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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to find out the existence of expectation gap in public 

sector. The hypotheses in this research are there is an expectation gap between 

governmental financial statement users and governmental auditors about auditor’s role 

and responsibility. This research used two respondent groups: governmental financial 

statement users and governmental auditors. The governmental financial statement users 

consist of DPRD’s members and BPKD’s employees, whereas the   governmental 

auditors consist of BPK’s members in Yogyakarta.  The result of data analysis can be 

summarized that there are expectation gap between governmental financial statement 

users and governmental auditors about auditor’s role and responsibility. The result of 

data analysis in each factors show that there are no expectation gap between 

governmental financial statement users and governmental auditors about auditor’s role 

and responsibility for:  (1) detecting and reporting of fraud, and (2) maintaining the 

independency, and there are expectation gap between government financial statement 

users and government auditors about (1) communicating the result of audit auditor’s 

role and (2) responsibility for improving audit effectiveness. 

 

Key words: Expectation Gap, Governmental Financial Statement Users, Governmental 

Auditors. 
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PENDAHULUAN 

Pemakai laporan keuangan menuntut laporan keuangan auditan yang dapat 

dipercaya dan menyediakan informasi yang lebih lengkap dan benar sehingga dapat 

dijadikan dasar untuk mengambil keputusan. Harapan para pemakai laporan keuangan 

terhadap laporan keuangan auditan terkadang melebihi apa yang menjadi peran dan 

tanggung jawab auditor. Semakin banyaknya tuntutan masyarakat mengenai 

profesionalisme auditor menunjukkan besarnya expectation gap (Yeni, 2000). 

Expectation gap terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang masyarakat atau pemakai 

laporan keuangan harapkan dari auditor dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh auditor 

(Han, 2002). 

Guy dan Sullivan (1988) mengemukakan adanya perbedaan harapan publik 

dan auditor dalam hal: (1) deteksi kecurangan dan tindakan ilegal, (2) perbaikan 

keefektifan audit, dan  (3) pengkomunikasian  hasil audit yang lebih intensif kepada 

publik dan komite audit. Publik beranggapan bahwa auditor memainkan  peranan 

sebagai “watchdog” yang melindungi para pemakai laporan keuangan dari adanya 

kecurangan-kecurangan (Thomas et al, 2004). Sedangkan menurut Humrey, Moizer, 

dan Turley  dalam Pristiasari (2004) mengemukakan ada empat masalah sehubungan 

dengan expectation gap, yaitu: (1) tanggung jawab auditor untuk mendeteksi 

kecurangan, (2) independensi auditor, (3) pelaporan kepentingan publik, (4) maksud 

atau arti laporan audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni (2000) membuktikan adanya expectation 

gap antara auditor dengan pemakai laporan keuangan mengenai peran dan tanggung 

jawab auditor, di mana auditor mempunyai persepsi yang lebih tinggi dari pada pemakai 

laporan keuangan terhadap faktor memperbaiki keefektivan audit. Sedangkan pada 

faktor pengkomunikasian hasil audit tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan. 

Yang dimaksud pemakai laporan keuangan dalam penelitian Yeni (2000) adalah para 

pengguna laporan keuangan dari sektor swasta, diantaranya adalah para investor dan 

kreditor. 

Expectation gap tidak hanya terjadi dalam lingkungan audit  sektor swasta. 

Expectation gap pun dapat terjadi di lingkungan audit sektor publik. Mengingat sektor 
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publik pun turut menggunakan laporan keuangan pemerintah. Adapun para pemakai 

laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan 

lembaga pemeriksa,  dan pemberi donasi. Auditor pemerintah sendiri dibagi menjadi 

dua, yaitu auditor internal dan eksternal. Auditor internal merupakan unit pemeriksa 

yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Auditor internal terdiri dari 

Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga 

Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat 

Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), dan Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). Sedangkan auditor eksternal terdiri dari BPK (Badan Pemeriksa 

Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa yang independen. Auditor eksternal 

sendiri merupakan unit pemeriksa yang berada di luar organisasi yang diperiksa 

(Mardiasmo, 2002). 

Penelitian mengenai keberadaan expectation gap di sektor swasta telah banyak 

dilakukan, namun penelitian mengenai keberadaan expectation gap di sektor publik 

khususnya di Indonesia masih jarang dilakukan, kecuali Nugroho (2004). Nugroho 

(2004) menunjukkan bahwa: (1) terdapat perbedaan persepsi antara auditor dengan 

pemakai laporan keuangan auditan pemerintah (anggota DPRD), (2) ada perbedaan 

persepsi antara pemakai laporan keuangan sektor swasta dengan pemakai laporan 

keuangan pemerintah, dan (3)  tidak ada perbedaan persepsi antara pemakai laporan 

keuangan pemerintah di sektor pemerintahan daerah satu dengan pemakai laporan 

keuangan pemerintah daerah lain. 

