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ABSTRAK 

FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP INDEPENDENSI 

PEMERIKSA PAJAK  

(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) 

 

Penulis : 

Widyonanda Puspo Dewantoro 

Dosen Pembimbing : 

Rosidi 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan analisis faktor yang 

mempengaruhi independensi auditor pajak. Ada tiga faktor diperiksa diperiksa 

yang faktor individu, faktor eksternal, dan faktor organisasi. Tiga faktor yang 

diadopsi dari peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 

tahun 2007 tentang Keuangan Standar Inspeksi Negara. Responden berpartisipasi 

dalam penelitian ini adalah auditor pajak yang bekerja di Madya Kantor Pelayanan 

Pajak Malang. Jumlah responden adalah 37 pemeriksa pajak. Jawaban responden 

terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan sebagai data 

untuk penelitian ini. Kemudian data disajikan dalam bentuk numerikal sehingga 

penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif. Data numerik 

diolah menggunakan software SPSS 20 dan output SPSS membantu peneliti untuk 

menganalisis hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor individu, eksternal, 

dan organisasi memiliki pengaruh terhadap independensi pemeriksa pajak. Faktor 

individu adalah faktor yang paling dominan mempengaruhi independensi auditor. 

Dengan demikian, penelitian ini mendukung regulasi Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Nomor  01 Tahun 2007 tentang Keuangan Standar Inspeksi 

Negara. 

 

Kata kunci : Faktor Individu, Faktor Ekstern, Faktor Organisasi,  

      Independensi Pemeriksa Pajak 

 

 



xvi 
 

ABSTRACT 

FACTORS AFFECTING TAX AUDITOR INDEPENDENCE 

(Empirical Study of The Madya Tax Service Office of Malang) 

 

By : 

Widyonanda Puspo Devantoro 

Supervisor : 

Rosidi 

 

The purpose of this study is to examine and analysis the factors affecting tax 

auditor independence. There are three examined factors examined which are 

individual factors, external factors, and organizational factors. Three factors are 

adopted from the regulation of The Audit Board of Republic Indonesia no. 01 year 

2007 about the State Finance Inspection Standards. Respondents participated in 

this research are tax auditors working at Madya Tax Service Office of Malang. The 

number of respondents are 37 tax auditors. The respondent’s  answers to the 

questions in the questionnaire used as data for this research. Then the data are 

presented in numbers so that the study can be categorized  as quantitative research. 

Numerical data are processed using software SPSS 20 and the SPSS outputs help 

the researcher to analyze the results. The results show that individual factors, 

external, and organizational have an influence on tax auditor independence. The 

individual factors are the most dominant factors affecting tax auditor 

independence. Thus, this study supports the regulation of The Audit Board of 

Republic Indonesia no. 01 year 2007 about the State Finance Inspection Standards.  

 

Keywords : Individual Factors, External Factors, Organizational  

                            Factors, Tax Auditor Independence 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan sejak tahun 1983 yaitu Self 

Assessment System yang mana sistem ini memberikan kepercayaan bagi Wajib 

Pajak (selanjutnya disebut dengan WP) untuk melakukan pendaftaran, 

penghitungan, penyetoran, dan pelaporannya sendiri (pajak.go.id, 2013). Namun 

terdapat konsekuensi tersendiri bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya 

disingkat DJP) dalam menerapkan sistem ini. Hal ini dikarenakan tidak seluruh 

WP memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang perpajakan dan/atau memiliki 

kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-

Undang Perpajakan yang berlaku, sehingga kemungkinan kesalahan administrasi 

dan/atau kesalahan perhitungan dapat terjadi. Oleh karena itu diperlukan 

bimbingan dan kontrol dari pihak DJP untuk menegakkan peraturan perpajakan 

yang berlaku. 

Salah satu cara yang dilakukan DJP untuk mengawasi kepatuhan WP dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melakukan pemeriksaan pajak. 

Pemeriksaan pajak tidak dilakukan pada seluruh WP, namun hanya pada WP yang 

memenuhi kriteria tertentu sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Berikut ini 

adalah kriteria WP yang perlu diperiksa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 184 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan :

1) WP yang menyatakan pembayaran pajak lebih bayar dan mengajukan 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

2) terdapat keterangan lain berupa data konkret angka setelah lima tahun 

berakhirnya saat terutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun 
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Pajak, atau Tahun Pajak, sehingga pajak yang terutang tersebut dinyatakan 

tidak atau kurang bayar; 

3) WP menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, 

namun tidak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak; 

4) WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran 

pajak; 

5) WP menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi; 

6) WP melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, 

atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; 

7) WP melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena 

dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap; 

8) WP tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi 

melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang 

terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko; atau 

9) WP menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan 

Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko. 

Beberapa tahun belakangan ini media elektronik maupun cetak banyak 

menyoroti kasus-kasus suap yang melibatkan pegawai pajak. Dari beberapa kasus 

suap yang melibatkan oknum pegawai pajak sering kali yang terlibat merupakan 

pegawai yang bertindak sebagai pemeriksa pajak. Kasus Pargono Riyadi, kasus 

Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nuqishra, dan kasus Amry, 

Nurachman Maarif, dan Heri Sunandar merupakan contoh beberapa kasus suap 

yang melibatkan pemeriksa pajak (news.okezone.com, 2010; beritasatu.com, 2013; 

nasional.tempo.co, 2014). Bakar et al., (2005:1) menerangkan bahwa beberapa 

skandal korporasi menyadarkan masyarakat begitu pentingnya independensi 

auditor dalam melaksanakan audit. Oleh karena itu kasus-kasus suap yang 

melibatkan pemeriksa pajak membuat independensi pemeriksa pajak patut 

dipertanyakan. 

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 09/PJ/2015 

tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2015 target penerimaan pajak 

dari sektor pemeriksaan tergolong tidak besar yaitu sebesar Rp. 

73.500.000.000.000,00 atau hanya 6 % dari target penerimaan pajak keseluruhan. 
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Walaupun target penerimaan pajak dari sektor pemeriksaan tidak terlalu besar, 

seringnya kasus suap yang melibatkan pemeriksa pajak dapat menurunkan 

kepercayaan masyarakat pada pegawai pajak. Hal ini terlihat dari dampak adanya 

kasus Gayus pada tahun 2010 lalu yang memunculkan aksi boikot bayar pajak 

sebagai rasa tidak percaya mereka terhadap pegawai pajak (Puteri, 2012). Dengan 

demikian perlu adanya respon untuk mengatasi masalah perilaku pemeriksa pajak 

karena efek yang muncul tidak hanya dirasakan oleh pihak pemeriksa pajak namun 

juga  dirasakan oleh DJP. 

Bagian pemeriksaan pajak merupakan bagian yang diperkirakan rawan 

terjadi korupsi. Hal ini dikarenakan kegiatan pemeriksaan mengharuskan 

pemeriksa untuk berhubungan dengan WP. Seperti yang dikatakan oleh Rudaedi 

(2012) pada kompas.com bahwa “Prinsipnya, bagian yang rawan korupsi adalah 

fungsi-fungsi yang berhubungan langsung dengan wajib pajak.” Hubungan 

langsung antara pemeriksa pajak dengan WP dapat memperbesar rusaknya 

independensi pemeriksa pajak. Vinciguerra (2001:1) berpendapat bahwa 

kepentingan tertentu, hubungan, dan kegiatan dapat mengakibatkan ancaman 

terhadap independensi auditor baik secara sikap mental dan/atau penampilan.  

Selain itu target penerimaan pajak yang terus meningkat tidak diiringi 

dengan peningkatan jumlah pegawai pajak yang sesuai. Termasuk juga pegawai 

pajak yang berfungsi sebagai pemeriksa pajak. Menurut pernyataan Direktur 

Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu pada liputan6.com (2016) DJP masih 

membutuhkan 30 ribu sampai 40 ribu tenaga pemeriksa pajak agar mencapai 

jumlah yang ideal. Keterbatasan wewenang untuk merekrut pegawai baru menjadi 

salah satu penyebab mengapa pihak DJP masih kekurangan tenaga pemeriksa. Hal 

ini tentu menjadi indikasi terganggunya independensi pemeriksa pajak dalam 
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melaksanakan pemeriksaan karena adanya intervensi pihak lain dalam penyediaan 

sumber daya manusia untuk pemeriksaan pajak. 

Menurut Standar Perikatan Audit 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor 

Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Perikatan Audit, sikap 

independen adalah sikap dalam menyatakan opini audit tanpa dipengaruhi oleh 

setiap hal yang mungkin saja mempengaruhi opini. Terpengaruhnya opini oleh hal-

hal tersebut dapat mengakibatkan kemampuan auditor menjaga integritas, 

objektifitas, dan mempertahankan sikap skeptisisme profesionalnya diragukan oleh 

para pengguna informasi keuangan. Oleh karena itu penting bagi auditor termasuk 

auditor pajak untuk menjaga sikap independennya dalam menjalankan tugas, 

sehingga menghasilkan opini audit atau laporan hasil pemeriksaan pajak yang 

terpercaya. 

Pada Peraturan Dirjen Pajak - PER-23/PJ/2013 tentang standar 

pemeriksaan menerangkan bahwa terdapat beberapa gangguan yang dapat 

mempengaruhi independensi pemeriksa pajak. Berikut ini beberapa kondisi yang 

diduga dapat mengganggu sikap independen pemeriksa pajak berdasarkan 

Peraturan Dirjen Pajak - PER-23/PJ/2013 tentang standar pemeriksaan : 

1) Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda 

sampai dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak 

2) Memiliki kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan Wajib Pajak 

3) Pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan dengan 

masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada Wajib Pajak 

dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir 

4) Memiliki teman dekat/keluarga yang dapat berposisi sebagai wakil Wajib 

Pajak yang diperiksa; atau 

5) Keadaan, kondisi, dan perbuatan tertentu lainnya yang menurut 

pertimbangan Pemeriksa Pajak dapat mengganggu independensi.  

Berdasarkan PMK 184 Tahun 2015, pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai 

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti 
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yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.” Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan pemeriksaan harus dilaksanakan secara objektif dan profesional. Intinya 

hal tersebut mengacu pada kejujuran auditor dan sikap tidak memihak pemeriksa 

pajak dalam menyimpulkan hasil pemeriksaan (Bakar dan Ahmad, 2009:2).  

  Berdasarkan Government Auditing Standards (GAS) terdapat tujuh faktor 

yang dapat mengganggu independensi auditor pemerintah Amerika Serikat yaitu 

self interest, self review, bias, familiarity, undue influence, management 

participation, dan structural (The Comptroller General of the United States, 

2011:31-32). Auditor pemerintah di Amerika Serikat dihimbau untuk menghindari 

ketujuh faktor tersebut agar dapat mempertahankan independensinya. Dengan 

demikian auditor dapat melaksanakan tugas auditnya dengan jujur, objektif, dan 

profesional. 

Ketujuh faktor tersebut memiliki kesamaan dengan tiga faktor yang 

disebutkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut 

dengan BPK) RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan 

Negara (selanjutnya disebut dengan SPKN). Ketiga faktor tersebut yaitu Gangguan 

Pribadi, Gangguan Ekstern, dan Gangguan Organisasi. Kelima faktor yang terdapat 

pada GAS yaitu self interest, self review, bias, familiarity, dan management 

participation diidentifikasi sebagai gangguan pribadi di dalam Peraturan BPK RI 

Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN. Sedangkan undue influence disebut dengan 

gangguan ekstern dan terakhir structural disebut dengan gangguan organisasi. 
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  Gangguan pribadi adalah gangguan yang dipicu oleh suatu ikatan atau 

perspektif pribadi yang mungkin menyebabkan pemeriksa melakukan pembatasan 

lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala 

bentuknya. Pembatasan lingkup pertanyaan dan pengungkapan ata melemahkan 

temuan dalam segala bentuknya merupakan salah satu indikasi terpengaruhnya 

independensi pemeriksa oleh gangguan tersebut. Oleh karena itu pemeriksa 

dihimbau untuk menghindari segala tugas audit yang mungkin dapat memicu 

munculnya gangguan pribadi agar pemeriksa dapat mempertahankan sikap 

independennya dan menyatakan sebuah kesimpulan dan opini audit secara jujur, 

objektif, dan profesional. 

Selanjutnya yaitu gangguan ekstern dimana gangguan ini dipicu oleh 

adanya intervensi pihak di luar organisasi pemeriksa yang dapat menyebabkan 

kemampuan pemeriksa untuk meyatakan kesimpulan dan opini secara jujur, 

objektif, dan profesional menjadi lemah. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan 

hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat 

pelaksanaan audit. Pihak yang melakukan intervensi pada pelaksanaan 

pemeriksaan biasanya pihak yang memiliki kekuasaan politik dan pengaruh 

terhadap eksistensi organisasi pemeriksa. Salah satu contoh kemungkinan adanya 

tekanan politik adalah kasus Panama Papers dimana kasus ini banyak menyeret 

pejabat politik. DJP melalui pemeriksa pajak harus bersikap independen apabila 

ditugaskan untuk mengungkap kebenaran dari kasus panama papers yang diduga 

terkait dengan perilaku penghindaran pajak. Sekalipun tugas tersebut menyangkut 

pejabat-pejabat negara, DJP tetap tidak boleh memihak siapapun. 

Terakhir yaitu gangguan organisasi, gangguan ini muncul karena 

kedudukan, fungsi, dan struktur organisasinya. Hal ini terjadi jika organisasi 
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pemeriksa melakukan pemeriksaan pada pihak yang terkait dalam organisasi 

pemeriksa atau melakukan pemeriksaan pajak pada WP yang bekerja dalam satu 

organisasi dengan pihak pemeriksa. Oleh karena itu pemeriksa harus menghindari 

tugas pemeriksaan yang dapat memicu kondisi tersebut sehingga pemeriksa dapat 

mempertahankan sikap independennya dalam menjalankan tugas tanpa hambatan. 

Beberapa penelitian terkait independensi pada profesi auditor telah banyak 

dilakukan. Artinya independensi selama ini telah menjadi perhat ian penting bagi 

profesi auditor atau pemeriksa. Namun masih sedikit yang membahas independensi 

pada profesi pemeriksa pajak. oleh karena itu penulis bermaksud untuk membahas 

mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksa pajak. 

Siregar (2009) telah meneliti mengenai pengaruh gangguan pribadi, 

gangguan ekstern, dan gangguan organisasi terhadap independensi pemeriksa pada 

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian yang dilakukan Siregar 

(2009) menunjukkan bahwa gangguan pribadi, gangguan ekstern, dan gangguan 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor.  

Kantor Pelayanan Pajak (selanjutnya disingkat KPP) Madya Malang 

didirikan untuk membantu WP yang berada dalam wilayah tugasnya untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. Dari tujuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa KPP Madya Malang 

bertugas untuk melayani dan mengawasi WP dalam memenuhi perpajakannya 

dalam  rangka penegakan peraturan perpajakan. Dalam pelaksanaan tugas untuk 

mengawasi, terdapat bagian fungsional pemeriksa yang bertugas untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap WP yang diduga sengaja atau tidak sengaja tidak memenuhi 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya pemeriksa pajak di lingkungan KPP 



8 

Madya Malang harus mematuhi peraturan mengenai tata cara pemeriksaan pajak. 

Salah satunya sikap independen dalam melaksanakan tugas sebagai pemeriksa. 

Independensi pada pemeriksa pajak di lingkungan KPP Madya Malang wajib 

diperhatikan guna menjaga kejujuran, keobjektifan, dan sikap profesional sehingga 

menghasilkan keputusan yang dapat dipercaya dari  pelaksanaan pemeriksaan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 

berkeinginan untuk meneliti mengenai faktor yang berpengaruh terhadap 

independensi pemeriksa pajak di KPP Madya Malang. Penelitian ini merupakan 

replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2009) dengan judul Pengaruh 

Gangguan Pribadi, Ekstern, dan Organisasi terhadap Independensi Pemeriksa 

(Studi Empiris pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang). Penelitian terdorong 

untuk melakukan penelitian yang serupa dengan subjek penelitian  karena subjek 

penelitian memiliki kesamaan dalam hal profesi yaitu pemeriksa namun keduanya 

memiliki tugas yang berbeda. Selain itu adanya perbedaan antara macam-macam 

gangguan independensi yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-23/PJ/2013 dengan gangguan independensi yang disebutkan dalam 

Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN juga menjadi salah satu hal 

yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang sebelumnya, maka penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh faktor individu terhadap independensi pemeriksa 

pajak? 

2. Bagaimanakah pengaruh faktor ekstern terhadap independensi pemeriksa 

pajak? 
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3. Bagaimanakah pengaruh faktor organisasi terhadap independensi pemeriksa 

pajak? 

1.3 Batasan Masalah 

Peneliti perlu membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini 

agar penelitian ini dapat difokuskan pada topik penelitian. Penelitian ini hanya 

membahas faktor yang berpengaruh terhadap independensi pemeriksa pajak. 

Adapun faktor yang akan digunakan pada penelitian ini diadopsi dari Peraturan 

BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN dan juga penelitian yang dilakukan 

oleh Siregar (2009) yaitu faktor individu, ekstern, dan organisasi. Dengan 

demikian penelitian ini tidak akan menguji faktor lainnya yang mungkin 

mempengaruhi independensi pemeriksa pajak selain faktor yang dapat 

melemahkan independensi pemeriksa pajak sebagaimana yang disebutkan dalam 

Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 dan juga penelitian Siregar (2009). 

Penelitian ini juga tidak menguji kemampuan untuk memoderasi atau 

memediasi antar variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini 

dikarenakan dasar yang digunakan yaitu Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 

dan penelitian Siregar (2009), tidak mengembangkan model penelitian tersebut.  

Dalam penelitian ini sering terdapat beberapa isu terkait lemahnya 

independensi yang dapat mengakibatkan kinerja pemeriksa tidak maksimal. 

Namun sebetulnya penelitian ini tidak meneliti apakah pengaruh dari faktor-faktor 

yang diuji terhadap independensi dapat berpengaruh juga terhadap kinerja 

pemeriksa pajak. Sehingga isu tersebut hanya menggunakan asumsi peneliti yang 

didasarkan pada penelitian terkait kinerja auditor atau pemeriksa yang dipengaruhi 

oleh independensi. Pengaitan isu kinerja pemeriksa pajak yang menurun hanya 

sebatas untuk menguatkan latar belakang diadakannya penelitian ini. 
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Penelitian ini berusaha untuk mencari gangguan independensi lain yang 

disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-23/PJ/2013 tentang 

Standar Pemeriksaan. Hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

184 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan tidak menjelaskan tentang gangguan 

independensi pemeriksa pajak. selain itu juga terdapat asas hukum yang 

menyatakan bahwa peraturan yang khusus akan menggesampingkan peraturan 

yang umum. Oleh karena itu peraturan tersebut hanya digunakan untuk introduksi 

mengenai pemeriksaan pajak untuk para pembaca. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini  yaitu untuk : 

1. Menganalisis pengaruh faktor individu terhadap independensi pemeriksa pajak  

2. Menganalisis pengaruh faktor ekstern  terhadap independensi pemeriksa pajak. 

3. Menganalisis pengaruh faktor organisasi terhadap independensi pemeriksa 

pajak. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Terpenuhinya tujuan penelitian yang disebutkan sebelumnya, penulis 

berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1) Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang 

audit atau pemeriksaan pajak terutama mengenai independensi pemeriksa 

pajak. sehingga dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya atau 

referensi dalam kegiatan belajar mengajar di bidang pemeriksaan pajak. 

2) Manfaat untuk Praktis 
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Pemeriksa pajak dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengetahui 

faktor yang dapat mempengaruhi independensinya saat melaksanakan tugas. 

Selain itu juga dapat digunakan oleh DJP untuk memperhatikan faktor lain 

yang mempengaruhi independensi pemeriksa pajak selain dalam  Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor 23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan.

1.6 Sistematika Pembahasan 

Pembahasan penelitian yang disusun pada skripsi ini akan dibagi menjadi 

beberapa bagian, diantaranya : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas landasan teori yang menjadi dasar dalam analisis 

penelitian ini, review penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

kerangka konseptual, dan penjelasan mengenai hipotesis yang dikembangan 

berdasarkan teori dan penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini, pertimbangan pemilihan lokasi penelitian, definisi operasional variabel yaitu 

tentang deskripsi variabel-variabel dalam penelitian yang didefinisikan secara jelas 

dan indikator yang digunakan sebagai ukuran dari variabel tersebut, cara mengukur 

variabel yang diuji, penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 

serta metode dan teknik analisis data yang akan digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian, analisis data yang 

dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif , analisis kualitas data, hasil analisis 

regresi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan 

dan juga pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan hasil penelitian yang dijabarkan secara ringkas yang 

mampu mewakili seluruh pertanyaan yang dijadikan sebagai kesimpulan dari hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian berikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Faktor Individu 

Faktor individu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor individu 

yang menyebabkan perilaku abnormal dari seorang pemeriksa pajak ketika 

melaksanakan tugas pemeriksaan. Menurut Kuntjojo (2009:9) kata abnormal 

berarti sifat yang bertolakbelakang dengan keadaan normal. Lebih lanjut lagi 

Kuntjojo (2009:9) menegaskan bahwa keadaan normal yang dimaksud adalah 

keadaan yang dianggap normal oleh mayoritas individu atau kelompok.  

Menurut Supratiknya yang dikutip oleh Siregar (2009:8), faktor individu 

yang menyebabkan perilaku abnormal pada pemeriksa diindikasikan oleh kondisi-

kondisi yang berasal dari perkembangan kepribadian yang tidak matang dan 

menyimpang. Karena perkembangan kepribadian yang tidak matang tersebut, 

individu-individu tertentu mempunyai perspektif, pemikiran, dan berinteraksi 

dengan lingkungan sekitarnya secara maladaptif, akibatnya individu-individu 

tersebut tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan keadaan normal.  Rumini dan 

Hastomo (2008:2) menjelaskan bahwa perilaku maladaptif adalah 

ketidakmampuan individu untuk beradaptasi dengan keadaan sekitar secara wajar. 

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, auditor sering kali dihadapkan 

pada kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Diantara kondisi dan situasi tersebut 

mungkin dapat mempengaruhi perilaku auditor dalam pelaksanaan audit. Salah 

satunya kondisi dan situasi yang berasal dari individu auditor itu sendiri. 

Berdasarkan Government Auditing Standards (GAS) terdapat lima hal yang 

mempengaruhi independensi auditor pemerintahan dan termasuk faktor individu. 
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Lima hal tersebut yaitu Self Interest, Self Review, Bias, Familiarity, dan 

Management Participation. Alasan mengapa lima hal tersebut tergolong faktor 

individu dapat diketahui dari definisi kelima hal tersebut yang dikemukakan dalam 

GAS. Berikut ini definisi dari lima hal tersebut yang dijelaskan dalam GAS (2011): 

1) Self Interest (Kepentingan Pribadi) 

Self interest atau kepentingan pribadi adalah hubungan keuangan atau 

kepentingan pribadi lainnya antara pihak pemeriksa dan auditee sehingga dapat 

mengakibatkan tidak termotivasinya pemeriksa dalam melaksanakan tugas 

audit dan dapat melemahkan hasil kinerja pemeriksaan. 

