas dan sisanya 44,9% diterangkan oleh variabel lain 

diluar model. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah dilakukan,  



serta telah diuji menggunakan uji t terhadap data dari 34 responden pada Kantor 

Badan Pemeriksa Keuangan RI di Batam dapat disimpulkan bahwa gangguan 

pribadi, ekstern, dan organisasi (X) berpengaruh signifikan terhadap independensi 

pemeriksa (Y). Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi merupakan hal yang menentukan 

tingkat independensi pemeriksa sehingga gangguan tersebut dapat 

mempengaruhi opini yang dikeluarkan oleh pemeriksa. Oleh karena itu, 

pemeriksa sebaiknya mengetahui apakah terdapat indikasi gangguan pribadi, 

ekstern, dan organisasi sehingga dapat melakukan penolakan, jika tidak dapat 

menolak maka gangguan tersebut harus dimuat dalam bagian lingkup pada 

laporan hasil pemeriksaan; 

2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya memperluas objek penelitian yang tidak 

hanya terbatas pada pemeriksa di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI 

Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau saja. Sehingga memungkinkan adanya 

perbedaan hasil penelitian dan kesimpulan. 

Sebaiknya tidak memisahkan variabel gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi 

menjadi tiga variabel karena variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. 
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