Dengan masih terbatasnya penelitian tentang expectation gap di Indonesia 

khususnya di sektor publik, maka penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang 

keberadaan expectation gap antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor 

pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah. Penelitian ini 

membahas tentang expectation gap antara pemakai  laporan keuangan pemerintah dan 

auditor pemerintah. 
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TINJAUAN LITERATUR DAN PENELITIAN TERDAHULU 

Peran dan Tanggung Jawab Auditor 

Auditor mempunyai peran yang sangat strategis dan tanggung jawab yang 

sangat penting. Pandapat yang dinyatakan auditor akan berguna bagi pihak pemakai 

laporan keuangan hasil auditan untuk membuat keputusan ekonomi. Guy dan Sullivan 

(1988) menyatakan bahwa masyarakat dan para pemakai laporan keuangan yakin bahwa 

auditor seharusnya bersikap sebagai berikut: 

1. Lebih bertanggungjawab dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan (faud) 

dan tindakan-tindakan ilegal (illegal act). 

2. Meningkatkan efektivitas audit yaitu meningkatkan deteksi terhadap kekeliruan 

yang material. 

3. Mengkomunikasikan kepada para pemakai laporan keuangan informasi yang 

lebih bermanfaat tentang sifat dan hasil dari suatu proses audit, termasuk 

peringatan dini mengenai kegagalan bisnis (business failure). 

4. Berkomunikasi secara jelas dengan komite atau pihak-pihak lain yang 

berkepentingan atau bertanggungjawab terhadap reliabilitas laporan keuangan. 

 

Audit Sektor Publik 

Pada audit sektor publik, selain melakukan financial dan compliance audit, 

juga perlu dilakukan performance audit yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas. Audit sektor  publik harus melaporkan fraud dan korupsi yang ada, serta 

berusaha mencegah hal tersebut terjadi. Istilah lain untuk performance audit tersebut 

adalah audit kinerja atau Value for Money audit. 

Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, pada 

dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. 

Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian 

ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Definisi audit 

kinerja adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara 
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obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi 

operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan   terhadap 

kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja 

yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta 

mangkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Malan 

dalam Mardiasmo, 2002). 

 

Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah 

Auditor pemerintah, dalam melaksanakan audit bukan semata hanya untuk 

kepentingan klien (dalam hal ini pemerintah) tetapi juga pihak yang berkepentingan 

terhadap laporan keuangan auditan. Mardiasmo (2002) mengidentifikasi sepuluh 

pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu: (1) pembayar pajak (tax payer), (2) 

pemberi dana bantuan (grantors), (3) investor, (4) pengguna jasa (fee-paying service 

recipients), (5) Karyawan/ pegawai, (6) pemasok (vendors), (7) dewan legislatif, (8) 

manajemen, (9) pemilih (voters), (10) badan pengawas (oversight bodies). 

Menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) tahun 2005, terdapat beberapa 

kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada: 

(1) Masyarakat; (2) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa; (3) 

Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan 

(4) Pemerintah. 

Halim (2004) secara spesifik mengemukakan pihak-pihak eksternal 

Pemerintah Daerah sebagai pemakai laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah: (1) 

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), (2) Badan Pengawas Keuangan, (3) 

Investor, Kreditor, dan Donatur, (4) Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah, 

(5) Rakyat, (6) Pemerintah Pusat, (7) Pemerintah Daerah Lain. 

 

Auditor Pemerintah 
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Auditor adalah orang atau lembaga yang melakukan audit. Auditor sektor 

publik, selanjutnya dibatasi auditor pemerintah, adalah auditor yang bertugas 

melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. 

Auditor pemerintah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu auditor internal dan 

eksternal. Auditor internal merupakan unit pemeriksa yang merupakan bagian dari 

organisasi yang diawasi. Auditor internal terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, 

Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, 

Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota 

(Itwilkab/Itwilkot), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Sedangkan auditor eksternal terdiri dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang 

merupakan lembaga pemeriksa yang independen. Auditor eksternal sendiri merupakan 

unit pemeriksa yang berada di luar organisasi yang diperiksa (Mardiasmo, 2002). 

 

Expectation Gap 

Istilah Expectation gap dapat ditelusuri awal mula penggunaannya di AS pada 

tahun 1974 saat American Institute of Certified Public Accountans (AICPA) 

membentuk Commission on Auditor’s Responsibilities, yang selanjutnya disebut sebagai 

Cohen Commission. Komisi ini dibentuk untuk menanggapi kritik masyarakat mengenai 

kualitas kinerja auditor yang pada saat itu terdapat berbagai kasus yang memperlihatkan 

bahwa auditor gagal mendeteksi atau mengungkapkan kegagalan atau tindakan 

penyimpangan dari perusahaaan-perusahaan yang dimiliki publik. Komisi ini bertugas 

secara khusus memberikan rekomendasi tentang tanggung jawab auditor yang tepat 

(sesuai dengan profesi). Menurut  Cohen Commission, para pemakai laporan keuangan 

audit biasanya mempunyai harapan yang masuk akal tentang kemampuan auditor dan 

keyakinan yang dapat diberikan auditor. Hal ini memberikan gambaran bahwa 

expectation gap lebih disebabkan karena kegagalan profesi akuntan publik untuk 

bereaksi dan berkembang agar tidak tertinggal oleh perubahan bisnis dan lingkungan 

sosial. 