2) Self Review (Jasa Pribadi) 

Self Review atau Jasa Pribadi adalah kegiatan audit atau non audit yang pernah 

atau sedang dilakukan oleh pemeriksa di luar kegiatan sebagai auditor 

pemerintahan sehingga dapat mengakibatkan tidak termotivasinya pemeriksa 

dalam melaksanakan tugas audit dan dapat melemahkan hasil kinerja 

pemeriksaan. 

3) Bias (Prasangka) 

Bias atau Prasangka adalah pandangan individu dari auditor pada suku, agama, 

ras, ideologi, politik atau hal lainnya yang dapat mengakibatkan tidak 

termotivasinya pemeriksa dalam melaksanakan tugas audit dan dapat 

melemahkan hasil kinerja pemeriksaan. 

4) Familiarity (Keakraban) 

Familiarity atau Keakraban adalah kedekatan hubungan antara pihak auditor 

dengan auditee yang disebabkan oleh hubungan keluarga, pertemanan atau hal 

lainnya sehingga dapat mengakibatkan tidak termotivasinya pemeriksa dalam 

melaksanakan tugas audit dan dapat melemahkan hasil kinerja pemeriksaan. 
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5) Management Participation (Keterlibatan Manajemen) 

Management Participation atau Keterlibatan Manajemen adalah keikutsertaan 

pihak auditor dalam kegiatan manajemen dan/atau keputusan manajemen 

auditee yang dapat mengakibatkan tidak termotivasinya pemeriksa dalam 

melaksanakan tugas audit dan dapat melemahkan hasil kinerja pemeriksaan. 

Menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN, kelima 

hal tersebut diklasifikasikan sebagai gangguan pribadi atau dalam penelitian ini 

disebut dengan faktor individu. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 

gangguan pribadi atau faktor individu adalah “gangguan yang disebabkan oleh 

suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa 

membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam 

segala bentuknya”.  

Kondisi-kondisi yang mengindikasikan adanya pengaruh dari faktor 

individu terhadap indpendensi pemeriksa juga disebutkan dalam Peraturan BPK RI 

Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN. Berikut ini kondisi yang mengindikasikan 

adanya faktor individu yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksa : 

1) Memiliki ikatan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai 

dengan tingkat kedua dengan pimpinan perusahaan atau program yang 

diperiksa atau sebagai pegawai dari perusahaan yang diperiksa, dalam 

posisi yang dapat mempengaruhi secara langsung dan signifikan terhadap 

perusahaan atau program yang diperiksa. 

2) Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak 

langsung pada perusahaan atau program yang diperiksa. 

3) Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang 

diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.  

4) Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang 

diperiksa. 

5) Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek 

pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan 

sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan entitas atau 

program yang diperiksa. 

6) Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan 

suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan menjadi 

berat sebelah. 
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7) Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan 

keputusan atau pengelolaan suatu entitas, yang berdampak pada 

pelaksanaan kegiatan atau program entitas yang sedang berjalan atau 

sedang diperiksa. 

8) Memiliki tanggung jawab untuk mengatur suatu entitas atau kapasitas yang 

dapat mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa, 

misalnya sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari 

entitas, aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai  anggota 

manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, pengawasan atau fungsi 

monitoring terhadap entitas, aktivitas atau program yang diperiksa. 

9) Adanya kecenderungan untuk memihak, karena keyakinan politik atau 

sosial,  sebagai akibat hubungan antar pegawai, kesetiaan kelompok, 

organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu.  

10) Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang auditor, yang sebelumnya pernah 

sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran 

yang diusulkan oleh suatu entitas atau program yang diperiksa. 

11) Pelaksanaan pemeriksaan oleh seorang auditor, yang sebelumnya pernah 

menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/unit kerja atau 

program yang diperiksa. 

12) Mencari pekerjaan pada entitas yang diperiksa selama pelaksanaan 

pemeriksaan. 

 

Hasil penelitian dari Wati dan Subroto (2003:98) menunjukkan bahwa 

ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan pihak yang diperiksa, 

pemberian jasa lain selain jasa audit, dan lamanya hubungan audit mempengaruhi 

independensi penampilan akuntan publik. Ketiga faktor tersebut merupakan 

beberapa pemicu adanya faktor individu yang dapat mempengaruhi independensi 

pemeriksa. Hal ini juga sama seperti yang disebutkan dalam Peraturan BPK Nomor 

01 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa ketiga indikator tersebut merupakan 

faktor individu yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksa. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amilin dkk (2008:42) menunjukkan 

bahwa jasa selain jasa audit merupakan indikasi yang dapat mempengaruhi 

independensi auditor. Sedangkan hasil penelitian Wati dan Subroto menunjukkan 

bahwa jawaban mayoritas responden menyatakan jasa selain jasa audit tidak 

berpengaruh terhadap independensi auditor. Selain itu juga terdapat perbedaan lain 

pada hasil penelitian keduanya dimana hasil penelitian Wati dan Subroto (2003:98) 
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yang menunjukkan bahwa lamanya hubungan audit dapat mempengaruhi 

independensi auditor. Sedangkan penelitian yang dilakukan Amilin dkk (2008:42) 

menunjukkan bahwa lamanya hubungan audit tidak berpengaruh terhadap 

independensi auditor. Hal ini mungkin dikarenakan perbedaan responden yang 

dipilih oleh kedua penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Amilin dkk 

(2008) memilih banker sebagai responden untuk diteliti apakah memiliki kesamaan 

persepsi dengan auditor eksternal yang dipilih oleh Wati dan Subroto (2003).  

Penelitian mengenai pengaruh faktor individu terhadap independensi 

pemeriksa atau auditor telah banyak dilakukan (Siregar, 2009; Sriyanto, 2010; 

Jalaludin, 2011; Mide, 2011; Iriyani, 2014; dan Parawansa, 2014). Keseluruhan 

penelitian tersebut menunjukkan bukti empiris bahwa faktor individu berpengaruh 

terhadap independensi pemeriksa. Penelitian memiliki kesamaan pada adopsi teori 

yang sama yaitu Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007. Namun subjek penelitian 

yang dipilih berbeda beda. Walaupun begitu penelitian tersebut menunjukkan hasil 

yang sama. Penelitian-penelitian tersebut belum pernah memilih auditor pajak 

sebagai respondennya. Oleh karena itu penulis berpendapat perlu juga untuk diteliti 

apakah faktor individu yang disebutkan pada Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 

2007 juga berpengaruh pada independensi pemeriksa pajak. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Pemeriksaan tujuan pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Demi 

mencapai tujuan tersebut tentu diperlukan para pemeriksa pajak yang memiliki 

sikap independen yang artinya pemeriksa pajak tidak mudah dipengaruhi oleh 
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keadaan, kondisi, perbuatan dan/atau WP yang diperiksanya, termasuk juga faktor 

individu yang dapat mengakibatkan tidak termotivasinya pemeriksa pajak dalam 

menjalankan tugas sehingga pemeriksa pajak melakukan pembatasan pada rencana 

audit yang meliputi pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan informasi-

informasi yang ditemukan dalam segala bentuknya. Sebagaimana dijelaskan juga 

oleh Siegel dan Marconi (1989) dalam Iriyani (2014:11) bahwa faktor-faktor 

personalitas atau individu tidak boleh melekat pada diri auditor dalam 

melaksanakan tugas audit. Dengan demikian instansi pemeriksa atau auditor pajak 

diharuskan untuk mengkoordinasikan pemeriksa pajak agar terhindar dari faktor 

individu yang dapat mempengaruhi keobjektifan pemeriksa pajak dalam 

pelaksanaan pemeriksaan pajak.  

Hal yang dapat dilakukan instansi pemeriksa pajak untuk menghindari 

pemeriksanya tidak terpengaruh oleh faktor individu tersebut yaitu dalam seleksi 

anggota tim audit termasuk juga supervisornya. Anggota tim audit yang mungkin 

dapat terpengaruh faktor individu tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam 

pelaksanaan audit tersebut dan sebaiknya dipilih orang lain yang memenuhi 

kriteria independen dari segi individu. Misalnya terdapat anggota tim pemeriksa 

pajak yang ternyata memiliki saham atau modal dalam kegiatan usaha WP 

sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pada WP tersebut, 

instansi pemeriksa dapat mengganti pemeriksa tersebut dengan pemeriksa pajak 

lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan WP  tersebut sehingga pelaksanaan 

pemeriksaan pajak yang jujur dan objektif dapat terealisasi. Hal ini pun ditegaskan 

dalam GAS (2011:33) yang menyatakan bahwa “Removing an individual from an 

audit team when that individual’s financial or other interests or relationships pose a 
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threat to independence” merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

menghindari terganggunya independensi auditor. 

Pemeriksa pajak yang juga termasuk jenis auditor perlu 

mempertimbangkan faktor individu yang dapat mempengaruhi independensinya. 

Jika pemeriksa pajak merasa bahwa independensinya terpengaruh oleh faktor 

individu, maka dapat mengakibatkan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang bebas 

dari pengaruh oleh keadaan, kondisi, perbuatan dan/atau Wajib Pajak dapat 

terancam. Oleh karena itu sebaiknya pemeriksa pajak yang merasa 

independensinya terpengaruh oleh faktor indvidu saat melaksanakan pemeriksaan 

pajak pada WP tertentu, sebaiknya melaporkan pada atasannya dan tidak ikut serta 

dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Seperti yang dikatakan GAS (2011:33) 

bahwa “Consulting an independent third party, such as a professional 

organization, a professional regulatory body, or another auditor” perlu dilakukan 

auditor untuk memperkuat independensi auditor dalam melakukan pemeriksaan. 

Lebih baik lagi jika instansi pemeriksa pajak memiliki sistem yang dapat 

mengendalikan sikap independen pemeriksanya. Sistem ini bekerja untuk 

memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui 

pemeriksa pajak yang mungkin dapat mempengaruhi keobjektifan pelaksanaan 

pemeriksaan. Siregar (2009:11) telah menjelaskan beberapa aturan yang dapat 

diterapkan oleh instansi pemeriksa termasuk juga pemeriksa pajak agar dapat 

mempertahankan sikap independennya, diantaranya : 

1) Menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan pihak 

yang berkepentingan langsung mengetahui adanya faktor individu yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak menjadi tidak jujur dan objektif. 
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2) Sosialisasi mengenai kebijakan dan prosedur tersebut kepada pihak pemeriksa 

pajak. 

3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur tersebut 

agar dapat berjalan dengan baik dan konsisten. 

4) Menerapkan suatu metode yang dapat meningkatkan hasil dari kebijakan dan 

prosedur yang diterapkan dalam rangka mempertahankan independensi 

pemeriksa pajak 

5) Selalu mendidik para pemeriksa untuk mengutamakan independensinya dalam 

pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

 

2.1.2 Faktor Ekstern 

Pengaruh pihak yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan pemeriksaan juga 

dapat mempengaruhi independensi pemeriksa. Seperti yang ada dalam pernyataan 

GAS (2011:32) bahwa terdapat pengaruh dari pihak di luar instansi pemeriksa 

yang dapat memberikan tekanan pada pihak pemeriksa sehingga pemeriksa tidak 

menjalankan tugasnya secara objektif dan jujur atau disebut dengan Undue 

Influence atau pengaruh pihak yang tidak berkepentingan.  Pengaruh ini mungkin 

terjadi apabila pihak luar tersebut memiliki kekuasaan dan otoritas pada pihak 

pemeriksa. 

Faktor ekstern yang dapat mengganggua independensi pemeriksa dapat 

berupa tekanan-tekanan dari pihak luar instansi pemeriksa. Tekanan yang 

dimaksud adalah intervensi pihak manajemen untuk mempengaruhi hasil 

pemeriksaan atau opini audit. Meilisa (2012) menjelaskan bahwa manajemen dapat 

melakukan intervensi dengan memaksa pihak pemeriksa agar melaporkan hasil 

pemeriksaan atau memberikan opini yang tidak sesuai dengan fakta yang 

ditemukan saat pemeriksaan dilakukan. Pembatasan anggaran waktu yang sangat 
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ketat dan ancaman pemutusan kerja merupakan beberapa indikasi terjadinya 

intervensi manajemen yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan yang 

independen (Meilisa, 2012:9). 

Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 disebutkan bahwa faktor ekstern 

atau gangguan ekstern. Peraturan tersebut memberikan beberapa contoh indikasi 

terjadinya intervensi pihak ekstern pada pihak pemeriksa yang dapat mengganggu 

pelaksanaan pemeriksaan yang independen. Berikut ini uraian dalam Peraturan 

BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN yang mengindikasikan adanya 

pengaruh faktor ekstern terhadap independensi pemeriksa :  

1) Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau 

mengubah lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya. 

2) Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur 

pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan. 

3) Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan. 

4) Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan 

promosi pemeriksa. 

5) Pembatasan terhadap sumberdaya yang disediakan bagi organisasi 

pemeriksa, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi 

pemeriksa tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan. 

6) Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa 

terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan. 

7) Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan dengan isi 

laporan hasil pemeriksaan, simpulan pemeriksa, atau penerapan suatu 

prinsip akuntansi. 

8) Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, 

selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau 

kebutuhan pemeriksaan. 

 

2.1.3 Faktor Organisasi 

Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN, 

salah satu ancaman pada independensi pemeriksa yaitu faktor organisasi. Peraturan 

BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 Lampiran II tentang SPKN menjelaskan bahwa 

kedudukan, fungsi, dan struktur organisasi merupakan indikasi adanya faktor 

organisasi yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksa. Misalnya 
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pemeriksaan yang dilakukan pada pemerintah, perusahaan milik pemerintah, atau 

perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah. 

Jalaluddin (2011:11) mengatakan bahwa independensi pemeriksa dapat 

dipengaruhi oleh kondisi pemeriksa yang mengalami intervensi yang bersifat 

menekan dari instansi pemerintah sehingga pemeriksa tidak dapat melaksanakan 

tugasnya dengan objektif. Hal ini terjadi jika pemeriksa berada dalam satu struktur 

organisasi dan dihadapkan pada suatu tugas pemeriksaan pada pihak yang 

membawahinya. Situasi tersebut mungkin dapat dialami oleh pemeriksa pajak yang 

berada dalam struktur KPP dan dihadapkan pada tugas pemeriksaan pajak pada 

WP yang memiliki hubungan dengan pihak yang membawahinya misal Kepala 

KPP dan/atau pejabat pada Kantor Wilayah DJP yang membawahi pemeriksa 

pajak tersebut.  

Independensi pemeriksa pajak dapat mengalami hambatan apabila terdapat 

tekanan dari pihak WP yang diperiksa berhubungan dengan instansi pemerintah 

atau pejabat yang secara struktur organisasi membawahi pemeriksa pajak.  ketika 

kondisi tersebut dialami oleh pemeriksa pajak maka sebaiknya pemeriksa pajak 

melaporkan pada pihak lain bahwa independensinya terganggu akibat tekanan 

tersebut atau sebaiknya menolak untuk melaksanakan tugas pemeriksaan pajak 

pada WP tersebut. 

Selain itu juga menurut Amirsyah (2007)  harus diterapkan sebuah standar 

pemeriksaan yang  mengatur faktor organisasi  yang dapat mempengaruhi 

independensi secara detil untuk menghindari perbedaan persepsi dan opini 

sehingga organisasi pemeriksa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat 

lebih terarah dalam mempertahankan independensinya. Standar yang mengatur 

independensi organisasi secara detil dapat mempermudah pemeriksa dalam 
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bertindak dan kebebasan dalam mengambil keputusan dalam pemeriksaan mulai 

dari perencanaan sampai penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Dengan demikian 

perlu adanya aturan-aturan khusus yang harus dijelaskan pada standar pemeriksaan 

pajak mengenai faktor organisasi agar pemeriksa dapat mempertahankan 

independensinya dan menjalankan tugas pemeriksaan secara efektif. 

 

2.1.4 Independensi Pemeriksa Pajak 

Independensi merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu 

independence yang menurut Kamus Oxford (Hornby, 1980) memiliki arti yang 

sama dengan freedom. Freedom dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti 

kebebasan dimana maksud dari kebebasan  ini adalah kondisi dimana seseorang 

tidak dikekang atau dibatasi oleh kondisi, keadaan, dan perbuatan dari pihak 

manapun dalam melakukan sesuatu (Pusat Bahasa, 2008:154). Tujuan adanya 

kegiatan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan WP dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain sebagai upaya penegakan 

peraturan perundang undangan perpajakan.  

Independensi merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian penting 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan. Hal ini dikarenakan 

independensi dianggap sebagai salah satu penentu kualitas hasil pemeriksaan. 

Selain itu menurut Wati dan Subroto (2003:86) independensi merupakan salah satu 

unsur etika yang wajib dipertahankan oleh seorang auditor eksternal. Hal ini 

dikarenakan kepercayaan masyarakat atas hasil laporan audit atau pemeriksaan 

bergantung juga oleh independensi auditor di mata pengguna laporan keuangan. 

Dengan demikian kepercayaan pihak pengguna hasil pemeriksaan wajib 

diutamakan oleh pihak pemeriksa dengan cara melakukan tugas audit tanpa 
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pengaruh apapun sehingga hasil pemeriksaan tidak dianggap menguntungkan 

dan/atau merugikan salah satu pihak. 

Standar Perikatan Audit  (SPA) 200 menyebutkan bahwa auditor wajib 

bersikap independen baik independensi berdasarkan pemikiran auditor 

(Independence in Fact) dan independensi berdasarkan pandangan pihak ketiga 

seperti pengguna informasi laporan keuangan audit atau pengguna informasi 

laporan hasil pemeriksaan pajak (Independensi Penampilan). Code of Ethics for 

Proffesional Accountant seksi 290 ayat 8 maksud independensi dalam sikap mental 

(in fact) adalah kondisi batin yang memungkinkan auditor menyampaikan 

kesimpulan tanpa dipengaruhi oleh pengaruh yang melemahkan keputusan 

profesional, sehingga memungkinkan seorang individu untuk bertindak dengan 

integritas, objektivitas dan skeptisisme profesional. Sedangkan independensi dalam 

penampilan (in appearance) adalah pandangan pihak ketiga yang menggunakan 

informasi dari opini akuntan profesional terhadap integritas, objektivitas, dan 

skeptisisme profesional akuntan profesional tersebut. Oleh karena itu penting bagi 

auditor profesional untuk mengutamakan independensi dalam setiap tugas yang 

dilaksanakannya baik independensi menurut pandangan pribadi dan pandangan 

pihak ketiga yang membutuhkan informasi dari keputusan auditor tersebut. 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 

Tentang Standar Pemeriksaan tentang Standar Pemeriksaan menyebutkan bahwa 

independensi pemeriksa pajak harus dipertahankan sehingga dalam menjalankan 

tugasnya, keadaan, kondisi, perbuatan dan/atau Wajib Pajak yang diperiksanya 

tidak dapat mempengaruhi pemeriksa pajak tersebut. Keadaan, kondisi, perbuatan 

dan/atau WP yang dimaksud dalam peraturan tersebut, antara lain : 

1) Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai 

dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak; 
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2) Memiliki kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan Wajib Pajak; 

3) Pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan dengan 

masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada Wajib Pajak dalam 

kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; 

4) Memiliki teman dekat/keluarga yang dapat berposisi sebagai wakil Wajib Pajak 

yang diperiksa; atau 

5) Keadaan, kondisi, dan perbuatan tertentu lainnya yang menurut pertimbangan 

Pemeriksa Pajak dapat mengganggu independensi. 

 

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 tentang SPKN dalam 

lampiran II menyebutkan 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”. Dengan demikian pemeriksa dalam 

melaksanakan tugas pemeriksaan dianjurkan untuk menghindari gangguan-

gangguan tersebut agar dapat menghasilkan kesimpulan pemeriksaan yang dapat 

dipercaya dan objektif.   

Hal ini juga serupa dengan yang dijelaskan oleh The Comptroller General 

of the United States dalam GAS (2011:32-33) yang menyebutkan bahwa ada tujuh 

ancaman yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksa pemerintah di 

Amerika Serikat. Tujuh ancaman tersebut lima diantaranya termasuk faktor 

individu, satu lagi termasuk faktor ekstern, dan terakhir termasuk faktor organisasi. 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 

Tentang Standar Pemeriksaan Pasal 3 ayat 3 angka 3 huruf e yang secara tidak 

langsung menyatakan bahwa terdapat gangguan lain dibangun berdasarkan 

pertimbangan pemeriksa pajak itu sendiri. Sehingga pernyataan tersebut menjadi 

hal yang ambigu karena dapat menimbulkan makna yang berbeda-beda dari setiap 

pengguna aturan tersebut. Menurut Luo (2002 berpendapat bahwa aturan yang 

ambigu akan memberikan celah kepada agen pemerintah untuk melakukan korupsi 
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dengan memanfaatkan kelemahan tersebut. Oleh karena itu perlu diteliti lebih 

mendalam lagi mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi independensi 

pemeriksa pajak. 

Penelitian ini akan menguji pengaruh dari faktor individu, ekstern, dan 

organisasi yang disebutkan dalam Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 

tentang Pemeriksaan Keuangan Negara pada independensi pemeriksa pajak. 

Alasan penggunaan faktor-faktor yang disebutkan dalam Peraturan tersebut karena 

auditor BPK dan pemeriksa pajak memiliki karakteristik yang hampir sama yaitu 

profesi pemeriksa yang bertugas untuk kepentingan negara. hanya saja auditor 

BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

pada instansi pemerintah sedangkan pemeriksa pajak bertugas untuk menguji 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hanya saja 

BPK sudah menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kedudukan yang sama 

dengan pemerintah dalam struktur organisasi kenegaraan. Sedangkan pemeriksa 

pajak yang berstatus sebagai pegawai DJP masih berkedudukan di bawah 

kementerian keuangan yang artinya masih berkedudukan di bawah pemerintah. 

Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa faktor yang berpengaruh terhadap 

independensi auditor BPK juga dapat berpengauht terhadap pemeriksa pajak. 

 

2.2 Review Penelitian Terdahulu 

Wati dan Subroto (2003) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi independensi penampilan akuntan public dengan survey pada 

Kantor Akuntan Publik dan Pengguna Laporan Keuangan di Kota Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan enam variabel independen yang diduga dapat 

mempengaruhi independensi penampilan akuntan public dan merupakan replikasi 

dari penelitian Novianty dan Kusuma (2001). Enam variabel independen tersebut 
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yaitu Ikatan Kepentingan Keuangan dan Hubungan Usaha dengan Klien, 

Pemberian Jasa Lain Selain Jasa Audit,  Lama Hubungan Audit, Persaingan Antar 

Kantor Akuntan Publik, Ukuran Kantor Akuntan Publik, dan Audit Fee. 

Pengukuran yang dipilih untuk penelitian ini yaitu skala nominal dimana 

responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. 

Jawaban ya diberi skor 1 sedangkan skor untuk jawaban tidak yaitu 0. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa : 

1) Sebanyak 75% responden menyatakan bahwa ikatan kepentingan keuangan dan 

hubungan usaha dengan klien berpengaruh terhadap independensi penampilan 

akuntan public dan 25%nya lagi menyatakan tidak berpengaruh. Dengan 

demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa ikatan kepentingan keuangan dan 

hubungan usaha dengan klien berpengaruh terhadap independensi penampilan 

akuntan publik. 

2) 60,5% responden menyatakan bahwa pemberian jasa lain selain jasa audit tidak 

berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan public dan sisanya 

sebanyak 39,5% menyatakan berpengaruh. Dengan demikian hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pemberian jasa lain selain jasa audit tidak berpengaruh 

terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

3) 67,2% responden menyatakan bahwa lamanya hubungan audit pada klien 

tertentu berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan public dan 

32,8% responden menyatakan tidak berpengaruh. Dengan demikian hasil 

tersebut menunjukkan bahwa lamanya hubungan audit berpengaruh terhadap 

independensi penampilan akuntan publik. 

4) Sebanyak  59,4% responden menyatakan bahwa ketatnya persaingan antar 

kantor akuntan tidak berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan 
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public dan 40,6% menyatakan bahwa ketatnya persaingan kantor akuntan 

public berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik. Dengan 

demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa ketatnya persaingan antar kantor 

akuntan tidak memiliki pengaruh terhadap independensi penampilan akuntan 

publik. 

5) 82% responden menyatakan bahwa ukuran suatu kantor akuntan publik, besar 

atau kecil, tidak berpengaruh terhadap independensi penampilan akuntan public 

dan 18% lainnya menyatakan berpengaruh. Dengan demikian hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ukuran suatu kantor akuntan publik tidak memiliki 

pengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

6) 57,8% responden menyatakan bahwa besarnya audit fee yang diterima oleh 

suatu kantor akuntan publik berpengaruh terhadap independensi penampilan 

akuntan public dan sisanya sebanyak 42,8% menyatakan tidak berpengaruh. 

Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa fee audit memiliki 

pengaruh terhadap independensi penampilan akuntan publik. 

Penelitian yang dilakukan Siregar (2009) bertujuan untuk melakukan 

analisis dan membuktikan secara empiris tentang pengaruh gangguan pribadi, 

ekstern, dan organisasi pada independensi pemeriksa di Inspektorat Kabupaten 

Deli Serdang. Pengumpulan data pada penelitian tersebut dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner pada seluruh pegawai di Inspektorat Kabupaten Deli 

Serdang. Kuesioner yang dikirim berjumlah 41 dan kembali sebanyak 38 atau 

kurang lebih 93%.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan pribadi, ektern, 

dan organisasi memiliki pengaruh pada independensi pemeriksa di Inspektorat 

Kabupaten Deli Serdang baik secara parsial maupun simultan. 
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Sriyanto (2010) melakukan studi empiris pengaruh gangguan pribadi, 

ekstern, dan organisasi pada independensi auditor BPK RI perwakilan provinsi 

Sumatera Utara. Sriyanto (2010) mengembangkan  penelitian yang dilakukan oleh 

Siregar (2009) dengan mengganti lokasi penelitian dan menambah satu variabel 

independen yang diuji. Sriyanto mengujinya pada Auditor BPK RI perwakilan 

provinsi Sumatera Utara dan menambah kecakapan profesional sebagai variabel 

independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan pribadi, ektern, 

organisasi, dan kecakapan profesional memiliki pengaruh pada independensi 

pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang baik secara parsial maupun 

simultan. Uji hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa gangguan pribadi, 

ekstern, dan organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

independensi auditor BPK, sedangkan kecakapan profesional memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap independensi auditor BPK. 

Selanjutnya penelitian dari Mide (2011) mengenai pengaruh gangguan 

pribadi dan gangguan ekstern pada independensi auditor di BPK dan KAP di Kota 

Makassar. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Siregar (2009) 

dimana subjek penelitian yang dipilih oleh Mide (2011) berbeda yaitu auditor BPK 

dan KAP di Kota Makassar. Perbedaan lain yaitu penggunaan variabel independen 

dimana Mide (2011) hanya menggunakan dua variabel dari tiga variabel yang 

digunakan Siregar (2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mide (2011) 

menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial gangguan pribadi dan gangguan 

ektern berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. 

Jalaluddin (2011) melakukan penelitian dengan menguji faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi independensi pemeriksa pada Inspektorat Kota Binjai 

Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Siregar 
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(2009) dengan perbedaan pada populasi yang diteliti. Hasil dari penelitian 

Jalaluddin (2011) menunjukkan bahwa gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi 

masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap independensi 

pemeriksa secara parsial dan juga gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi secara 

bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

independensi pemeriksa. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa gangguan 

organisasi memiliki pengaruh yang paling besar terhadap independensi pemeriksa 

di Inspektorat Kota Binjai Sumatera Utara. 

Penelitian dari Meilisa (2012) menguji pengaruh management pressure dan 

tight audit time budget terhadap independensi auditor pada 16 KAP di Sumatera 

Bagian Selatan. Variabel management pressure diproksikan menjadi dua aspek 

yaitu intervensi manajemen dan pemutusan hubungan kerja dan penggantian 

auditor. Lalu variabel tight audit time budget juga diproksikan menjadi dua aspek 

yaitu penerapan tight audit time budget dan lamanya hubungan audit dalam 

memberikan layanan jasa pada klien. Penelitian tersebut membuktikan secara 

empiris bahwa proksi management pressure yaitu intervensi manajemen dan 

pemutusan hubungan kerja dan penggantian auditor terhadap independensi auditor 

berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial. Sedangkan proksi tight audit 

time budget yaitu penerapan tight audit time budget dan lamanya hubungan audit 

dalam memberikan layanan jasa pada klien memiliki hasil yang berbeda untuk uji 

pengaruh secara parsial. Penerapan tight audit time budget berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan sedangkan lamanya hubungan audit dalam memberikan layanan 

jasa pada klien berpengaruh negatif dan signifikan. Uji pengaruh secara simultan 

menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap 

independensi auditor. 
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Penelitian lainnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Parawansa (2014) 

dengan judul Pengaruh Gangguan Pribadi, Ekstern, dan Organisasi pada 

Independensi Pemeriksa (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Makassar). Hasil 

penelitian Parawansa menunjukkan bahwa pengaruh gangguan pribadi, ekstern, 

dan organisasi berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan. Dari penelitian 

ini juga diketahui bahwa pengaruh gangguan paling dominan terhadap 

independensi yaitu pengaruh gangguan organisasi. 

Iriyani (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh gangguan pribadi 

dan gangguan organisasi terhadap independensi auditor di lingkungan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan pribadi dan gangguan organisasi 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap independensi auditor BPKP baik 

secara simultan dan parsial. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh 

gangguan pribadi merupakan pengaruh paling dominan terhadap peningkatan 

lemahnya independensi auditor BPKP. 

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

NO Nama 

Peneliti 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1 Wati dan 
Subroto 

2003 Faktor-Faktor yang 
Mempengaruhi 
Independensi Penampilan 

Akuntan Publik 

Variabel Independen : 
- Ikatan Kepentingan 
Keuangan dan 

Hubungan Usaha 
dengan Klien  
- Pemberian Jasa Lain 
Selain Jasa Audit 
- Lama Hubungan 
Audit, 
- Persaingan Antar 
KAP 

- Ukuran Kantor 
Akuntan Publik 
- Audit Fee 
Variabel Dependen : 
-Independensi 
Penampilan Akuntan 
Publik 

- Mayoritas responden 
menyatakan bahwa ikatan 
kepentingan keuangan dan 

hubungan usaha dengan 
klien, lamanya hubungan 
audit pada klien tertentu, dan 
audit fee yang diterima oleh 
suatu kantor akuntan publik 
berpengaruh terhadap 
independensi penampilan 
akuntan publik.   

- Mayoritas responden 
memberikan opini bahwa 
pemberian jasa lain selain 
jasa audit, ketatnya 
persaingan antar, dan ukuran 
suatu kantor akuntan publik 
kantor akuntan tidak 
berpengaruh terhadap 
independensi penampilan 

akuntan publik. 

2 Siregar 2009 Pengaruh Gangguan Variabel Independen : Hasil pengujian hipotesis 
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Pribadi, Ekstern, dan 
Organisasi pada 
Independensi Pemeriksa 

(Studi Empiris di 
Inspektorat Kabupaten Deli 
Serdang) 

- Gangguan Pribadi 
- Gangguan Ektern 
- Gangguan Organisasi 

 
Variabel Dependen :  
- Independensi 
Pemeriksa 

menunjukkan bahwa ketiga 
variabel independen 
berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 
baik secara simultan maupun 
parsial. 

3 Sriyanto 2010 Pengaruh Gangguan 
Pribadi, Ekstern, 
Organisasi, dan Kecakapan 

Profesional pada 
Independensi Pemeriksa 
(Studi Empiris di Auditor 
BPK RI Perwakilan 
Provinsi Sumatera Utara) 

Variabel Independen : 
- Gangguan Pribadi 
- Gangguan Ektern 

- Gangguan Organisasi 
 
Variabel Dependen :  
- Independensi 
Pemeriksa 

Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa 
keempat variabel independen 

berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen 
baik secara simultan maupun 
parsial. 

4 Mide 2011 Pengaruh Gangguan Pribadi 
dan Gangguan Ekstern 

terhadap Independensi 
Auditor pada BPK dan 
KAP di Makassar  

Variabel Independen : 
- Gangguan Pribadi 

- Gangguan Ektern 
 
Variabel Dependen : 
- Independensi 
Auditor 

Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa kedua 

variabel independen 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen 
baik secara simultan maupun 
parsial. 

5 Jalaluddin 2011 Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi 

Independensi Pemeriksa 
(Auditor) Pada Inspektorat 
Kota Binjai Provinsi 
Sumatera Utara 

Variabel Independen : 
- Gangguan Pribadi 

- Gangguan Ektern 
- Gangguan Organisasi 
 
Variabel Dependen :  
- Independensi 
Pemeriksa 

Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa ketiga 

variabel independen 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen 
baik secara simultan maupun 
parsial. 

6 Meilisa 2012 Pengaruh Management 

Pressure dan Audit Time 
Budget Pressure  terhadap 
Independensi Auditor 
(Studi Empiris pada Kantor 
Akuntan Publik di 
Sumatera Bagian Selatan) 

Variabel Independen : 

- Intervensi 
manajemen klien  
- Pemutusan hubungan 
kerja dan enggantian 
auditor 
- Lama Hubungan 
Audit 
- Tight audit time 

budget 
 
Variabel Dependen : 
- Independensi 
Auditor 
 

- Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara 
parsial intervensi 
manajemen, pemutusan 
hubungan kerja dan 
penggantian auditor,  dan 
lama hubungan audit 
berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap 

independensi auditor, 
sedangkan tight audit time 
budget berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap 
independensi auditor. 
- Hasil uji F menunjukkan 
bahwa intervensi 
manajemen, pemutusan 

hubungan kerja dan 
penggantian auditor, lama 
hubungan audit, dan tight 
audit time budget 
berpengaruh  signifikan 
terhadap independensi 
auditor secara simultan. 
  

 

7 Parawansa 2014 Pengaruh Gangguan 
Pribadi, Ekstern, dan 
Organisasi pada 
Independensi Pemeriksa 
(Studi Empiris pada 
Inspektorat Kota Makassar) 

Variabel Independen : 
- Gangguan Pribadi 
- Gangguan Ektern 
- Gangguan Organisasi 
 
Variabel Dependen :  

- Independensi 
Pemeriksa 

Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa ketiga 
variabel independen 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen 
baik secara simultan maupun 

parsial. 

8 Iriyani 2014 Pengaruh Gangguan Pribadi 
dan Gangguan Organisasi 

Variabel Independen : 
-Gangguan Pribadi  

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kedua 
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terhadap Independensi 
Auditor BPKP Perwakilan 
Sulawesi Selatan 

-Gangguan Organisasi 
 
Vairbale Dependen : 

-Independensi Auditor 
BPKP 

variabel independen 
berpengaruh signifikan 
terhadap variabel dependen 

baik secara simultan dan 
parsial   

 

2.3 Kerangka Berpikir dan Pengembangan Hipotesis 

FAKTOR 

INDIVIDU

FAKTOR 

EKSTERN

FAKTOR 

ORGANISASI

INDEPENDENSI 

PEMERIKSA PAJAK

 

Gambar 2.1 Model Hipotesis 

Kharismatuti (2012) menjelaskan bahwa model hipotesis adalah 

penggambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen yang akan diuji. Gambar 2.1 menjelaskan bahwa variabel yang akan 

digunakan oleh penulis yaitu faktor individu, ekstern, dan organisasi, sedangkan 

variabel dependen yang digunakan yaitu independensi pemeriksa pajak. Tiga 

variabel independen yaitu faktor individu, ekstern,dan organisasi diadopsi dari 

Peraturan BPK  RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN dan juga telah diteliti 

secara empiris pengaruhnya terhadap independensi pemeriksa di Inspektorat 

Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara oleh Siregar (2009). 

Hipotesis adalah perkiraan logis mengenai hubungan antara dua variabel 

atau lebih yang dibentuk dalam sebuah pernyataan yang akan diuji kebenarannya 

dalam sebuah penelitian (Sekaran, 2013:135). Penyusunan hipotesis harus 

didasarkan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diuji dan juga 

beberapa hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. 
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2.3.1 Pengaruh Faktor Individu terhadap Independensi Pemeriksa Pajak 

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN 

Lampiran II alinea 19 menyatakan bahwa “gangguan pribadi muncul akibat adanya 

suatu hubungan pribadi dan pandangan pribadi sehingga pemeriksa membatasi 

lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala 

bentuknya”. Hubungan pribadi dan pandangan pribadi yang dimaksud yaitu 

hubungan dan pandangan pribadi yang terkait dengan pihak yang diperiksa. 

Misalnya pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak 

badan yang pihak manajemen, staf, atau pemegang kuasa atas wajib pajak tersebut 

merupakan istri, anak, atau adik dari pemeriksa pajak.   

Selain itu juga hubungan pribadi yang dapat mempengaruhi independensi 

pemeriksa yaitu ikatan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan pihak yang diperiksa. Menurut Christianto (2009:133) manusia cenderung 

melindungi hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya. Pemeriksa pajak 

yang memiliki ikatan keuangan dengan WP yang diperiksa tentunya ingin agar 

hasil pemeriksaan pajak sesuai dengan kepentingan pribadinya. Misalnya 

pemeriksaan pajak dilakukan terkait dengan permohonan restitusi pajak atas 

kelebihan pembayaran pajak pemeriksa pajak tentu akan membuat proses 

pemeriksaan pajak yang dilaksanakan menghasilkan kesimpulan untuk 

mengabulkan restitusi pajak tersebut. Hal ini tentunya mengakibatkan Laporan 

Hasil Pemeriksaan menjadi tidak independen lagi dan dapat menimbulkan kerugian 

negara karena negara harus mengeluarkan dana dari kas negara untuk 

mengembalikan restitusi pajak tersebut. ikatan keuangan ini biasa diakibatkan 

adanya kepemilikan modal pemeriksa pada WP Badan yang diperiksa atau 

kepemilikan utang piutang dengan WP yang diperiksa. 
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Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

gangguan pribadi atau dalam penelitian ini disebut dengan faktor individu. Hasil 

Penelitian Siregar (2009) menunjukkan bahwa gangguan pribadi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap independensi pemeriksa di Inspektorat 

Kabupaten Deli Serdang. Namun penelitian Siregar (2009) belum menentukan arah 

dari pengaruh gangguan pribadi tersebut. Lebih lanjut lagi penelitian Wati dan 

Subroto (2003) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang tergolong faktor 

personalitas yaitu ikatan kepentingan keuangan dengan klien dan lama hubungan 

audit memiliki pengaruh terhadap rusaknya independensi penampilan akuntan 

publik. Dengan demikian faktor individu sebagaimana yang disebutkan Peraturan 

BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN Lampiran II alinea 19 merupakan 

faktor individu yang memiliki pengaruh terhadap menurunnya independensi 

pemeriksa termasuk juga pemeriksa pajak.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Faktor individu berpengaruh negatif terhadap independensi  

                Pemeriksa Pajak 

 

2.3.2 Pengaruh Faktor Ekstern terhadap Independensi Pemeriksa 

Berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN 

gangguan ekstern adalah intervensi pihak ekstern organisasi pemeriksa yang dapat 

membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa 

dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara 

independen dan obyektif. Seperti yang disebutkan sebelumnya pada sub bab faktor 

ekstern bahwa terdapat delapan kondisi yang memicu adanya gangguan ekstern 

terhadap pelaksanaan pemeriksaan. Adanya gangguan ekstern dalam pelaksanaan 
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pemeriksaan suatu institusi tentunya memiliki risiko lemahnya independensi 

pemeriksa. 

Studi yang dilakukan oleh Meilisa (2012) menunjukkan bahwa intervensi 

manajemen klien berpengaruh secara negatif terhadap independensi auditor. Situasi 

dimana auditor menginginkan untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar 

audit yang ada sedangkan manajemen klien menginginkan laporan keuangan 

terlihat baik dapat menimbulkan konflik. Tsui dan Gul (1996) dalam Meilisa 

(2012), independensi auditor akan rusak pada situasi konflik. Hal ini semakin pelik 

ketika pelaksanaan audit diintervensi oleh manajemen baik pembatasan akses data 

yang dibutuhkan audit atau pembatasan anggaran waktu audit. Auditor pun 

merasakan tekanan dan terpaksa memberikan opini audit yang baik bagi klien. 

Penelitian Siregar (2009) menunjukkan bahwa gangguan ekstern 

berpengaruh signifikan terhadap independensi pemeriksa di Inspektorat Kabupaten 

Deli Serdang. Bupati yang memiliki wewenang untuk mengganti personil 

pemeriksa atau melakukan pemecatan tentunya ingin memperoleh opini terbaik 

yaitu unqualified opinion dari auditornya, di satu sisi pemeriksa harus 

mempertahankan independensinya atau kepuasan dari atasan yang 

memerintahnnya agar karirnya sebagai pemeriksa tidak terancam oleh pencopotan 

jabatan atau bahkan pemecatan. Sehingga, kualitas independensi para pemeriksa 

tergantung pada bagaimana mereka menyikapi kondisi yang dapat menyeret pada 

pelanggaran independensi ini (Khairin. dkk, 2014). 

Salah satu masalah gangguan ekstern yang terjadi dalam pemeriksaan pajak 

yaitu kesulitan mendapatkan akses data WP dari Bank. Seperti yang diketahui 

Indonesia masih menerapkan prinsip kerahasiaan bank yaitu kewajiban bagi pihak 

Bank untuk tidak mengungkapkan simpanan nasabah identitas nasabah tersebut 
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kepada pihak lain. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang bertolak belakang terhadap 

pemeriksaan pajak yang membutuhkan data berupa dokumen, bukti transaksi, 

buku, dan catatan lain sehingga kesimpulan hasil pemeriksaan didukung oleh bukti 

yang kuat. Namun karena adanya kewajiban bank untuk merahasiakan data para 

nasabahnya membuat pemeriksa pajak hanya dapat mengandalkan bukti-bukti 

yang diberikan oleh WP secara langsung. Walaupun faktanya pemeriksa pajak 

diberikan kelonggaran mengenai prinsip tersebut namun proses birokrasi yang 

berbelit-belit dan memakan waktu tetap saja menjadi kendala pemeriksaan pajak 

yang dibatasi oleh waktu. Wibisono (2011) menambahkan bahwa hal tersebut 

diperparah dengan keberadaan petugas pajak yang berada di daerah, seperti halnya 

dalam lokasi dalam penelitian ini yaitu KPP Madya Malang.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Faktor ekstern berpengaruh negatif terhadap independensi  

                Pemeriksa Pajak 

 

2.3.3 Pengaruh Faktor Organisasi terhadap Independensi Pemeriksa Pajak 

Umumnya gangguan organisasi muncul akibat kedudukan, fungsi, dan 

struktur organisasinya masih berada di bawah pemerintahan. Hal ini 

mengakibatkan pemeriksa tidak lagi bebas baik dari segi anggaran, penyediaan 

sumber daya manusia, regulasi dan rencana pemeriksaan. Khususnya pemeriksaan 

yang berkaitan erat dengan kepentingan pihak yang berkuasa atas organisasi 

tersebut semakin meningkatkan lagi risiko lemahnya independensi pemeriksa. 

Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN pun telah menyebutkan 

bahwa independensi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh adanya gangguan 

organisasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh benturan kepentingan antara pihak 

pemeriksa dengan pihak yang terperiksa. 
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Hasil penelitian dari Siregar (2009) menunjukkan bahwa gangguan 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap independensi pemeriksa di Inspektorat 

Kabupaten Deli Serdang. Pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan daerah yang 

dilaksanakan oleh Bupati Deli Serdang yang mana nantinya laporan hasil 

pemeriksaan dipertanggungjawabkan kepada Bupati itu sendiri. Tentunya hal ini 

membuat pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang mengalami benturan 

kepentingan dimana di satu sisi mereka harus menghilangkan kesenjangan 

informasi antara masyarakat selaku pemberi wewenang kepada Bupati untuk 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan Bupati yang diberi wewenang 

untuk mengelola keuangan daerah, di sisi lainnya mereka juga harus menjaga 

hubungan baiknya dengan Bupati agar terhindar dari risiko pemecatan atau yang 

lainnya.  Benturan kepentingan ini lah yang dapat menyeret auditor atau pemeriksa 

untuk melakukan pelanggaran sikap independennya (Khairin dkk, 2014:8). Hasil 

penelitian Siregar (2009) pun didukung dengan dilakukannya penelitian lainnya 

(Sriyanto, 2010; Jalaludin, 2011; Parawansa, 2014; dan Iriyani, 2014) bahwa 

independensi auditor dapat dipengaruhi oleh gangguan organisasi yang dialaminya. 

Pemeriksa Pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJP. DJP 

sendiri merupakan institusi organik Eselon I di bawah Kementerian Keuangan 

yang artinya DJP secara institusi belum memiliki independensi yang diatur oleh 

Undang-Undang layaknya Bank Indonesia  (Bayari, 2014:165). Dengan kata lain 

tidak independennya institusi pemeriksa pajak dapat mengakibatkan tidak 

independennya pemeriksa pajak itu sendiri. Salah satu buktinya oleh seringnya 

pencapaian realisasi penerimaan pajak dari sektor pemeriksaan pajak dari tahun 

2010-2014 di KPP Madya Malang tidak melampaui target dan hanya pada tahun 

2013 yang mencapai target (Mayentina, 2015). Hasil penelitian dari Wati (2010) 
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menunjukkan bahwa kinerja auditor pemerintah dipengaruhi oleh sikap 

independennya ketika melaksanakan tugas. Hal ini menjadi indikasi melemahnya 

independensi pemeriksa pajak yang dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan 

strukturnya yang di bawah pemerintah akibatnya pemeriksa pajak tidak dapat 

mengatur dirinya sendiri baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, dan hal 

lain yang terkait dengan kegiatan pemeriksaan pajak.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Faktor organisasi berpengaruh negatif terhadap independensi  

  pemeriksa pajak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara 

variabel independen dan variabel dependen. Menurut Sekaran (2013:165) 

penelitian yang bertujuan untuk menemukan penyebab dari satu atau lebih 

permasalahan disebut dengan penelitian kausal. Penelitian ini akan bertujuan untuk 

memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh faktor individu, ekstern, dan 

organisasi yang menyebabkan terganggunya independensi pemeriksa pajak.  