Expectation gap menurut Guy dan Sullivan (1988) adalah perbedaan antara apa 

yang masyarakat dan pengguna laporan keuangan percaya sebagai tanggung jawab 
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akuntan dan auditor dan apa yang akuntan dan auditor percaya sebagai tanggung 

jawabnya. Expectation gap menurut Abrema Glossary adalah kesenjangan (gap) antara 

standar kinerja auditor dan berbagai macam ekspektasi publik terhadap kinerja auditor. 

Keberadaan expectation gap telah dibuktikan secara empiris oleh beberapa 

penelitian sebelumnya. HØjskov  (1998) dalam penelitiannya menguji keberadaan 

expectation gap antara pemakai dan auditor tentang pernyataan materialitas di 

Denmark. Hasil yang diperoleh adalah antara analis keuangan dan auditor, materialitas 

merupakan bagian yang sangat individual, relatif, dan merupakan  konsep yang spesifik. 

Pany (1993) yang meneliti tentang keberadaan Expectation gap antara jurors 

(anggota juri) dengan auditor. Penelitian yang melibatkan 141 orang juror dari 

Municipal County Juror Pool dan 78 orang auditor dari perusahaan-perusahaan 

akuntansi internasional ini hasilnya adalah bahwa jurors secara sistematis mempunyai 

harapan yang lebih tinggi daripada yang auditor sediakan. Hasil ini mengimplikasikan 

bahwa terdapat expectation gap tentang fungsi audit. 

Penelitian lain tentang expectation gap dilakukan oleh Han (2002) di 

Malaysia, yang meneliti tentang keberadaan expectation gap dan kegunaan laporan 

audit. Dalam penelitian ini expectation gap ditemukan dalam isu tanggung jawab 

auditor dalam melaporkan kesalahan, mencegah kecurangan, dan pendeteksian. 

Expectation gap juga ditemukan pada isu tanggung jawab untuk membuat laporan 

keuangan auditan. Sedangkan pada isu  judgement exercising tidak ditemukan adanya  

expectation gap. Kegunaan  dari laporan audit ditemukan sebagai cara untuk 

meminimalkan expectation gap. 

Hussain (2003) meneliti keberadaan expectation gap di Oman. Subjek 

penelitian Hussain (2003) adalah para mahasiswa yang mengambil mata kuliah auditing 

selama minggu awal kelas auditing dan selama minggu terakhir mata kuliah auditing. 

Penelitian ini melaporkan bahwa terdapat expectation gap di Oman. Data yang diambil 

dari persepsi mahasiswa menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa berubah setelah 

mengambil mata kuliah auditing. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspektasi auditing 

berubah sebagai hasil pendidikan fungsi auditing. 
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Di Indonesia keberadaan expectation gap telah diteliti oleh beberapa peneliti. 

Menurut Yeni (2000), dengan mengembangkan isu yang dikembangkan oleh Guy dan 

Sullivan (1988), menyimpulkan bahwa adanya perbedaan persepsi yang cukup 

signifikan antara pemakai laporan keuangan, auditor, dan mahasiswa akuntansi 

mengenai peran dan tanggung jawab auditor dalam isu tanggung jawab auditor terhadap 

fraud, independensi, tanggung jawab illegal act klien, dan perbaikan keefektivan audit. 

Sedangkan mengenai komunikasi hasil audit tidak terjadi perbedaan persepsi yang 

cukup signifikan. 

Marsono (2004) menyelidiki keberadaan expectation gap antara pemakai 

laporan keuangan, auditor, dan mahasiswa akuntansi dalam isu auditor dan proses audit 

dan kasus-kasus khusus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan 

persepsi yang signifikan antara pemakai laporan keuangan, auditor, dan mahasiswa 

akuntansi terhadap expectation gap dalam isu auditor dan proses audit. Sedangkan 

untuk isu kasus-kasus khusus, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemakai 

laporan keuangan, auditor, dan mahasiswa akuntansi. 

Expectation gap  antara pemakai laporan keuangan, auditor, dan mahasiswa 

akuntansi juga diteliti oleh Wahyuni (2004) dalam isu atribut kinerja auditor, kepada 

siapa auditor bertanggungjawab, dan komunikasi hasil audit. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa isu atribut kinerja auditor diantara ketiga kelompok responden 

terdapat perbedaan persepsi yang signifikan, untuk isu kepada siapa auditor 

bertanggungjawab ketiga kelompok tersebut memiliki persepsi yang sama, dan untuk 

isu komunikasi hasil audit diantara ketiga kelompok responden terdapat perbedaan 

persepsi. 