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian kausal dimana variabel 

independensi menunjukkan hubungan kausal terhadap variabel dependen. 

Penelitian ini menyajikan angka-angka sebagai data yang akan digunakan 

untuk membantu menganalisis hasil penelitian. Menurut Dajan (1982:17) 

menyatakan bahwa jika serangkaian observasi atau pengukuran dapat disajikan 

dalam angka-angka, maka kumpulan angka tersebut dapat disebut dengan data 

kuantitatif. Dengan demikian berdasarkan data yang digunakan maka penelitian ini 

juga dapat disebut dengan penelitian kuantitatif karena data yang dikumpulkan dari 

observasi dapat disajikan dengan angka-angka, sehingga variabel-variabel dapat 

diukur dengan angka-angka. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Anderson et al., (2011:15) populasi adalah kumpulan seluruh 

elemen yang memiliki karakateristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. . 

Karakteristik yang dibutuhkan oleh penelitian ini yaitu pegawai yang bekerja 

sebagai pejabat fungsional pemeriksa dimana pegawai ini bertugas untuk 
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melaksanakan audit pajak secara teknis mulai dari penyusunan rencana 

pemeriksaan hingga pembahasan laporan hasil pemeriksaan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh pejabat fungsional pemeriksa di lingkungan KPP 

Madya Malang yang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang.  

Jumlah populasi yang tidak terlalu besar dan berada dalam satu tempat 

maka penelitian ini akan menggunakan seluruh populasi  pemeriksa pajak dalam 

lokasi penelitian. Penelitian yang menggunakan seluruh populasi sebagai data 

untuk diuji maka penelitian ini disebut juga dengan sensus. Anderson (2011:15) 

menyatakan bahwa proses pelaksanaan survei yang mengumpulkan data dari 

seluruh populasi disebut dengan sensus. 

 

3.3 Pertimbangan Pemilihan Lokasi Penelitian 

Hal utama yang menjadi pertimbangan untuk menentukan lokasi penelitian 

adalah jumlah pemeriksa pajak pada KPP Madya Malang sebanyak 37 subjek 

memenuhi syarat minimal untuk melakukan penelitian kausal. Menurut Gay dan 

Diehl (1992) jika peneliti ingin melakukan penelitian kausal maka sampel 

minimum yang harus diperoleh yaitu 30 subjek. 

Pertimbangan lain yang cukup penting yaitu cakupan wilayah kerja KPP 

Madya Malang yang cukup luas dan juga jumlah wajib pajak yang cukup banyak 

yaitu 1577 wajib pajak. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara 

jumlah wajib pajak dengan jumlah pemeriksa pajak yang sangat jauh. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tidak adanya independensi dalam pelaksanaan rekrutmen 

pegawai di DJP juga dapat dirasakan oleh seluruh unit kerja DJP lainnya termasuk 

juga KPP Madya Malang khususnya pemeriksa pajak. Dengan demikian kondisi 

lain yang mungkin mengakibatkan lemahnya independensi pada DJP dapat juga 

dirasakan oleh pemeriksa pajak di KPP Madya Malang. 
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3.4 Data Penelitian 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dibutuhkan penelitian ini yaitu data primer. Data primer 

merupakan data yang berasal dari sumber asli, yang artinya peneliti langsung ke 

lapangan untuk mendapatkan data. Data primer berupa jawaban yang diberikan 

oleh responden terhadap pertanyaan yang telah disusun berdasarkan teori yang 

telah dijabarkan pada bab sebelumnya dan kebutuhan penelitian ini atau disebut 

dengan kuesioner.  

Sumber data untuk penelitian ini berasal dari pemeriksa pajak KPP Madya 

Malang. Data yang didapatkan dalam bentuk jawaban pada susunan pertanyaan 

yang telah dibuat oleh penulis dan juga data mengenai jumlah pemeriksa pajak.  

Jawaban yang diperoleh dari pemeriksa pajak di KPP Madya Malang.  

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penulis akan mengumpulkan data dengan cara menggunakan dan 

menyebarkan kuesioner pada responden di lokasi penelitian. Kuesioner adalah 

sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang telah disusun dan disediakan 

jawabannya oleh peneliti sehingga pengumpulan data berjalan efisien (Sekaran, 

2006:82). Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner yang 

disusun oleh Siregar (2009) dan disesuaikan dengan fokus penelitian ini. Peneliti 

akan turun langsung ke lokasi penelitian untuk menyebarkan dan mengumpulkan 

kuesioner. 

 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan konsep abstrak sebagai variabel dimana jenis 

konsep ini yang tidak memiliki bentuk fisik dan ukuran yang pasti (Sekaran, 



43 

 

2006:2). Walaupun begitu variabel ini tetap dapat diukur namun dengan metode 

yang tentu berbeda dengan konsep fisik. Salah satu caranya yaitu mendefinisikan 

setiap variabel yang akan diuji secara operasional. 

Secara definisi operasional, variabel merupakan unsur dari sebuah 

penelitian yang memberikan informasi bagaimana cara untuk mengukur suatu 

variabel. Variabel tersebut akan diukur dengan indikator yang sesuai dengan 

definisi operasionalnya. Indikator tersebut akan memudahkan peneliti untuk 

mengukur sebuah konsep abstrak yang tidak berbentuk fisik dan tidak bisa diukur 

dengan angka-angka. Dengan demikian data yang dibutuhkan untuk variabel 

tersebut akan relevan. 

Skala atau ukuran yang digunakan untuk penelitian ini adalah skala likert. 

Skala likert ini termasuk dalam jenis skala interval dimana skala ini dapat 

membantu pengukuran dengan cara memberi jarak dari satu titik ke titik yang lain 

hingga mencapai titik puncaknya. Skala likert ini dirancang dengan memberikan 

pernyataan yang didasarkan pada definisi operasional yang telah dilakukan peneliti 

dan ditelaah kekuatan subjek setuju atau tidak setuju (Sekaran, 2006:31).  Skala 

likert yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala likert lima tingkatan. Skala 

likert lima tingkatan memberikan skor 1-5 pada setiap jawaban dari responden. 

Penggunaan skala likert disebabkan oleh dua alasan yaitu penggunaan skala likert 

didasarkan pada penelitian terdahulu (Siregar, 2009) dan memberikan pilihan yang 

cukup banyak untuk responden 

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang terdiri dari tiga variabel 

independen dan satu variabel dependen. Tiga variabel independen tersebut yaitu 

faktor individu, ekstern, dan organisasi. Sedangkan variabel dependennya yaitu 
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independensi pemeriksa pajak. Keempat variabel tersebut merupakan konsep 

abstrak jadi penulis perlu mendefinisikan variabel tersebut secara operasional. 

 

3.5.1 Faktor Individu (FI) 

Selanjutnya berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007, 

Lampiran II alinea Sembilan belas menyatakan bahwa faktor individu atau 

gangguan pribadi yang mempengaruhi lemahnya independensi adalah “gangguan 

yang disebabkan oleh suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin 

mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau 

melemahkan temuan dalam segala bentuknya”.  Dengan demikian penulis 

menyimpulkan bahwa faktor individu adalah gangguan yang disebabkan oleh 

adanya kepentingan pribadi pemeriksa pajak pada WP yang diperiksa, pemberian 

jasa kepada WP oleh pemeriksa, adanya prasangka prbadi terhadap WP, adanya 

hubungan kekerabatan antara pemeriksa pajak dengan WP, dan pemeriksa pajak 

pernah terlibat pada urusan manajemen WP badan. 

Faktor individu menggunakan variabel gangguan pribadi pada penelitian 

Siregar (2009) yang mengadopsi Peraturan BPK  RI Nomor 01 Tahun 2007 

tentang SPKN. Terdapat sepuluh indikator yang menjadi ukuran dari variabel 

gangguan pribadi dalam penelitian Siregar (2009). Kesepuluh indikator tersebut 

didasarkan pada  gangguan pribadi yang disebutkan dalam Peraturan BPK Nomor 

01 Tahun 2007, Lampiran II alinea Sembilan belas. Kuesioner untuk faktor 

individu diadopsi dari penelitian Siregar (2009).  

Skala yang digunakan merupakan skala likert lima tingkatan. Karena 

pernyataan dalam kuesioner merupakan pernyataan yang melemahkan 

independensi pemeriksa pajak maka pembobotan nilai untuk jawaban sangat setuju 

diberi nilai satu sampai dengan lima untuk jawaban sangat tidak setuju. 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Faktor Individu 

Variabel Konsep 
Definisi 

Operasional 
Indikator Skala 

Faktor Individu Gangguan Pribadi 

menurut 

Peraturan BPK RI 
Nomor 01 Tahun 

2007 tentang 

Standar 

Pemeriksaan 

Keuangan Negara 

Gangguan yang 

disebabkan oleh adanya 

kepentingan pribadi 
pemeriksa pajak pada 

wajib pajak yang 

diperiksa, pemberian jasa 

kepada wajib pajak oleh 

pemeriksa, adanya 

prasangka prbadi terhadap 

wajib pajak, adanya 

hubungan kekerabatan 

antara pemeriksa pajak 

dengan wajib pajak, dan 

pemeriksa pajak pernah 

terlibat pada urusan 
manajemen wajib pajak 

badan. 

- Memiliki ikatan 

pertalian darah ke atas, ke 

bawah, atau semenda 
sampai dengan tingkat 

kedua. 

- Memiliki kepentingan 

keuangan baik secara 

langsung maupun tidak 

langsung 

- Pernah bekerja atau 

memberikan jasa  

- Mempunyai hubungan 

kerjasama dengan entitas 

atau program yang 

diperiksa 

- Terlibat baik secara 

langsung maupun tidak 

langsung dalam kegiatan 

objek pemeriksaan pajak 

- Adanya prasangka 

terhadap perorangan, 

kelompok, organisasi atau 

tujuan suatu program 

- Pada masa sebelumnya 

mempunyai tanggung 

jawab dalam pengambilan 
keputusan atau 

pengelolaan pada wajib 

pajak badan yang 

diperiksa 

- Memiliki tanggung 

jawab untuk mengatur 

wajib pajak badan yang 

diperiksa 

- Adanya kecenderungan 

politik atau sosial yang 

dapat menjadikan 

pelaksanaan pemeriksaan 

menjadi berat sebelah 

- Pernah bekerja pada 

wajib pajak badan yang 

diperiksa 

Likert 

 

3.5.2 Faktor Ekstern (FE) 

Menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 Lampiran II alinea dua 

puluh tiga hambatan dari pihak ekstern tersebut dapat berupa pembatasan waktu 

pemeriksaan atau sumberdaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan, 

intervensi dalam rencana pemeriksaan, dan ancaman pemutusan hubungan kerja 
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yang membuat independensi auditor menjadi terganggu. Seperti yang dijelaskan 

dalam Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007, Lampiran II alinea dua puluh tiga 

bahwa “Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan 

pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa dalam menyatakan 

pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan obyektif.” 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa faktor ekstern yang dapat 

melemahkan independensi pemeriksa pajak adalah gangguan pihak di luar 

organisasi pemeriksa pajak yang memiliki wewenang untuk membatasai 

pelaksanaan pemeriksaan dan menjadi hambatan bagi pemeriksa untuk 

menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan 

obyektif. 

Faktor ekstern menggunakan variabel gangguan ekstern pada penelitian 

Siregar (2009) yang mengadopsi Peraturan BPK  RI Nomor 01 Tahun 2007 

tentang SPKN. Terdapat delapan indikator yang menjadi ukuran dari variabel 

gangguan ekstern dalam penelitian Siregar (2009). Kedelapan indikator tersebut 

didasarkan pada  gangguan ekstern yang disebutkan dalam Peraturan BPK Nomor 

01 Tahun 2007, Lampiran II alinea dua puluh tiga. Kuesioner untuk gangguan 

ekstern diadopsi dari penelitian Siregar (2009). 

Skala yang digunakan merupakan skala likert lima tingkatan. Karena 

pernyataan dalam kuesioner merupakan pernyataan yang melemahkan 

independensi pemeriksa pajak maka pembobotan nilai untuk jawaban sangat setuju 

diberi nilai satu sampai dengan lima untuk jawaban sangat tidak setuju. 

Tabel 3.2 Definisi Operasional Faktor Ekstern 

Variabel Konsep 
Definisi 

Operasional 
Indikator Skala 

Faktor 

Ekstern 

Gangguan Ekstern 

menurut Peraturan 

BPK RI Nomor 01 

Gangguan pihak di luar 

organisasi pemeriksa pajak 

yang memiliki wewenang 

- Campur tangan atau 

pengaruh pihak ekstern 

yang membatasi atau 

Likert 
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Tahun 2007 tentang 

Standar 

Pemeriksaan 

Keuangan Negara 

untuk membatasai 

pelaksanaan pemeriksaan 

dan menjadi hambatan bagi 

pemeriksa untuk 

menyatakan pendapat atau 

simpulan hasil 

pemeriksaannya secara 

independen dan obyektif. 

mengubah lingkup 

pemeriksaan secara 

tidak semestinya. 

  - Campur tangan pihak 

ekstern terhadap 

pemilihan dan 

penerapan prosedur 
pemeriksaan atau 

pemilihan sampel 

pemeriksaan. 

- Pembatasan waktu 

yang tidak wajar untuk 

penyelesaian suatu 

pemeriksaan. 

- Campur tangan pihak 

ekstern mengenai 

penugasan, penunjukan, 

dan promosi pemeriksa. 

-  Pembatasan terhadap 

sumberdaya yang 

disediakan bagi 

organisasi pemeriksa, 

yang dapat berdampak 

negatif terhadap 
kemampuan organisasi 

pemeriksa tersebut 

dalam melaksanakan 

pemeriksaan. 

- Wewenang untuk 

menolak atau 

mempengaruhi 

pertimbangan pemeriksa 

terhadap isi suatu 

laporan hasil 

pemeriksaan. 

- Ancaman penggantian 

petugas pemeriksa atas 

ketidaksetujuan dengan 

isi laporan hasil 

pemeriksaan, simpulan 
pemeriksa, atau 

penerapan suatu prinsip 

akuntansi. 

- Pengaruh yang 

membahayakan 

kelangsungan pemeriksa 

sebagai pegawai, selain 

sebab-sebab yang 

berkaitan dengan 

kecakapan pemeriksa 

atau kebutuhan 

pemeriksaan.. 

 

3.5.3 Faktor Organisasi (FO) 

Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 Lampiran II alinea dua puluh 

lima  menyatakan bahwa ancaman terhadap independensi pemeriksa tersebut dapat 



48 

 

dihindari apabila pemeriksa melakukan pemeriksaan di luar organisasi ia bekerja. 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa faktor organisasi yang dapat 

mempengaruhi lemahnya independensi pemeriksa pajak adalah gangguan akibat 

kedudukan, fungsi, dan struktur organisasi pemeriksa pajak sehingga independensi 

pemeriksa pajak dapat tergantung pada subjek yang dia periksa, apakah 

pemeriksaan pada WP dari intern organisasi ia bekerja, WP yang memiliki 

keterkaitan dengan pemerintah atau WP dari pihak swasta.  

Konsep dasar dari faktor organisasi yaitu gangguan organisasi menurut 

Peraturan BPK  RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN. Terdapat dua indikator 

yang menjadi ukuran dari variabel gangguan organisasi dalam penelitian Siregar 

(2009). Kedua indikator tersebut didasarkan pada  pernyataan mengenai gangguan 

organisasi yang disebutkan dalam Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007, 

Lampiran II alinea dua puluh lima. Kuesioner untuk faktor organisasi diadopsi dari 

penelitian Siregar (2009). 

Skala yang digunakan merupakan skala likert lima tingkatan. Karena 

pernyataan dalam kuesioner merupakan pernyataan yang melemahkan 

independensi pemeriksa pajak maka pembobotan nilai untuk jawaban sangat setuju 

diberi nilai satu sampai dengan lima untuk jawaban sangat tidak setuju. 

Tabel 3.3 Definisi Operasional Faktor Organisasi 

Variabel Konsep 
Definisi 

Operasional 
Indikator Skala 

Faktor Organisasi Gangguan 
Organisasi 
menurut 
Peraturan BPK 
RI Nomor 01 
Tahun 2007 
tentang Standar 
Pemeriksaan 

Keuangan 
Negara 

Gangguan akibat 
kedudukan, fungsi, dan 
struktur organisasi 
pemeriksa pajak sehingga 
independensi pemeriksa 
pajak dapat tergantung 
pada subjek yang dia 
periksa, apakah 

pemeriksaan pada wajib 
pajak dari intern organisasi 
ia bekerja, wajib pajak 
yang memiliki keterkaitan 
dengan pemerintah atau 
wajib pajak dari pihak 

- Kedudukan organisasi 
pemeriksa pajak  (DJP dan 
seluruh unit kerjanya) dalam 
struktur organisasi 
pemerintah pusat dan 
fungsinya sebagai perangkat 
Kementerian Keuangan dan 
berada dalam satu struktur 

Kementerian Keuangan 
menjadikan organisasi 
pemeriksa pajak tidak 
independen dalam 
melaksanakan tugas 
pemeriksaan pajak 

Likert 
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  swasta. - Faktor organisasi yang 
dapat mempengaruhi 
lemahnya independensi 

pemeriksa pajak 
diperngaruhi oleh 
pemeriksaan pajak yang 
dilakukannya 

 

3.5.4 Independensi Pemeriksa Pajak 

Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007, Lampiran II alinea empat belas 

bahwa auditor dianggap independen jika “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.” Selanjutnya menurut Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak Nomor 23 Tahun 2013 menyatakan pemeriksa pajak dianggap 

independen apabila pemeriksa pajak tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, 

kondisi, perbuatan dan/atau WP yang diperiksanya. Dengan demikian penulis 

menyimpulkan bahwa independensi pemeriksa pajak adalah kebebasan sikap 

mental dan penampilan pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugas pemeriksaan 

pajak tanpa dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, perbuatan dan/atau WP yang 

diperiksanya seperti faktor individu, ekstern, dan organisasi. 

Terdapat lima indikator yang menjadi ukuran dari independensi dalam 

penelitian Siregar (2009). Kelima indikator tersebut didasarkan pada  pernyataan 

mengenai independensi yang disebutkan dalam Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 

2007, Lampiran II alinea dua puluh lima. Kuesioner untuk independensi pemeriksa 

pajak diadopsi dari penelitian Siregar (2009). 

Skala yang digunakan merupakan skala likert lima tingkatan. Pernyataan 

kuesioner untuk variabel independensi pemeriksa pajak bersifat menguatkan 

independensi pemeriksa pajak, maka nilai tertinggi yaitu lima diberi untuk jawaban 

sangat setuju hingga nilai terendah yaitu satu untuk jawaban sangat tidak setuju. 
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Tabel 3.4 Definisi Operasional Independensi Pemeriksa Pajak 

Variabel 
Konsep 

Definisi Operasional Indikator Skala 

Independensi 

Pemeriksa Pajak 

-Independensi 

menurut Peraturan 

BPK RI Nomor 01 

Tahun 2007 tentang 

Standar Pemeriksaan 

Keuangan Negara 

-Independensi 

menurut Peraturan 

Direktur Jenderal 

Pajak Nomor 23 

Tahun 2013 tentang 

Standar Pemeriksaan 

Kebebasan sikap 

mental dan penampilan 

pemeriksa pajak dalam 

melaksanakan tugas 

pemeriksaan pajak 

tanpa dipengaruhi oleh 

gangguan pribadi, 

ekstern, dan organisasi. 

- Tidak adanya hubungan 

kerjasama dan hubungan 

keluarga atau pertemanan 

antara pemeriksa dengan 

wajib pajak badan yang 

diperiksa. 

- Tidak ada pembatasan 

waktu yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan 

pemeriksaan pajak 

- Pemeriksa pajak dapat 

melaksanakan 

pemeriksaan lebih baik, 

jika mengetahui sistem 

informas keuangan dan 
administrasi wajib pajak 

badan yang diperiksa. 

- KPP sebagai organisasi 

yang menaungi 

pemeriksa pajak bebas 

dari hambatan 

independensi 

- Tidak ada intervensi 

pihak ekternal dalam 

pemeriksaan pajak. 

Likert 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Uji Kualitas Data 

Menurut Sekaran (2006:43) untuk memberikan keyakinan bahwa suatu 

indikator benar-benar mencerminkan konsep yang akan kita teliti dan bukan 

konsep lain maka penulis perlu melakukan uji validitas. Selain itu juga agar 

pengukuran yang kita gunakan bebas dari kesalahan sehingga konsistensi dan 

stabilitas pengukuran dari waktu ke waktu dan item per item dapat terjamin, 

penulis perlu melakukan uji realibilitas. Kedua pengujian tersebut mampu 

menunjukkan bahwa data yang kita gunakan sebagai dasar pengukuran berkualitas 

sehingga hasil analisis yang didapat tidak terdapat bias atau bebas kesalahan. 

1) Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2006:45) dalam hal mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner, penulis perlu melakukan uji validitas. Kuesioner 
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dianggap sah atau valid apabila pertanyaan atau pernyataan dalam 

kuesioner tersebut dapat mengukur variabel konsep yang akan diuji. 

Sekaran (2006:45) menyatakan bahwa peneliti perlu mengetahui valid dan 

terpercayanya ukuran yang digunakan agar dapat dipastikan bahwa 

penelitian dianggap sebuah karya ilmiah. Uji validitas berguna untuk 

memilah pertanyaan-pertanyaan yang dianggap relevan dengan konsep 

yang akan diteliti sehingga konsep dapat diukur dengan baik. 

Penulis dapat mengetahui bahwa pertanyaan yang terdapat dalam 

kuesioner dianggap valid dengan cara membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel r tabel untuk degree of freedom (df) = n – 2 (Ghozali, 

2006:45) dengan tingkat signifikansi 0.05 (5%). Apabila r hitung > r tabel 

untuk degree of freedom (df) maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan 

valid.  

Dalam penelitian ini pengujian validitas dengan melakukan korelasi 

antar skor per indikator dengan total skor konstruk atau disebut dengan 

Product Moment Pearson Correlation melalui bantuan perangkat lunak 

SPSS 20. Untuk mengetahui valid tidaknya indikator dalam kuesioner, 

penulis dapat membandingkan nilai r hitung yang ditunjukkan pada output 

Cronbach Alpha pada kolom Correlated Item – Total Correlation dengan r 

table. 

2) Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas, penulis perlu melakukan uji 

reliabilitas dari kuesioner yang digunakan sebagai instrument penelitian. Uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengukur kuesioner yang digunakan sebagai 

instrumen penelitian sehingga penulis dapat mengetahui reliabel tidaknya 
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sebuah kuesioner. Kuesioner yang dianggap reliabel apabila jawaban 

responden pada pertanyaan yang ada dalam kuesioner konsisten dan stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006:41).  

Pengukuran tingkat reliabilitas pada data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu uji statistik Cronbach Alpha dengan bantuan perangkat 

lunak SPSS 20.  Cara menganalisis uji statistik Cronbach Alpha yaitu 

dengan melihat tingkat Cronbach Alpha apabila semakin besar tingkat 

Cronbach Alpha maka semakin dapat dipercaya data yang digunakan. 

Tingkat toleransi untuk menunjukkan reliabel tidaknya sebuah kuesioner 

yaitu tingkat alpha > 0.60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2006: 42). 

Dengan demikian  tingkat alpha < 0,60 maka alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini dinyatakan tidak reliabel. 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik  

Siregar (2009) menyatakan bahwa untuk melakukan analisis regresi 

berganda maka peneliti perlu melakukan uji asumsi klasik. Menurut Ghozali 

(2006:91-119), terdapat lima pengujian asumsi klasik yaitu uji multikolonieritas, 

uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji linearitas. Namun 

penelitian ini hanya menggunakan empat pengujian asumsi yaitu uji 

multikolineritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. 

 

3.6.2.1 Uji Multikolonieritas 

Tujuan dilakukannya uji multikolonieritas yaitu untuk mengetahui apakah 

terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi 

dapat dianggap baik apabila tidak ada korelasi atau tidak terdapat korelasi yang 

signifikan antar variabel independen. Variabel independen yang tidak saling 
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berkorelasi maka variabel tersebut dapat disebut dengan variabel-variabel 

ortogonal (Ghozali, 2006:91). Dengan demikian model regresi yang baik yaitu 

model regresi yang tidak memiliki multikolonieritas.  

SPSS telah memberikan fasilitas untuk menemukan ada atau tidaknya 

multikolonieritas. Cara uji multikolonieritas pada SPSS yaitu dengan menganalisis 

matrik korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2006:92). 

Syarat terpenuhinya model regresi yang tidak ada multikolonieritas dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan VIF dalam model regresi. Nilai cut off yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance > 0,10 

atau nilai VIF < 10. Walaupun begitu penulis terkadang dihadapkan pada situasi 

dimana terdapat korelasi antar variabel. Oleh karena itu biasanya penulis memiliki 

batas wajar tingkat kolonieritas yaitu sebesar 0.95 atau 95% (Ghozali, 2006:92). 

 

3.6.2.2 Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi linear yang baik adalah persamaan regresi yang tidak 

ada autokorelasi baik positif ataupun negatif (Ghozali, 2006:96). Tidak adanya 

autokorelasi mengindikasikan bahwa persamaan regresi linear tidak memiliki 

kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan periode t sebelumnya. Dengan 

demikian untuk membuktikan ada atau tidaknya autokorelasi dalam persamaan 

regresi linear yang didapatkan dalam penelitian ini perlu dilakukan uji 

autokorelasi. 

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji 

Durbin-Watson. Keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dengan uji Durbin-

Watson diindikasikan dengan kondisi-kondisi berikut ini (Ghozali, 2006:96) : 

a. Jika 0 < d < dl maka disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi negatif 
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b. Jika dl ≤ d ≤ du maka tidak ada kesimpulan yang dapat diambil 

c. Jika 4-dl < d < 4 maka disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif 

d. Jika 4 – du ≤ d ≤ 4-dl maka tidak ada kesimpulan yang dapat diambil 

e. Jika du < d < 4 – du maka disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi baik 

negatif ataupun positif 

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan dari pengujian heteroskedastisitas yaitu untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan ragam (varians) dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika tidak terdapat perbedaan ragam dari residual satu ke pengamatan lain 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika 

model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas maka dapat dianggap bahwa model 

regresi tersebut baik. 

Terdapat empat cara untuk mendeteksi terjadi tidaknya keberagaman atau 

heteroskedastisistas yaitu melihat grafik scatterplots, uji park, uji glejser, dan uji 

white (Ghozali, 2006:105-109). Dalam penelitian ini, cara mendeteksi terjadinya 

keberagaman variance dari residual satu ke pengamatan lain yaitu dengan melihat 

grafik scatterplots. Ghozali (2006) menyatakan bahwa kita dapat mengetahui 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik tersebar secara acak dan 

berada di atas dan di bawah pada sumbu Y. Sedangkan terjadinya 

heteroskedastisitas dapat diketahui apabila terbentuk pola tertentu seperti 

bergelombang, melebar lalu menyempit. 

 

3.6.2.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi 

variabel yang tidak terdapat dalam model regresi (variabel residual). Sebelum 
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melakukan uji hipotesis dengan melakukan uji f dan uji t maka kita perlu 

mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Menurut Ghozali 

(2006: 110) asumsi pada uji t dan F yaitu nilai residual searah dengan distribusi 

normal, sehingga uji statitstik untuk sampel yang kecil dapat dianggap valid. 

Apabila distribusi terbukti tidak normal maka uji statistik dianggap tidak valid.  

Ghozali (2006:110) menerangkan bahwa uji normalitas yang paling umum 

digunakan dan juga cara termudah yaitu dengan melihat grafik histogram dan 

grafik normal plot. Namun melihat grafik histogram maupun garafik normal plot 

dianggap belum cukup untuk uji normalitas distribusi. Peneliti perlu melakukan uji 

statistik untuk mendampingi dan juga dapat lebih meyakinkan bahwa variabel 

residual berdistribusi normal. Uji statistik tersebut dilakukan dengan cara 

menghitung nilai z statistik untuk skewness dan nilai z kurtosis. Berikut ini 

formula untuk menghitung nilai z statistic skewness dan nilai z kurtosis : 

��������� =
 �������

√6/N
 

 

 !"#$%&'& =  
)"#$%&'&

√24/N
 

 Sumber : Ghozali (2006:113)  

Pada penelitian ini uji normalitas akan menggunakan dua metode yaitu 

melakukan analisis grafik baik grafik histogram maupun grafik normal plot dan uji 

statistik. Adapun kriteria yang menunjukkan data reterdistribusi normal pada 

analisis grafik yaitu kondisi dimana tersebarnya data di sekitar garis miring ke arah 

pojok kanan atas atau grafik histogram tampak membentuk pola distribusi normal 

(Ghozali, 2006:112). Selanjutnya untuk lebih meyakinkan penulis bahwa data 

tersebut berdistribusi normal maka dilakukan juga uji statistik. Kriteria data yang 
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dianggap lolos uji asumsi normalitas dengan analisis statistik Zskewness dan 

Zkurtosis apabila nilai Zskewness dan Zkurtosis berada di antara -1.96 dan 1,96 (-

1.96 < Zhitung < 1.96). 

 

3.7 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui arah 

pengaruh tiga variabel independen (lebih dari satu) terhadap satu variabel 

dependen. Adapun variabel independen yang digunakan yaitu faktor individu (FI), 

ekstern (FE), dan organisasi (FO) sedangkan variabel dependen yang digunakan 

yaitu independensi pemeriksa pajak (I). Jadi penulisan model regresi secara 

matematis adalah sebagai berikut : 

I = α + β1FI + β2FE + β3FO + ε 

Keterangan : 

Y  : Independensi Pemeriksa Pajak   

α     : Konstanta    β : Koefisien Regresi   

FI : Faktor Individu   FE : Faktor Ekstern   

FO : Faktor Organisasi 

Pada penelitian ini uji hipotesis akan menggunakan uji t. Berikut ini 

penjelasan mengenai kedua metode pengujian hipotesis tersebut : 

1) Uji t 

Hipotesis yang dikembangkan oleh penulis merupakan hipotesis direksional. 

Hipotesis direksional adalah hipotesis yang menyatakan arah hubungan anatara 

variabel independen dan variabel dependen. Tujuan dilakukannya uji t yaitu 

untuk mengetahui kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dan juga arah pengaruh tersebut apakah negative atau positif.  
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Syarat diterimanya hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini 

apabila nilai t hitung < t tabel. Nilai t hitung yang lebih kecil dari tabel karena 

hipotesis yang dikembangkan menyatakan bahwa pengaruh variabel 

independen merupakan pengaruh negatif. Hasil t hitung didapat dari tabel 

coefficients pada output SPSS 20. 

 

3.8 Analisis Koefisien Determinasi 

Ghozali (2006:83) menjelaskan bahwa koefisien determinasi (R
2
) adalah  

ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel bebas menerangkan 

variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai satu. Jika 

kemampuan variabel bebas semakin mendekati angka satu maka variabel bebas 

memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk mengestimasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel model 

summary kolom R Square. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 

linier berganda sehingga untuk melihat nilai koefisien determinasi yang lebih 

meyakinkan dapat melihat kolom Adjusted R Square pada tabel model summary. 

Menurut Iriyani (2014:39) nilai R Square dianggap baik jika nilainya lebih dari 0,5 

karena nilai R Square adalah antara nol dan satu. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

KPP Madya Malang berlokasi di Kompleks Araya Center Kavling 1, Jalan 

Panji Suroso, Arjosari, Malang, Jawa Timur. KPP Madya Malang memiliki kantor 

berupa bangunan yang didirikan di atas lahan seluas 3000 m2 dengan desain yang 

berbeda dengan KPP pada umumnya yaitu desain minimalis modern. 

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan yang 

dilakukan oleh KPP Madya Malang. Tugas pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh 

pejabat fungsional pemeriksa yang secara struktur bertanggung jawab langsung 

pada Kepala KPP Madya Malang. Pejabat fungsional pemeriksa (selanjutnya 

disebut dengan pemeriksa pajak) ini lah yang digunakan oleh peneliti sebagai 

populasi dalam penelitian ini. 

 

4.2 Proses Pengumpulan Data 

Populasi pemeriksa pajak pada KPP Madya Malang saat penelitian ini 

dilakukan berjumlah 37 orang. Jumlah penyebaran kuesioner disesuaikan dengan 

jumlah pemeriksa pajak yang masih aktif di KPP Madya Malang yaitu 37 

eksemplar. 37 eksemplar tersebut kembali seluruhnya dan juga telah diisi dengan 

lengkap oleh para responden. Dengan demikian seluruh jumlah kuesioner yang 

dapat digunakan sama dengan jumlah kuesioner yang disebar. Berikut ini 

ringkasan proses penyebaran kuesioner dan pengumpulannya kembali : 

Tabel 4.1 Ringkasan Jumlah Kuesioner 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 37 100% 

Kuesioner yang tidak kembali - 0% 
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Kuesioner yang kembali 37 100% 

Kuesioner yang dapat digunakan 37 100% 

 

4.3 Karakteristik Subjek Penelitian (Responden) 

Berdasarkan kuesioner yang disebar, identitas responden 

diklasifikasifikasikan menjadi beberapa kategori. Berdasarkan gender diketahui 

bahwa mayoritas responden penelitian ini yaitu laki-laki. Responden yang 

memiliki gender laki-laki berjumlah 36 orang dari 37 responden atau 97%. 

Sedangkan untuk responden yang memiliki gender perempuan hanya 1 orang atau 

3% dari keseluruhan responden. Berikut tabel ringkasannya : 

Tabel 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Gender 

Gender Frekuensi Persentase 

Laki-Laki 36 97% 

Perempuan 1 3% 

Total 37 100% 

Sumber Data Primer Diolah 

Selain berdasarkan gender, hasil penelitian juga menggambarkan klasifikasi 

responden berdasarkan umur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 19 dari 

37 responden berumur 31-40 tahun atau 51.4%, sedangkan responden yang 

berumur 41-50 tahun berjumlah 16 orang atau 43.2% dari jumlah seluruh 

responden. Sisanya sebanyak 2 responden berumur lebih dari 50 tahun 

Tabel 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur  

Umur (Tahun) Frekuensi Persentase 

31-40 19 51.4% 

41-50 16 43.2% 

>50 2 5.4% 

Total 37 100% 

Sumber Data Primer Diolah 
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Kemudian klasifikasi responden berdasarkan lama kerja sebagai pemeriksa 

pajak menunjukkan bahwa mayoritas responden telah menjalankan tugas sebagai 

pemeriksa pajak selama 11-20 tahun. Responden yang telah bekerja selama 11-20 

tahun tersebut bejumlah 23 orang. Sedangkan responden yang paling lama bekerja 

sebagai pemeriksa merupakan responden paling sedikit yaitu sejumlah 2 orang. 

Sedangkan responden yang berjumlah 12 orang menyatakan bahwa telah bekerja 

sebagai pemeriksa pajak selama 21-30 tahun.  

Tabel 4.4 Klasifikasi Responden  

Berdasarkan Lama Kerja Sebagai Pemeriksa Pajak 

Lama Kerja (Tahun) Frekuensi Persentase 

11-20 23 62.2% 

21-30 12 32.4% 

>30 2 5.4% 

Total 37 100% 

Sumber Data Primer Diolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan posisi terakhir pada tim 

pemeriksa, mayoritas responden merupakan ketua tim pemeriksa yang mana 

responden yang termasuk ketua tim pemeriksa berjumlah 16 orang. Kemudian 

responden terbanyak kedua yaitu anggota tim pemeriksa sejumlah 15 orang. 

Terakhir posisi tertinggi dalam tim pemeriksa yaitu supervisor sebanyak 6 orang. 

Tabel 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jabatan pada Tim Pemeriksa 

Lama Kerja (Tahun) Frekuensi Persentase 

Supervisor Pemeriksa 6 16% 

Ketua Tim Pemeriksa 16 43% 

Anggota Tim Pemeriksa 15 41% 

Total 37 100% 

  Sumber : Data Primer Diolah 

Klasifikasi responden yang terakhir yaitu berdasarkan pendidikan terakhir. 

Dari hasil penelitian terungkap bahwa responden yang berpendidikan terakhir S1 
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merupakan responden dengan jumlah terbanyak. Jumlah responden dengan 

pendidikan terakhir S1 yaitu 23 orang atau 62% dari seluruh jumlah responden. 

Posisi kedua ditempati oleh responden yang berpendidikan terakhir S2 sejumlah 9 

orang atau 24% dari keseluruhan responden. Sisanya sebanyak 5 orang merupakan 

responden dengan pendidikan terakhir DIII. 

Tabel 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Persentase 

DIII 5 14% 

S1/DIV 23 62% 

S2 9 24% 

Total 37 100% 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

4.4 Analisis Data 

4.4.1 Uji Kualitas Data 

Untuk memperoleh data yang berkualitas, penting bagi penulis untuk 

mengetahui seberapa baik alat ukur yang digunakan. Alat ukur dalam penelitian ini 

yaitu kuesioner yang mana alat ukur ini berisi kumpulan pertanyaan yang harus 

dijawab oleh responden. Sebelum kuesioner ini digunakan sebagai alat ukur maka 

perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu. Uji coba dilakukan pada 37 pemeriksa 

pajak di KPP Madya Malang dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.  

 

4.4.1.1 Uji Validitas 

Dalam melakukan uji validitas, penulis menggunakan aplikasi SPSS versi 

20 (selanjutnya disebut dengan SPSS 20). Uji validitas ini dilakukan dengan cara 

menginput data jawaban dari responden atas kumpulan pertanyaan dari responden. 

Masing-masing jawaban telah diberikan skor sehingga dapat dilakukan uji validitas 

secara statistik. Kriteria pertanyaan yang memenuhi unsur valid ditentukan 

berdasarkan perbandingan antara r hitung dengan r tabel. Jika r hitung > r tabel 
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maka pertanyaan tersebut dapat dianggap valid. Tingkat terpenuhinya unsur valid 

dalam pertanyaan dalam kuesioner tersebut yaitu sebesar 0,325. Angka tersebut 

ditentukan berdasarkan penentuan r tabel pada tingkat signifikansi 0.05 dan df 

sebesar 37-2 = 35 (lihat r tabel dengan uji two tailed). 

Berdasarkan uji validitas dengan aplikasi SPSS 20 terungkap bahwa 

seluruh pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner memenuhi unsur valid. Hal 

ini dapat terlihat besarnya r hitung pada masing-masing pertanyaan yang melebihi r 

tabel. Nilai r hitung pada masing-masing pertanyaan dapat dilihat pada tabel Item-

Total Statistics kolom Correlated Item – Total Correlation. Berikut ini hasil uji 

validitas dari masing-masing variabel yang sudah diringkas berdasarkan output 

SPSS 20 : 

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kuesioner 

Variabel 
Item 

Pengukuran 
r-hitung r-tabel Keterangan 

Faktor Individu 

FI1 0.649 0.325 Valid 

FI2 0.589 0.325 Valid 

FI3 0.629 0.325 Valid 

FI4 0.569 0.325 Valid 

FI5 0.588 0.325 Valid 

FI6 0.584 0.325 Valid 

FI7 0.729 0.325 Valid 

FI8 0.548 0.325 Valid 

FI9 0.589 0.325 Valid 

FI10 0.447 0.325 Valid 

FI11 0.567 0.325 Valid 

FI12 0.683 0.325 Valid 

Faktor Ekstern 

FE1 0.642 0.325 Valid 

FE2 0.563 0.325 Valid 

FE3 0.590 0.325 Valid 

FE4 0.461 0.325 Valid 

FE5 0.584 0.325 Valid 

FE6 0.584 0.325 Valid 
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FE7 0.692 0.325 Valid 

FE8 0.610 0.325 Valid 

Faktor Organisasi 
FO1 0.455 0.325 Valid 

FO2 0.455 0.325 Valid 

Independensi 

Pemeriksa Pajak 

I1 0.645 0.325 Valid 

I2 0.518 0.325 Valid 

I3 0.605 0.325 Valid 

I4 0.414 0.325 Valid 

I5 0.488 0.325 Valid 

I6 0.524 0.325 Valid 

 

 

4.4.1.2 Uji Reliabilitas 

Hasil penelitian yang andal berkaitan erat dengan keandalan dari alat ukut 

yang digunakan. untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini memenuhi unsur keandalan maka perlu dilakukan uji reliabilitas. 

Dalam melakukan pengukuran reliabilitas penulis dapat membandingkan nilai 

Cronbach Alpha dengan tingkat keandalan yang diungkapkan oleh Nunnally 

(1967) dalam Ghozali (2006:42) yaitu sebesar 0.6. Jika nilai Cronbach Alpha > 0.6 

maka kuesioner dianggap memenuhi unsur keandalan dan dapat digunakan sebagai 

alat ukur penelitian. 

Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 

20, diketahui bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

memenuhi kriteria reliabel. Hal ini dibuktikan dengan output SPSS 20 tabel 

Reliability Statistics kolom Cronbach Alpha Based on Standardized Items yang 

menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel melebihi > 0.6. 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa seluruh responden menjawab 

pertanyaan secara konsisten dan tidak perlu untuk dilakukan metode tertentu yang 

dapat meningkatkan nilai Cronbach Alpha seperti melihat satu per satu jawaban 

responden dan membuang kuesioner yang dijawab tidak konsisten oleh responden. 
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Berikut ini tabel yang menunjukkan uji reliabilitas pada kuesioner yang akan 

digunakan sebagai alat ukur penelitian ini : 

Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 

Variabel 
Cronbach Alpha Based 

on Standardized Items 
Standar 

Reliabel 
Kesimpulan 

Faktor Individu 0.890 0.6 Reliabel 

Faktor Ekstern 0.852 0.6 Reliabel 

Faktor Organisasi 0.625 0.6 Reliabel 

Independensi 

Pemeriksa Pajak 
0.785 0.6 Reliabel 

 

4.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, penulis perlu 

melakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang 

didapatkan konsisten dan tidak bias. Dengan demikian persamaan regresi tersebut 

dapat dianggap memiliki ketepatan dalam estimasi dan dapat dilanjutkan pada 

proses pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda. 

Terdapat 5 macam uji asumsi klasik yaitu uji multikolonieritas, uji 

autokorelasi, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji linieritas. Penelitian ini 

hanya melakukan 4 uji asumsi klasik dari 5 uji tersebut. Adapun uji asumsi klasik 

yang dilakukan yaitu uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji normalitas, dan uji 

heteroskedastisitas. 

 

4.4.2.1 Uji Multikolonieritas 

Uji untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen 

disebut dengan uji multikolonieritas. Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan nilai tolerance pada hasil output SPSS dengan nilai cut off 

tolerance yang umum digunakan dan juga membandingan nilai variance inflation 

factor (VIF) dengan nilai cut off VIF yang biasa digunakan.  Menurut Ghozali 
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(2006, 92) nilai cut off tolerance yang biasa digunakan untuk mengetahui adnya 

multikolonieritas pada persamaan regresi yaitu < 0.10, sedangkan nilai cut off VIF 

sebesar > 10. Jadi jika nilai tolerance dan nilai VIF hasil olahan SPSS memenuhi 

dua indikasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolonieritas 

pada persamaan regresi yang digunakan. 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan aplikasi SPSS 20, penulis 

mendapatkan bukti bahwa tidak terdapat multikolonieritas dalam persamaan 

regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Bukti tersebut didapat berdasarkan 

nilai tolerance dan nilai VIF masing-masing variabel yang tidak memenuhi nilai 

cut off. Berikut ini tabel 4.9 yang menampilkan hasil uji multikolonieritas : 

Tabel 4.9 Uji Multikolonieritas 

Variabel 

Statistik Kolonieritas 

(SPSS) 
Nilai Cut Off 

Kesimpulan 

Tolerance VIF Tolerance VIF 

Faktor Individu 0.693 1.444 < 0.10 > 10 
Tidak Ada 

Multikolonieritas 

Faktor Ekstern 0.642 1.557 < 0.10 > 10 
Tidak Ada 

Multikolonieritas 

Faktor Organisasi 0.854 1.170 < 0.10 > 10 
Tidak Ada 

Multikolonieritas 

 

4.4.2.2 Uji Autokorelasi 

Untuk menambah keyakinan bahwa persamaan regresi yang didapat adalah 

persamaan regresi yang baik maka perlu dilakukan uji autokorelasi. Uji 

autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidak korelasi antara kesalahan 

pengganggu periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya. Indikasi 

adanya autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson pada tabel Model 

Summary(b) yang terdapat pada output SPSS. Persamaan regresi dikatakan lolos 

dari uji autokorelasi jika nilai Durbin Watson lebih kecil dari nilai du sebesar 1.655 
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(lihat tabel Durbin-Watson pada n=37, tingkat signifikansi=0.05, dan k=3) dan 

juga lebih besar dari 4 -1.655 (4 – du). 

Berdasarkan hasil output SPSS 20, didapatkan kesimpulan bahwa 

persamaan regresi yang digunakan lolos dari uji autokorelasi. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai Durbin-Watson lebih besar dari nilai du dan juga lebih kecil dari nilai 4 – 

du (du < d < 4-du). Berikut tabel 4.10 yang menampilkan hasil uji autokorelasi : 

Tabel 4.10 Hasil Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson 

Output SPSS 

(Durbin Watson) 

Tabel Durbin Watson  

(alpha = 0.05, k = 3, n = 37) 4 - du Kesimpulan 

d du 

1.814 1.655 2.345 
Tidak Ada Autokorelasi 

Positif ataupun Negatif 

 

4.4.2.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan grafik 

normal plot. Persamaan regresi yang memenuhi asumsi normaltas jika berdasarkan 

grafik histogram tidak ditemukan pola distribusi yang menceng ke kiri atau ke 

kanan. Pola distribusi normal diketahui dari terbentuknya lonceng dari pola 

distribusi. Sedangkan uji normalitas yang didasarkan pada grafik normal plot 

diketahui dari pola distribusi yang mengikuti garis diagonal pada grafik tersebut. 