Penelitian Noviningtiyas (2002) juga menunjukkan bahwa terjadi expectation 

gap antara auditor dengan pemakai laporan keuangan. Auditor yang dimaksud pada 

penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berlokasi di Eks-Karisidenan 

Surakarta dan DIY. Sedangkan yang dimaksud pemakai laporan keuangan adalah 

perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa auditor dan berlokasi di Eks-

Karisidenan Surakarta.  Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan persepsi 

antara auditor dan pemakai laporan keuangan terhadap peran dan tanggungjawab 

auditor. 
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Pristiasari (2004) meneliti tentang persepsi auditor dan perusahaan pengguna 

jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai tanggung jawab auditor. Pritiasari (2004) 

menggunakan faktor-faktor yang diadopsi dari Humrey (1993) dan Gramling (1996), 

yaitu tanggung jawab dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan, tanggung jawab 

dalam mempertahankan sikap independensi, tanggungjawab dalam mengkomunikasikan 

hasil audit, tanggungjawab terhadap kelangsungan usaha klien, dan tanggung jawab 

terhadap pendeteksian dan pelaporan tindakan melawan hukum oleh klien. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara 

perusahaan pengguna jasa KAP dengan auditor mengenai tanggung jawab auditor pada 

faktor mendeteksi dan melaporkan kecurangan, mempertahankan independensi, dan 

pengkomunikasian hasil audit. Sedangkan pada faktor kelangsungan hidup usaha klien 

dan pendeteksian dan pelaporan tindakan melawan hukum oleh klien tidak terdapat 

perbedaan persepsi yang signifikan antara perusahaan pengguna jasa akuntansi dengan 

auditor mengenai tanggung jawab auditor. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian Suatmaja (2004) 

menunjukkan hasil yang berbeda. Dari hasil analisis ANOVA dapat diketahui bahwa 

persepsi pemakai laporan keuangan, auditor, dan mahasiswa akuntansi mengenai 

expectation gap dalam isu peran auditor tidak ada perbedaan yang signifikan. Begitu 

juga dalam isu aturan serta larangan pada Kantor Akuntan Publik, persepsi antara 

pemakai laporan keuangan, auditor, dan mahasiswa akuntansi mengenai expectation 

gap tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Suatmaja (2004) sendiri mengambil 

responden dari pemakai laporan keuangan yaitu investor bursa efek yang berbentuk 

institusi atau badan, golongan perbankan, dan institusi pemerintah, yang dalam hal ini 

adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP); responden auditor, yaitu akuntan publik yang 

telah berpraktik selama dua tahun; dan responden mahasiswa akuntansi, yaitu 

mahasiswa jurusan akuntansi yang pernah mengambil mata kuliah auditing pada 

perguruan tinggi negeri maupun swasta di Jawa. 

Penelitian Triono (2005) menunjukkan bahwa persepsi antara pemakai laporan 

keuangan, auditor, mahasiswa akuntansi, dan dosen akuntansi mengenai expectation 

gap dalam isu aturan dan batasan pada kantor akuntan publik menunjukkan tidak terjadi 

perbedaan persepsi yang signifikan. Hal ini di tunjukkan oleh hasil olah data dengan 
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menggunakan uji oneway ANOVA. Begitu juga expectation gap dalam isu kepada siapa 

auditor bertanggung jawab tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan yang 

ditunjukkan oleh hasil olah data menggunakan uji kruskal wallis. 

Sedangkan dalam sektor publik, keberadaan expectation gap pernah diteliti 

oleh Nugroho (2004). Penelitian Nugroho (2004) dilakukan untuk melihat adanya 

perbedaan persepsi antara auditor pemerintah dengan pemakai laporan keuangan 

auditan pemerintah, antara pemakai laporan audit sektor swasta dengan pemakai laporan 

keuangan auditan pemerintah, antara pemakai laporan keuangan auditan pemerintah di 

daerah satu dengan daerah yang lain. Hasil dari penelitian Nugroho (2004) adalah 

bahwa terdapat perbedaan persepsi antara auditor pemerintah dengan pemakai laporan 

keuangan auditan pemerintah (anggota DPRD), ada perbedaan persepsi antara pemakai 

laporan keuangan auditan sektor swasta dengan pemakai laporan keuangan pemerintah, 

dan tidak ada perbedaan persepsi antara pemakai laporan keuangan pemerintah di sektor 

pemerintahan daerah satu dengan pemakai laporan keuangan pemerintah daerah lain, 

hal ini di karenakan tingkat pendidikan anggota DPRD satu daerah dengan daerah lain 

relatif sama. 

Berdasarkan review terhadap penelitian terdahulu, maka hipotesis yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah: 

H1:  Terdapat expectation gap antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor 

pemerintah terhadap peran dan tanggung jawab auditor pemerintah. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi Responden dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemakai laporan keuangan pemerintah 

dan auditor pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan teknik  purposive sampling. Sampelnya diambil dari populasi penelitian yang 

memenuhi kriteria berikut ini: 

1. Pemakai laporan keuangan pemerintah, yaitu: 
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a. Para wakil rakyat meliputi anggota DPRD Propinsi DIY yang masuk dalam 

Komisi C dan Panitia Anggaran. DPRD adalah badan yang memberikan 

otorisasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan daerah 

(Halim, 2004). Anggota dewan Komisi C dan Panitia Anggaran adalah 

anggota-anggota DPRD yang terlibat langsung dengan mekanisme APBD. 

Dapat disimpulkan bahwa keduanya adalah pemakai laporan keuangan 

pemerintah. 

b. Pemerintah  daerah  DIY yang dikhususkan pada pegawai  BPKD (Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah). BPKD adalah unsur pelaksana Pemerintah 

Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah (Perda Prop. 

DIY: No.2: 2004: Ps. 27). BPKD mempunyai fungsi pelaksanaan 

pengelolaan pendapatan, belanja, kekayaan daerah, serta pemegang kas 

daerah (Perda Prop. DIY: No.2: 2004: Ps. 28). 

2. Auditor pemerintah, yaitu auditor eksternal pemerintah perwakilan III BPK-RI 

di  Yogyakarta. Auditor yang dijadikan sampel adalah auditor pemerintah yang 

telah bekerja minimal satu tahun. Auditor pemerintah yang digunakan di sini 

adalah auditor eksternal BPK karena terdapat pengujian terhadap peran dan  

tanggung jawab auditor dalam mempertahankan sikap independensi. 

 

Pengukuran Variabel 

Variabel yang diteliti adalah persepsi pemakai laporan keuangan pemerintah 

dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah. 

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner yang dikembangkan oleh Gramling, 

Schatzberg, dan Wallace (1996) yang kemudian digunakan oleh Yeni (2000) dan 

Pristiasari (2004), kemudian kuesioner tersebut disesuaikan dengan konteks sektor 

publik. 

 

Analisis Data 

Uji validitas, dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut benar–benar 

mengukur konsep yang seharusnya diukur (Sekaran, 2000). Pengujian validitas yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstrak (construct validity) yaitu 

dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item dengan skor total. Teknik yang digunakan 

adalah dengan pearson product-moment. 

Uji reliabilitas, digunakan untuk mengetahui suatu alat ukur bebas dari bias, 

sehingga dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten antar waktu dan item 

dalam suatu instrumen. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode 

internal consistency. Uji yang digunakan adalah metode Cronbach’s Alpha yang sering 

digunakan untuk item-item skala banyak. 

 Uji normalitas, dilakukan untuk mengetahui kepastian sebaran data yang 

diperoleh terhadap data bersangkutan. Penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogrov-Smirnov. Tujuan uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah 

variabel yang dianalisis memenuhi kriteria distribusi normal. 

 Uji hipotesis, apabila hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal, maka hipotesis diuji dengan menggunakan uji-t (independent 

sample t-test). Dalam penelitian ini uji independent sample t-test digunakan untuk 

menguji hipotesis bahwa terdapat expectation gap antara pemakai laporan keuangan  

pemerintah dan auditor pemerintah. Semua teknik analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS  version 11 for windows. 

 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Pengumpulan data dilaksanakan melalui pemberian daftar kuesioner pada 

responden. Kesioner yang disebar sebanyak 163 eksemplar. Kuesioner yang kembali 

dan terkumpul berjumlah 148 eksemplar dan yang dapat diolah sebanyak 105 

eksemplar. Rincian distribusi kuesioner dan profil responden tercantum dalam lampiran 

tabel 1 dan tabel 2. 

Pengujian Data 

Berdasarkan hasil pengujian validitas atas variabel-variabelnya, diperoleh hasil 

yang valid untuk semua butir pernyataan (lihat tabel 3, 4, 5, dan 6). Berdasarkan hasil 

pengujian reliabilitas juga menunjukkan bahwa seluruh pernyataan reliabel (lihat tabel 
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7). Dari hasil uji normalitas, diperoleh kesimpulan bahwa data berdistribusi normal 

(lihat tabel 8).  

Pengujian Hipotesis. 

Hasil  F hitung levene test sebesar 0,366 dengan probabilitas 0,546, maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua populasi memiliki variance sama. Dengan demikian analisis 

uji beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari tabel 10 

terlihat bahwa nilai t pada equal variance assumed adalah -2,404 dengan probabilitas 

signifikansi 0,018, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya terdapat 

expectation gap antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan  auditor pemerintah 

mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

persepsi mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah berbeda secara 

signifikan antara responden pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor 

pemerintah pada tingkat signifikansi 5%. Hal yang menarik adalah auditor mempunyai 

persepsi yang lebih tinggi mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah 

dibandingkan dengan pemakai laporan keuangan pemerintah. Artinya kesadaran auditor 

pemerintah tentang peran dan tanggung jawab mereka lebih tinggi dibandingkan dengan 

harapan pemakai laporan keuangan pemerintah. 

Pengujian per Faktor 

a. Pengujian terhadap faktor  Tanggung Jawab Mendeteksi dan Melaporkan 

Kecurangan. 

F hitung levene test sebesar 10,767 dengan probabilitas 0,001, maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua populasi memiliki variance yang tidak sama. Dengan demikian analisis uji 

beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance not assumed. Dari tabel 10 

terlihat bahwa nilai t pada equal variance not assumed adalah -0,709 dengan 

probabilitas signifikansi 0,481. Nilai probabilitas ini menunjukkan tidak terdapat 

expectation gap antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan  auditor pemerintah 

terhadap peran dan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi dan melaporkan 

kecurangan. 

b. Pengujian terhadap faktor  Tanggung Jawab Mempertahankan Sikap 

Independensi. 



                                                                                                                         
     

ASPP-14   14 

F hitung levene test sebesar 1,497 dengan probabilitas 0,224, maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua populasi memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda 

t-test harus menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari tabel 5 terlihat bahwa 

nilai t pada equal variance assumed adalah -1,290 dengan probabilitas signifikansi 

0,200. Berdasarkan nilai probabilitas ini maka tidak terdapat expectation gap antara 

pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah terhadap peran dan  

tanggung jawab dalam mempertahankan sikap independensi. 

c. Pengujian terhadap faktor  Tanggung Jawab mengkomunikasikan Hasil Audit. 