Berdasarkan hasil uji normalitas untuk persamaan regresi yang didapat dari 

penelitian ini, diketahui bahwa persamaan regresi pada penelitian ini memenuhi 

asumsi normalitas. Hal ini terlihat dari grafik histogram pada gambar 4.1 yang 

berbentuk lonceng dan tidak terindikasi adanya kemencengan pola distribusi baik 

ke kiri ataupun kanan. Hal yang sama ditunjukkan oleh grafik normal plot yang 

membentuk pola distribusi yang menyebar di sekitar garis diagonal. Dengan 

demikian berdasarkan uji normalitas dengan melihat grafik histogram dan normal 

plot, persamaan regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.1 Grafik Histogram dan Normal Plot 

Menurut Ghozali (2006:112) asumsi terpenuhinya normalitas dengan 

melihat grafik histogram dan grafik normal plot dapat menyesatkan jika penulis 

tidak hati-hati dalam mengartikan grafik tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka 

penulis memandang perlu untuk melakukan uji normalitas secara statistik untuk 

menambah keyakinan penulis bahwa persamaan regresi yang didapat memenuhi 

asumsi normalitas. Uji statistik untuk normalitas dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai Zskewness dan Zkurtosis dengan Z-Tabel pada Tingkat 

Signifikansi 0.05 yaitu 1.96. Jika Zskewness > 1.96 mengindikasikan bahwa  data 

residual tidak menceng ke arah kiri atau kanan dan jika Zkurtosis > 1.96 

mengindikasikan bahwa bentuk kurva distribusi data tidak terlalu runcing ataupun 

terlalu landai. Dengan demikian jika kedua kondisi tersebut terpenuhi maka dapat 

dianggap bahwa data residual terdistribusi normal. 

Output SPSS 20 menghasilkan angka -0.198 untuk nilai skewness dan 

0.224 untuk nilai kurtosis. Untuk mengetahui besaran nilai Zskewness dan nilai 

Zkurtosis maka perlu dilakukan perhitungan kembali seperti di bawah ini : 

Perhitungan nilai Zskewness 

−0.492 =  
−0.198

√6/37
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Perhitungan nilai Zkurtosis 

0.278 =  
0.224

√24/37
 

Berdasarkan uji statistik dengan melihat nilai Zkewness dan nilai Zkurtosis 

berada di antara -1.96 dan 1,96 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal. Dengan demikian hasil uji normalitas dengan statistik mendukung hasil uji 

normalitas dengan metode grafik. Berikut tabel yang menunjukkan hasil uji 

normalitas dengan statistik : 

Tabel 4.11 Perbandingan Zhitung dan ZTabel untuk Uji Normalitas 

 
Output 

SPSS 
Z-Hitung 

Kriteria Data 

Terdistribusi Normal 
Kesimpulan 

Skewness -0.198 -0.492 -1.96 < Zhitung < 1.96 Normal 

Kurtosis 0.224 0.278 -1.96 < Zhitung < 1.96 Normal 

 

 

4.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

keberagaman varians dari residual satu ke pengamatan lain pada persamaan 

regresi. Persamaan regresi yang dianggap lolos dari uji heteroskedastisitas 

merupakan persamaan regresi yang baik. Jika persamaan regresi tersebut lolos dari 

uji heteroskedastisitas maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi dapat 

dianggap memenuhi asumsi homoskedastisistas. 

Uji heteroskedastisistas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik plot 

pada output SPSS 20. Terpenuhinya asumsi homoskedastisitas pada persamaan 

regresi jika terdapat kondisi berikut ini pada grafik scatterplots (Ghozali, 

2006:105) : 

a. Tidak terdapat pola yang teratur seperti pola bergelombang, melebar kemudian 

menyempit. 
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b. Adanya pola yang tidak jelas seperti menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y. 

Berdasarkan grafik scatterplots yang didapat dari output SPSS untuk 

penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi memenuhi asumsi 

homoskedastisitas. Hal ini dibuktikan dari terpenuhinya dua kondisi yang 

disebutkan sebelumnya. Pola pada grafik scatterplots tersebut memiliki pola yang 

tidak jelas dimana titik titik menyebar baik di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y 

dan juga tidak membentuk pola yang bergelombang, melebar lalu menyempit. 

Berikut gambar 4.3 yang menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan grafik 

scatterplots: 

 

Gambar 4.2 Grafik Scatterplots 

 

4.5 Statistik Deskriptif Variabel 

Berikut ini tabel 4.12 yang menunjukkan hasil penelitian statistik deskriptif 

untuk independensi pemeriksa pajak : 

Tabel 4.12 Statistik Deskriptif Independensi Pemeriksa Pajak (I) 

Keterangan Mean 
Standar 

Deviasi 
Variance 

I1 4.30 0.463 0.215 

I2 4.43 0.502 0.252 

I3 4.59 0.498 0.248 

I4 4.54 0.558 0.311 

I5 4.54 0.505 0.255 
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I6 4.76 0.435 0.189 

Total 4.53 0.508 0.258 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel 4.12 di atas adalah, sebagai berikut : 

1) Pemeriksa tidak memiliki hubungan kerjasama dan hubungan keluarga dengan 

entitas atau program yang diperiksa (I1) : jawaban responden atas pernyataan 

ini memberikan nilai mean 4.30, variance 0.215, dan standar deviasi 0.463 

2) Tidak ada intervensi melakukan pemeriksaan, seperti pembatasan waktu yang 

tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan, sehingga independensi 

dapat dipertahankan (I2) : jawaban responden atas pernyataan ini memberikan 

nilai mean 4.43, variance 0.252, dan standar deviasi 0.502. 

3) Jika pemeriksa pajak mengetahui sistem informasi keuangan dan administrasi 

WP yang diperiksa, maka Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan lebih 

baik (I3) : jawaban responden atas pernyataan ini memberikan nilai mean 4.59, 

variance 0.248, dan standar deviasi 0.498 

4) Jika Pemeriksa pajak mendapatkan tugas pemeriksaan pajak pada WP yang 

sama dalam kurun waktu sekitar 3 tahun, maka memungkinkan independensi 

pemeriksa pajak terpengaruh (I4) : jawaban responden atas pernyataan ini 

memberikan nilai mean 4.54, variance 0.311 dan standar deviasi 0.558 

5) Organisasi Pemeriksa Pajak harus bebas dari faktor organisasi yang 

menghambat independensi pemeriksa pajak (I5) : jawaban responden atas 

pernyataan ini memberikan nilai mean 4.54, variance 0.255, dan standar deviasi 

0.505 

6) Tidak ada campur tangan pihak ekstern mengenai penempatan kerja, 

penunjukan, dan kenaikan golongan atau jabatan pemeriksa pajak sehubungan 

dengan tugas pemeriksaan yang dilakukannya (I6) : jawaban responden atas 
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pernyataan ini dengan nilai mean 4.76, variance 0.189 dan standar deviasi 

0.435. 

7) Berdasarkan keseluruhan jawaban dalam kuesioner untuk independensi 

pemeriksa pajak maka diperoleh rata-rata sebesar 4.76, standar deviasi 0.508, 

dan variance 0.258. 

Selanjutnya hasil penelitian statistik deskriptif untuk faktor individu 

ditunjukkan pada tabel 4.13  di bawah ini : 

Tabel 4.13 Statistik Deskriptif Faktor Individu (FI) 

Keterangan Mean 
Standar 

Deviasi 
Variance 

FI1 1.46 0.505 0.255 

FI2 1.38 0.492 0.242 

FI3 1.41 0.498 0.248 

FI4 1.30 0.463 0.215 

FI5 1.43 0.502 0.252 

FI6 1.24 0.435 0.189 

FI7 1.65 0.484 0.234 

FI8 1.49 0.507 0.257 

FI9 1.38 0.492 0.242 

FI10 1.32 0.475 0.225 

FI11 1.32 0.475 0.225 

FI12 1.59 0.498 0.248 

Total 1.37 0.493 0.243 

 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah atau semenda sampai 

dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen pada Wajib Pajak Badan yang 

diperiksa atau sebagai pegawai dari Wajib Pajak Badan (FI1) : jawaban 

responden atas pernyataan ini memberikan  nilai mean 1.46,  variance 0.255 

dan standar deviasi 0.505. 
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2) Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung 

pada wajib pajak yang diperiksa (FI2) : jawaban responden atas pernyataan ini 

memberikan nilai mean 1.38, variance 0.242 dan standar deviasi 0.492. 

3) Pernah bekerja atau  memberikan jasa kepada entitas atau program yang 

diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir (FI3) : jawaban responden atas 

pernyataan ini memberikan nilai mean 1.41, variance 0.248, dan standar deviasi 

0.498. 

4) Memiliki hubungan kerjasama dengan wajib pajak yang diperiksa (FI4) : 

jawaban responden atas pernyataan ini memberikan nilai mean 1.30, variance 

0.215 dan standar deviasi 0.463. 

5) Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan obyek 

pemeriksaan pajak, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, 

pengembangan sistem, menyusun dan atau mereviu laporan keuangan wajib 

pajak yang diperiksa (FI5) : jawaban responden atas pernyataan ini memberikan 

nilai mean 1.43, variance 0.252, dan standar deviasi 0.502. 

6) Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau tujuan suatu 

program (FI6) : jawaban responden atas pernyataan ini memberikan nilai mean 

1.24, variance 0.189, dan standar deviasi 0.435.  

7) Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan 

keputusan atau pengelolaan pada Wajib Pajak Badan yang diperiksa (FI7) : 

jawaban responden atas pernyataan ini memberikan  nilai mean 1.65, variance 

0.234, dan standar deviasi 0.484. 

8) Memiliki tanggung jawab untuk mengatur Wajib Pajak Badan yang dapat 

mempengaruhi Wajib Pajak Badan yang diperiksa (FI8) : jawaban responden 
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atas pernyataan ini memberikan nilai mean 1.49, variance 0.257, dan standar 

deviasi 0.507. 

9) Kondisi dimana pemeriksa pajak memiliki kecendrungan untuk memihak, 

karena keyakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan antar pegawai, 

kesetiaan kelompok, organisasi atau tingkat pemerintahan tertentu (FI9) : 

jawaban responden atas pernyataan ini memberikan nilai mean 1.38, variance 

0.252, dan standar deviasi 0.492. 

10) Pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh seorang pemeriksa pajak, yang 

sebelumnya pernah sebagai pejabat yang menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, 

dan pembayaran yang diusulkan oleh suatu enttitas atau program yang diperiksa 

(FI10) : jawaban responden atas pernyataan ini memberikan nilai mean 1.32, 

variance 0.225, dan standar deviasi 0.475. 

11) Pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh seorang pemeriksa pajak, yang 

sebelumnya pernah menyelenggarakan catatan akuntansi resmi atas entitas/unit 

kerja atau program yang diperiksa (FI11) : jawaban responden atas pernyataan 

ini memberikan nilai mean 1.32, variance 0.225, dan standar deviasi 0.475. 

12)  Mencari pekerjaan pada wajib pajak yang diperiksa atau ditawarkan suatu 

pekerjaan pada wajib pajak yang diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan 

(FI12) : jawaban responden atas pernyataan ini memberikan  nilai mean 1.59, 

variance 0.248,  dan standar deviasi 0.498. 

13)  Berdasarkan keseluruhan jawaban dalam kuesioner untuk faktor individu maka 

diperoleh rata-rata sebesar 1.37, standar deviasi 0.493, dan variance 0.243. 

Berikut ini Tabel 4.14 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk faktor 

ekstern berdasarkan output SPSS 20 : 
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Tabel 4.14 Statistik Deskriptif Faktor Ekstern (FE) 

Keterangan Mean 
Standar 

Deviasi 
Variance 

FE1 1.59 0.498 0.248 

FE2 1.38 0.492 0.242 

FE3 1.49 0.507 0.257 

FE4 1.43 0.502 0.252 

FE5 1.54 0.505 0.255 

FE6 1.41 0.498 0.248 

FE7 1.38 0.492 0.242 

FE8 1.46 0.505 0.255 

Total 1.47 0.498 0.248 

 

Dari tabel 4.14 di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Intervensi atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah lingkup 

pemeriksaan pajak secara tidak semestinya (FE1) : jawaban responden atas 

pernyataan ini memberikan nilai mean 1.59, variance 0.248, dan standar 

deviasi 0.498. 

2) Intervensi pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur 

pemeriksaan  pajakatau pemilihan sampel pemeriksaan (FE2) jawaban 

responden atas pernyataan ini memberikan nilai mean 1.38, variance 0.242 , 

dan standar deviasi 0.492. 

3) Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu pemeriksaan 

pajak (FE3) : jawaban responden atas pernyataan ini memberikan nilai mean 

1.49, variance 0.257, dan standar deviasi 0.507. 

4) Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi 

pemeriksa pajak (FE4) : jawaban responden atas pernyataan ini memberikan 

nilai mean 1.43, variance 0.252, dan standar deviasi 0.502. 

5) Pembatasan terhadap sumberdaya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa 

pajak, yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi 
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pemeriksa pajak tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan (FE5) : jawaban 

responden atas pernyataan ini memberikan nilai mean 1.54, variance 0.255, dan 

standar deviasi 0.505. 

6) Hak untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa pajak 

terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan (FE6) : jawaban responden atas 

pernyataan ini memberikan nilai mean 1.41, variance 0.248, dan standar 

deviasi 0.498. 

7) Ancaman penggantian petugas pemeriksa dikarenakan ketidaksetujuan dengan 

isi laporan hasil pemeriksaan pajak, simpulan pemeriksa pajak, atau penerapan 

suatu prinsip akuntansi (FE7) : jawaban responden atas pernyataan ini 

memberikan nilai mean 1.38, variance 0.242, dan standar deviasi 0.492. 

8) Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai, 

selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa pajak atau 

kebutuhan pemeriksaan pajak (FE8) : jawaban responden atas pernyataan ini 

memberikan nilai mean 1.46, variance 0.255, dan standar deviasi 0.505. 

9) Berdasarkan keseluruhan jawaban dalam kuesioner untuk faktor ekstern maka 

diperoleh rata-rata sebesar 1.47, standar deviasi 0.498, dan variance 0.248. 

Berikut ini Tabel 4.15 yang menunjukkan hasil penelitian statistik 

deskriptif faktor organisasi yang sebelumnya diolah dengan aplikasi SPSS 20 : 

Tabel 4.15 Statistik Deskriptif Faktor Organisasi (FO) 

Keterangan Mean 
Standar 

Deviasi 
Variance 

FO1 1.51 0.507 0.257 

FO2 1.54 0.691 0.477 

Total 1.53 0.598 0.367 
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Berdasarkan tabel 4.15 maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini : 

1) Kedudukan organisasi pemeriksa pajak  (DJP dan seluruh unit kerjanya) dalam 

struktur organisasi Kementerian Keuangan dan fungsinya sebagai perangkat 

Kementerian Keuangan menjadikan organisasi pemeriksa pajak tidak 

independen dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak : jawaban responden 

atas pernyataan ini memberikan nilai mean 1.51, variance 0.257  dan standar 

deviasi 0.507. 

2) Faktor organisasi yang dapat mempengaruhi independensi pemeriksa pajak 

ditandai oleh tugas pemeriksaan yang dilaksanakannya, apakah pemeriksaan 

pajak pada instansi pemerintah, wajib pajak badan yang dimiliki pemerintah 

atau wajib pajak swasta : jawaban responden atas pernyataan ini memberikan 

skor dengan nilai mean 1.54, vaiance 0.377, dan standar deviasi 0.691. 

3) Berdasarkan keseluruhan jawaban dalam kuesioner untuk faktor organisasi 

maka diperoleh rata-rata sebesar 1.53, standar deviasi 0.493, dan variance 

0.243. 

 

4.6 Uji Hipotesis 

4.6.1 Uji t 

Berdasarkan uji asumsi klasik, model regresi memenuhi syarat untuk 

menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji t. 

Uji t ini dilakukan untuk meguji ada atau tidaknya pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen dan juga menganalisis pengaruh apakah 

yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dapat 

dilakukan dengan membandingkan t hitung dari hasil output SPSS dengan t tabel 

pada  df = n - k - 1 dengan tingkat signifikansi 0.05. Jika t hitung lebih besar dari t 

tabel maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya 
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bahwa variabel independen terbukti memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Di bawah ini adalah tabel 4.16 yang menunjukkan hasil uji t : 

Tabel 4.16 Uji t 

Keterangan 

Unstandardized 

Coefficients 
Nilai t 

Sig. Kesimpulan 

B 
Standard 

Error 
Hitung Tabel 

Konstanta 5.880 0.185  

Faktor Individu -0.506 0.133 -3.809 -2.037 0.001 
Hipotesis Satu 

Diterima 

Faktor Ekstern -0.264 0.129 -2.045 -2.037 0.049 
Hipotesis Dua 

Diterima 

Faktor Organisasi -0.165 0.076 -2.168 -2.037 0.037 
Hipotesis Tiga 

Diterima 

Variabel Dependen : Independensi Pemeriksa Pajak 

Dari tabel 4.16 tersebut maka dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai 

berikut : 

I = 5.880 - 0.506FI - 0.264FE - 0.165FO 

Berdasarkan persamaan regresi yang dirumuskan, penulis menarik 

beberapa kesimpulan berikut ini : 

a. Angka konstanta sebesar 5.880 menunjukkan bahwa jika nilai tetap dari 

independensi pemeriksa pajak. Sehingga variabel independen dianggap satu 

maka nilai variabel dependen yaitu independensi pemeriksa pajak sebesar 

4.945 (5.880 – 0.506 – 0.264 – 0.165). Nilai variabel independen lain tidak 

dapat dianggap nol hal ini karena skala yang digunakan merupakan skala likert 

dengan nilai 1 sampai dengan 5 sehingga variabel tersebut tidak dapat dianggap 

nol. 

b. Nilai beta 1 (β1) sebesar -0.506 menunjukkan bahwa kemampuan faktor 

individu (FI) untuk memperlemah independensi pemeriksa pajak yaitu sebesar 

50.6% jika variabel independen lainnya dianggap satu. Selain itu juga setiap 
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tambahan faktor individu sebesar satu satuan maka dapat memperlemah 

independensi pemeriksa pajak sebesar 50,6% 

c. Nilai beta 2 (β2) sebesar -0.264 menunjukkan bahwa kemampuan faktor 

ekstern (FE) untuk memperlemah independensi pemeriksa pajak yaitu sebesar 

26,4% jika variabel independen lainnya dianggap nol. Selain itu juga setiap 

tambahan faktor ekstern sebesar satu satuan maka dapat memperlemah 

independensi pemeriksa pajak sebesar 26,4% 

d. Nilai beta 3 (β3) sebesar -0.165 menunjukkan bahwa kemampuan faktor 

organisasi (FI) untuk memperlemah independensi pemeriksa pajak yaitu 

sebesar 16,5%. Selain itu juga setiap tambahan faktor organisasi sebesar satu 

satuan maka dapat memperlemah independensi pemeriksa pajak sebesar 16,5% 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Faktor individu memiliki nilai t hitung sebesar -3.809. Nilai t hitung yang lebih 

kecil dari nilai t tabel negatif pada tabel two tailed α = 0.05 dengan nilai -2.037 

menunjukkan bahwa faktor individu memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap independensi pemeriksa pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 1 diterima.  

Berdasarkan hasil uji t juga dapat diketahui nilai kritis penerimaan 

hipotesis 1 atau nilai t hitung. Nilai t hitung menunjukkan angka negatif dan 

lebih kecil dari nilai negatif t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

individu memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi 

pemeriksa pajak. Pengaruh negatif faktor individu menunjukkan bahwa 

peningkatan faktor individu yang bersifat mengganggu akan mengakibatkan 
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rusaknya independensi pemeriksa pajak. Berikut ini gambar 4.4 yang 

mengilustrasikan nilai kritis penerimaan hipotesis 1. 

t-tabel = -2.037

t-hitung = -3.809

 
Gambar 4.3 Nilai Kritis Penerimaan Hipotesis 1 

2) Faktor ekstern memiliki nilai t hitung sebesar -2.045. Nilai t hitung yang lebih 

kecil dari nilai t tabel negatif pada tabel two tailed α = 0.05 dengan nilai -2.037 

menunjukkan bahwa faktor ekstern memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap independensi pemeriksa pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 1 diterima.  

Berdasarkan hasil uji t juga dapat diketahui nilai kritis penerimaan 

hipotesis 2 atau nilai t hitung. Nilai t hitung menunjukkan angka negatif dan 

lebih kecil dari nilai negatif t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

ekstern memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi 

pemeriksa pajak. Pengaruh negatif faktor organisasi menunjukkan bahwa 

peningkatan faktor ekstern yang bersifat mengganggu akan mengakibatkan 

rusaknya independensi pemeriksa pajak. Berikut ini gambar 4.5 yang 

mengilustrasikan nilai kritis penerimaan hipotesis 2. 

t-tabel = -2.037

t-hitung = -2.045

 
Gambar 4.4 Nilai Kritis Penerimaan Hipotesis 2 
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3) Faktor organisasi memiliki nilai t hitung sebesar -2.168. Nilai t hitung yang 

lebih kecil dari nilai t tabel negatif pada tabel two tailed α = 0.05 dengan nilai -

2.037 menunjukkan bahwa faktor organisasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap independensi pemeriksa pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 3 diterima.  

Berdasarkan hasil uji t juga dapat diketahui nilai kritis penerimaan 

hipotesis 3 atau nilai t hitung. Nilai t hitung menunjukkan angka negatif dan 

lebih kecil dari nilai negatif t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

organisasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi 

pemeriksa pajak. Pengaruh negatif faktor organisasi menunjukkan bahwa 

peningkatan faktor organisasi yang bersifat mengganggu akan mengakibatkan 

rusaknya independensi pemeriksa pajak. Berikut ini gambar 4.6 yang 

mengilustrasikan nilai kritis penerimaan hipotesis 3. 

t-tabel = -2.037

t-hitung = -2.168

 
Gambar 4.5 Nilai Kritis Penerimaan Hipotesis 3 

 

4.7 Analisis Koefisien Determinasi 

Ghozali (2006:83) menyatakan bahwa analisis koefisien determinasi (R
2
) 

dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen 

menjelaskan variabel dependen. Berikut ini tabel 4.18 yang menunjukkan output 

SPSS untuk hasil analisis koefisien determinasi pada variabel independen yang 

digunakan pada penelitian ini : 
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Tabel 4.17 Hasil Analisis R
2 

Keterangan R R
2 

Adjusted R
2 Standard Error 

of the Estimate 

1 0.793a 0.629 0.596 0.217040 

 

Berdasarkan tabel 4.17, nilai R
2 

yang telah disesuaikan (Adjusted R
2
) 

menghasilkan angka 0.596 atau 59.6%. maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan faktor individu, faktor ekstern, dan faktor organisasi untuk 

menerangkan variabel pemeriksa pajak yaitu sebesar 59.6%, sedangkan sisanya 

40.4% dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. 