F hitung levene test sebesar 0,021 dengan probabilitas 0,884, maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua populasi memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda 

t-test harus menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari tabel 6 terlihat bahwa 

nilai t pada equal variance assumed adalah -1,757 dengan probabilitas signifikansi 

0,082. Dengan nilai probabilitas 0,082 maka dapat disimpulkan terdapat expectation 

gap antara pemakai laporan keuangan pemerintah dengan auditor pemerintah dalam 

faktor tanggung jawab mengkomunikasikan hasil audit, dengan tingkat signifikansi 

10%. 

d. Pengujian terhadap faktor  Tanggung Jawab Memperbaiki Keefektivan Audit. 

F hitung levene test sebesar 0,001 dengan probabilitas 0,977, maka dapat disimpulkan 

bahwa kedua populasi memiliki variance yang sama. Dengan demikian analisis uji beda 

t-test harus menggunakan asumsi equal variance assumed. Dari tabel 7 terlihat bahwa 

nilai t pada equal variance assumed adalah -2,578 dengan probabilitas signifikansi 

0,011. Karena probabilitas 0,011<0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

expectation gap antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah 

terhadap peran dan tanggung jawab auditor dalam  memperbaiki keefektivan audit, 

dengan tingkat signifikansi 5%. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil uji hipotesis membuktikan bahwa terdapat expectation gap 

antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor pemerintah terhadap peran 

dan tanggung jawab auditor pemerintah. Akan tetapi hal yang menarik adalah mean 

auditor pemerintah lebih besar dibandingkan dengan mean pengguna laporan keuangan 

(lihat tabel 9). Jadi persepsi auditor tentang peran dan tanggung jawab auditor 
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pemerintah lebih baik dibandingkan dengan pengguna laporan keuangan pemerintah 

(dalam hal ini adalah BPKD dan anggota Komisi C dan Panitia Anggaran DPRD). Hal 

ini berbeda dengan expectation gap yang terjadi di sektor swasta di mana harapan 

pengguna laporan keuangan lebih besar dibandingkan dengan auditor (Pany 1993, 

Noviningtyas 2002). Argumentasi yang bisa diajukan terkait dengan persepsi auditor 

pemerintah yang lebih baik dibandingkan dengan pengguna laporan keuangan 

pemerintahan adalah faktor pengalaman dan pengetahuan. Pegawai BPKD telah bekerja 

dalam jangka waktu yang lama (lebih dari 11 tahun) sehingga mereka lebih memahami 

peran dan tanggung jawab auditor pemerintah. Selain itu sampel penelitian yang berasal 

dari DPRD tidak ada yang mempunyai latar belakang akuntansi dan mereka rata-rata 

mempunyai pengalaman antara 1 sampai 5 tahun, sehingga pemahaman mereka tentang 

peran dan tanggung jawab auditor terbatas. Di lain pihak, auditor BPK mempunyai 

pengalaman dan memperoleh pendidikan yang memadai di bidang audit sehingga 

mereka mempunyai pengetahuan yang memadai. Dengan kombinasi ini maka dapat 

dimungkinkan persepsi auditor BPK lebih baik dibandingkan dengan pengguna laporan 

keuangan.  

Hasil pengujian terhadap masing-masing faktor menunjukkan tidak ada 

perbedaan ekspektasi antara auditor pemerintah dan pengguna laporan keuangan 

pemerintah dalam hal: (1) mendeteksi dan melaporkan kecurangan dan (2) tanggung 

jawab mempertahankan sikap independensi. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan 

persepsi antara auditor pemerintah dan pengguna laporan keuangan. Hasil ini juga 

menunjukkan hal yang menarik yaitu pihak pengguna dan auditor pemerintah 

mempunyai persepsi yang sama dalam hal peran dan tanggung jawab auditor untuk 

mendeteksi dan melaporkan kecurangan, mengingat audit di sektor publik juga dituntut 

untuk melakukan value for money audit. Kedua responden sama-sama mempunyai 

harapan yang sama dalam hal peran auditor sektor pemerintah untuk mendeteksi dan 

melaporkan keurangan dan menjaga independensi. 

Pengujian terhadap masing-masing faktor juga menunjukkan expectation gap 

terjadi pada faktor: (1) tanggung jawab mengkomunikasikan hasil audit dan (2) 

tanggung jawab memperbaiki keefektifan audit. Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa 

rata-rata auditor pemerintah pada kedua faktor tersebut lebih tinggi dibandingkan 
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dengan pengguna laporan keuangan pemerintah. Dengan kata lain auditor pemerintah 

mempunyai persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan pengguna laporan keuangan 

dalam rangka melaporkan dan mengkomunikasikan hasil audit.  

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Dari hasil analisis hipotesis menggunakan independent sample t-test, dapat 

diketahui bahwa terdapat expectation gap antara pemakai laporan keuangan 

pemerintah dan auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor 

pemerintah. Auditor pemerintah mempunyai persepsi yang lebih tinggi terhadap 

peran dan tanggung jawabnya dibanding pemakai laporan keuangan pemerintah. 

2. Hasil pengujian per faktornya menunjukkan bahwa: 

a. Tidak terdapat expectation gap antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan 

auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah pada 

faktor mendeteksi dan melaporkan kecurangan. 

b. Tidak terdapat expectation gap antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan 

auditor pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah pada 

faktor mempertahankan sikap independensi. 

c. Terdapat expectation gap antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor 

pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah pada faktor 

mengkomunikasikan hasil audit. 

d. Terdapat expectation gap antara pemakai laporan keuangan pemerintah dan auditor 

pemerintah mengenai peran dan tanggung jawab auditor pemerintah pada faktor 

memperbaiki keefektivan audit. Auditor pemerintah mempunyai persepsi yang lebih 

baik daripada pemakai laporan keuangan pemerintah untuk memperbaiki 

keefektivan audit. 

Keterbatasan 

1. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang diadopsi dari penelitian yang 

dilakukan di luar Indonesia, kemudian diadaptasi lagi untuk disesuaikan dalam 

konteks sektor publik, sehingga masih mungkin ditemukan beberapa kelemahan. 
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Hal ini karena adanya situasi dan kondisi yang berbeda baik antara di Indonesia dan 

di luar negeri maupun antara konteks sektor privat dan sektor publik. 

2. Ruang lingkup penelitian masih terbatas, yaitu hanya meliputi wilayah propinsi 

Yogyakarta. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan responden pemakai laporan keuangan 

pemerintah dari anggota legislatif dan Pemerintah Daerah  saja. Dalam hal ini 

adalah anggota DPRD dan pegawai BPKD. Padahal ada banyak sekali pemakai 

laporan keuangan pemerintah di luar anggota legislatif dan Pemerintah Daerah. 

Saran 

1. Instrumen penelitian untuk mengukur keberadaan Expectation Gap dalam sektor 

publik bisa dikembangkan lagi sehingga benar-benar bisa mengukur ada tidaknya 

Expectation Gap dalam sektor publik secara lebih tepat. Indikator-indikator untuk 

menyusun kuesioner bisa ditambah lagi sehingga instrumen bisa mengukur 

fenomena secara tepat. 

2. Area penelitian dapat diperluas sehingga hasil penelitian mempunyai daya 

generalisasi yang tinggi. 

3. Menambah kelompok responden untuk responden pemakai laporan keuangan 

pemerintah. Tidak terbatas pada anggota legislatif dan Pemerintah Daerah saja. 
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LAMPIRAN 
TABEL 1 

TABEL PENYEBARAN KUESIONER 

Responden 
Kuesioner 

yang disebar 
Kuesioner 

yang kembali 

Kuesioner 
yang 

dianalisis 
Pemakai Laporan Keuangan (Anggota DPRD) 

Komisi C 10 buah 8 buah 8 buah 
Panitia 

Anggaran 23 buah 13 buah 13 buah 
Pemakai Laporan Keuangan (Pegawai BPKD) 

Pegawai 
BPKD 30 buah 27 buah 23 buah 

Auditor Pemerintah 

Auditor BPK 100 buah 100 buah 61 buah 
Total 163 buah 148 buah 105 buah 

Sumber : data primer yang diolah 
 
 

TABEL 2 

DATA RESPONDEN 

 
Pemakai Laporan Keuangan 

Pemerintah 
Auditor 

BPK Total 
Berdasarkan 

Usia 
Anggota 
DPRD Pegawai BPKD   

20 Th - 25th - - 1 1 
26 Th - 30th - 1 12 13 
31 Th - 35th 3 - 10 13 

35 Th < 13 16 28 57 
Tidak Dijawab 5 6 10 21 

Total 21 23 61 105 
     

Berdasarkan 
Pendidikan 

Terakhir     
S3 - - 1 1 
S2 7 3 8 18 
S1 9 10 46 65 
D3 2 4 1 7 

SLTA 1 2 3 6 
Lain-Lain - - 2 2 

Tidak Dijawab 2 4 - 6 
Total 21 23 61 105 
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Berdasarkan 
Latar Belakang 

Pendidikan     
Akuntansi - 6 32 38 

Ekonomi Non 
Akuntansi 7 8 18 33 
Lain-Lain 11 3 8 22 

Tidak Dijawab 3 6 3 12 
Total 21 23 61 105 

     
Berdasarkan 

Lama Bekerja     
1 Th - 5 Th 7 2 13 22 
6 Th - 10 Th 4 1 27 32 

11 Th < 2 14 20 36 
Tidak Dijawab 8 6 1 15 

Total 21 23 61 105 

Sumber: data diolah 
 
 

TABEL 3 
HASIL UJI VALIDITAS 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENDETEKSI DAN 
MELAPORKAN KECURANGAN 

Pertanyaan Nilai rhitung rtabel Interpretasi 
A1 0.756(**) 0.195 Valid 
A2 0.803(**) 0.195 Valid 
A3 0.868(**) 0.195 Valid 
A4 0.740(**) 0.195 Valid 
B1 0.641(**) 0.195 Valid 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Sumber : data primer yang diolah 
 