 

4.8 Diskusi Hasil Penelitian 

4.8.1 Pengaruh Faktor Individu terhadap Independensi Pemeriksa Pajak 

Menurut Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang SKPN 

gangguan pribadi atau faktor individu adalah “gangguan yang disebabkan oleh 

suatu hubungan dan pandangan pribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa 

membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam 

segala bentuknya”. Dalam penelitian Siregar (2009) hubungan pribadi dan 

pandangan pribadi tersebut dioperasionalkan menjadi sepuluh indikator 

diantaranya : 

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata untuk 

seluruh indikator yang tergolong faktor individu mendekati angka satu. Nilai rata-

rata yang mendekati angka satu menunjukkan bahwa mayoritas responden 

menyetujui bahwa independensi dapat melemah apabila terdapat hubungan pribadi 

dengan jajaran manajemen atau pegawai dari WP badan yang diperiksa baik 

hubungan keluarga, ikatan keuangan, hubungan pekerjaan, hubungan kerjasama, 

dan pernah memiliki hubungan pekerjaan pada masa. Sejalan dengan hasil statistik 

deskriptif, hasil uji t juga menunjukkan bahwa faktor individu yang diukur dengan 
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indikator-indikator yang tergolong hubungan pribadi juga berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap independensi pemeriksa pajak. 

Secara manusiawi tentunya manusia akan melindungi kepentingan orang-

orang terdekatnya khususnya keluarga. Sifat alamiah manusia ini yang 

mengakibatkan seorang auditor tidak boleh melakukan tugas pemeriksaan pada 

suatu perusahaan yang jajaran manajemen atau pegawainya memiliki hubungan 

keluarga dengan pemeriksa tersebut. hal ini membuat auditor diragukan sikap 

independennya dalam melaksanakan tugas pemeriksaan (Suryaningtias, 2007).  

Selain itu juga manusia merupakan makhluk yang memiliki kecenderungan 

untuk menghindari suatu konflik dengan orang di sekelilingnya. Misalnya 

pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak pada WP Badan yang pegawai atau 

jajaran manajemen yang memiliki hubungan keluarga. Situasi tersebut memicu 

pemeriksa pajak melaksanakan pemeriksaan yang mengarah kepada hal yang 

diinginkan oleh pihak yang memiliki hubungan keluarga dengannya karena 

pemeriksa pajak menghindari rasa tertekan (stress) dan kurang nyaman akibat 

adanya pengucilan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Pendapat ini 

diperkuat oleh Heider (1958) dalam Mustafa (2011:150), seorang psikolog asal 

Jerman yang mengatakan bahwa manusia cenderung mengorganisasikan sikap kita, 

sehingga tidak menimbulkan konflik. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan 

prinsip independensi yang menyatakan bahwa pemeriksa atau auditor tidak boleh 

memihak siapapun dalam melaksanakan pemeriksaan. Oleh karena itu dalam 

Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN menyatakan bahwa 

auditor wajib menghindari tugas pemeriksaan pada pihak yang memiliki hubungan 

pribadi dengannya agar mencegah situasi tersebut dan sikap independen auditor 

dapat dipertahankan. 
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Unsur yang kedua dalam faktor individu yaitu pandangan pribadi yang 

diindikasikan oleh dua indikator. Dua indikator tersebut yaitu adanya prasangka 

terhadap suatu kelompok, individu, atau program pemeriksaan dan kecenderungan 

politik atau sosial tertentu. Hasil analisis statistik deskriptif pada indikator yang 

tergolong pandangan  pribadi menunjukkan bahwa nilai rata-rata jawaban 

responden yang mendekati angka satu yang artinya mayoritas responden setuju 

atau sangat setuju bahwa pandangan pribadi merupakan gangguan yang dapat 

mempengaruhi lunturnya independensi pemeriksa pajak. sejalan dengan analisis 

statistik deskriptif  

Adanya prasangka baik atau buruk pada sesuatu dapat mengakibatkan 

pemeriksaan pajak menghasilkan kesimpulan pemeriksaan yang memihak dan 

merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Widyarini (2012) menjelaskan 

bahwa prasangka adalah sikap negatif terhadap individu atau kelompok tertentu, 

yang hanya didasarkan pada keanggotaan individu tersebut dalam kelompok 

tertentu. Hal ini tentu tidak boleh terjadi saat pelaksanaan pemeriksaan pajak 

karena kesimpulan pemeriksaan pajak harus didasarkan pada bukti atau temuan 

saat pemeriksaan dilakukan bukan karena pandangan pribadi yang tidak beralasan. 

Hasil ini mendukung pernyataan pada GAS (2011) dan Peraturan BPK RI Nomor 

01 Tahun 2007 tentang SPKN yang menyebutkan bahwa prasangka pada individu, 

kelompok atau suatu program pemeriksaan tertentu mengakibatkan kesimpulan 

hasil pemeriksaan yang memihak. Kesimpulan hasil pemeriksaan yang memihak 

merupakan suatu pelanggaran sikap independen oleh auditor dalam melaksanakan 

pemeriksaan. 

Selanjutnya unsur pandangan pribadi yang keduan yaitu kecenderungan 

politik atau sosial tertentu yang dapat mengakibatkan pemeriksa pajak membuat 
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kesimpulan pemeriksaan yang tidak didasari oleh fakta. Hal ini dikarenakan 

kecenderungan politik atau sosial dapat menggiring pemeriksa pajak pada sikap 

fanatisme pada kelompok tertentu. Lehtsaar (1997) dalam Marimaa (2012) 

menyatakan bahwa fanatisme dapat menggiring seseorang membela sesuatu hingga 

melampaui batas kenormalan. Contohnya ketika pemeriksa pajak melaksanakan 

pemeriksaan pada WP dari kelompok politik atau sosial tertentu yang menjadi  

favoritnya, peluang pemeriksa pajak tergiring untuk membela WP dan 

menghasilkan kesimpulan pemeriksaan yang menguntungkan WP tersebut semakin 

besar. Akibatnya hasil pemeriksaan pajak tidak didasarkan bukti-bukti yang 

kompeten namun hanya didasarkan pandangan subyektif dari pemeriksa pajak 

sendiri. Bazerman et al., (2003) auditor dipandang independen jika kesimpulan 

pemeriksaan didasarkan tanpa prasangka atau pandangan subyektif. Oleh karena 

itu Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang SPKN dengan jelas 

menyatakan bahwa auditor tidak boleh mengutamakan pandangan pribadinya 

dalam melaksanakan tugas pemeriksaan karena merusak sikap independen auditor 

tersebut. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar 

(2009) yang menunjukkan bahwa gangguan pribadi atau faktor individu 

berpengaruh signifikan terhadap independensi pemeriksa. Hal ini disebabkan 

pengaruhnya yang mengakibatkan auditor kehilangan sikap independennya. Hasil 

yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian dari Sriyanto (2010), Mide (2011), 

Parawansa (2014), dan Iriyani (2014) yang menunjukkan bahwa gangguan pribadi 

berpengaruh signifikan terhadap independen pemeriksa. Oleh karena itu faktor-

faktor personalitas atau individu tidak boleh melekat pada diri auditor dalam 

melaksanakan tugas audit (Siegel dan Marconi dalam Iriyani, 2014:11). 
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Dari hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pernyataan keempat 

yaitu memiliki hubungan kerja sama dengan WP yang diperiksa menunjukkan nilai 

mean pada pernyataan tersebut paling kecil yaitu sebesar 1.30, artinya tingkat 

kekuatan setuju dari responden bahwa hal tersebut dapat melemahkan 

independensi sangat kuat. Konflik yang timbul akibat adanya pemeriksaan pajak 

juga dapat mempengaruhi hubungan kerjasama tersebut sehingga kerjasama 

tersebut tidak berjalan sesuai yang diinginkan keduanya. Pemeriksa pajak yang 

dihadapkan pada tugas pemeriksaan seperti itu tentu akan berupaya untuk 

menghindari konflik tersebut dengan cara memihak dengan WP yang sedang 

melakukan hubungan kerjasama dengan pemeriksa pajak tersebut. Hal ini 

diperkuat oleh pendapat Heider (1958) dalam Mustafa (2011:150) bahwa manusia 

selalu merujuk pada pendapat individu atau kelompok yang selama ini menjadi 

tempat dia melakukan sosialisasi karena manusia cenderung menghindari konflik 

dengan orang-orang terdekatnya. 

 

4.8.2 Pengaruh Faktor Ekstern terhadap Independensi Pemeriksa Pajak 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji t dapat diketahui bahwa faktor 

ekstern memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap independensi 

pemeriksa pajak. Pengaruh negatif menunjukkan bahwa ketika faktor ektern 

meningkat akan melemahkan independensi pemeriksa pajak. Hasil ini 

membuktikan secara empiris bahwa faktor individu berpengaruh terhadap 

independensi pemeriksa pajak. Selain itu juga hasil penelitian ini mendukung 

Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksa Keuangan 

Negara, Lampiran II pada alinea empat belas yang meyatakan bahwa, “Dalam 

semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan 
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pemeriksa, harus bebas dalam sikap, mental dan penampilan dari gangguan 

pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya sebagai 

pemeriksa (auditor) tersebut”.  

Adanya intervensi pada saat pemeriksaan dapat direspon oleh auditor 

dengan dua perilaku yaitu fungsional dan disfungsional (De Zoort dan Lord, 1997, 

dalam Prabowo dan Samsudin, 2010). Perilaku disfungsional yang mungkin 

dilakukan auditor adalah mengurangi prosedur audit atau membuat laporan hasil 

pemeriksaan secara tergesa-gesa. Hal ini tentunya membuat independensi 

pemeriksa rusak. Hal yang sama dapat terjadi ketika pemeriksaan pajak dikejar 

oleh jangka waktu pemeriksaan yang terbatas. Hal ini diperparah lagi dengan 

kurangnya sumber daya manusia pada sektor pemeriksa pajak. Akibat dari adanya 

perilaku disfungsional ini, pemeriksa pajak membuat kesimpulan pemeriksaan 

dengan bukti yang tidak cukup. Bukti yang cukup adalah bukti yang cukup 

memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan dan kecukupan tersebut didasari 

pada pertimbangan profesional pemeriksa pajak (Advianto, 2014). Hal ini tentu 

membahayakan karena jika WP mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan 

pajak, peluang kekalahan pihak DJP dalam proses keberatan tersebut semakin 

besar. Menurut Data Statistik Jumlah Jenis dan Putusan pada Pengadilan Pajak 

periode 2009-2013 yang diperoleh Advianto (2014) menunjukkan bahwa jumlah 

kekalahan masih lebih besar dibanding kemenangan.  

Menurut Siahaan (2012:147) salah satu faktor yang mempengaruhi 

permohonan banding WP yaitu sikap pemeriksa pajak yang tidak netral saat proses 

pemeriksaan karena adanya tekanan dan rasa solidaritas sesama Fiskus untuk ikut 

serta mengamankan penerimaan  negara sebagai tugas utama DJP. Berdasarkan 
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pernyataan tersebut sikap tidak netralnya pemeriksa mengindikasikan bahwa 

pemeriksa tidak lagi independen dalam melaksanakan pemeriksaan. 

Intervensi dari pihak luar tim pemeriksa pajak terkait dengan pemeriksaan 

pajak dapat dilakukan oleh beberapa pihak seperti pemerintah yang dapat 

mengintervensi anggaran untuk pemeriksaan dan juga adanya keterbatasan 

wewenang untuk mengakses data rekening WP di Bank karena adanya prinsip 

kerahasiaan bank. pembatalan hasil pemeriksaan tidak jadi masalah ketika 

pembatalan tersebut didasarkan pada bukti yang memadai namun ketika hasil 

tersebut terjadi karena adanya kolusi maka hal tersebut menjadi masalah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Meilisa (2012) menunjukkan 

bahwa intervensi pihak ekstern dalam penelitian tersebut yaitu manajemen klien 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi auditor. Hasil yang sama 

juga ditunjukkan pada penelitian Siregar (2009) bahwa gangguan ekstern 

meningkatkan gangguan independensi pemeriksa di lingkungan Inspektorat 

Kabupaten Deli Serdang yang mengakibatkan rusaknya independensi pemeriksa 

tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penguatan institusi DJP ini agar pengaruh 

pihak-pihak yang dapat merusak independensi pemeriksa pajak dapat dikurangi. 

 

4.8.3 Pengaruh Faktor Organisasi terhadap Independensi Pemeriksa Pajak 

Berdasarkan pengujian hipotesis dengan uji t dapat diketahui bahwa faktor 

organisasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap independensi 

pemeriksa pajak. Hasil ini membuktikan secara empiris bahwa faktor organisasi 

berpengaruh terhadap independensi pemeriksa pajak. Selain itu juga berdasarkan 

hasil penelitian ini mendukung Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang 

Standar Pemeriksa Keuangan Negara, Lampiran II pada alinea empat belas yang 

meyatakan bahwa, “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan 
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pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap, 

mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat 

mempengaruhi independensinya sebagai pemeriksa (auditor) tersebut”.  

Pemeriksa Pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan 

DJP. Saat ini DJP berkedudukan di bawah pemerintah melalui Kementerian 

Keuangan. Kedudukan DJP yang masih berada di bawah pemerintah membuat 

pemeriksa pajak yang berstatus PNS terpengaruh juga sikap independennya karena 

kedudukan DJP tersebut. Menurut Bayari (2014:150) kedudukan DJP yang berada 

di bawah pemerintah merupakan hambatan struktural yang mengakibatkan DJP 

sulit mengatur dirinya sendiri. Padahal tugas DJP untuk mengawasi wajib pajak 

melalui pemeriksaan merupakan tugas yang sangat berat. Salah satu kasus yang 

menunjukkan DJP mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya yaitu 

penetapan status hukum tax amnesty yang saat ini terhambat. Organisasi pemeriksa 

pajak yaitu DJP yang tidak independen dapat mengakibatkan pihak pemeriksa 

pajak yang berada di lingkungannya juga sulit untuk mempertahankan 

independensinya. 

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa indikator kedua dalam 

kuesioner yaitu faktor organisasi yang dapat mempengaruhi independensi 

pemeriksa pajak ditandai oleh tugas pemeriksaan yang dilaksanakannya, apakah 

pemeriksaan pajak pada instansi pemerintah, wajib pajak badan yang dimiliki 

pemerintah atau wajib pajak swasta disetujui oleh mayoritas responden sebagai 

faktor organisasi yang mempengaruhi independensi pemeriksa pajak. Hasil ini 

dapat dilihat dari nilai rata-rata pada pernyataan ini mendekati angka satu yang 

menunjukkan bahwa mayoritas responden  memilih jawaban setuju untuk 

pernyataan tersebut. sejalan dengan hasil statistik deskriptif, hasil uji t 
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menunjukkan bahwa faktor organisasi yang diindikasikan dengan pemeriksaan 

pajak pada WP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap independensi 

pemeriksa pajak. Hasil ini mendukung penelitian dari Siregar (2009) yang 

menunjukkan bahwa gangguan organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

independensi pemeriksa di Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Siregar (2009) 

menyatakan bahwa adanya hubungan organisasi secara struktural antara pihak 

auditor dengan auditee mengakibatkan gangguan terhadap independensinya. 

Dominasi wewenang yang dimiliki oleh pihak auditee atas auditor. Khairin dkk 

(2014) menyatakan bahwa dominasi kekuatan auditee dari segi wewenang 

memudahkan auditee untuk mengarahkan auditor untuk mengikuti keinginannya. 

Hal ini lah yang mengakibatkan lemahnya sikap independen para auditor. 

Pada tahun 2011 silam Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafri 

Adnan Baharuddin melaporkan bahwa terdapat 30 instansi pemerintah yang tidak 

patuh pajak dan hasil pemeriksaan itu juga menyebutkan bahwa estimasi kerugian 

negara mencapai Rp 859,64 miliar (detik.com, 2011). Hal ini tentu terasa janggal 

karena laporan mengenai ketidakpatuhan pajak justru diketahui terlebih dahulu 

oleh BPK dan baru ditindaklanjuti oleh DJP setelah mengetahui adanya laporan 

tersebut. seharusnya DJP selaku institusi perpajakan yang memiliki tugas untuk 

mengawasi bendaharawan selaku pemungut pajak sudah terlebih dahulu 

mengetahui mengenai ketidakpatuhan WP tersebut. Hal ini justru DJP yang 

menindaklanjuti Laporan dari BPK tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh 

faktor yang mengganggu independensi dalam Peraturan BPK RI Nomor 01 Tahun 

2007 tentang SPKN terhadap independensi pemeriksa pajak. Siregar (2009) 

merupakan peneliti pertama yang melakukan studi untuk menguji gangguan-

gangguan independensi berdasarkan Peraturan BPK RI Tahun 2007 tentang SPKN 

dengan menggunakan subjek penelitian yang tidak terkait dengan BPK. 

Terdapat beberapa kesimpulan yang peneliti ambil berdasarkan hasil 

penelitian, diantaranya : 

1) Faktor individu, ekstern, dan organisasi memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap independensi pemeriksa pajak.  

2) Faktor Individu merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi 

lemahnya independensi pemeriksa pajak. Faktor tersebut diindakasikan dengan 

adanya hubungan keluarga, ikatan keuangan, hubungan kerjasama, hubungan 

pekerjaan, hubungan yang terjalin karena pernah bekerja pada WP badan yang 

diperiksa, kecenderungan politik, sosial, atau kelompok tertentu, dan adanya 

prasangka. 

3)  Hasil statistik deskriptif indikator faktor individu yaitu hubungan kerjasama 

dengan WP disetujui oleh mayoritas responden sebagai gangguan yang paling 

merusak independensi pemeriksa pajak. Pihak pemeriksa tentu akan 

menghindari situasi konflik akibat pemeriksaan pajak yang dilakukan pada WP 

yang memiliki hubungan kerjasama dengannya. Dengan demikian pihak 
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pemeriksa tidak lagi dapat dipandang independen karena dapat menghasilkan 

kesimpulan pemeriksaan yang memihak.  

4) Adanya intervensi pada saat pemeriksaan dapat direspon oleh auditor dengan 

dua perilaku yaitu fungsional dan disfungsional (De Zoort dan Lord, 1997 

dalam Prabowo, 2010). Hasil penelitian ini mendukung hal tersebut karena 

faktor ekstern yang diindikasikan dengan adanya tekanan atau intervensi dapat 

menimbulkan perilaku disfungsional pemeriksa pajak karena pemeriksa pajak 

sulit mempertahankan sikap independennya. 

5) Kedudukan, fungsi, dan struktur pemeriksa pajak yang masih berada di 

lingkungan pemerintah  disetujui oleh responden sebagai perusak sikap 

independen pemeriksa pajak. Selain itu juga pemeriksaan pajak pada WP 

tertentu seperti instansi pemerintah, WP Badan milik Pemerintah atau WP 

swasta dapat mempengaruhi independensi pemeriksa pajak. Hasil penelitian 

mendukung pernyataan ini karena faktor organisasi terbukti berpengaruh 

negative terhadap independensi pemeriksa pajak. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Saat penelitian dilakukan tentu timbul beberapa masalah sehingga 

memungkinkan kondisi yang tidak ideal. Sehingga dapat mengurangi kualitas hasil 

penelitian ini. Berikut ini kendala-kendala selama melakukan penelitian. 

1) Jumlah responden hanya 37 orang dan hanya diambil dari satu lokasi saja yaitu 

KPP Madya Malang.  

2) Kesulitan untuk mendapatkan ijin penelitian dari beberapa KPP. Hal ini 

dikarenakan penuhnya kuota jumlah penelitian yang dilaksanakan pada KPP 

tersebut. 
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3) Penelitian ini hanya menggunakan metode survei dengan kuesioner, fenomena 

yang terjadi terkait DJP dan pemeriksa pajak dari internet berdasarkan 

penelitian dan pernyataan narasumber yang bekerja sebagai pegawai DJP 

tanpa adanya turun langsung ke lapangan untuk mengamati prosedur 

pemeriksaan secara menyeluruh. 

4) Penulis mengalami batasan untuk turun langsung ke aktivitas pemeriksaan 

karena aktivitas tersebut tidak boleh melibatkan pihak dari luar KPP. 

 

5.3 Implikasi pada Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan batasan masalah dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti 

menganjurkan beberapa hal yang berguna bagi akademisi atau peneliti yang ingin 

mengembangkan hasil penelitian ini, diantaranya : 

1) Melakukan pengembangan teori seperti mencari tahu apakah terdapat 

hubungan mediasi atau moderasi antar variabel independen yang dapat 

mempengaruhi variabel dependen. Hal ini dapat didasarkan pada pernyataan 

dalam GAS (2011) yang menyebutkan bahwa timbulnya salah satu gangguan 

independensi dapat memicu gangguan independensi yang lainnya. Contohnya 

mencari tahu apakah faktor ekstern dapat memoderasi atau memediasi faktor 

organisasi yang dapat mempengaruhi lunturnya independensi pemeriksa pajak 

2) Perlu dikaji kembali faktor lain yang mungkin menyebabkan lemahnya 

independensi pemeriksa pajak atau sebaliknya seperti, faktor religiusitas, 

faktor sistem imbalan yang diterima, kecakapan profesional, faktor dan ukuran 

besarnya KPP. 

3) Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian di KPP lain baik 

yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jatim III atau Kanwil DJP lain. 

Bahkan dapat diperluas pada Pemeriksa Pajak di Kantor Pusat DJP sendiri. 
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4) Metode pengumpulan data dapat ditambah untuk memperkuat hasil penelitian. 

Peneliti selanjutnya yang mungkin memiliki akses untuk ikut serta dalam 

pelaksanaan pemeriksaan dapat menggunakan metode observasi, dokumentasi, 

wawancara, dan metode lainnya. 

 

5.4 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat 

dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

KPP Madya Malang, DJP, akademisi, dan pihak lain yang terkait dengan hasil 

penelitian ini. Berikut ini beberapa saran yang diberikan, antara lain : 

1) Untuk mengurangi rusaknya independensi pemeriksa pajak oleh faktor individu 

yang diakibatkan oleh hubungan pribadi pemeriksa pajak dengan WP, KPP 

dapat menyusun, menerapkan, melakukan sosialisasi, dan mengawasi kebijakan 

dan prosedur yang memungkinkan pihak yang berkepentingan langsung 

mengetahui adanya faktor individu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan 

pemeriksaan pajak menjadi tidak jujur dan objektif.  

2) Memberikan himbauan untuk tidak terikat dengan kegiatan organisasi politik 

dan sosial lain secara langsung. Hal ini dapat mengurangi gangguan 

independensi karena faktor individu yang diindakasikan oleh pandangan pribadi 

pemeriksa pajak terhadap WP yang diperiksa. 

3) DJP perlu memperkuat otoritas pihak pemeriksa pajak secara hukum dengan 

membuat regulasi terkait dengan hak dan kewajiban pemeriksa pajak sehingga 

peluang adanya tekanan dan intervensi dari pihak luar tim pemeriksa pajak 

berkurang. 
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4) Tanggung jawab pemeriksa pajak yang sangat besar seharusnya juga disertai 

dengan diperkuatnya hak pihak pemeriksa pajak seperti memberikan 

kelonggaran dalam program rekrutmen dan perencanaan anggaran pemeriksaan. 