 

TABEL 4 
HASIL UJI VALIDITAS 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MEMPERTAHANKAN  SIKAP 
INDEPENDENSI 

Pertanyaan Nilai r rtabel Interpretasi 
A5 0.879(**) 0.195 Valid 
B2 0.845(**) 0.195 Valid 
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**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Sumber : data primer yang diolah 

 
 

TABEL 5 
HASIL UJI VALIDITAS 

PERNYATAAN  TANGGUNG JAWAB MENGKOMUNIKASIKAN HASIL 
AUDIT 

Pertanyaan Nilai r rtabel Interpretasi 
A6 0.472(**) 0.195 Valid 
A7 0.377(**) 0.195 Valid 
B3 0.448(**) 0.195 Valid 
B4 0.553(**) 0.195 Valid 
B5 0.592(**) 0.195 Valid 
B6 0.683(**) 0.195 Valid 
B7 0.698(**) 0.195 Valid 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Sumber : data primer yang diolah 
 

 
TABEL 6 

HASIL UJI VALIDITAS 
PERNYATAAN  TANGGUNG JAWAB TERHADAP 

MEMPERBAIKI KEEFEKTIVAN AUDIT 

Pertanyaan Nilai r rtabel Interpretasi 
A8 0.271(**) 0.195 Valid 
A9 0.471(**) 0.195 Valid 
A10 0.439(**) 0.195 Valid 
A11 0.540(**) 0.195 Valid 
B8 0.482(**) 0.195 Valid 
B9 0.539(**) 0.195 Valid 
B10 0.627(**) 0.195 Valid 
B11 0.566(**) 0.195 Valid 
B12 0.577(**) 0.195 Valid 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Sumber : data primer yang diolah 
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TABEL 7 
HASIL UJI RELIABILITAS 

Pernyataan 

Koefisien 
Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

Reliabel 
Tanggung jawab mendeteksi 
dan melaporkan kecurangan 0.8228 Sangat Tinggi 

Tanggung jawab dalam 
mempertahankan sikap 

independensi 0.6595 Tinggi 
Tanggung jawab 

mengkomunikasikan hasil audit 0.6064 Tinggi 
Tanggung jawab 

memperbaiki keefektivan audit 0.6048 Tinggi 
Sumber : data primer yang diolah 

 
 

TABEL 8 
HASIL UJI NORMALITAS 

Pernyataan 
Asymp Sig. ( 2-

tailed ) Status Distribusi 
Tanggung jawab 
mendeteksi dan 

melaporkan kecurangan 0.064 Normal 
Tanggung jawab dalam 
mempertahankan sikap 

independensi 0.064 Normal 
Tanggung jawab 

mengkomunikasikan hasil 
audit 0.063 Normal 

Tanggung jawab 
memperbaiki keefektivan 

audit 0.056 Normal 
Sumber : data primer yang diolah 

 
 
 

TABEL 9 

GROUP STATISTICS 

 Group Mean Std. 
deviation

Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah 78,86 5,82 Total 

Auditor BPK 82,08 7,37 
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Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah 18,91 2,932 Pernyataan Tanggung Jawab 
Mendeteksi dan Melaporkan 
Kecurangan Auditor BPK 19,28 2,161 

PemaPernyataan  Tanggung Jawab 
Mempertahankan Sikap 
Independensi 

kai Laporan Keuangan Pemerintah 6,66 1,311 

Auditor BPK 7,05 1,668 

PePernyataan Tanggung Jawab 
Mengkomunikasikan Hasil 
Audit 

makai Laporan Keuangan Pemerintah 23,05 2,430 

Auditor BPK 23,95 2,723 

PemMemperbaiki keefektivan 
audit 

akai Laporan Keuangan Pemerintah 30,25 2,813 Pernyataan Tanggung Jawab 

Auditor BPK 31,80 3,203 

Sumber : data primer yang diolah 
 

 

TABEL 10 

HASIL UJI INDEPENDENT SAMPLES  T-TEST 

Levene's test t-test  Group 

F sig. t 
sig. (2-
tailed) 

equal variances 
assumed 

0,366 0,546 -2,404 0,018 Total 

equal variances not 
assumed 

  -2,496 0,014 

equal variances 
assumed 

10,767 0,001 -0,744 0,459 Pernyataan Tanggung Jawab Mendeteksi 
dan Melaporkan Kecurangan 

equal variances not 
assumed 

  -0,709 0,481 

equPernyataan  Tanggung Jawab 
Mempertahankan Sikap Independensi 

al variances 
assumed 

1,497 0,224 -1,290 0,200 

equal variances not 
assumed 

  -1,341 0,183 

equal Pernyataan Tanggung Jawab 
Mengkomunikasikan Hasil Audit 

variances 
assumed 

0,021 0,884 -1,757 0,082 

equal variances not 
assumed 

  -1,790 0,076 

equal variances 
assumed 

0,001 0,977 -2,578 0,011 Pernyataan Tanggung Jawab 
Memperbaiki Keefektivan Audit 

equal variances not 
assumed 

  -2,633 0,010 

Sumber : data primer yang diolah 
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