5) Pemeriksa pajak diharapkan untuk memiliki keberanian untuk mengungkapkan 

fakta yang ada terkait dengan pemeriksaan pajak di instansi pemerintah ataupun 

BUMN. Sehingga WP lain tidak merasa didiskriminasi karena pemeriksaan 

pajak yang dilakukan secara ketat, hanya pada WP tertentu saja. 

6) Bagi akademisi yang terkait dengan pemeriksaan pajak pajak dapat 

menggunakan hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi selain peraturan 

yang terkait gangguan independensi pemeriksa pajak. Sehingga mahasiswa atau 

pihak lain yang mempelajari pemeriksaan pajak dan kode etiknya mengetahui 

bahwa terdapat lemahnya independensi dapat disebabkan oleh faktor individu, 

ekstern, dan organisasi. 
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LEMBAR KUISIONER

A. Identitas Responden 

Untuk keperluan keabsahan data penelitian ini, saya mengharapkan kepada Bapak/ Ibu/ Sdr/ i 

untuk mengisi data - data berikut dengan memberikan tanda silang (X)/Centang (�) :  

Jenis Kelamin   :    Laki-Laki   Perempuan  

Umur    :  21-30 Tahun   31-40 Tahun   

     41-50 Tahun   > 50Tahun 

Posisi Terakhir  :    Anggota Tim Pemeriksa  Ketua Tim Pemeriksa   

Supervisor Pemeriksa 

Pendidikan Terakhir  :   DI   DIII   S1/DIV 

S2   S3  

Pengalaman sebagai Pemeriksa Pajak  :  0-10 Tahun  11-20 Tahun 

  

21-30 Tahun  >30 Tahun 



B. Mohon Bapak/ Ibu menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda 

(X, O atau � ) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri Bapak/ Ibu. 

Keterangan : 

STS : Sangat Tidak Setuju    TS : Tidak Setuju    

N : Netral    S : Setuju   SS : Sangat Setuju 

Independensi Pemeriksa Pajak 

No Pernyataan  STS TS N S SS 

1 

Pemeriksa tidak memiliki hubungan kerjasama dan 

hubungan keluarga dengan entitas atau program yang 

diperiksa. 

     

2 

Tidak ada intervensi melakukan pemeriksaan, seperti 

pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian 

suatu pemeriksaan, sehingga independensi dapat 

dipertahankan 

     

3 

Jika pemeriksa pajak mengetahui sistem informasi 

keuangan dan administrasi WP yang diperiksa, maka 

Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan lebih baik. 

     

4 

Jika Pemeriksa pajak mendapatkan tugas pemeriksaan 

pajak pada WP yang sama dalam kurun waktu sekitar 3 

tahun, maka memungkinkan independensi pemeriksa 

pajak terpengaruh 

     

5 

Organisasi Pemeriksa Pajak harus bebas dari faktor 

organisasi yang menghambat independensi pemeriksa 

pajak dengan mendirikan lembaga tinggi negara khusus 

pemeriksa pajak seperti BPK. 

     

6 

Tidak ada campur tangan pihak ekstern mengenai 

penempatan kerja, penunjukan, dan kenaikan golongan 

atau jabatan pemeriksa pajak sehubungan dengan tugas 

pemeriksaan yang dilakukannya. 

     



Faktor Individu

No Pernyataan  STS TS N S SS 

1 

Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah 

atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan 

jajaran manajemen pada Wajib Pajak Badan yang 

diperiksa atau sebagai pegawai dari Wajib Pajak Badan, 

dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung 

dan signifikan terhadap Wajib Pajak Badan yang 

diperiksa. Hal tersebut merupakan faktor individu yang 

dapat mempengaruhi independensi pemeriksa pajak 

dalam pelaksanaan pemeriksaaan pajak. 

     

2 

Faktor individu yang dapat memepngaruhi independensi 

pemeriksa pajak salah satunya yaitu memiliki 

kepentingan keuangan baik secara langsung maupun 

tidak langsung pada wajib pajak yang diperiksa 

     

3 

Pernah bekerja atau  memberikan jasa kepada entitas atau 

program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun 

terakhir adalah faktor individu yang dapat mempengaruhi 

independensi pemeriksa pajak 

     

4 

Memiliki hubungan kerjasama dengan wajib pajak yang 

diperiksa merupakan faktor individu yang dapat 

memepengaruhi independensi pemeriksa pajak 

     

5 

Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 

dalam kegiatan obyek pemeriksaan pajak, seperti 

memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan 

sistem, menyusun dan atau mereviu laporan keuangan 

wajib pajak yang diperiksa adalah salah satu faktor 

individu yang dialami Pemeriksa pajak terhadap 

independensi Pemeriksa pajak 

     

6 

Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, 

organisasi atau tujuan suatu program, yang dapat 

membuat pelaksanaan pemeriksaan pajak memihak pada 

     



salah satu individu atau kelompok merupakan faktor 

individu  yang dapat mempengaruhi independensi 

Pemeriksa pajak 

7 

Pada masa sebelumnya mempunyai tanggung jawab 

dalam pengambilan keputusan atau pengelolaan pada 

Wajib Pajak Badan yang diperiksa. Hal tersebut 

merupakan faktor individu yang dapat memepngaruhi 

independensi pemeriksa pajak  

     

8 

Memiliki tanggung jawab untuk mengatur Wajib Pajak 

Badan yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak Badan 

yang diperiksa, misalnya sebagai seorang direktur, 

pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas, aktivitas 

atau program yang diperiksa atau sebagai anggota 

manajemen dalam setiap pengambilan keputusan, 

pengawasan atau fungsi monitoring pada Wajib Pajak 

Badan yang diperiksa. Hal tersebut juga merupakan 

faktor individu yang dapat memepngaruhi independensi 

pemeriksa pajak. 

     

9 

Faktor individu yang dapat mempengaruhi independensi 

pemeriksa pajak yaitu kondisi dimana pemeriksa pajak 

memiliki kecendrungan untuk memihak, karena 

keyakinan politik atau sosial, sebagai akibat hubungan 

antar pegawai, kesetiaan kelompok, organisasi atau 

tingkat pemerintahan tertentu. 

     

10 

Pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh seorang pemeriksa 

pajak, yang sebelumnya pernah sebagai pejabat yang 

menyetujui faktur, daftar gaji, klaim, dan pembayaran 

yang diusulkan oleh suatu enttitas atau program yang 

diperiksa, termasuk faktor individu yang dapat 

mempengaruhi independensi Pemeriksa pajak dalam 

melakukan pemeriksaan pajak 

     

11 
Pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh seorang pemeriksa 

pajak, yang sebelumnya pernah menyelenggarakan 
     



catatan akuntansi resmi atas entitas/unit kerja atau 

program yang diperiksa, merupakan faktor individu yang 

dapat mempengaruhi independensi Pemeriksa pajak 

terhadap independensinya dalam melakukan pemeriksaan 

pajak. 

12 

Mencari pekerjaan pada wajib pajak yang diperiksa atau 

ditawarkan suatu pekerjaan pada wajib pajak yang 

diperiksa selama pelaksanaan pemeriksaan termasuk 

faktor individu yang dapat memepengaruhi independensi 

pemeriksa pajak 

     

Faktor Ekstern

No Pernyataan  STS TS N S SS 

1 

Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang 

membatasi atau mengubah lingkup pemeriksaan pajak 

secara tidak semestinya. 

     

2 

Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan 

penerapan prosedur pemeriksaan  pajakatau pemilihan 

sampel pemeriksaan. 

     

3 

Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian 

suatu pemeriksaan pajak. 
     

4 

Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, 

penunjukan, dan promosi pemeriksa pajak. 
     

5 

Pembatasan terhadap sumberdaya yang disediakan bagi 

organisasi pemeriksa pajak, yang dapat berdampak 

negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa pajak 

tersebut dalam melaksanakan pemeriksaan. 

     

6 

Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi 

pertimbangan pemeriksa pajak terhadap isi suatu laporan 

hasil pemeriksaan. 

     

7 

Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas 

ketidaksetujuan dengan isi laporan hasil pemeriksaan 

pajak, simpulan pemeriksa pajak, atau penerapan suatu 

     



prinsip akuntansi. 

8 

Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa 

sebagai pegawai, selain sebab-sebab yang berkaitan 

dengan kecakapan pemeriksa pajak atau kebutuhan 

pemeriksaan pajak. 

     

Faktor Organisasi 

No Pernyataan  STS TS N S SS 

1 

Kedudukan organisasi pemeriksa pajak  (DJP dan seluruh 

unit kerjanya) dalam struktur organisasi pemerintah pusat 

dan fungsinya sebagai perangkat pemerintah pusat 

menjadikan organisasi pemeriksa pajak tidak independen 

dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pajak 

     

2 

Faktor organisasi yang dapat mempengaruhi 

independensi pemeriksa pajak ditandai oleh tugas 

pemeriksaan yang dilaksanakannya, apakah pemeriksaan 

pajak pada wajib pajak badan yang dimiliki pemerintah, 

instansi pemerintahan atau wajib pajak badan yang 

dimiliki pihak swasta. 

     



LAMPIRAN IV 

DATA KUESIONER 

Faktor Individu 

No FI1 FI2 FI3 FI4 FI5 FI6 FI7 FI8 FI9 FI10 FI11 FI12
Total 

Skor 
Rata 

Rata 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 16 1.33

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 20 1.67

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13 1.08

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00

5 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 17 1.42

6 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 16 1.33

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00

8 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 19 1.58

9 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 16 1.33

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2.00

11 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 19 1.58

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00

13 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 18 1.50

14 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 19 1.58

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2.00

16 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 20 1.67

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00

19 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 17 1.42

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2.00

21 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 18 1.50

22 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 17 1.42

23 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 17 1.42

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00

25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2.00

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00

27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2.00

28 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 18 1.50

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00

30 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 18 1.50

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00

32 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 17 1.42

33 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 18 1.50

34 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 18 1.50

35 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 19 1.58

36 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 18 1.50



37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1.00

Faktor Ekstern 

No FE1 FE2 FE3 FE4 FE5 FE6 FE7 FE8
Total 

Skor 
Rata 

Rata 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1.13

2 2 2 1 1 2 2 1 1 12 1.50

3 2 1 2 2 1 1 1 1 11 1.38

4 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00

5 1 1 1 2 1 1 1 1 9 1.13

6 2 1 2 1 2 1 1 2 12 1.50

7 1 1 1 1 1 1 1 2 9 1.13

8 2 1 2 1 2 1 2 2 13 1.63

9 2 1 2 1 2 1 1 1 11 1.38

10 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2.00

11 2 1 2 2 1 2 1 1 12 1.50

12 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2.00

13 2 1 2 1 2 1 2 2 13 1.63

14 1 2 2 2 1 1 1 1 11 1.38

15 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2.00

16 2 1 1 1 2 2 1 1 11 1.38

17 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2.00

18 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00

19 2 2 1 1 2 2 1 1 12 1.50

20 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2.00

21 2 2 1 1 2 1 1 1 11 1.38

22 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00

23 1 1 2 2 2 1 1 2 12 1.50

24 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00

25 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2.00

26 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00

27 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2.00

28 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2.00

29 2 1 1 1 1 2 2 2 12 1.50

30 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1.38

31 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00

32 1 1 1 2 1 1 1 1 9 1.13

33 1 1 1 1 2 2 2 2 12 1.50

34 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1.00

35 1 1 1 1 1 2 2 2 11 1.38

36 2 1 1 2 2 1 2 2 13 1.63

37 2 2 2 2 1 1 1 1 12 1.50



Faktor Organisasi 

No FO1 FO2
Total 

Skor 
Rata 

Rata 

1 2 2 4 2

2 2 2 4 2

3 2 2 4 2

4 1 1 2 1

5 2 1 3 1.5

6 1 1 2 1

7 1 1 2 1

8 2 1 3 1.5

9 1 2 3 1.5

10 2 2 4 2

11 2 3 5 2.5

12 1 1 2 1

13 2 2 4 2

14 2 1 3 1.5

15 2 2 4 2

16 2 2 4 2

17 2 3 5 2.5

18 1 1 2 1

19 1 1 2 1

20 1 2 3 1.5

21 1 1 2 1

22 1 1 2 1

23 2 3 5 2.5

24 1 1 2 1

25 1 1 2 1

26 1 1 2 1

27 1 2 3 1.5

28 2 1 3 1.5

29 1 1 2 1

30 2 1 3 1.5

31 1 1 2 1

32 2 1 3 1.5

33 1 2 3 1.5

34 1 1 2 1

35 2 1 3 1.5

36 2 3 5 2.5

37 2 2 4 2



Independensi Pemeriksa Pajak�

No I1 I2 I3 I4 I5 I6 
Total 

Skor 
Rata-

Rata 

1 4 4 5 4 4 5 26 4.33

2 4 4 5 4 5 5 27 4.50

3 4 4 5 5 5 4 27 4.50

4 5 5 5 5 5 5 30 5.00

5 4 5 5 4 5 5 28 4.67

6 4 4 4 4 4 5 25 4.17

7 5 5 5 5 5 5 30 5.00

8 4 5 4 5 4 5 27 4.50

9 5 4 5 5 4 5 28 4.67

10 4 4 4 4 4 4 24 4.00

11 4 5 4 5 4 5 27 4.50

12 5 5 5 5 5 5 30 5.00

13 4 5 4 5 4 5 27 4.50

14 4 4 4 4 5 5 26 4.33

15 4 4 4 4 4 4 24 4.00

16 4 5 4 5 5 4 27 4.50

17 4 4 4 4 4 4 24 4.00

18 5 5 5 5 5 5 30 5.00

19 4 5 5 3 5 5 27 4.50

20 4 4 4 4 4 4 24 4.00

21 4 4 4 4 5 5 26 4.33

22 4 4 5 5 4 5 27 4.50

23 4 4 5 5 4 5 27 4.50

24 5 5 5 5 5 5 30 5.00

25 4 4 4 4 4 4 24 4.00

26 5 5 5 5 5 5 30 5.00

27 4 4 4 4 4 4 24 4.00

28 4 4 5 5 5 5 28 4.67

29 5 5 5 5 5 5 30 5.00

30 5 5 5 5 5 5 30 5.00

31 5 5 5 5 5 5 30 5.00

32 4 4 5 5 5 5 28 4.67

33 4 4 5 5 5 5 28 4.67

34 5 4 5 4 4 5 27 4.50

35 4 5 5 4 4 5 27 4.50

36 4 4 4 5 4 4 25 4.17

37 4 4 4 4 5 5 26 4.33

�



LAMPIRAN  V 

Statistik Deskripitif   

Independensi Pemeriksa Pajak (I)

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Faktor Individu-1 37 1 2 1.46 .505

Faktor Individu-2 37 1 2 1.38 .492

Faktor Individu-3 37 1 2 1.41 .498

Faktor Individu-4 37 1 2 1.30 .463

Faktor Individu-5 37 1 2 1.43 .502

Faktor Individu-6 37 1 2 1.24 .435

Faktor Individu-7 37 1 2 1.65 .484

Faktor Individu-8 37 1 2 1.49 .507

Faktor Individu-9 37 1 2 1.38 .492

Faktor Individu-10 37 1 2 1.32 .475

Faktor Individu-11 37 1 2 1.32 .475

Faktor Individu-12 37 1 2 1.59 .498

Valid N (listwise) 37

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Faktor Ekstern-1 37 1 2 1.59 .498 .248

Faktor Ekstern-2 37 1 2 1.38 .492 .242

Faktor Ekstern-3 37 1 2 1.49 .507 .257

Faktor Ekstern-4 37 1 2 1.43 .502 .252

Faktor Ekstern-5 37 1 2 1.54 .505 .255

Faktor Ekstern-6 37 1 2 1.41 .498 .248

Faktor Ekstern-7 37 1 2 1.38 .492 .242

Faktor Ekstern-8 37 1 2 1.46 .505 .255

Valid N (listwise) 37

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Faktor Organisasi-1 37 1 2 1.51 .507 .257

Faktor Organisasi-2 37 1 3 1.54 .691 .477

Valid N (listwise) 37

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Independensi-1 37 4 5 4.30 .463 .215



Independensi-2 37 4 5 4.43 .502 .252

Independensi-3 37 4 5 4.59 .498 .248

Independensi-4 37 3 5 4.54 .558 .311

Independensi-5 37 4 5 4.54 .505 .255

Independensi-6 37 4 5 4.76 .435 .189

Valid N (listwise) 37



LAMPIRAN VI 

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

FAKTOR INDIVIDU

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.891 .890 12

Inter-Item Correlation Matrix

FI1 FI2 FI3 FI4 FI5 FI6 FI7 FI8 FI9 FI10 FI11 FI12

Faktor Individu-1 1.000 .399 .564 .231 .618 .362 .565 .405 .287 .288 .404 .651

Faktor Individu-2 .399 1.000 .604 .468 .106 .597 .457 .467 .425 .293 .174 .417

Faktor Individu-3 .564 .604 1.000 .547 .279 .302 .492 .298 .491 .251 .251 .570

Faktor Individu-4 .231 .468 .547 1.000 .387 .596 .479 .313 .346 .307 .307 .296

Faktor Individu-5 .618 .106 .279 .387 1.000 .522 .528 .242 .331 .328 .561 .499

Faktor Individu-6 .362 .597 .302 .596 .522 1.000 .285 .456 .337 .280 .415 .212

Faktor Individu-7 .565 .457 .492 .479 .528 .285 1.000 .490 .457 .268 .510 .776

Faktor Individu-8 .405 .467 .298 .313 .242 .456 .490 1.000 .356 .365 .365 .363

Faktor Individu-9 .287 .425 .491 .346 .331 .337 .457 .356 1.000 .412 .531 .417

Faktor Individu-10 .288 .293 .251 .307 .328 .280 .268 .365 .412 1.000 .260 .337

Faktor Individu-11 .404 .174 .251 .307 .561 .415 .510 .365 .531 .260 1.000 .454

Faktor Individu-12 .651 .417 .570 .296 .499 .212 .776 .363 .417 .337 .454 1.000

Item-Total Statistics

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Faktor Individu-1 50.49 12.812 .649 .704 .879

Faktor Individu-2 50.41 13.081 .589 .786 .882

Faktor Individu-3 50.43 12.919 .629 .736 .880

Faktor Individu-4 50.32 13.281 .569 .699 .883

Faktor Individu-5 50.46 13.033 .588 .776 .882

Faktor Individu-6 50.27 13.369 .584 .819 .883

Faktor Individu-7 50.68 12.670 .729 .805 .874

Faktor Individu-8 50.51 13.146 .548 .487 .885

Faktor Individu-9 50.41 13.081 .589 .535 .882

Faktor Individu-10 50.35 13.623 .447 .365 .890

Faktor Individu-11 50.35 13.234 .567 .538 .883



Faktor Individu-12 50.62 12.742 .683 .730 .877

FAKTOR EKSTERN

Case Processing Summary

N % 

Cases 

Valid 37 100.0

Excludeda 0 .0

Total 37 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.851 .852 8

Inter-Item Correlation Matrix

Faktor 

Ekstern-1 

Faktor 

Ekstern-2 

Faktor 

Ekstern-3 

Faktor 

Ekstern-4 

Faktor 

Ekstern-5 

Faktor 

Ekstern-6 

Faktor 

Ekstern-7 

Faktor 

Ekstern-8 

Faktor Ekstern-1 1.000 .531 .583 .276 .564 .458 .417 .319

Faktor Ekstern-2 .531 1.000 .467 .444 .384 .491 .311 .175

Faktor Ekstern-3 .583 .467 1.000 .569 .355 .188 .356 .405

Faktor Ekstern-4 .276 .444 .569 1.000 .148 .279 .331 .290

Faktor Ekstern-5 .564 .384 .355 .148 1.000 .430 .496 .524

Faktor Ekstern-6 .458 .491 .188 .279 .430 1.000 .604 .454

Faktor Ekstern-7 .417 .311 .356 .331 .496 .604 1.000 .846

Faktor Ekstern-8 .319 .175 .405 .290 .524 .454 .846 1.000

Item-Total Statistics

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Faktor Ekstern-1 31.92 6.021 .642 .593 .827

Faktor Ekstern-2 31.70 6.215 .563 .493 .837

Faktor Ekstern-3 31.81 6.102 .590 .618 .834

Faktor Ekstern-4 31.76 6.411 .461 .429 .849

Faktor Ekstern-5 31.86 6.120 .584 .483 .834

Faktor Ekstern-6 31.73 6.147 .584 .533 .834

Faktor Ekstern-7 31.70 5.937 .692 .789 .821



Faktor Ekstern-8 31.78 6.063 .610 .783 .831

FAKTOR ORGANISASI 

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.605 .625 2

  

Inter-Item Correlation Matrix

FO1 FO2 

FO1 1.000 .455

FO2 .455 1.000

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

FO1 4.46 .477 .455 .207 .

FO2 4.49 .257 .455 .207 .

INDEPENDENSI PEMERIKSA PAJAK (I) 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items 

N of Items 

.780 .785 6

Inter-Item Correlation Matrix

I1 I2 I3 I4 I5 I6 

I1 1.000 .506 .537 .436 .362 .369

I2 .506 1.000 .276 .332 .367 .368

I3 .537 .276 1.000 .311 .454 .558

I4 .436 .332 .311 1.000 .216 .214

I5 .362 .367 .454 .216 1.000 .362

I6 .369 .368 .558 .214 .362 1.000

Item-Total Statistics

Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 



I1 22.86 2.953 .645 .464 .719

I2 22.73 3.036 .518 .348 .749

I3 22.57 2.919 .605 .491 .727

I4 22.62 3.075 .414 .215 .779

I5 22.62 3.075 .488 .275 .756

I6 22.41 3.192 .524 .366 .748



LAMPIRAN VII 

UJI ASUMSI KLASIK DAN REGRESI BERGANDA

Model Summary
b

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .793
a

.629 .596 .217040 1.814

a. Predictors: (Constant), Faktor Organisasi, Faktor Individu, Faktor Ekstern 

b. Dependent Variable: Independensi Pemeriksa Pajak 

Coefficients
a

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 5.880 .185 31.851 .000

Faktor Individu -.506 .133 -.485 -3.809 .001 .693 1.444

Faktor Ekstern -.264 .129 -.270 -2.045 .049 .642 1.557

Faktor Organisasi -.165 .076 -.248 -2.168 .037 .854 1.170

a. Dependent Variable: Independensi Pemeriksa Pajak 

Coefficient Correlations
a

Model Faktor 

Organisasi 

Faktor Individu Faktor Ekstern 

1 

Correlations 

Faktor Organisasi 1.000 -.082 -.281

Faktor Individu -.082 1.000 -.503

Faktor Ekstern -.281 -.503 1.000

Covariances 

Faktor Organisasi .006 -.001 -.003

Faktor Individu -.001 .018 -.009

Faktor Ekstern -.003 -.009 .017

a. Dependent Variable: Independensi Pemeriksa Pajak 





LAMPIRAN VIII 

UJI NORMALITAS DENGAN ANALISIS STATISTIK ZSKEWNESS DAN 

ZKURTOSIS 

Descriptives 

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic Std. 

Error 

Unstandardized 

Residual 
37 -.47784 .48953 0E-7 .20779990 -.198 .388 .224 .759

Valid N (listwise) 37

Perhitungan Zhitung 

Skewness Kurtosis N Zskewness Zkurtosis 

-0.198 0.224 37 -0.492 0.278 

�


